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Wöltgens' 
heilige oorlog 

HANS WANSINK 
Wat bezielt Thijs Wöltgens? 
Ik laat hem eerst zelf aan 
het woord. 

Historicus, redacteur van de Volkskrant 
markt. Het IMF, de We
reldbank, de Centrale 
Banken en de E M u zijn 

Het neo-liberalisme, zo 
luidt het in zijn pamflet De 
Nee-zeaaers if de politieke aevolaen van het economisch 

liberalisme, is een totalitair geloof. Een geloof met 
een wetenschappelijke pretentie, die pas wordt 
waargemaakt als iedereen zich gedraagt volgens de 
neoliberale code. Deze code is: hebzucht. 

Het gewenste gedrag in het neo-liberalisme is 
eigenbelang. Het wordt steeds moeilijker je aan de 
code te onttrekken, want hij krijgt geleidelijk aan 
de staat van wet. Die wet wordt gedicteerd door de 
wereldmarkt. De voortdurende globalisering van 
markten dwingt eerst ondernemingen, vervolgens 
overheden en ten slotte ook individuen tot aanpas
sing aan de code. 

Het woord hebzucht roept gêne op. Maar als je 
verteld wordt dat individuele hebzucht een publie
ke deugd is, dan kan je je aanvankelijke remmingen 
overwinnen: zoals testpersonen bereid waren 
voortdurend hogere voltages toe te dienen aan 
(gelukkig niet werkelijke) slachtoffers, als er maar 
een betrouwbare witte jas als opdrachtgever op
trad. De voltages nemen de gedaante aan van 
financiële prikkels, die de mensen dwingen tot het 
najagen van hun eigenbelang. 

Wie zijn hele leven doordrenkt met de moraal 
van de ruil, reduceert zichzelf tot een kunstmens, 
de homunculus economicus. Hij is niet beter dan de 
volledig gepolitiseerde apparatsjiks van het onderge
gane systeem. Hoe meer het liberale denken ons 
ook ideologisch individualiseert, des te meer zal het 
bijdragen tot de ondergang van het Westerse stel
sel. De val van de muur blijkt dan een Pyrrus-over
winning te zijn geweest. 

De markt vormt een regelrechte bedreiging 
voor de democratie. Politici zijn beduchter voor de 
Internationale van het Geld dan voor de kiezer. 
Daarom wordt van Zweden tot Nieuw-Zeeland 
hetzelfde beleid gevoerd: aanpassing aan de wereld-

immuun gemaakt tegen 
afwijkende politieke opvat

tingen. De internationale belastingmobiliteit her
stelt het censuskiesrecht: hoe rijker je bent, hoe 
zwaarder je stem weegt. De stem van de armen telt 
niet voor het werkelijke beleid. De middenklasse 
kan zich niet onttrekken aan de externe effecten van 
de armoede in de gedaante van criminaliteit, dure 
gezondheidszorg en uitkeringen. Zij moet opdraai
en voor het verraad van de belastingontwijkende 
elite. 

Conclusie: het neo-liberalisme vermoordt de 
democratie en daarmee de mogelijkheid om de eco
nomie zodanig te beïnvloeden, dat eisen van recht
vaardigheid en duurzaamheid tot gelding gebracht 
kunnen worden. 

En daarom roeptThijs Wöltgens op tot een hei
lige oorlog. Een jihad tegen het neo-liberalisme, 
tegen de dictatuur van de markt. De sociaal-demo
cratie is verloren als zij niet de frontale aanval op 
het neo-liberalisme inzet. De staat moet weer de 
macht grijpen; de handel zal zich moeten schikken 
in de randvoorwaarden die het liefst door één 
democratische wereldoverheid worden bepaald. 
Uiteraard met een wereldbijstand en een wereldbe
lasting om honger en ziektes te bestrijden, en om te 
voorkomen dat de armen der wereld oprukken naar 
de metropolen van de rijkdom. 1 

Psycho-analyse 

Nogmaals: wat bezielt Thijs Wöltgens? Wat pro
beert hij met deze boutade, 'eerder een pamflet dan 
een essay', zoals hij zelf zegt, te bereiken? Op het 
eerste gezicht komt het geschrift op mij over als een 
therapeutische exercitie van e~n zwaar gefrustreerd 
auteur. Wöltgens is woedend, verontwaardigd 
over het feit dat niet de sociaal-democratie, maar 
het liberalisme de toonaangevende politieke filo
sofie is geworden - in oost en in west. 
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Kees van der Malen, chef van de Haagse redactie 
van N R c Handelsblad, wees er in zijn bespreking 
terecht op: woede is de vijand van de redelijkheid. 
Wöltgens schrijft niet wat hij ziet, vervolgt Van der 
Malen, op zijn best wat hij vreest. Hij wil shocke
ren, wakker schudden en een beproefde methode is 
dan om een spookbeeld op te roepen, een imaginai
re horror-story. 2 

Van der Malen gelooft niet dat De Nee-zeaaers in 
de PvdA veel navolging zal vinden, hij acht het meer 
geschikt als propagandamateriaal voor de s P . 

Inderdaad: het pamflet is een links-radicale kari
katuur. Niet alleen van de hedendaagse wel·kelijk
heid, maar ook van het (neo)liberalisme - en al 
helemaal van de denkbeelden van de klassiek-libe
rale econoom, filosoof en anti-socialist Friedrich 
Hayek, die door Wöltgens de rol van de duivel 
krijgt toebedeeld (dat gebeurt overigens op grond 
van één boek van Hayek, en niet het belangrijkste). 
Het is arm aan nieuwe ideeën en perspectieven. 
Reden waarom Wim Derksen 'Thijs zijn paradijs' 
in het verleden situeert: Wöltgens heeft heimwee 
naar een verzorgingsstaat die niet alleen onhoud
baar is gebleken, maar ook - vanwege zijn paterna
lisme, bureaucratie en het scheppen van afhankelij
ke burgers - onwenselijk. 3 

De betekenis van Wöltgens' pamflet ligt niet in 
zijn analyse, noch in zijn programma, want beide 
ontbreken. De betekenis van De Nee-zeaaers ligt in 
het feit dat het een bijdrage kan leveren tot een psy
cho-analyse van het linkse onvermogen van de jaren 
negentig. Wöltgens symboliseert een gefrustreerd 
links dat niet tegen zijn verlies kan. En daarom gaat 
hij lelijk doen tegen zijn vermeende tegenstanders. 
Schelden op 'de markt', danwel 'het neo-liberalis
me' is heel wat gemakkelijker dan de hand in eigen 
boezem steken en de balans opmaken van honderd 
jaar sociaal-democratische bemoeienis met het 
kapitalisme. 

Ik ben bang dat vele linkse armen-van-geest 
Wöltgens' antiliberale sentiment delen. Hoewel 
weinigen zijn centrale stelling dat het liberalisme de 
democratie vermoordt voor hun rekening zullen 
nemen, is het ook onder intellectuelen bon ton om 
te beweren dat 'het marktdenken' ten eerste slecht 
is en tweede zich van alle uithoeken van het mense
lijk leven heeft meester gemaakt. 

1. Th ijs Wöltgens, De Nee-zeggers, rif 
De politieke gevolgen van het economisch libe
ralisme, Amsterdam 1996, passim, vooral 
p. 112 · ••9. 

Beide beweringen zijn onjuist en schadelijk. Ze 
getuigen. bovendien van een schrijnend gebrek aan 
zelfvertrouwen. Politici als Wöltgens dragen bij aan 
een intellectueel klimaat van defaitisme, gebrek aan 
zelfkritiek en antiliberaal ressentiment. Ze doen net 
alsof de twintigste eeuw een slechte film is, waar ze 
als buitenstaanders met afkeer naar kunnen kijken . 
Maar de film die Wöltgens draait is gecensureerd: 
hij heeft zichzelf en de Partij van de Arbeid wegge
retoucheerd, in de meest letterlijke zin. Daarmee 
doet hij links tekort en maakt hij rechts groter dan 
het in werkelijkheid is: het Calimero-syndroom. 

Na de psycho-analyse komt, wat mij betreft, de 
geschiedfilosofische analyse. Ik bespreek twee 
aspecten van Wöltgens' betoog. Eerst en vooral 
reconstrueer ik - aan de hand van de conservatief
liberale denkers Oakeshott, Hayek, Gray en Raz 
de historische band tussen markt, vrijheid en demo
cratie, als antithese van het socialisme in het alge
meen en Wöltgens' dictatuur van de markt in het 
bijzonder. Wöltgens negeert de klassieke liberale 
folosofische traditie die de markt als voorwaarde 
ziet voor individuele vrijheid en als medicijn tegen 
concentratie van macht. Hetzelfde geldt voor de 
liberale kritiek op het socialisme en de planecono
mie. In de tweede plaats wijs ik - in korter bestek 
op de organisatie van het kapitalisme door corpora
tisme en sociaal-democratie, Wöltgens' blinde 
vlek, en op het spook van de globalisering, 
Wöltgens boze droom. 

De individuele ervarinB 
Denken over politiek is denken over de wijze waar
op het bestuur is ingericht (het constitutionele 
aspect) en over onze ervaring met de manier waar
op we worden bestuurd (het beleid en de uitvoe
ring). Dit denken vindt niet plaats in een vacuüm, 
maar in een historische, door tijd en plaats bepaalde 
context. Denkers over politiek ontwerpen geen 
systemen uit het niets, zoals veel politiek-filosofen 
menen, maar reflecteren op de inrichting en de 
praktijk van bestuur zoals ze die waarnemen - vaak 
met het oogmerk dat bestuur te perfectioneren. 

Om de beweringen van politieke denkers en 
schrijvers te kunnen begrijpen, moeten we die his
torische context dus kennen. Dat geldt ook voor de 

2. Kees van der Malen, 'Schrille salvo's', 
in NRC Handelsblad, 30 maart 1996. 

3. Wim Derksen, Thijs zijn paradijs, in: 
S/!u), •o/ 1996, p. 595, e.v. 
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aartsvaders van het moderne, dat wil zeggen post
middeleeuwse, liberale politieke denken, voor 
mannen dus als Machiavelli, later Montesquieu, 
Descartes, Kant, Hobbes, Spinoza en Locke, en nog 
later Smith en Burke. 

Volgens de Britse historicus en politiek-filosoof 
Michael Oakeshott ( 1 90 1- 1 990) is het moderne 
politieke denken het resultaat van wat hij noemt 'de 
indiv~duele ervaring', een mentale omslag die door 
hem wordt gesitueerd in de late middeleeuwen en 
te beschouwen is als de meest fundamentele ont
wikkeling in de Westerse beschaving.4 

Oakeshott werd geïnspireerd door Johan 
Huizinga. Deze constateerde dat in de Middel
eeuwen slechts toegepaste kunst bestond. Kunst 
was niet een manier om uit de sleur van het dage
lijks leven te stappen om 'tot troost en verheffing 
kunst te genieten in eenzelvige contemplatie', maar 
diende slechts een praktische bestemming, zoals 
het altaarstuk en de grafkunst de vroomheid elient 
en de portretten de rijken en machtigen verheerlij
ken. De 'esthetische ervaring', de bewondering van 
de kunst als schepping van zuivere schoonheid, ont
staat pas wanneer de kunst door de welgestelden 
wordt verzameld en tentoongesteld met het enige 
doel om ernaar te kijken. 

Huizinga: 'De eerste kiemen van een kunstlief
de om haars zelfs wil doen zich voor als woekerin
gen der kunstproductie: (curs.JH) bij vorsten en ede
len hopen zich de kunstvoorwerpen op tot verza
melingen; nu worden zijn nutteloos en geniet men 
ze als weelderige curiositeit, als kostbare deelen 
van den vorstelijken schat, en daaraan eerst kweekt 
men den eigenlijken kunstzin, die in de Renaissance 
is volgroeid.' 5 

Naar analogie van Huizinga's politieke economie 
van de kunst ontwierp Oakeshott een politieke eco
nomie van de vrijheid. Hij onderscheidt in het 
Europa van de laatste vijf à zes eeuwen drie ver
schillende waardenstelsels of 'morele disposities': 
de moraal van de gemeenschap (the morality rif com

munal ties), de moraal van het individu en de moraal 
van de collectiviteit. 

De moraal van de gemeenschap spruit voort uit 

het model van de familie, waarin de eigendom 
familie-eigendom is. Ieders positie, ieders rechten 
en plichten worden bepaald door gewoonte en lo
yaliteit is niet gebaseerd op zelfgekozen morele 
principes, maar gebonden aan personen. Regeren 
vindt plaats in de vorm van rechtspraak, arbitrage. 
Het bestuur is geen onderneming, gericht op ver
betering van de levensomstandigheden, geen activi
teit die nieuwe belangen erkent en tot rechten 
maakt, het is niet meer dan het bewaken van regels 
en gewoonten. 

De moraal van de gemeenschap werkt tot in het 
begin van deze eeuw door, maar vanaf ongeveer de 
twaalfde eeuw worden de contouren zichtbaar van 
de moraal van het individu: de aandrang om zo veel 
mogelijk eigen keuzes te maken, dit zelfbepalend 
gedrag te waarderen als eigen aan de mens en om te 
streven naar de voorwaarden waarin deze menselij
ke vrijheid het beste gedijt. De erkenning van deze 
neiging tot individualiteit - niet alleen bij jezelf, 
maar ook in anderen - maakt deze tot een waarde, 
een moraal. 

Het cultiveren van de eigen individualiteit ver
onderstelt vertrouwdheid met de individuele erva
ring. En deze ervaring kan alleen worden opgedaan 
in historische omstandigheden waarin er gelegen
heid bestaat om keuzen te maken . Sinds het begin 
van de dertiende eeuw groeien de mogelijkheden 
om te ontsnappen aan het communale leven en zijn 
instituties, zeden, gewoonten en regels steeds ster
ker - ook op het platteland. 

Waar onder het regime van de moraal van de 
gemeenschap zelfbepaling als een zonde werd 
gezien, de doodzonde van superbia, beschouwt de 
nieuwe moraal samenlevingen juist als associaties 
van vrije individuen, in plaats van organische 
gemeenschappen. Kernpunt van Oakeshotts poli
tieke economie van de vrijheid is nu het directe ver
band tussen het ontstaan van privé-eigendom, het 
genot van de individualiteit en het verlangen om de 
mogelijkheden van de zelfbepaling te ontdekken en 
ontwikkelen. 6 

Vrijheid is de afwezigheid van concentratie van 
macht. Omdat eigendom macht is, moet die eigen-

4· Michael Oakeshott, Moraliry and 
Politics in Modern Europe. The Harvard 
Lectures, Londen 1993 , p. 3-28. 
5· J. Huizinga, Heifsuij der Middeleeuwen, 
Haarlem 1919, p. 424-425. 
6. Zie noot 4· 
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dom zo wijd mogelijk worden verspreid: particu
lier eigendom is dus de meest economische manier 
om de vrijheid te organiseren. Eigendom maakt 
immers dat mensen hun eigen conceptie van het 
goede leven, zonder tussenkomst van een collectie
ve beslissingsprocedure, kunnen realiseren. 

Particulier eigendom voorkomt monopolievor
ming. De grootste bedreigingen van de vrijheid 
onstaan dan ook wanneer de overheid, het grootbe
drijf of de vakbonden buitensporige eigendoms
rechten verwerven. 

Concentratie van eigendom leidt tot slavernij. 
Een mens die niet kan beschikken over het recht 
zijn persoonlijke capaciteiten en arbeidskracht te 
gebruiken, is niet vrij. Maar dit recht bestaat in de 
praktijk alleen als er vele werkgevers zijn, aan wie 
hij zijn arbeid kan aanbieden. De vrijheid die de 
mens scheidt van de slavernij is niets anders dan de 
vrijheid om te kiezen tussen, te verhuizen van en 
naar, onafhankelijke organisaties, bedrijven, werk
gevers - en dit veronderstelt weer privaateigendom 
in ruimere zin dan alleen de beschikking over de 
eigen arbeidskracht. Wanneer een productiemiddel 
in handen valt van een enkele macht, is slavernij in 
de een of andere vorm het gevolg. Curieus genoeg 
gaat Wöltgens volstrekt voorbij aan de centrale 
positie van het particulier eigendom in het liberale 
denken over democratie. 

Oakeshott acht de rule Ij law een absolute nood
zaak om de verspreiding van macht en bezit te 
garanderen. Iedereen, inclusief de regering zelf, 
moet zich aan de wet, de afgesproken regels en 
voorschriften, houden. Oakeshott: Het handhaven 
van de wet is de meest economische manier om 
macht uit te oefenen: het veronderstelt een ver
bond tussen regeerders en geregeerden, het voor
komt concentratie van macht en bevrijdt de mensen 
van de grote vrees die zoveel gemeenschappen 
overschaduwt: namelijk de vrees voor de macht van 
onze eigen regering' .7 

Socialisme als aemankeerd indivici!Jalisme 

Vrijheid is volgens Oakeshott inherent aan het men
selijk bestaan . Het is geen omstandigheid die uitein
delijk wordt veroverd, maar een altijd aanwezige 
trek in het bewustzijn. Tirannie is onecht en onna-

tuurlijk, omdat het probeert te onderdrukken wat 
niet kan worden onderdrukt: de noodzaak van ieder 
mens om te handelen volgens zijn eigen 'reactie op 
de wereld'. We zijn individueel omdat we niet uit 
elkaars leven kunnen herleiden wat we moeten 
doen. Er is geen rationele oplossing of formule om 
de menselijke verscheidenheid tot een eenduidige 
'oplossing' te brengen. 

Maar niet iedereen is in staat of geneigd zelfkeu
zen te maken en zich een eigen weg naar voorspoed 
en geluk te banen. Oakeshott ontwaart dan ook 
naast het individu een andere historische gestalte: 
het gemankeerde individu, alias de massamens. Het 
individu manqué is geen overblijfsel uit een voorbije 
tijd, maar een modern karakter, een product van 
dezelfde ontbinding van communale banden die het 
moderne Europese individu heeft voortgebracht. 

Tegenover de zestiende-eeuwse ondernemer 
stond de ontwortelde arbeider, tegenover de vrij
denker de dolende gelovige. Zij wendden zich tot 
de machthebbers om hen te beschermen tegen de 
noodzaak zelf keuzen te maken en eigen verant
woordelijkheid te nemen. Zij zochten een ant
woord op hun schuldgevoel en onvermogen om de 
uitnodigingen van de nieuwe tijd te beantwoorden. 
Zij zochten naar een moraal van de collectiviteit, 
een moraal niet van vrijheid en zelfbepaling, maar 
van solidariteit en gelijkheid. Socialisme is dus een 
moreel inferieure positie - en bovendien onnatuur
lijk. 

Particulier eigendom is in de anti-individuele 
moraal verdacht, als niet solidair, als bron van 
ongelijkheid en als ontkenning van de collectiviteit. 

De massamens heeft niet zozeer gedachten en 
opvattingen, als wel gevoelens en impulsen. Hij is 
zich slechts vaag bewust van zijn macht en behoef
ten - en is dan ook zeer vatbaar voor politieke orga
nisatie en leiderschap. De arena waarin de behoef
ten van de massamens kunnen worden vervuld is 
natuurlijk de politiek, waarin de macht van het getal 
zich steeds nadrukkelijker manifesteert. De horde
mens is gevaarlijk omdat hij geneigd is de heersers 
een ongekende hoeveelheid macht en gezag toe te 
kennen. 

Oakeshott ziet in het zestiende-eeuwse Genève van 
Calvijn een eerste manifestatie van de moraal van 

7. 'Thc politica! economy of frecdom', 
in: Michael Oakeshott, Rationalism in 
politics and other essays, lndianapolis 1991, 
p. 388 · J59. 
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de collectiviteit in een religieuze variant: een abso
luut gezag, waaraan alle onderdanen zich dienstbaar 
moesten maken, in het belang van het 'gemeen
schappelijke, publieke goed'. De burgers van 
Genève onderworpen zich aan een gezag dat optrad 
in naam van Gods wil. Het bestuur dicteerde wat de 
mensen moesten eten, hoe ze zich moesten kleden, 
hoe de kinderen zich moesten gedragen en moesten 
worde!l opgevoed. De regering is hier geen 
scheidsrechter, maar controleur van alle activitei
ten van zijn onderdanen, de schepper en handhaver 
van een manier van leven die beter werd geacht dan 
alle andere. 

Het Jacobinisme van de achttiende eeuw en het 
negentiende-eeuwse socialisme van Marx zijn in de 
ogen van Oakeshott niet meer dan - eveneens in 
wezen religieuze - varianten van het sectarisme van 
Calvijn. 

Het anti-individu heeft diepe sporen in de 
moderne geschiedenis getrokken. Toch is Oake
shott niet pessimistisch. 'De massamens heeft het 
morele prestige van de individualiteit geschokt, 
maar niet verwoest . Het verlangen van de massa's 
om de voortbrengselen van het individualisme te 
genieten heeft hun destructieve neigingen getem
perd. Het anti-individu is niet meer dan de schaduw 
van het individu'. 8 Met andere woorden: het socia
lisme is een tijdelijk stadium in de menselijke 
geschiedenis, dat eindigt op het moment dat de 
massamens als het ware volwassen is geworden. 
Het zij herhaald: Wöltgens gaat volstrekt voorbij 
aan deze liberale kritiek op het socialisme, ver
woord door Oakeshott, maar ook door Hayek, 
Dahrendorf en vele anderen. 

De superioriteit van de markteconomie 

Het denken van de Oostenrijkse econoom 
Friedrich A. Hayek ( 1899-1992) vertoont verwant
schap met dat van de historicus Oakeshott. Ook 
voor Hayek is de overgang van de primitieve, com
munale maatschappij naar de beschaafde wereld van 
de vrije markteconomie het beslissende moment in 
de menselijke geschiedenis. De superioriteit van de 
markteconomie is eenvoudig te constateren: zij is 
simpelweg in staat meer mensen een bestaan en 

welvaart te verschaffen. In een communale econo
mie zou de huidige wereldbevolking nooit kunnen 
bestaan. De manier waarop de arbeidsdeling zich 
heeft ontwikkeld, stelt Hayek, heeft de armen meer 
tot voordeel gestrekt dan de rijken, omdat het aan
tal armen dat een bestaan kan vinden veel groter is 
dan in een primitieve economie. Kortom: de 
markteconomie is een fundamentele voorwaarde 
voor de reproductie van de moderne maatschappij. 

Socialisme is anti-modern in zijn visie, een 
terugval in de communale, tribale moraal (dit is een 
essentieel verschil met het denken van Oakeshott, 
die wijst op het moderne, étatistische element in 
het socialisme). Solidariteit en altniisme vormen in 
de ogen van Hayek een belemmering van de econo
mische vooruitgang. Zij veronderstellen immers 
een gemeenschappelijk doel en strekken zich 
slechts uit tot degenen die we kennen en 'bij ons 
horen'. 

In de bekende woorden van Adam Smith: Het is 

niet van de aoedertierenheid van de slaaer, de brouwer if 
de bakker dat wij ons avondmaal kunnen verwachten, 

maar van het behartiaen van hun eiaenbelana. We wen

den ons niet tot hun menselijkheid, maar tot hun eiaen

liifde en spreken tot hen niet over onze behoiften, maar 

over hun verdiensten. Niemand, behalve een bedelaar, 

kiest ervoor cifhankelijk te zijn van de liifdadiaheid van 

zijn medeburaers. De geldlener, de woekeraar, moet 
niet worden veracht, maar worden beoordeeld op 
zijn bijdrage aan de onpersoonlijke marktorde. 

De mensen moeten hun natuurlijke, tribale 
instincten overwinnen om zich in de nieuwe exten

ded order te kunnen handhaven. We leven in een 
maatschappij die alleen maar bestaat omdat we 
bereid en in staat zijn mensen te bedienen die we 
niet kennen. Iedereen is in zekere zin een koopman 
geworden, die leeft door te ruilen en te handelen. 
Dit veronderstelt verantwoordelijkheid, vrijheid 
en individualisme, hard werken en uitstel van 
behoeftenbevrediging - in plaats van luiheid en spil
zucht. 

Individualisme is een product van de moderne 
beschaving, inclusief de christelijke ethiek van per
soonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke 
verlossing. Vrijheid is voor Hayek (weer een ver-

8. 'The masses in representative demo
cracy', in: Michael Oakeshott, 
Rationalism in politics and other essays, 
Indianapolis 1991, p. 370-383. Zie ook: 
Michael Oakeshott, Morality and Politics 
in Modern Europe. The Harvard Lectures, 
Londen 1993, p. 24-27 en 89-110. 
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schil met Oakeshott) niet een natuurlijke staat, 
maar een karaktertrek van beschaving. Deze be
schaving is echter niet het resultaat van menselijke 
planning, ontwerp of intentie, maar een geleidelij
ke ontwikkeling. De nieuwe orde is een spontane, 
per definitie onvolmaakte orde. 

Voor Hayek is de superioriteit van de markteco
nomie boven de geleide economie gelegen in het 
spontane, intuïtieve karakter van de ruil. De deel
nemers immers kunnen hun praktische, niet in boe
ken vast te leggen, impliciete kennis, lokaal en tra
ditioneel bepaalde ervaring, flair, intuïtie, gevoel 
voor timing, alleen op de markt te gelde maken. 
Hayek en zijn leermeester Mises hebben - al in de 
jaren tien en twintig - aangetoond dat het onmoge
lijk is alle informatie die uiteinddijk de prijs van een 
product of dienst bepaalt in kaart te brengen en dat 
daarom een planeconomie uiteindelijk altijd mis
lukt. (Ofschoon de geschiedenis Hayek gelijk heeft 
gegeven is nog niet iedere econoom van de theore
tische onmogelijkheid van een planeconomie over
tuigd. Ook Wöltgens niet. Hij noemt het bewijs dat 
de planeconomie niet kan werken ongeldig9). 

De vrije mens, stelt Hayek, is slechts onderworpen 
aan dezelfde wetten als al zijn medeburgers, is 
gevrijwaard van willekeurige opsluiting, vrij om 
zijn eigen arbeidskracht te verhuren en ten slotte in 
de gelegenheid om eigendom te verwerven. Omdat 
het socialisme inbreuk maakt op deze vrijheden, 
leidt het onvermijdelijk tot slavernij. 

Want elke vorm van socialisme leidt tot meer 
dwang en minder vrijheid. Het is dan ook in wezen 
totalitair, omdat het de grenzen van staatsbemoei
enis overschrijdt en steeds verder reikende inmen
ging in het bestaan van individuele levens sanctio
n ert. Omdat het onmogelijk is de altruistische, 
solidaristische primitieve maatschappij opnieuw tot 
leven te wekken, zal het socialisme zijn toevlucht 
nemen tot steeds meer dwang. 10 

Autonomie 

Oakeshott en Hayek, onbekend en onbemind in 
Nederland, worden door vriend en vijand be
schouwd als twee van de belangrijkste en briljantste 
vertegenwoordigers van het twintigste-eeuwse 

9· Wöltgcns, p. 3 2. 

1 o. Zie Andrew Gamble, Hayek, The Iron 

Cage '![Liberty, Cambridge 1996, p . 26 · 
58. F.A. Hayek, The Constitution '![ 

Liberty, Chicago 196o (1978), p. 22 - 102. 

conservatief-liberale denken. Dat neemt niet weg 
dat hun werk getekend is door de tijd, door hun 
strijd tegen het totalitarisme en collectivisme dat 
bepalend was voor deze eeuw. Het zwaartepunt 
van hun intellectuele activiteit lag in de jaren dertig, 
veertig en vijftig. 

De Britse conservatieve politiek-filosoof John 
Gray, sinds r 976 verbonden aan Jcsus College, 
Oxford University, is een leerling van Oakeshott en 
in mindere mate ook van Hayek. Zijn verdediging 
van de markt tegen de verleidingen van het étatisme 
steunt op zijn leermeesters, maar voegt er eigen
tijdse elementen én noodzakelijke relativeringen 
aan toe. 

De markt is superieur aan het politieke bedrijf, 
want zij stelt mensen in staat op hun eigen voor
waarden deel te nemen, of zich terug te trekken. 
Van de transacties op de markt profiteren alle par
tijen, terwijl politieke transacties veelal een zero sum 

same zijn: het voordeel van de één is het nadeel van 
de ander. 

Dat markten egoïsme bevorderen, terwijl col
lectieve procedures altnll'sme stimuleren, zoals 
Wöltgens denkt, is volgens Gray het o.mdraaien van 
de waarheid. Veel meer dan het laissezjaire kapita
lisme transformeert het socialisme alle betrekkin
gen tot transacties. In markteconomieën immers 
zijn goederen als voedsel, huisvesting, gezondheid
zorg en opleiding in het algemeen voor iedereen 
toegankelijk, maar in een socialistische planecono
mie zijn ze schaars. Daar zijn het positionele goede
ren, die slechts door tussenkomst van de Partij kun
nen worden verworven. De competitie om positio
nele goederen is, per definitie, een zero-sum conflict 
omdat deze goederen slechts met behulp van het 
positionele goed par excellence kunnen worden ver
worven, namelijk met macht. 1 1 

Zodra goederen minder schaars worden, neemt 
de autonomie van de mensen toe, zelfs zonder dat 
aan de criteria van de politieke democratie wordt 
voldaan. De ontwikkeling van China is daar een 
goed voorbeeld van. Door de groeiende rijkdom 
van de Chinezen als gevolg van de invoering van de 
markteconomie, wordt het staatsmonopolie op 
positionele goederen als onderwijs, gezondheids-

F.A. Hayek, The Fata! Conceit, Chicago, 
1988 (1991), p.29·47· 
1 1. John Gray, 'The moral foundations 
of market institutions', in Beyond the New 

Right, Londen 1994, p. 66- 123. 



s&_o 12 1996 

zorg en huisvesting doorbroken. De Chinezen hoe
ven niet meer genoegen te nemen met de schaarse 
tweederangs verstrekkingen door de staat en de 
eersterangs-verstrekkers van deze diensten g<!.an 
voor de nieuw ontstane markt werken. Zo wordt 
de staat in de verdediging gedrongen door de maat
schappelijke ontwikkeling. 1 2 

Pluralisme 
De markt is echter geen doel op zichzelf, haar 
morele betekenis is dat zij een bijdrage levert aan 
de autonomie van de mens. Deze conceptie van 
autonomie, een veel voller vrijheidsbegrip dan het 
negatieve begrip van vrijheid als afwezigheid van 
dwang, ontleent Gray aan de Britse rechtsfilosoof 
Joseph Raz. 

Autonoom is in de visie van Raz degene die zijn 
leven zelf kan 'scheppen', kan bepalen . Hij moet 
zinvolle keuzen kunnen maken: de keuze van een 
partner en van vrienden, van een beroep of nering, 
van de plaats waar hij zich wil vestigen. Een per
soon die 'auteur' van zijn eigen leven wil zijn, moet 
beschikken over een aantal eigenschappen en moge
lijkheden. Hij moet in de eerste plaats in staat zijn 
een voorstelling van de inrichting van zijn leven te 
maken en over de minimale vaardigheden beschik
ken om zijn daden te plannen. Vervolgens moet hij 
over waardevolle keuzemogelijkheden beschikken. 
En ten slotte moet hij zijn keuzen vrij van dwang 
kunnen maken, hij moet onafhankelijk zijn. De 
autonome persoon ontwikkelt geleidelijk een con
ceptie van zichzelf en gaat zich met zijn bewust 
genomen keuzen identificeren. 

Het goede leven is een vrije schepping. 
Autonomie veronderstelt een verscheidenheid aan 
elkaar uitsluitende opties. Het bestaan van meer 
goederen dan door één persoon kunnen worden 
gekozen, van een zeer verschillend karakter, wijst 
op het bestaan van meer deugden dan door één per
soon kunnen worden nagestreefd. Het wijst op een 
bestaan van deugden die niet met elkaar in overeen
stemming te brengen zijn, dat wil zeggen: van 
waardenpluralisme. 

Autonomie vereist veel meer dan rechten ter 
bescherming tegen dwang, of ter verankering van 
tolerantie . Het vereist ook de aanwezigheid van 
collectieve goederen, en zelfs een - bescheiden -

1 2. Zie de beschrijving van dit proces 
vanuit Peking door correspondente 
Annelie Rozeboom, in: De mythe van de 

Pekinees, Amsterdam 1 995· 

verzorgingsstaat die de bezitslozen in staat stelt aan 
het maatschappelijk leven deel te nemen. 1 3 

Gray meent dat autonomie slechts betekenis 
heeft als het niet alleen individuele keuzemogelijk
heden bevat, maar ook een serie waardevolle opties 
in de culturele omgeving van mensen. Het gaat dan 
om milieu, maar ook om beschaving. 'Een culture
le omgeving waarin het opbreken van gezinnen 
normaal is, waarin kunsten en wetenschappen wor
den veronachtzaamd, waarin de publieke smaak 
vulgair is, is een verarmde omgeving met weirlig 
waardevolle opties'. 

Het weefsel van de burgerlijke samenleving -
intermediaire organisaties en structuren, maar ook 
tradities van vertrouwen als grondslagen van parti
culier eigendom en de markt - vergt onderhoud en 
reparatie. De overheid moet onafhankelijkheid en 
keuzemogelijkheid garanderen door iedereen te 
steunen die in zijn onderhoud wil voorzien, en door 
te zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg en een 
oudedagsvoorziening. Mensen die voor zichzelf én 
hun gezin kunnen zorgen, moeten daartoe worden 
gedwongen, mensen van wie niet kan worden ver
wacht dat ze als zelfstandige producenten in de eco
nomie kunnen terugkeren, moeten worden onder
steund. De 'voorwaardenscheppende verzorgings
staat' stelt nooit voorzieningen ter beschikking 
zonder verplichtingen. In navolging van Hayek 
vindt Gray een verzorgingsstaat van zo'n 25 tot 30 
procent van het nationaal inkomen wel groot 
genoeg. 14 

De markt wordt hier door Gray en Raz duidelijk 
op zijn plaats gezet, evenals de staat. Beide moeten 
bijdragen tot pluralisme. De omstandigheden waar
onder de autonomie van mensen het best tot zijn 
recht komen, zijn niet universeel, maar historisch 
én individueel bepaald. Er bestaat dus niet één 
recept dat onder alle · omstandigheden werkt. 
Politiek is in de ogen van Oakeshott, Hayek, Gray 
en Raz dan ook geen voluntaristisch project, geen 
collectieve onderneming en geen strijd tussen ideo
logieën (zoals Wöltgens en andere socialisten den
ken), maar het zoeken naar een wankel, altijd voor
lopig, evenwicht, een modus vivendi, tussen verschil
lende vormen van leven en opvattingen over het 
goede leven. 

1 3· Joseph Raz, The morality ifjreedom, 
Oxford 1988, p. 369-429. 
14. Zie noot 1 1. 
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Georaaniseerd kapitalisme 

De markteconomie heeft van de arbeider een bezit
ter gemaakt, een consument en ook een kapitalist. 
Het accumuleerde arbeiderskapitaal in pensioen
fondsen en bij verzekeraars speelt dit in de heden
daagse wereldeconomie een onderbelichte, maar 
moeilijk te overschatten rol'5. Naar zijn aard is het 
kapitalisme een revolutionair stelsel dat zijn eigen 
tegenstand oproept. Het tast permanent gevestigde 
belangen aan, van arbeiders, ondernemers en na
ties. Het is geen zero sum aameen van de wereldhan
del profiteren vele partijen, maar niettemin kent 
het - ook al is het niet absoluut, maar relatief -
onveranderlijk winnaars en verliezers. 

Zowel de verliezers als de gevestigde belangen 
zullen zich dan ook altijd organiseren - in vakbon
den, kartels, handelsblokken en verzorgingsstaten 
- om de bedreigingen en onzekerheden van het 
kapitalisme te bestrijden . Dit veroorzaakt inbreu
ken op de marktwerking, waardoor nieuwkomers 
worden belemmerd en de consument wordt bena
deeld. 

Aan het eind van de twintigste eeuw kan worden 
geconstateerd dat de, in wezen conservatieve, 
beteugeling van dat revolutionaire kapitalisme veel 
succesrijker is gebleken dan pogingen de markteco
nomie in socialistische zin te hervormen. In de con
servatieve ideologie is de kapitalistische transfor
matie van arbeidskracht in koopwaar een morele 
degradatie die de maatschappij ontwricht. Dit pro
ces kan op drie manieren worden gekeerd, door 
middel van het feodale model, het corporatistische 
model en het étatistische model. Patronage en 
cliëntelisme zijn feodalisme in een moderne 
gedaante. Bedrijven begunstigen onmisbare werk
nemers, politieke partijen zorgen voor baantjes en 
privileges , urban machines zorgen voor inpassing van 
immigranten. Gilden werden omgezet tot onder
linge verzekeringsmaatschappijen tegen ziekte en 
gebrek. Conservatieve leiders als Bismarck waren 
de pioniers van de Europese verzorgingsstaat. De 
sociaal-democratische partijen hebben hierop 
voortgebouwd en de interveniërende welvaarts
staat mede vormgegeven. 16 

De Europese landen met een sterke traditie van 

15. Peter F. Drucker, Post-Capitalist 
Society, Oxford 1994, p. 61, e.v. 
16. G0sta Esping-Andcrsen, The Three 
Worlds '![Welfare Capitalism, Cambridge 
1995 en Chanaina Classes, Londen 1993. 

samenwerking tussen werknemers, werkgevers en 
de staat scoren beter dan niet-corporatistische lan
den.17 

De geschiedenis van het georganiseerde kapita
lisme is dan ook onverbrekelijk verbonden met de 
geschiedenis van de sociaal-democratie. In de 
woorden van Donald Sassoon: 'Het kunnen begrij
pen hoc het Europese kapitalisme zich zou hebben 
ontwikkeld zonder het bestaan van socialistische 
partijen of vakbonden, vereist een niveau van coun

ter-jactual redeneren dat boven onze analytische 
vermogens ligt, omdat de geschiedenis van de laat
ste honderd jaar dan geheel opnieuw geschreven 
zou moeten worden.' 1 8 

Toch is dat counter-jacwal redeneren precies wat 
Wöltgens doet. Met als gevolg dat de sociaal-demo
cratie uit het verhaal wordt weggeschreven. En dat 
geldt ook voor de negatieve kant van de sociaal
democratische inbreng. Alleen al de gigantische 
staatsschuld, die - zoals Wöltgens terecht opmerkt 
- de beleidsruimte in ons land en andere Europese 
landen zo enorm beperkt, is voor een groot deel 
een sociaal-democratische staatsschuld. 

Dahrendorf heeft gewezen op de excessen van 
de verzorgingsstaat 'die de volwasser:a burgers weer 
tot minderjarigen heeft gemaakt'. Dahrendorf: 
'Sociaal-democratie is verstijving. BiB aovernment is 
in wezen: een sterke bureaucratie met een zwakke 
regering'. Van democratische controle is geen spra
ke meer, want de belangengroepen regelen hun 
zaakjes achter de schermen. Het sociaal-corporatis
me sluit nieuwkomers buiten en bedreigt zo de eco
nomische groei en de werkgelegenheid. Sterker 
nog: het sociaal-corporatisme berooft de democra
tie van haar essentie: de garantie dat veranderingen 
zonder revolutie kunnen plaatsvinden . En het ver
mogen tot voortdurende aanpassing aan nieuwe 
wensen is nu juist datgene wat de democratie 
efficiënter maakt dan andere regeerwijzen. 

Dahrendorf wil de democratie nieuw leven 
inblazen door actualisering en ' uitbreiding van de 
burgerrechten, die in hun oorspronkelijke beteke
nis immers bescherming bieden tegen de willekeur 
van de staat. Naast de markteconomie moet de 
'marktmaatschappij opnieuw worden opgebouwd. 19 

1 7. Col in Crouch, lndustrial Relations and 
European State Traditions, Oxford 1 994· 
18 . Donald Sassoon, One Hundred Years '![ 

Socialism, Londen 1996, p. 760. 
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De mythe van de Zero-Sum World 

De kapitalistische ontwikkeling maakt het laatste 
decennium een versnelling door. Automatisering 
leidt tot een spectaculaire verhoging van de 
arbeidsproductiviteit. Er is sprake van verdienste
lijking, globalisering van markten en van verscher
ping van de internationale concurrentie. Grote 
ondernemingen veranderen van hiërarchisch gelei
de pseudo-militaire bureaucratieën in een netwerk
archipel van verzelfstandigde onderdelen en toele
veranciers . Nationale economieën integreren in 
grotere regionale eenheden. De Europese Unie is 
meer dan ooit een Europese Economische 
Gemeenschap . · 

Kortom: er is van alles aan de hand, maar het is 
niet de globalisering waarop bezorgde leiders en 
politici - inclusief Wöltgens - doelen: 'met hun 
lage lonen, respectievelijk slechte arbeidsvoor
waarden concurreren ze ons in Azië en Amerika 
van de wereldmarkt af'. 

Het empirische materiaal is overstelpend, er is 
geen sprake van loonconcurrentie, want het over
grote deel van de wereldhandel speelt zich onver
anderd af tussen de rijke landen onderling, vaak 
buurlanden. Het aandeel van de wereldhandel in 
het totale economische verkeer blijft betrekkelijk: 
de goederen en diensten die de meesten van ons 
produceren, leveren we vooral aan onze stads-, 
streek- en landgenoten. Het aandeel van import en 
export in het totale economische verkeer is anno 

1996 niet hoger dan in 1913. 
Omdat de lonen de stijging van de arbeidspro

ductiviteit volgen, vindt geen loonconcurrentie van 
betekenis plaats . De lonen in de Derde Wereld stij
gen, maar niet ten koste van die in de rijke wereld. 
De veronderstelde vervanging van aood jobs in de 
industriële sector door bad jobs in de dienstverle
ning bleef uit: juist het aantal banen voor hoogge
schoolden nam spectaculair toe. 20 

Het nieuwe boek van Paul Krugman, Pop 
lnternationalism, is een weerlegging van de denk
beelden van de globalistische zwartkijkers (van 
Lester Thurow tot Jacques Delors), die gevangen 
zitten in de mythe van de Zero-Sum World. Het is een 
pleidooi voor verdere vrijmaking van de wereld
handel, maar ook voor een veel actievere monetai
re politiek. 

De veronderstelling van Wöltgens dat de 
werelddictatuur van de markt de politiek margina
liseert, berust op een onjuiste interpretatie van de 
recente economische ontwikkeling. Er is dan ook 
volop ruimte voor het maken van politieke keuzen, 
al is er zeker sprake van 'verplaatsing' van politieke 
besluitvorming naar bovennationale arena's . Inter
nationale hergroepering van de sociaal-democraten 
van Europa (west en oost) is dan ook weer net zo 
actueel als in de dagen van de strijd voor algemeen 
kiesrecht en de achturendag. Maar dat is wel iets 
anders dan Wöltgens' wereld regering. 

'9· Ralf Dahrendorf, 'Na de sociaal
democratie', in s&._o, juli/augustus en 
The modern Social Co'!fiicL, Bcrkely 1990. 
2o. Zie onder andere A.H Kleinknecht 
enJ. ter Wengel, 'Globalisering: een 

mythe? ', in ESB 1 1 oktober 1996. Winfried Ruigrok and Rob van Tulder, 
The loaic '?[international restructurina , 
Londen 1995. Paul Krugman, Pop 
fnternationalism, Cambridge, Mass . 
1996. 

Tom Nicrop , 'Globalisering, internatio
nale netwerken en de regionale para
dox,' in : J. Heilbron en N. Wilterdink, 
Mondialiserina, Groningen 1 995. 
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