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nemen van de gedachte dat onze 
idealen uiteindeHjk alleen door 
middel van de verzorgingsstaat 
kunnen worden gerealiseerd. 
Daarvoor is het nodig om de fun
damentele waarden van de soci
aal-democratie opnieuw te verta
len voor de huidige mondige sa
menleving. Het bieden van 'gelij 
ke kansen ' op allerlei terrein zal 
daarbij centraal moeten staan, op 
een zodanige wijze dat recht 
wordt gedaan aan de mondigheid 
van burgers. Dfbeter gezegd: op
dat burgers burgers kunnen zijn. 

Een dergelijk perspectief van 
een mondige samenleving vormt 
geen tussenpositie tussen verzor
gingsstaat en vrije markt. Alsof de 
vrije markt de mondigheid van 
burgers per definitie recht zou 

Het poëtisch 
socialisme van 
Huub Gosterhuis 

Het lijkt er soms op alsof de 
sociaal-democratische afwijzing 
van maatschappelijke ongelijk
heid een nieuwe verdediging 
behoeft. Althans waar het de fun
dering van die afwijzing betreft. 
Sommigen voelen zich ge
dwongen om maatschappelijke 
gelijkheid in economische termen 
te verdedigen. Zie Jan Pronk in 
het vorige nummer van s&P. 
Belangrijk, zeker, maar ook 
kwetsbaar. Want wat te doen 
wanneer uit nieuw economisch 
onderzoek zou blijken dat de 
overlevingskracht van econo
mieën toch valt of staat met gro
tere maatschappelijke ongelijk
heid ... ? Anderen zoeken hun toe-

doen . Vaak is het tegendeel het 
geval en leidt de vrije markt 
tot kartelvorming, ongelijkheid, 
vervlakking en vervreemding. 
Tegelijkertijd is de afhankelijk
heid van de verzorgingstaat in de 
moderne samenleving geen alter
natief voor de feilen van de vrije 
markt . Wie recht wil doen aan de 
mondigheid van burgers komt er 
dus niet met een mix van verzor
gingsstaat en vrije markt. Boven
dien combineert die mix niet zel
den vooral de nadelen van de vrije 
markt met de nadelen van de ver
zorgingsstaat. Het prikkelen van 
burgers met incentives is meestal 
niet meer dan een nieuwe vorm 
van paternalisme via de porte
monnee. Privatiseren leidt vaak 
wel tot hogere salarissen (in de 

vlucht tot een esthetische argu
mentatie. Van de econoom Jan 
Pen is de uitspraak: uiteindelijk 
gaat het hierom, ongelijkheid is 

lelijk. Het is alsof de morele, 
ethische fundering van afkeer van 
maatschappelijke ongelijkheid 
niet voldoende zeggingskracht 
van zichzelf meer zou hebben. 

Iemand die daar weinig last van 
heeft is Huub Dosterhuis, buiten
kerkerkeHjk priester-dichter en 
directeur van de buitenkerkelijke 
kerk 'De Rode Hoed'. In Een huis 

waar alles woont (Balans, I 996) 
heeft hij onlangs zijn gedachten 
gebundeld over wat hem bezielt: 
taal, de poëzie, het socialisme en 
de bijbel. Deze vervloeien in 
Dosterhuis' beschouwingen tot 
één geestelijk landschap, waaruit 
de morele afwijzing van uitbui
ting en uitsluiting als een bergke
ten oprijst. 

top van het nieuwe 'bedrijf'), 
maar niet tot een grotere keuze
vrijheid van burgers . 

Overigens is het ook niet zo 
vreemd dat deze mix van verzor
gingsstaat en vrije markt geen 
oplossing biedt. Van twee achter
haalde perspectieven valt geen 
nieuw perspectief te bakken. Een 
mondige, werkelijk vrije samen
leving kan wel een dergelijk 
nieuw perspectief zijn. Zeker kan 
het voor de PvdA een uitweg bie
den uit die enge keuze tussen ver
zorgingsstaat en vrije markt. 

WIM DERKSEN 

lid WRR; tevens als Jellow' 

verbonden aan de w B s 

Dosterhuis' boek is een aanklacht 
tegen het hedendaags cynisme en 
nihilisme. Hij verzetzichfel tegen 
het neo-liberale verlangen naar 
vroeg-kapitalistische verhoudin
gen en doet tegelijk een poging 
het postmodernisme te verwer
ken en te overstijgen. In de kern 
gaat het Dosterhuis erom het 
Grote Verhaal van bijbelse en 
socialistische gerechtigheid te 
redden en opnieuw mobilisatie
krachtte geven. 

Socialisme is religie 

Abel Herzberg is een van 
Dosterhuis ' 'gidsen', aan de hand 
waarvan hij zich los kan maken uit 
de postmoderne conditie. Adorno's 
'geen poëzie na Auschwitz', 
Lyotard's ontkrachting van de 
Grote Verhalen of ' legitimatie
vertellingen', Auschwitz als eind
punt van het project der moderni-
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teit, de vooruitgangsidee van een 
andere, betere wereld: het is 
Abel Herzberg die hierbij een 
existentieel contrapunt heeft 
geplaatst. Want naast 'Schar
führer X', kampbewaarder uit 
Be~gen-Belsen en verpersoonlij
king van de totalitaire mens en 
bandeloos barbarisme treedt in 
Herzberg's Amor Fati, ook Labi 
op, 'schoolmeester' in Bergen
Belsen. Hij is de personificatie 
van 'de andere', de niet-totalitai
re mens, die ook in ons allen 
leeft, als innerlijke tegenkracht, 
die het eigen geweten en besef 
van goed en kwaad niet prijsgeeft. 

Gosterhuis wenst de waarde 
van religie (en ideologie) nu af te 
meten aan de vraag 'of zij in ons 
die innerlijke tegenkracht oproe
pen of uitdoven. Maken zij ons 
weerbaar tegen iedere vorm van 
bandeloos barbarisme, of ver
minderen zij onze weerstand 
tegen onrecht en vernedering 
van mensen?'. Met Marx verzet 
Oesterhuis zich tegen de religie 
die als opium wordt toegediend: 
'noodlots- en aanvaardingsreligie 
als verslaving en onderdrukking'. 
'Er bestaat ook een andere reli
gie: die van protest en verweer, 
van opstand en uittocht. Religie 
als tegencultuur en vorming van 
"innerlijke tegenkracht".' 

De religie die Gosterhuis hier 
op het oog heeft, lijkt te bestaan 
uit een amalgaam van joods
christelijke bijbelse inspiratie en 
het socialisme. Tussen religie en 
socialisme maakt Gosterhuis ei
genlijk nauwelijks onderscheid, 
zij lopen in elkaar over of veron
derstellen elkaar. Dit heeft alles 
te maken met de 'horizonta
listische' religie-opvatting van 

Oosterhuis. Met de joodse filo
soofEmmanuel Levinas meent hij 
dat 'de relatie tot het goddelijke 
via de relatie tot de mensen ver
loopt en samenvalt met sociale 
rechtvaardigheid'. 'Relatie met 
God? Alleen door je persoonlijk 
ten volle verantwoordelijk te 
stellen voor een rechtvaardige 

0 , 

economte. 
Voor Gosterhuis zijn het pro

fetisch-bijbelse visioen en het 
socialistische visioen dan ook 
geestverwant. Marx' utopie van 
een klassenloze samenleving zou 
in de Bijbel niet hebben misstaan, 
zo versta ik Oosterhuis. Marx 
staat op één lijn met bijbelse pro
feten als Amos: zij kijken naar de 
wereld met de ogen van de 'ver
worpenen der aarde'. 'Marx' 
analyse van het mensenvernieti
gende sociaal-economische sys
teem is nog altijd "bij de tijd"', 
zo stelt Oosterhuis. Heel fraai 
heet het, naar een uitspraak 
van Marx (en volledig contrair 
aan Fukuyama's 'Einde van de 
geschiedenis'), dat de menselijke 
geschiedenis eigenlijk nog moet 
beginnen. 'Pas als de gruwelijke 
ongelijkheid en de willekeur tus
sen mensen is overwonnen, kan 
de geschiedenis beginnen. De ge
schiedenis van de mens hebben 
we nog te goed.' Tot nog toe, zo
lang er nog verhoudingen bestaan 
waarin de mens een vernederd en 
geknecht wezen is, is er louter 
sprake van pre-historie, van nog
niet-menselijke geschiedenis. In 
een, in het boek opgenomen, 
brief aan Felix Rotten berg, waar
in Gosterhuis zich verzet tegen de 
ideologische rui van Wim Kok, zegt 
hij het zelf zo: we moeten 'niet 
berusten dat ook maar één bij-

standsmoeder een vernederd, 
geknecht, verlaten en verachte
lijk wezen is'. 

Waar het Gosterhuis nu om te 
doen is, is het woord socialisme 
te ontworstelen aan het beteke
nis-cynisme van het postmoder
nisme en aan de diepgaande ge
compromitteerdheid ervan 'door 
stalinistisch geweld en Do R-bu
reaucratie'. Met Vaclav Have! 
meent hij dat het een opgave van 
socialisten is het woord socialis
me 'een nieuwe betekenis te ge
ven en het, zodoende, weer in te 
voeren in de taal'. Voor een taal
gevoelige priester-dichter is zo'n 
opdracht niet aan dovemansoren 
besteed. Het boek bevat tal van 
fraaie poëtische en ethische om
schrijvingen van socialisme. Wat 
mij betreft voeden die het gestar
te beginseldebat van de PvdA op 
oorspronkelijke wijze. Ik geef er 
een paar: 'De mens de mens een 
naaste: kortaangebonden om
schrijving van het socialisme, hel
der, compact en geladen'; ver
zetsbeweging tegen de vernieti 
ging van de liefde; 'de idee van 
broeder- en zusterschap der men
sen, een samenleving waarin niet 
meer enkelen bezitten wat allen 
toebehoort. 

Hoe fraai dit alles ook luidt, 
tegenover al dit dichterlijk ide
alisme van de schone woorden 
voel ik me soms als de vrouw van 
Abel Herzberg, die haar man toe
voegde: 'Je dacht dat deze wereld 
anders was, en je bent er nog 
altijd niet overheen dat het 
gewoon, deze wereld is'. 

RENÉ CUPERUS 

Medewerker w BS, redacteur s&.p 
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