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HOOFDEN & ZINNEN 

INHOUD 

'Thijs zijn paradijs' 
Oosterhuis' poëtisch socialisme 

'Thijs zijn paradijs' 

Thijs Wöltgens is na zijn Haagse 
tropenjaren (bezuinigingspoli
tiek, w A o, denivellering, ont
koppeling) gelukkig niet opge
brand. Vanuit de rust van 
Kerkrade en Eerste Kamer draagt 
hij uitgebreid bij aan het debat in 
de PvdA. Uit zijn artikel in het 
zomer-nummer van s&P ('Begin
selen in een nieuwe context') 
bleek dat zijn standpunten daarbij 
steeds uitgesprokener worden. 
Het is om meer redenen van 
belang daarop te reageren. Ten 
eerste verwoordt Wöltgens op 
een heldere wijze het dilemma 
waarvoor de sociaal-democratie 
zich momenteel gesteld ziet. Ten 
tweede is Wöltgens betrokken bij 
het schrijven van het nieuwe 
beginselprogramma (zij het dat 
uit de tegenstrijdige media-be
richten zijn rol op dit punt niet 
geheel helder valt te destilleren). 
Ten derde zou het zeer te betreu
ren zijn als dit standpunt van 
Wöltgens model zou gaan staan 
voor het nieuwe beginselprogram
ma van de PvdA. 

Wöltgens' redenering is (van
wege zijn helderheid) kort samen 
te vatten. Hij beklaagt zich erover 
dat het neo-liberale marktdenken 
zo dominant aanwezig is in de 
huidige politiek, dat onvoldoen
de wordt onderkend dat het hier
bij gaat om een ideologische 
keuze en dat de verzorgingsstaat 
van dit alles de dupe is. Gaan
deweg wordt de verzorgingsstaat 
ten gevolge van het heersende 
'marktdenken' uitgekleed en 
alles wat vroeger van waarde 
werd geacht, wordt achteloos ter 
zijde geschoven. Met dit geluid 
staat W öltgens geenszins alleen in 

de PvdA. Wel is Wöltgens over 
twee zaken explicieter dan ande
ren. Zo beziet hij een keuze voor 
het neo-liberale marktdenken na
drukkelijk als een ideologische 
keuze, en beslist niet als een prag
matische. In de dagelijkse politiek 
(en in het kabinetsbeleid) doet de 
PvdA de keuze voor het markt
denken daarentegen vaak af als 
een in-strumentele keuze. Door 
toe te geven aan het marktdenken 
zou hetzelfde met minder midde
len (en dus efficiënter) kunnen 
worden bereikt. Daarnaast is 
Wöltgens zeer expliciet in zijn 
antwoord: elke stap in de richting 
van het marktdenken brengt ons 
steeds verder af van ons ideaal, 
dat simpel kan worden samenge
vat onder het begrip 'verzor
gingsstaat'. Ik zou het zelfs scher
per willen zeggen: voor Thijs 
Wöltgens ligt het werkelijke ide
aal reeds achter ons. (Het is jam
mer dat velen zich daarvan inder
tijd niet bewust zijn geweest.) 

De nee-cultuur 

Wöltgens zegt het, vele anderen 
binnen de PvdA denken het. Ze 
wijzen het marktdenken af, en 
idealiseren heimelijk de 'oude' 
verzorgingsstaat. Juist om die re
den wordt op de noodzaak tot 
verandering vaak zo krampachtig 
gereageerd. Wie het verleden 
idealiseert is niet in staat om 
nieuw beleid met enthousiasme 
te ontwikkelen. Daarom klinkt 
ook zo vaak verontschuldigend 
dat aan het nieuwe beleid 'niet 
viel te ontkomen'. Dat was de 
kern van het wAo-debacle: be
houd van het niet-houdbare was 
het enige perspectief en elke ver
andering werd als een nederlaag 
ervaren (en uitgebreid als zo
danig geëtaleerd). Tegen die ach-
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tergrond is het denken van 
Wöltgens een verademing. Hij 
neemt openlijk stelling voor de 
verzorgingsstaat en lijkt elk com
promis met de 'markt' af te wij
zen. Het is een principiële keuze 
die' meer te respecteren valt dan 
het gedrag van degenen die voor 
de verzorgingsstaat zeggen te 
opteren, en schijnheilig melden 
dat aan een verdere versterking 
van het marktdenken niet valt te 
ontkomen. Daarmee is de eendi
mensionale denkwereld van 
Wöltgens (een keuze voor de 
markt betekent een verdere 
afbraak van de verzorgingsstaat 
en een keuze voor de verzor
gingsstaat is een keuze tegen de 
markt) zeer verhelderend voor 
het dilemma waarvoor de PvdA 
zich al jaren geplaatst ziet. Het 
verklaart de nee-cultuur waarin de 
PvdA verzeild is geraakt en de 
sterke positie van de VVD in het 
debat over de door haar gewenste 
afbraak van de verzorgings taat. 

Zo beweegt het debat zich 
langs die ene dimensie, waarbij 
de uiterste posities door de ver
zorgingsstaat en de vrije markt 
worden ingenomen. De VVD 

kiest voor het ene uiterste, Thijs 
Wöltgens voor het andere (en de 
PvdA en het beleid van het kabi
net verkeert, onderworpen aan 
allerlei tegenstrijdige gevoelens, 
ergens in het midden). Het mag 
overigens duidelijk zijn dat beide 
uitersten geen vernieuwende op
ties zijn. De optie ter linkerzijde 
is blijkbaar de verzorgingsstaat 
zoals we die in het recente verle
den hebben gekend en de optie 
ter rechterzijde lijkt het markt
denken te zijn waarop de verzor
gingsstaat indertijd het antwoord 
leek te zijn. Het ene perspectief is 
dus blijkbaar nog conservatiever 

dan het andere. Vernieuwend 
zijn de perspectieven in dit eendi
mensionale denken dus geen van 
beide en de vv o blijft even con
servatief als zij altijd is geweest. 

Er is meer dan conservatisme en 
vrije markt 

In dit licht bezien mag het denken 
van Thijs Wöltgens niet de basis 
vormen voor een nieuw beginsel
programma. Het idealiseert te 
veel wat achter. ons ligt en het 
biedt geen nieuw perspectief. 
Dat perspectief ontbreekt vooral 
omdat Wöltgens de veranderen
de maatschappelijke context vol
ledig lijkt te miskennen. We kun
nen het ook anders zeggen: 
Wöltgens lijkt niet te willen 
beseffen dat de nadelen van de 
verzorgingsstaat in het laatste 
decennium nog veel pregnanter 
zijn geworden dan ze eertijds al 
waren. Die nadelen zijn in enkele 
steekwoorden te vatten: paterna
lisme, reaelzucht (en bijbehorende 
bureaucratie) en cifhankelijkheid van 
burgers (waarmee ik de vele 
voordelen van de verzorgings
staat geenszins misken). Die 
nadelen doen zich tegenwoordig 
om twee redenen meer gevoelen 
dan in 'Thijs zijn paradijs' (de ver
zorgingsstaat van de jaren zeven
tig) het geval was. Ten eerste 
heeft de verzorgingsstaat zich 
binnen verschillende maatschap
pelijke domeinen verder uitge
breid. Ook is de bureaucratise
ring op tal van terreinen drastisch 
toegenomen (politie-surveillan
ten die zeventig procent van hun 
tijd achter het bureau moeten zit
ten om alle formulieren afte han
delen, maatschappelijk werkers 
die meer formulieren invullen 
dan mensen zien, onderwijsge
venden die gedeeltelijk worden 

vrijgesteld van onderwijsgeven 
om onderwijsplannen op te stu
ren naar Zoetermeer, universi 
taire docenten die enkele uren 
per week college geven en zich 
vele uren per week onledig hou
den met de universitaire bureau
cratie, etcetera). 

Voor een nieuw perspectief is 
een tweede ontwikkeling nog 
belangrijker: de toegenomen 
mondigheid van burgers. Was 
mondigheid in de jaren zestig en 
zeventig nog iets voor de nieuwe 
elite, mondigheid heeft zich gaan
deweg als een olievlek over de 
samenleving verspreidt. Begrijp 
mij goed, ik wil niet beweren dat 
burgers veel te zeggen hebben, ik 
wil slechts beweren dat zij veel te 
zeggen zouden willen hebben. Ik 
wil ook beweren dat zij steeds 
minder accepteren dat de over
heid voor en over hen beslist, 
ofwel: dat de overheid hen 'ver
zorgt'. Daarmee is juist het pater
nalisme van de verzorgingsstaat 
in de tegenwoordige samenleving 
achterhaald. 

De mondiae samenlevins 
Wie slechts de ene dimensie' ver
zorgingstaat - vrije markt' wil 
kennen, zal geneigd zijn mij, na 
bovenstaande uitspraken, als een 
tegenstander van de verzorgings
staat, en dus als een voorstander 
van het neo-liberale markt-den
ken, te ontmaskeren. Persoonlijk 
vind ik het interessanter om te 
bezien of uit deze korte schets een 
ander perspectiif, als het ware een 
derde positie, valt te destilleren. 
Hoe kunnen we voorkomen dat 
een kriti~k op de verzorgingsstaat 
altijd met het neo-liberale markt
denken (van de vvo) vereenzel
vigd wordt? Daarvoor is het 
nodig om radicaal afstand te 
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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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