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Dwarse gedachte

door Fleur de Beaufort
“Moet je het slecht hebben om solidair te 
zijn?” vroeg PvdA-kamerlid Habtamu de 
Hoop zich af in reactie op de constatering 
van SGP-fractievoorzitter Kees van der 
Staaij dat mensen het naar zijn idee te goed 
hebben om nog links te stemmen. Het jong-
ste Kamerlid De Hoop is in de serie ‘Zome-
ravondgesprekken’ van NRC Handelsblad 
in gesprek met het langstzittende Kamerlid 
Van der Staaij als hij deze opmerkelijke vraag 
stelt. De Hoop stelt direct de vervolgvraag of 
dat niet verschrikkelijk zou zijn, waarna hij 
geruststellend aangeeft niet te geloven dat 
alleen mensen die het slecht hebben solidair 
kunnen zijn.

Hoewel ik het met De Hoop eens ben dat er 
tussen de mate van solidariteit en iemands 
persoonlijke situatie niet noodzakelijk een 
relatie hoeft te bestaan, deed de opmerking 
om heel andere redenen toch enige rimpels 
op mijn voorhoofd verschijnen. De gespreks-
partners lijken er allebei vanuit te gaan dat 
solidariteit en links stemgedrag één op één 
met elkaar te maken hebben. Heb je het ‘te 
goed’ – wat dat ‘te goed’ dan ook precies mag 
zijn – dan stem je niet links maar rechts, zo is 
de kennelijke gedachte en stem je rechts dan 
ben je bovendien dus niet solidair.

Een hele opmerkelijke gedachtegang die te-
kenend is voor wat ik ‘linkse solidariteit’ zou 

Kanttekeningen bij ‘linkse solidariteit’



LIBERALE REFLECTIES  | september 2022 3

 willen noemen. Links is ervan overtuigd dat 
solidariteit alleen werkt als het verplicht via 
de overheid wordt georganiseerd. In soli-
dariteit op vrijwillige basis tussen mensen 
onderling heeft links van nature kennelijk 
weinig vertrouwen. Zeker mensen die het 
‘te goed’ hebben of wellicht slechts (iets) be-
ter dan anderen kunnen op links wantrou-
wen rekenen. Linkse politici zijn daardoor 
vaak vooral druk met nivellering en zoeken 
bij vrijwel elk overheidsarrangement naar 
mogelijkheden tot een herverdelende toe-
passing. Wat ongelijk is moet van bovenaf 
gelijkgetrokken worden, alleen zo ontstaat 
voor links een solidaire samenleving. Het 
‘te goed’ hebben of het beter hebben dan an-
deren moet van bovenaf aangepakt worden, 
anders gaat de solidariteit ten onder.

Niet voor niets is het aloude adagio van de 
‘spreiding van kennis, macht en inkomen’ 
nog altijd een belangrijke sociaal-democra-
tische waarde. De aanvulling ‘eerlijk delen en 
solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, 
egoïsme en onrechtvaardigheid’ zou wel-
licht algemeen onderschreven kunnen wor-
den, ware het niet dat sociaal-democraten 
de spreiding en solidariteit altijd dwingend 
van bovenaf via de staat willen organiseren. 
Dit is voor hen zo vanzelfsprekend dat het 
niet eens apart wordt benoemd. Het linkse 
vertrouwen in wat de overheid vermag lijkt 
geen grenzen te kennen.

Liberalen delen deze merkwaardige linkse 
visie op solidariteit evenmin als het onbe-
perkte vertrouwen in de overheid. Zij er-
kennen weliswaar dat bepaalde vormen van 

solidariteit beter via de overheid geregeld 
kunnen worden, zodat ze voor eenieder op 
gelijke voet beschikbaar zijn, maar hebben 
daarnaast ook een groot vertrouwen in de 
solidariteit die vrijwillig van onderaf tot 
stand komt. Bovendien zijn liberalen ervoor 
beducht dat een te veel aan opgelegde solida-
riteit – net als een te veel aan gelijkheid – uit-
eindelijk de individuele vrijheid tenietdoet. 
Juist omdat de individuele vrijheid voor libe-
ralen het absolute uitgangspunt is en zij een 
groot vertrouwen in mensen hebben, zijn 
liberalen zeer waakzaam voor goede bedoe-
lingen van overheidswege die deze individu-
ele vrijheid te zeer beperken.

Het was bijvoorbeeld Thorbecke die zich 
in de 19e eeuw sterk maakte voor publieke 
armenzorg ter vervanging van de destijds 
gebruikelijke kerkelijke armenzorg, zodat 
deze ondersteuning voor iedereen die niet 
in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien 
beschikbaar kwam. De door kerken opgeleg-
de verplichte kerkgang voor ontvangst van 
armenzorg – die ook werd gecontroleerd en 
bijgehouden – was Thorbecke een doorn in 
het oog, omdat deze de individuele keuze-
vrijheid aantastte. Hier had de staat een taak 
in het creëren van solidariteit. Zo waren het 
ook liberale politici die eind 19e en begin 
20e eeuw aan de start van de verzorgings-
staat stonden. Het liberale kabinet-Pierson 
(1897-1901) realiseerde diverse sociale wet-
geving die solidariteit van bovenaf oplegde 
om zo de voorwaarden te scheppen die de 
individuele vrijheid voor iedereen daadwer-
kelijk mogelijk maakte. Daarbij waren libe-
ralen steevast waakzaam dat de individuele 
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vrijheid niet het onderspit zou delven door 
de verplichte solidariteit. Met andere woor-
den: de politiek kan ook te ver gaan in het 
scheppen van voorwaarden en opleggen van 
solidariteit en schiet daarmee het doel van 
individuele vrijheid uiteindelijk voorbij. Die 
balans is voor liberalen altijd uiterst wezen-
lijk geweest.

Je hoeft het zeker niet slecht te hebben om 
solidair te zijn, net zomin als alleen een link-
se stem de solidariteit ten goede zou komen. 
Solidariteit ontstaat op vele manieren: soms 
van bovenaf gestuurd en met dwang en soms 
van onderop op vrijwillige basis, soms for-
meel (bijvoorbeeld via verzekeringen) en 
soms informeel (als gever en ontvanger el-
kaar kennen), soms als eenrichtingsverkeer 
(de gever verwacht op geen enkele wijze iets 
terug) en soms juist nadrukkelijk als twee-
richtingsverkeer (voor wat hoort wat, direct 
of op de langere termijn). Liberalen erken-
nen 

deze veelheid aan vormen van solidariteit 
en zoeken altijd de balans tussen enerzijds 
overheidsingrijpen waar nodig en anderzijds 
ruimte voor individueel handelen. Juist in 
het kader van spontane en vrijwillige solida-
riteit ontstaan de mooiste initiatieven. Initi-
atieven die door (te veel) overheidsingrijpen 
nogal eens te gronde worden gericht. Daarbij 
geldt bovendien voor liberalen dat de indi-
viduele vrijheid niet te zeer aangetast mag 
worden door afgedwongen solidariteit.
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