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nlangs veJ'>cheen ccn Jn

teressant hockJe van de 

hand van Th,Js Woltgens, 

voo1 mal1g voorz1tter van 

de PvdA-Tweede Kamerfractie en 

tegenwoordig burgemeester van Kerk

radc en lid van de Ferste Kamer voor 

de PvdA Hct heet 'De Nec-zeggers, of 

De politieke gevolgen van het econo

misch liberalisme' en is een hartekreet, 

geschreven uit boo>heid en onhegrip 

lloo<;heid over oude en nieuwe armoe

de, onbegrip over het gemak waannee 

wij Europeancn onze gemcngde econo

mischc orde, de verzorging55taat, prijs

gcven Hct boek is een grote tirade 

tegcn het neoliberalisme. Woltgens 

men, zich afkeren van de samenleving. 

In navolging van l·ukuyama zijn velcn 

van mening dat met de val van de 1'-luur 

het kapitalismc al'> systecm van econo

mische ordening en de democratic als 

staatsvorm als overwinnaar-, van de 

Koude Oorlog uit de bus zip1 gckomen 

Cemakshalve vertalen velen dit in de 

overwinning van het liherali'>me. tv1ct 

name zich liberaal noemende politieke 

stromingen grijpen dit aan om hun 

kracht tc benadrukken 

Vanzelfsprekend leidt dit tot tcgenreac

ties en tot nuanc<:ringen. De aandacht 

richt zich daarhiJ met name op de neo

liherale visie op de cconomische orde

ning, de vriJe-markt-economie. De 

democratic i> minder om

stredcn. 

noemt het neoliberalisme 

cen aards geloof met tota

litaire ambities. Hij meent 

dat het de mensen ver

doemt tot een vrijheid, die 

door de meestcn als 

dwang tot aanpassing 

wordt ervaren. Het gaat 

uit van ecn cynisch mens

beeld en rechtvaardigt het 

individuelc cigenbelang als 

belangrijke drijfvcer van 

mensclijk handelen. Fen Drs. E. Hcenna 

Nuancering kwam onder 

andere van Fukuyama zeit, 

die in ziJn buck 'Tt-ust' 

erkent dater mecr nodig i> 

voor cen gocdc san1cn

leving dan dat individuen 

naar persoonlijke pro

fijtsmaximalisatie streven. 

Ook een markteconomic 

kan niet optimaal functio

neren als cr tussen de indi-

collccticf vastgcsteld algemeen belang 

is daarin een ouderwetsc fictie. 

Woltgens agecrt tcgen de vanzelfspre

kcndheid en gelatenheid waannee de 

superioriteit van het ncoliberale machts

denken in het Westen wordt aanvaard. 

Hij wil nee-zeggcrs. Actieve, en geen 

pa'>sieve, die door niet meer te stem-

viduelc actoren op die markt niet zoiet> 

als vcrtrouwen bestaat, ecn gemeen

schappelijk gedragen stel>el van nor

nlcn en waardcn. 

Tegcnreactie'> komen er van memen die 

waarschuwen voor cen economiscring 

van de samenleving. Onder hen sou

aal-democratcn en christen-democra-
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ten. Nu du-, een, door zijn ongcnuan

ccerdheid goed lee-,bare, tegenrcactie 

van Woltgcm Dat zijn kritiek niet 

mals i-;, mogc blijken uit wat hiervoor 

reeds is weergegcven. tv1et hetrekking 

tot zijn eigcn politieke heweging be

weer\ hij dat sociaal-dcmocratic en neo

liberalisme tundamcnteel onverenig

haar zijn. Dat beloolt nog wat voor 

paar<,. En wat te denken van een zin als: 

'lntu<,<;en worden de verworvenhcden 

van de na-oorlogse tijd te grabhel gc

gooid tocgankclijk onderwijs, opcn

haar vcrvocr, gczondheidszorg, <,tad'i

vernieuwing en een niet commercieel 

omroepstelsel, alsmcde de winst van 

een gelijkmatige inkomcnwerdeling" 

( p. '.16 I Dit maakt nieuw.,gierig naar 

hoe de schriJver zijn vorige en huidige 

tunctie zieten inhoud gatlgedt. 

Hoc het ook zij, Wiiltgens raakt een 

punt dat ook chri<>ten-democraten he

zighoudt. Ook zij moeten zich hoeden 

voor de markt-fundi's en alert zijn op 

de ecnnomisering van de Wcsterse 

samenleving In het verledcn hebhen 

wij dit wellicht weinig heseft c.q. uitge

dragen. AI-, er ecn politiekc -,troming 

aandacht heelt voor het immateriele, is 

dat de chnsten-democratische. 

Wiiltgens zoekt een <,trategie tegen de 

greep van het neo-libcralisrne. Cehecl 

volgen<, <.ociaal-dernocratische traditie, 

verwacht hij veel van een <.tcrke (mon

diale l overheid, om de kracht van de 

markt te heteugelen. Hij ziet ook wei 

dat een emgszim gelcgitimeerde 

wereldoverheid er voorlopig niet in zit. 

Vandaar zijn oproep tot nadrukkelijke 

steun aan die verbanden in de -,amen

lcvlllg, die een laatste darn tegen de 

'vermarkting' van ons bestaan kunnen 

vormen: de familie of informele netwer· 

ken. Hij rocpt niet aileen op tot rnore

le. maar ook tot in'>trurnentele steun, 
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bijvoorheeld in de vorm van kinderbij· 

slag of fi-,cale tegemoetknmingen voor 

niet-professionele zorg voor kindcren, 

zicken en oudercn. Ecn wclhaast chris· 

ten-dernocratische oproep, zo komt het 

op m i j over. 

lk stelmij vnor dat vcelliberalcn de kri

tiek overtrokken zullen vindcn, en me

nen dat Woltgens een karikatuur van 

het liberalisrne maakt. Want veellibcra

len pleitcn tegcnwoordig ook voor een 

'>terke overheid, zij bet dat deze zich 

bcperkt in haar takenpakket. Daarnaast 

zien ook liberalen het helang van ecn 

gemecnschappelijk stelscl van norrnen 

en waarden in. Toch cen concessie aan 

het 'pure' liberalisme, waarmee men 

cveneens richting christen-democra

tisch dcnken neigt. 

Sociaal-dernocraten die merken dat ze 

er met een sterke en machtige overheid 

aileen niet zijn, liberalen die beseffen 

dat niet alles aan de krachten van de 

markt kan worden overgelaten. Komen 

zij met deze concessics aan hun ideolo

gieen vroeg of laat toch niet in de buurt 

van het gedachtengoed van de chris

ten-dcmocratenc Waarbij het de men

sen en hun informele of formelc 

verbanden zijn die ccntraal staan, waar 

onze samcnleving op is gebouwd. Een 

onhescheidcn mens zou- deze rcdenc

ring volgcnd- wellicht beweren dater 

in de toekomst nog maar cen politi-cke 

stroming over blijft de christen-demn

cratische. Maar aangezien het de kiezer 

is die uitmaakt hoevcel stromingen er 

nu en in de toekomst zullcn zijn, zal ik 

ccn dcrgelijke aanmatigende uitspraak 

nict docn. 

Drs. F J-{ecnna 

ln de colwm1 geve11 de lede11 t){111 de redactie ln111 

persoonlijke otJtJattinqen weer. Zi) hope11 daarmee 

WI cumzet le gwen voor reflectie of dehal. 
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