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4]   “There is no such thing as society” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

neo-liberalisme 

 

de economische crises van de jaren '70 maakten de verzorgingsstaat te duur en onbeheersbaar 

economen wijzen over-regulering en bureaucratie aan als twee factoren voor de stagflatie (stagnering + inflatie) 

begin jaren ’80 draait de politieke wind in Europa en de V.S... rechts hervindt zijn momentum 

de crisis luidde langzaam het eind van een tijdperk in: de jaren ’60 waren definitief voorbij 

 

in Nederland heeft het kabinet Den Uyl (PvdA) plaats moeten maken voor dat van Van Agt (CDA+VVD) 

de inflatie bedroeg meer dan 10% en de werkloosheid verdubbelde tot 500.000 

het 'softe' karakter van de verzorgingsstaat leidde tot een weg-met-de-geiten-wollen-sokken-mentaliteit 

de crisis noopte tot bezuinigingen en deregulering, en ook werden 'targets' belangrijker 

 

in de V.S. treedt Ronald Reagan aan als president, en Margaret Thatcher wordt premier in de U.K. 

de nieuwe visie op de economie (Reaganomics) is (neo)-liberaal, die op de samenleving conservatief 

dat betekent dat de rol van de staat in het nieuwe denken een stuk minder prominent wordt 

Reagan: "government is not the solution to our problem; government is the problem" 

 

 de markt / economie wordt door liberalen opgevat 

als onderdeel van de samenleving, maar de staat niet 

 dit terwijl er in sociaal-democratische 

'verbeeldingen' drie semi-autonome domeinen zijn: 

de markt (economie), de staat (politiek en overheid), 

en de burger (samenleving) 

 

twee stromingen in het post-keynesiaanse economisch denken: 

 aanbod-economie (Reaganomics) benadrukt economische groei, budgettair beleid en bestrijding werkloosheid 

    dit heeft keynesiaanse elementen, maar met minder ruimte voor de staat, en meer ruimte voor markt-werking 

 monetarisme (Milton Friedman / Chicago School) concentreert zich op geld-regulering zoals beheersen van inflatie 

    het concentreert zich vooral op reken-modellen, en heeft minder oog voor de samenleving en haar doelen 

    het monetarisme vindt zijn neerslag in wat sinds 1989 de Washington Consensus heet: 

    een standaard hervormingspakket voor economieen die met recessie te maken krijgen 

    dit vormt het uitgangspunt voor o.a. het Amerikaanse ministerie van financien, het IMF en de Wereldbank 

 

het socialisme had zich gebaseerd op de marxistische 'wetenschap' van het dialectisch materialisme 

opvattingen over geschiedenis en economie hadden ideeen over 'de maakbare samenleving' gestimuleerd 

het neo-liberalisme wordt niet gezien als nieuwe ideologie, maar als realistische economische wetenschap 

het beleid van bezuinigen, loonmatiging, decentralisatie, deregulering en privatisering is geen keuze 

de wetten van de economie zouden geen andere opties open laten: "there is no alternative!" (Thatcher) 
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globalisering 

 

in de periode 1989-1991 ziet de wereld de razendsnelle ontmanteling van het oostblok 

dit zorgt voor het wegvallen van allerlei handels-barrieres, wat de globalisering een impuls geeft 

het protectionisme moet plaatsmaken voor een wereldwijde 'vrije markt' zonder grenzen 

kijkend naar de nieuwe wereldorde concludeert Thomas Friedman: “The World Is Flat “ (2005) 

in The Lexus and the Olive Tree (1999) presenteerde hij zijn Golden Arches Theory of Conflict: 

elk land waar een McDonald's was geopend was sindsdien niet meer in oorlog geraakt 

dit bewees voor Friedman dat het geglobaliseerde kapitalisme de beste remedie is voor alle conflict 

 (deze theorie werd echter spoedig ingehaald door de geschiedenis) 

 

ook voor Francis Fukuyama bevestigde de val van het communisme de juistheid van het kapitalisme 

in The End of History and the Last Man (1992) schetst hij een millenaristisch / chiliastisch beeld 

daarin beweert hij dat de ‘val van de muur’ een voltooiing van de geschiedenis betekent, namelijk: 

het eind van de strijd tussen culturen / beschavingen en ideologieen, het einde van 'Grote Verhalen', 1 

en de zege van het kapitalisme, de vrije markt en de vrije mens:  

"De gebeurtenissen waarvan we getuige zijn, betreffen niet enkel het einde van de Koude Oorlog, of het 

voorbijgaan van een specifiek tijdperk uit de naoorlogse geschiedenis, maar het einde van de geschiedenis als 

zodanig: namelijk, het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de 

westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur."   

Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man (1992) 

 

het einde van de geschiedenis is een concept dat uitgewerkt is door Hegel, en Marx na hem 

de slag bij Jena-Auerstedt (1806) symboliseerde voor Hegel de voltooiing van de geschiedenis: 

de republiek als uiteindelijke staatsvorm, de belichaming van vrijheid, waarnaar de Geist altijd had gestreefd 

 

wat Hegel zag als utopisch hoogtepunt van de beschaving, zag Nietzsche als schrikbeeld van decadentie 

in Also sprach Zarathustra (1885) voert hij de 'laatste mens' ten tonele: 

"Ik zeg jullie: een mens moet chaos in zich hebben om een dansende ster te baren! Er komt een tijd dat de mens 

geen enkele ster meer baren zal. De tijd van de verachtelijkste mens komt, de mens die zichzelf niet meer 

verachten kan. Dat is de Laatste Mens. "Wat is liefde? Wat is scheppen? Wat is verlangen?" zo zal hij vragen. De 

aarde is dan klein geworden, en op die aarde huppelt de Laatste Mens, de mens die alles klein maakt. Zijn 

geslacht is onuitroeibaar, als de aardvlo. De Laatste Mens leeft het allerlangst. 'Wij hebben het geluk 

uitgevonden', zeggen de laatste mensen, en gaan weer zitten op de bank. Ze hebben alle oorden verlaten waar 

het leven hard was, want ze willen knusheid en warmte. [...] Men wordt niet meer arm en niet meer rijk: beide zijn 

te vermoeiend. Wie heeft er nog zin in regeren? Wie heeft er nog zin in gehoorzamen? Beide te vermoeiend. 

Iedereen wil gewoon hetzelfde, iedereen is gelijk. En wie er anders over denkt moet maar naar het gekkenhuis. 

'Vroeger was de hele wereld gek' - zegt de laatste mens met een brave glimlach. Men weet nu wel beter, men 

heeft van alles geleerd over wat er ooit gebeurd is: dus kan men eindeloos spotten over het verleden. [...] 'Wij 

hebben het geluk uitgevonden' zegt de Laatste Mens." (Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, 1885) 

 

 

changing the heart and soul 

 

afgezien dat de verzorgingsstaat te duur en te bureaucratisch is, luidt de liberale kritiek: 

het nivellerende overheidsbeleid is onrechtvaardig, betuttelend, en ondermijnt particulier initiatief 
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betutteling smoort eigen verantwoordelijkheid en ondernemingszin, en daarmee eigenwaarde 

het maakt mensen tot afhankelijke en calculerende burgers, die slechts nog weten wat hun rechten zijn 

 

voor links staat neo-liberalisme voor a-moreel 'economistisch' beleid (IMF, Wereldbank, vrije-markt) 

maar voor veel liberalen gaat het uiteindelijk om de moraal, om opvattingen over waarden en deugd 

dat is waarom het liberalisme conservatief heet: het wil bepaalde waarden beschermen tegen de staat 

het is niet tegen vooruitgang, maar die vooruitgang moet niet het resultaat zijn van 'progressief' beleid 

progressief beleid wil vrijheid omzetten in positieve rechten, maar negatieve vrijheid is een grondrecht! 

 

er wordt afstand genomen van het collectivisme dat aan 'de maakbare samenleving' ten grondslag ligt 

daarvoor in de plaats komt het 'vrije-markt'-denken waarin de homo economicus centraal staat 

de rationeel-autonome mens die in staat is verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven te dragen 

"Ik denk dat we door een periode gegaan zijn waarin teveel mensen het idee is gegeven dat als zij een probleem 

hebben, het de taak van de overheid is om het op te lossen. 'Ik heb een probleem, ik krijg een subsidie; Ik ben 

dakloos, de overheid moet voor een huis zorgen.' Zij wentelen hun probleem af op de samenleving. Maar er is 

niet zoiets als een samenleving. Er zijn individuele mannen en vrouwen, en er zijn families. En geen overheid 

kan iets doen zonder de burger; mensen moeten allereerst voor zichzelf zorgen. Het is onze plicht om voor 

onszelf te zorgen, en vervolgens voor onze buren. Mensen denken teveel in termen van rechten, zonder plichten. 

Maar er bestaan geen rechten, zonder dat eerst aan een verplichting is voldaan."  (Margaret Thatcher, 1987) 

 

Thatcher stelt dat het haar niet gaat om economische modellen, statistieken of of cijfers, maar om mensen: 

“What's irritated me about the whole direction of politics in the last 30 years is that it's always been towards the 

collectivist society. People have forgotten about the personal society. And they say: do I count, do I matter? To 

which the short answer is, yes. And therefore, it isn't that I set out on economic policies; it's that I set out really to 

change the approach, and changing the economics is the means of changing that approach. If you change the 

approach you really are after the heart and soul of the nation. Economics are the method; the object is to 

change the heart and soul.” (Margaret Thatcher) 

 

 

 

liberalisme & libertarisme 

 

neo-liberalisme komt voort het klassiek liberalisme (Locke, Smith, Malthus, Ricardo), alsook het libertarisme 

deze laatste stroming kwam op in de jaren '70 door de theorieen van de Oostenrijkse School en Ayn Rand 

Oostenrijkse School is de aanduiding van de theorieen van o.a. Ludwig von Mises en Friedrich von Hayek 

hun denkbeelden staan lijnrecht tegenover de ideeën van zowel het marxisme als die van Keynes 

de Oostenrijkse School heeft via Israel Kirzner, Murray Rothbard en Robert Nozick enorme invloed gehad 

 

centraal in het libertarisme staat het voluntarisme, dat de initiatie van geweld en dwang bestrijdt 

het voluntarisme is gebaseerd op de vrije wil en het non-agressieprincipe 

vrijwillig handelen is handelen in afwezigheid van geweld en dwang 

schending van persoonlijke vrijheid of bezit / eigendomsrecht is een vorm van geweld / dwang 

samenwerking op basis van vrijwilligheid is prima, en liefdadigheid ook; belasting daarentegen is diefstal 

veel handelen van de overheid, zoals belasting heffen, wordt gezien als initiatie van geweld en dwang 

de staat schendt daarmee de individuele soevereiniteit en fundamentele rechten van haar burgers 

libertaristen willen een minimale staat (minarchisme), of algehele afschaffing ervan (anarcho-kapitalisme) 
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Ayn Rand (Alissa Zinovievna Rosenbaum; 1905-1982) 

emigreerde in 1926 (vlak voor de depressie en voor Stalin) vanuit communistisch Rusland naar de V.S. 

ze was (toneel)schrijfster, filosoof en politiek activist (het laatste meer dan het eerste en tweede volgens critici) 

kreeg bekendheid met de (Bildungs- of Künstler)-romans The Fountainhead (1943) en Atlas Shrugged (1957) 

werd in academische kringen nauwelijks serieus genomen, maar was zeer bekend; omstreden alsook populair 

Ludwig von Mises (van de Oostenrijkse school van economen) noemde haar: "de moedigste man van Amerika" 

Atlas Shrugged is nog altijd een all-time best-seller in de V.S. (met vele miljoenen verkochte exemplaren) 

sinds de economische crisis (2008) neemt haar populariteit weer jaarlijks toe 

 

filosofie: objectivisme 

Rand is anti-intellectualistisch en anti-filosofisch (behalve Aristotelische denkers en enkele klassiek liberalen) 

de invloed van Nietzsche (die ze in haar jeugd gelezen heeft) is evident, maar ontkent ze 2 

zelf noemt ze als belangrijkste inspiratie de 3 A's: Aristoteles, Aquino en Ayn Rand 

objectivisme gaat uit van het empirisch kenbaar zijn van de wereld, met rationaliteit als selectie-orgaan 

een positivistische variant op Nietzscheaans existentialisme en Aristotelische deugd-ethiek 

objectivisme huldigt "de mens als een heroïsch wezen, met zijn/haar eigen geluk als doel in het leven, 

met productiviteit en het bereiken van eigen doelen als nobelste activiteit, en rationaliteit als enige leiddraad" 

alleen hetgeen objectief is vast te stellen, of rationeel te verdedigen is, mag als leiddraad in het leven dienen 

elke vorm van geloof, onderwerping aan niet-legitieme autoriteit, of handelen op basis van gevoel is verwerpelijk 

gevoel is het resultaat van actie, maar mag niet de oorzaak ervan zijn (als in: "I did it because I felt like it") 

 

ethiek & politiek 

Rand huldigt een deugd-ethiek van rationeel egoïsme, waarin altruïsme een zonde is 

rationeel eigen-belang en respect voor de vrijheid (en eigendom) van anderen is alles wat een moraal nodig heeft 

egoïsme (niet gierigheid) is goed: het is hetgeen de wereld draaiend houdt, waarop alle welvaart is gebaseerd 

het gaat niet om hebzucht, maar om een vorm van deugdzaamheid vergelijkbaar met Nietzsche's Übermensch 

Rand verwerpt het Amerika van de 20e eeuw, en beroept zich op de 'traditionele' Amerikaanse waarden: 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator 

with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. – That to 

secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the 

governed, – That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the 

People to alter or to abolish it, and to institute new Government [...]"  3 

 

gelijkheid heeft betrekking op respect voor fundamentele individuele rechten, waaronder vrijheid en eigendom 

haar angst is een tyranny of the majority, waarbij het collectief het individu onderwerpt aan het 'algemeen belang' 

mensen zijn niet hun broeders hoeder, en zouden het ook nooit kunnen zijn: niemand kan andermans leven leiden 

de samenleving heeft geen verplichting t.a.v. het individu, noch andersom: er is namelijk geen samenleving... 

er zijn alleen individuele mensen, handelaren die zaken ruilen op basis van vrijwilligheid, en vanuit eigen-belang 

rationaliteit maakt eerlijke ruilhandel mogelijk (en alles is ruilhandel), dus inperking van vrijheid is onwenselijk 

geweld tussen personen is verwerpelijk, en alleen als zelf-verdediging geoorloofd 

machtsuitoefening / dwang door de staat is alleen legitiem in het kader van rechtsbescherming / ordehandhaving 

naast leger, politie en gerechtshoven zijn er geen overheidsinstanties nodig 

 

Rand verwerpt alle vormen van collectivisme en etatisme, aangezien beiden de individuele vrijheid inperken 

ze pleit tegen anarchisme, maar voor minarchisme: een nachtwaker-staat die alleen zorgt voor rechtszekerheid 

ze staat aan de wieg van het libertarisme, een variant van het liberalisme dat pleit voor laissez-faire kapitalisme 
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regulering van de markt is niet nodig en niet wenselijk, want betekent altijd ingrijpen in de vrijheid van individuen 

staats-kapitalisme en socialisme zijn beide verwerpelijk: Rand is voor "scheiding van economie en staat" 

belasting is een vorm van diefstal; zelfs een minimale staat moet gefinancierd worden op basis van vrijwilligheid 

 

mensbeeld 

in Rand's romans zijn er eigenlijk maar twee soorten mensen: prime movers (van Aristoteles) en second handers 

 (dit onderscheidt doet sterk denken aan Nietzsche's beschrijving van herenmoraal en slavenmoraal) 

 prime movers zijn authentiek, integer, compromisloos, rechtschapen, ambitieus, hardwerkend en trots op hun werk 

    ze hebben zelf-respect, waardigheid, vitaliteit, en streven naar uitmuntendheid, excellentie en grandeur 

 second handers zijn mensen die op de kracht en inspanning van anderen hogerop willen komen 

    zij doen dit door list en bedrog: namelijk het prediken van gelijkheid, liefde en opofferingsgezindheid 

    om die reden werd haar filosofie ook wel getypeerd als aristocratische paranoïa 

 

de mens is een heroïsch wezen, maar het christelijk geloof vertelt de mens dat hij imperfect en zondig is; 

de formule voor het stimuleren van een minderwaardigheids-complex en dus psychologische mishandeling 

de zelf-opoffering die het christendom eist is geen liefde, maar zwakte, en creëert moreel gemankeerde mensen: 

kleingeestig, afhankelijk, afgunstig, op zoek zijn naar erkenning, zonder eigenwaarde en verantwoordelijkheid 

 

uit zijn op erkenning of bevestiging is verwerpelijk, want het is een ontkenning van zelf-respect en trots 

de mens moet trots zijn op hetgeen hij bereikt, omdat dat hem de kracht en voldoening geeft om goed te zijn 

liefde en zorg voor anderen kan en mag nooit opgelegd worden: alleen private charity is legitiem 

 

maar liefdadigheid is dubieus: als iemand het slachtoffer is geworden van onrechtvaardigheid is hulp prima 

iemand die echter door zijn eigen schuld, irrationaliteit of laksheid om hulp vraagt verdient geen hulp 

"altruïsm is evil", omdat het zelf-opoffering betekent; het belang van een ander boven je eigen belang stellen 

iemand helpen mag alleen als diegene het waard is, als het een investering is in iemand, en een blijk van respect 

romantische liefde is hiervan het bewijs: je houdt niet van iemand uit medelijden... dat zou een belediging zijn 

liefde is de herkenning in iemand anders van hetgeen jezelf van waarde acht; dus indirect ego-centrisch 

liefde is een vorm van zelf-bevestiging; tegenover liefde staat niet haat, maar vooral verachting 

voor je zieke zoon of dochter zorgen i.p.v. naar een nachtclub gaan is geen opoffering, maar liefde 

voor mensen zorgen waar je niets mee te maken hebt en die je niet kent is geen liefde, maar medelijden 

medelijden is een vals sentiment, gebaseerd op irrationele en onheuse ideeën en gevoelens 

 

rationaliteit betekent niet dat gevoel geen rol speelt in het leven; maar het gaat om de motieven erachter 

rationele zelf-beheersing is een deugd, maar niet als het een opgelegde moraal van zelf-verloochening is: 

"Amerikaanse mannen verbergen hun gevoelens, en zien dat als een teken van kracht. Maar het werkt als 

psychologisch dodelijke repressie, en maakt vrouwen zeer ongelukkig. [...] Het is een teken van zwakte. De sterke 

man verbergt zijn gevoelens niet; verdriet, pijn, noch enthousiasme. Maar door 'sterk' proberen over te komen 

verliezen mannen het plezier van voldoening en trots in hetgeen ze bereikt hebben."  

 

het leven leven vereist zelf-bevestiging, en liefde en gevoel spelen daarin een grote rol; maar niet sentiment 

de dood is alleen tragisch als verlies van een dierbare, niet als onze eigen dood: we zijn er dan niet meer 4 

men moet zich niet met de dood of het bovenaardse bezig houden, maar met het leven hier op aarde 

als haar gevraagd wordt wat er door haar heen gaat als ze omhoog kijkt naar de sterren, zegt Rand: 

"ik kijk niet naar de sterren, ik houd van het leven hier op deze aarde" (interview door Phil Donahue) 5 
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kunst 

kunst is niet didactisch, maar moet inspireren: laten zien wat de mens is, kan zijn en waarnaar hij moet streven 

de enige vorm van artistieke expressie is daarom romantisch realisme; maar niet naturalistisch realisme 

kunst moet inspireren door het heroïsche aan de mens te tonen, niet de mens in zijn falen 

meelij-wekkende kunst die ziekte, armoede en geweld toont, inspireren de mens niet, maar verlammen hem 

kunst moet de visie, filosofie en passie van de artiest concreet maken, zo, dat het direct ervaren kan worden 

abstract-moderne kunstenaars zijn charlatans, aangezien zij hier niet aan kunnen en willen voldoen 

 

invloed 

dankzij haar charisma en rotsvaste overtuigingen vergaarde ze een groep volgelingen: The Collective (ironisch) 

hieruit zijn verschillende organisaties en tijdschriften ontstaan, zoals: The Ayn Rand Institute, Objectivist movement, 

Ayn Rand Center for Individual Rights, Nathaniel Branden Institute, en The Objectivist Newsletter 

 

The Collective werd later door ex-leden en anderen getypeerd als een cult / sekte 

leden waren, of werden later, belangrijke economen, zoals Alan Greenspan (voorzitter van de federale bank) 

"It did not go without notice that Ayn Rand stood beside me as I took the oath of office in the presence of 

President Ford in the Oval Office. Ayn Rand and I remained close until she died in 1982, and I'm grateful for the 

influence she had on my life. I was intellectually limited until I met her." (Alan Greenspan) 

 

Rand heeft enorme invloed uitgeoefend op de Amerikaanse cultuur, en doet dat nog steeds 

maar ook Nederlandse politici als Mark Rutte (VVD) en Martin Bosma (PVV) zijn geinspireerd door Rand 

 

lange tijd heeft het gelijkheids-ideaal de boventoon gevoerd als het ging om emancipatie 

emancipatie betekent echter ook: jezelf bevrijden en kansen grijpen om jezelf te ontplooien  

hierbij vormen klassieke deugden als initiatief, moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, etc. een rol 

in het Oude Griekenland was deugd (arete) synoniem met uitmuntendheid, optimaal functioneren 

Nietzsche wijst erop dat in de loop der tijd, vooral door het christendom, deugd iets anders is gaan betekenen: 

bescheidenheid, deemoedigheid, zelf-verloochening, vatbaarheid voor schaamte en schuld, etc. 

de aristocratische deugd als excellentie is vervangen door deugd als braafheid, burgerlijkheid. middelmatigheid 

het moderne gelijkheids-ideaal is volgens Nietzsche een erfenis van de christelijke moraal 

deze slaven-moraal is er op gericht mensen klein te houden, hun passies te verruilen voor zekerheid 

 

sinds begin jaren ’80 is het individu, als ontwerper van zijn eigen leven, weer meer centraal komen te staan 

het opkomst van het neo-liberalisme en de ineenstorting van het communisme hebben hiertoe bijgedragen 

termen als ambitie, streven en hogerop komen hebben voor velen niet langer de bij-smaak van de jaren ‘70 

recentelijk wordt er door meerdere partijen geklaagd over zesjes-cultuur en gebrek aan visie & daadkracht 

Balkenende: “Laten we zeggen: 'Nederland kan het weer!', die VOC-mentaliteit - over grenzen heen kijken!” 

                                                 
 
1  ironisch genoeg is Fukuyama's End of History zelf een schoolvoorbeeld van een Groot Verhaal (!) 

 
2  de monoloog van John Galt, de mysterieuze hoofdpersoon in Atlas Shrugged, doet erg denken aan Zarathustra 
 
3  Thomas Jefferson: Declaration of Independence, aangenomen op 4 juli 1776 
 
4  Epicurus: "de dood gaat ons niets aan" 
 
5  "[...] blijf de aarde trouw en gelooft niet degenen die u van bovenaardse verwachtingen spreken! 
           Gifmengers zijn zij [...] Levensverachters [...]"  (Nietzsche: Also sprach Zarathustra) 


