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Succes en falen 
Er zijn twee houdingen om met succes en falen om te gaan. 
Bij succes kan men zeggen: "Wat heb ik dat goed gedaan", of 

"Wat heb ik een geluk gehad." Bij mislukking en tegenslag 

kun je zeggen: "Ik heb pech gehad", of "Ik heb het niet goed 

gedaan." Alle uitspraken zijn mogelijk, zij het dat het niet erg 

consequent is alle succes alleen aan jezelf en alle tegenslag 

alleen aan anderen toe te schrijven en vice versa. 

De verschillende reacties op succes en falen hangen samen met twee verschillende mensbeel
den. Wie gelooft in menselijke autonomie verklaart succes uit kwaliteit en inspanning; falen is 

het gevolg van het tekortschieten daarvan. En wie gelooft in de afhankelijkheid van de mens 

van zijn omgeving, zijn heteronomie, ziet succes als een kwestie van geluk, en falen als tegen
slag of pech. 

Deze mensbeelden zijn van oudsher bekend. Ze vullen elkaar aan, maar ze zijn wel aan mode 

onderhevig. Er zijn periodes geweest dat ziekte en armoede gezien werden als een kwestie van 

zonde of eigen schuld. Tot de wetenschap er in de 1ge eeuw achter kwam dat krachten buiten 

de mens, zijn gebreken konden verklaren: bacillen veroorzaken ziekte, de bestaande verhou

ding van kapitaal en arbeid veroorzaakt armoede en onze ouders zijn de oorzaak van onze 

neuroses. Het was een ingrijpende uitvinding, want het legde de verantwoordelijkheid iets aan 

menselijk leed te doen niet alleen moreel, maar ook .praktisch bij de gemeenschap. Deze 

gedachte beleefde haar hoogtepunt in de Verzorgingsstaat. Concentratie van geld, creativiteit 

en beslissingsbevoegdheid bij de overheid zou de geconcentreerde macht kunnen opleveren om 

de meeste maatschappelijke vraagstukken, als het ware buiten de burger om, op te lossen. 

Het succes van deze aanpak was zo groot dat de nadelen van deze benadering van problemen 

lang verborgen bleven. De noodzakelijke bureaucratie maakte mensen onmondig en afhanke

lijk en het maatschappelijk middenveld werd verlamd door een dominante overheid. En dus 

kwam er een reactie: het geloof in de staat sloeg om in het geloof in de zegeningen van de markt 

en individuele verantwoordelijkheid. Er kwam weer oog voor verscheidenheid, de betekenis 

van eigenheid en zelfsturing. Dat was een heilzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld doordat er aan 

uit publieke middelen gefinancierde voorzieningen doelmatigheidseisen werden gesteld. De 
verantwoordelijkheidsvragen werden ook teruggespeeld naar gewone mensen en organisaties. 

Inmiddels zijn we weer 15 jaar verder dan dit no-nonsense denken en begint de wal het schip 

te keren. Het eerste misverstand van het marktdenken is dat het een alternatief zou bieden 

voor overheidssturing. Wie de ontwikkelingen in Oost Europa volgt, zal snel van die gedachte 

genezen zijn. De overheidstaak is daar, juist nu ze inboet aan macht en de samenleving inge

wikkelder en beweeglijker is geworden, niet minder maar wel veel lastiger geworden. 

Een ander misverstand van het marktdenken is ernstiger. Namelijk dat het geloof in de men

selijk autonomie praktisch en in morele zin overtrokken wordt. Bijvoorbeeld in het geval van 

armoede. 

Een karikatuur daarvan werd onlangs beschreven in Trouw. Het betrof een Californisch pro

ject om langdurig werklozen aan een baan te helpen: Greater avenues for independence, 

GA/NI. Je kunt het project samenvatten in een aantal bijna filosofische slogans: 

1. ik ben, dus ik wil, 
. 2. ik wil, dus ik kan, 

3. het geheim van succes is het geloof in succes. 

Toegepast op werklozen wil deze ideologie zoveel zeggen als: als je maar wilt, krijg je wel een 

baan. En dat in Los Angeles waar er tegenover 74.000 vacatures 350.000 werkzoekenden zijn, 

die binnenkort met een verwijzing naar de succesmythe geen enkele sociale uitkering meer 

dreigen te krijgen. 

Is dit denken nu ook het voorland van het Rijnlandse of Poldermodel? Het is niet te hopen. 

Voor de miljoenen die om sociale of gezondheidsredenen afhankelijk zijn van anderen - maar 

zeker niet voor hen alleen - zal het leefbaarder worden als opnieuw de gre!lzen van menselij

ke verantwoordelijkheid en inspanning worden onderkend. • 
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