
Flex~bilisering van werknemers en individualisering van de sociale 

zekerheid zijn onvoldoende gelegitimeerd. Door de flexibilisering 

is een nieuw onderscheid in de onderneming ontstaan: arbeid 

wordt op een financieel-zakelijke manier tegemoet getreden. Er 

wordt onzekerheid afgewenteld op de burgers op momenten dat 

het in het voordeel van de organisatie zou zijn. Het product van 

de onderneming is echter van niemand meer terwijl het juist moet 

gaan om een commitment met de doelstellingen van de organisatie. 

0 
ok al telt het 

Te<;tz1111ent ntet 

vee\ hladzlJden, 

-,taat cr gccn 

con...,cn..,u.:., waar de hclang

t·ijk<;tc <,tukken voor een 

chri-,tc\ijke <;octale ethiek 

tc vindcn ZIJn. 1\\octen we 

het zoe ken hi j de lccrre

de-,, de gelitkeni<,<;en of de 

gcnczing'-.vcrtcllingcn Vtlll 

lczus~ Ceel t de Bcrgrede, 

de ge\11kenis va11 de hann

hMtige Samaritaan. ol de 

vertelling van de wonder-

Nteuwe 

zo heel 

loch he-

dit gel'n verhaal over ce11 tndividua\i<,

ti'>ch prc,tatie-ethm~ I )eze para he\ i'> 

zo hekend dat ze <.prcekwoordelijk i<; 

geworden A\, hewccrd 

wordt dat hct wc<;ter<,e ka

pitali<.me ccn chri<.tclijke 

wortcl zou hehhcn, dan 

wordt niet naar de Berg

rede maar wei naar dit 

verhaal verwezen. 

'V\fa, de hedoeling van dc

zc 'parahel' wei zo prc<;ta

tie-georicnteerd~ Zoals 

met zovel'l vcrtellingen 

van lcZLt<,, i<. door de IT-

hare '>Pttzigtng on-, ecn Projdr. EJ./i\1 Ki111111<111 dactcur hct vcrhaal in een 

richt111g~ [)eze <,tukken uit het Evan- context geplaat<.t. h-i<; ecn intcrprctatie 

gclic vcrwoordcn a! vclc gcncratic<.; \VJt 

e<,<,entteel a\-, chmtelitk helectd wordt. 

'" \aar cr ZIJn ook andere <,tukken te vtn

den die hter niet gemakkelitk mec over

een'>lcmmen. 1\:ccm nou eens de para

he\ van de talcnten, verteld in het 

Fvangelie van ."-lattheu<. 125, 14-30) \, 

aan gcgeven. \lij t"-latthcu<. i<. het ge

plaat<.t in een hoold.,tuk dat handelt 

over her onvcrwachte maar nict al tc 

nahite moment van de 'eindtijd' 

Hct vnhaal heclt ce11 <;prcekwoordc\ij

ke kracht gekregen voor een kapita\i<;-
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tisch grond-motief in onze heschaving, 

ieder client bezig te zijn zijn talenten 

goed te gehruiken. Als we echtcr dit 

verhaal wat dieper tot ons Iaten door

dringen en het vcrgelijken met andere 

vertellingen van Jezus, wordt zo'n kapi

talistische bedoeling twijfelachtig Een 

hecr die een dienaar vijf. een andere 

dienaar twce en weer een andere die

naar ccn talent toevertrouwL blokken 

edelmetaal met een gewicht van onge

vecr dertig tot veertig kilo. Omge

rekend Staat ccn talent VOOf ecn forse 

hoeveelhcid geld En ze werkcn zo met 

die talcnten, dat de waarde van hct hun 

toevertrouwde bezit verdubbelt. F.chtcr 

de dienaar, die een talent krecg toever

trouwd, deed wat iedcre vromc, arrne 

jood van die tijd zou docn, niets ermee 

riskercn maar het talent bcgraven, zo

dat er een stille reserve zou zijn voor 

ongunstige ti)den. En was wockeren 

ook niet nog eens verbodenc Hoe zou 

nou toch zo'n wetgetrouwe mens door 

Jezll', veroordccld kunnen wordcno lk 

denk dat het vcrhaal op dit punt de 

n1ist i~ in gegaan. Vanat vcr~ 26 vcran

dert de toon, slecht, lui, oogsten waar 

niet gezaaid is, geld bij bankiers uitzet

ten, gevcn aan wic a! heelt (hct 

'Mattheus-dfect' ... ), en de onnutte 

knecht buiten in de duistcrnis wcrpen. 

Zouden dat intcrrretaties zijn, craan 

toegevoegd. om het vcrhaal te Iaten 

aansluitcn bi1 de contexte , 

Flexibilisering 
Hoc zou dcze vertclling medebepalcnd 

kunnen zijn voor ccn christc\ijke socia

le ethiekc Het antwoord op deze vraag 

hangt af van de problemcn waarover 

een christeli)ke sociale ethiek zich zou 

moeten uitlatcn De rarabcl verhaalt 

van dienaren die geconfronteerd wor

den met ecn nieuwe orgave in hun 

diensthetrekking, de wcrkgever vcrtrekt 

en een dec! van het vermogen wordt 

individueel toevertrouwd aan de werk

nemers. De parabel is de afgelorcn eeu

wen opgevat in de individualistischc 

stij\ van de westersc cultuuL in zekere 

zin rast ze bij een kcnmerk van onzc 

cultuur, waar sinds het begin van de ne

gentiende eeuw over wordt gesproken, 

namelijk de individualisering Is indivi

dualisering een resultaat van een beleid, 

of kan een hepaald beleid pas tot stand 

komen, indien er in zekerc mate ccn 

proces van individualisering hceft 

plaats gchad' Werden de dienarcn in de 

parahel plotseling geconfronteerd met 

zelfstandigheid of vertrok de hecr voor 

een lange tiJd naar het huitenland, om

dat de dienaren toe waren aan een gro

tcre verantwoordcliikheid~ 

Die vraag komt ook hi) me op als ik 

Ices over de zogenaamd noodzakelijke 

flexibiliscring van werknemcrs in onze 

economic. Vindt die plaats omdat nrga

nisaties winstgevender willen worden 

door een dee! van de werknemers flexi

hel en gnedkoper te makcno Of vindt er 

flexibilisering plaats nmdat werknemcrs 

zeit meer behoefte hcblwn aan indivi

duclc, flcxihele arheidscontracten~ 

Voor de lndustricle Rcvolutic was het 

overgrote dec! van de kostwinners zelf

standig. Door de industrialisatie is hct 

grootschalige wcrknemerschap ont

staan. Ooit is een onderneming cen 

avontuur gcwce~t, waar t'l'n ondernc

mende burger, met de nieuw verworvcn 

vri)heden van de franse Tijd, een op 

\vin'-Jt gcrichtc organi~otic opzcttc en, 

a\-, vanzclt, daarhi1 tevens een hijdrage 

lcverde aan wat maahcharpelijk ge

wenst wa'>. In de negentiende eeuw 

\Vcrd cr son1s te wcinig ondcrnon1en. 

Ook nu nog wect een onderneming, als 

de oprichtcr nog Janwczig i., al-. dircc

teur-eigenaar, gcmakkelijker intern en 

CllV 12% 



extern dynamick tc gencrercn. Die dy

namiek verllauwt Vililk, ills de ondernc

nltng ovcrgcnon1cn worch en ingc

hracht wordt in een grotcr geheel. De 

herinnering ilJn het begin vervailgt en 

de organi-,<Jtic goat li_jkcn op wut ccn 

organisiltce !wort te zijn. lvkdewerkcrs 

worden werknemers en het ondcrne

merschap zeit wordt een tunctce in hct 

ililllsturen viln die ondcrneming. Het 

wordt een hedrijt, cbt '!open' moet, dilt 

nailr contim(iteit stredt, en dat winst 

moet milken, maar dill niet bnger van

zellsprekend ook ee11 hiJdrilge ililll de 

silmenlcving Ievert. 

Volkskapitalisme 
De geschiedenis Viln de indll',triillisiltie 

i:-, lTll gc'-;chicdcni., gcwcc-;t van ccn 

voortdurcndc vcr<...chuivtng van cigcn

domstitels. van vcranderde vennogens

vcrhoudtngcn en van ccn vcrandcrdc 

vcrhouding tot hct vcTnlogcn. WJ-, aun

vankeiiJk vcrnwgen iets cbt in lamilies 

overgecrld werd, dom de imlustriclc c-c

volulle zijn ondernemers in stililt in een 

hetrekkclijk korte t11d vermogen te ver

garcn. Die tijd wordt illsmaar korter 

lkdriJtstakken als de computerindustrie, 

de tinanciclc sector ol de Mheidsbe

middeling, Iaten steeds kortere periodes 

zicn, \VZIZtrin ondcrncn1cr~ vcrn1ogcn 

kunnen ophouwen en te gelde kunnen 

maken 

c\ laokt vermogen ol de kcms om winst 

en vcrn1ogcn tc rca!i.:...ciTil n1cno.;cn on

dcrs' Zou er Ill ceclcre mens wei een 

klc111e kapitillist steken, mils er mailr 

LTn 'talent' JJ!l tocvcrtrouwd zou wor

den' I )at individueel spreiden Viln hezit 

i.., daaron1 vaok ccn voorwcrp van di-,

cu..,o.;ic gc\vcc<..,t in rcgcring<..,kringcn vtln 

de West-Europese Ianden. Een wets

voor~o,tcl dicnaangaandc \Vtl"\ n1cdc in 

I 'J77 ailnlccding tot de vel van het kahi-

net-Den Uyl. In de jaren tachtig heeft 

de Engelse regering een volkskapitillis

me hcvorderd. Als gcvolg viln massieve 

priviltiscringen door de staat bezill in 

19')2 een derde van hct kantoorperso

neel. cen kwart van de gcschooldc 

arbeiders en eentiende van de onge

schoolde arheiders aandelen. In de jil

ren tachtig werd voor meer dan 41 mil

jard pond aandelcn uit staatsbcdrijven 

door verkoop op de heurs geplaatst bij 

pMticulieren. Viln allcs ging in de ver

koop: energiebedrijven, telecommuni

ciltie, vliegtuighouw en automobielta

hrieken, banken en staillbedrijven, de 

nationillc luchtvaartmailtschappij en ze

vcn vlicgveldcn, publiek transport en 

vuilverwerking Het llritse voorheeld 

kreeg navolging in Oost-Europa, waar 

in de atgelopen jilren privatiscringspro

grammil's wnden opgezet. De ailntilllcn 

kopers hcJ dergeli)ke privatiscringcn 

ZIJn soms cnor111. llij de priviltisering 

viln British Cas schreven 4.5 miljoen 

mensen in. llij de privatisering van de 

elcktriciteitsbedrijven schreven 5,7 mil

joen mensen in: ccn op tien inwoners 

in Croot-Brittannie. 

Waarom wordt cr geprivatiscerd! Het 

begon om economischc redenen. l'v1aar 

al gauw werden daar politiek-ideologi

sche en sociologische motievcn ilan 

tocgevoegd. Eerst wcrd cr gedacht ililn 

reductic van de slilillsschuld, toen aan 

verhoging Viln de ellicicntie door 

markt\vcrking, vcrvolgcn:-, aan hct vcr

zwakken van bepaalde vilkhonden en 

hct versterken viln de hestuurdcrsver

antwoordeliJkheid onder atname van de 

overhecdshcmoeicnis, tenslotte aa11 de 

hezitssprciding, die al gilliW het volks

kapitillisme genoemd wcrd. In 19R7 

sprilk de Conscrvilticve Partij in cen 

verkiezingsmanilest van een historische 

translonnatie van de Britse maatschilp-
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PIJ- Door bezitssprciding zouden de 

inwoners van Croot-l:lrittannic een 

zekcre kapitalistische gee>t kriJgen 

Privatiscring zou dus bewerbtelligcn 

dat de waarden en normen zouden 

gaan veranderen. Hovcndicn zou ccn 

hrede aandclenhczittende hevolkings

laag mecr kiczcrs voor de Comerva

tievc l'artij opleveren. 

l.everde het volbkapitalisme indcrdaad 

ccn n1ccr 'ondcrncmcndcl ~:.amenleving 

op7 Ecn samenlcving. waarin de meestc 

lcden etfcctenhezitter<, zijn en dus ge

voel voor winst e11 rendement zouden 

ontwikkelcn en Croot-l:lrittannic corn

pctitiever zouclcn makcnc Wat rnaakt 

iemand tot een onclcrnemend type' 

Zellstanclighcid in oordccl en hancle

ling, gemotivccrd doelgericht te hancle

lcn, hcrciclheid om initia-

gccn gcvolgcn hcbhcn voor de nationa

le cultuur.'' 

Ondernemende samenleving 
Van bezitssprciding wordt thans in ons 

land niet veel verwacht. In om land 

wordt up allerlei rnaabchappclijke ter

reinen innovatie van rnecr ondememer

-;chap verwacht: de universitcit zou een 

'ondcrnemendc universiteit' moeten 

zijn, in de volk-;gczondheid en de 

volkshuisvc'>ting worden de hestaande 

i nstell i ngcn aange>poord 'onderne

mcnd' tc zijn In om land spitst de dis

Cli>Sie zich nu toe op een verandering 

bij hct topmanagernent, op een veran

clcring in de managernentsti)l, niet op 

een waardcnvcrandering bq de clicn

ten, de werknerners e11 de lager ge

schoolden in de <,arnenlcving. 

ticvcn tc ncmen, -,uccc> op 

zijn tqd Len ondcrznek in 

hncverre deze vier waar

dcn tocnamcn bij de nieu

wc hezittcrs van aandelen. 

Het nieuw type 
Het Nederlands Christe

lijk Wcrkgevcrsvcrbond 

tNCW), thans opgegaan 

in Verbond van Ncdc,-

landse Ondememingen 

1VN01 NCW, houdt ja;:n

lijks in Januari conkrentic> 

waarhij antropologi~chc, 

eth!Sche ol p>ychologische 

a>pecten van hct onderne

mer-,chap he>proken wor

den. In I'J'J(J werd er aan

clacht gcgcvcn oan de 

'pcrsoon' van de omkrne-

burgerschap is net 

als het flexibele 

lever de ccn gemcngd werknemerschap 
heeld op, waan11t nict 

gcconcludcerd kon wor

den dat het etfectenhezit 

gecreeerd door een 

behoefte vanuit de 
mcnscn ondcrncrnendcr 

n1aakt. Hoog-.;tcn"i gaan zc 

wat meer de bcrichtgeving 

volgen en lcttc11 ze mccr 

op het econornisch hclcicl 

van de rcgcring. Saunder~ 

institutie, niet op 

verzoek van de 

burgers zelf. 

& Harri> '>tellen dar het ovcrhciclspm-

grarnrna tot hezit.,-,preiding in Croot

Brittannie niet de gcwenste ondeme

mende cultuur hevordcrt. Aandelen

bczit verandert niet de opvattingen 

over ondememcrschap, kapitali-,me, de 

rnarkteconornie ot de rnl van de -,taat. 

'Mocht Croot-Brittannic een natie van 

aandelcnbezitters worden in de korncn

de decennia, dan zal clit waar-;chiJnlijk 

mer. In 1997 gaat het over 

de >ocialc aspecten van het onderne

mcrschap Het NCW probeert claarhiJ 

nict de organi>atie ot de ondemcrning 

te accentueren, maar jLII<.,l de per>oon 

die Ieiding gedt aan de onderneming en 

die client te hcschikken over bepaalde 

kwalitcitcn. Bij ccn wcrkgcvcr~organi~o

tie wordt Llltcraard de rol vJn de Ieiding. 

als de >tuwende kracht 111 de ondernc

ming ol delcn hinnen ecn ondcrneming, 

C IJV 12% 



hcklcmlooncl. I )at gcldt nict aileen hij 

de grole ondernemingen, maar ook hiJ 

hcl midden- en klcinhedriJI, waar de 

groot<.,tc wcrkgclcgcnhcithgroci zich 

voordoct Vooral in de middelgrotc on

dcrncnl!ngcn j..., cr nog '->prakc van on

dcrncnlLT'-. a].., dircctcur-cigcnaar, \Vaar 

in de grotc heurwcnnool,charpen cr 

eetl ondcrnemcnde tunctic i,, die vcr

vuld wordt door crvarcn manager' on

der toezichl van commi"ari"ctl 

\\:/ordt cr van zulkc ondememcnde li

gurcn ccn cultuuronl-,lag vcrwacht~ Zijn 

z;, ecn voorhecld voor ccn hut·ger,chap, 

dal ze\lqandiger, tndividueler, initiattd

rt[kcr en 'ucccwollcr zou zijn dan hcl 

hll!digc hurger,chap, dal gcha,ecrd i' 

op hcgin,elcn a\, gcli,khcid, ,o\idarilcit 

en vcrdraagzaan1hcJd~ Worc.it cr van on

dcrncnlcr...,chap ccn vcrnicuwrng 111 de 

rolitickc rarticiratic, in hcl opzclletl 

van nicuwc lllJJl,chappe\ijkc acltvilei

lcn en in hcl lx·qurctl vatl maahchap

pclqkc orgiJni'-.J.ltC'-. '!CT\\'ZH __ ht' I let nicu

wc ondL-rncnlLT'>Lht~p 1.., naJr htnncn 

gertchl. zoa\, ook de tltcuwc en llcxihc

le werktlemc-r ecn wem vamtit de hc

hocltc van de organJ'-latic is. 

l.oopl de wen' 11aar ccn nicuw. tlcxthc\. 

afqandclijk 'oort wcrkncmcr rJrallel 

mel de di,cu"'" ovcr ccn nicuw 'oort 

hurgcr...,chap~ ln1111LT<.., de nlodcrni<..,LTJilg 

vatl de 'ocialc zckcrhcid"lJJt wordt 

tot q;111d gcht·acht doot· onzcknhcid al 

tc wcntclctl op de burger Hct 'ocialc 

vongnct voor de 1\.'cdcrlandcr nu i..., wat 

klc111er dan ttctl ol twintig jaar gclcden. 

I )c rcgclingcn ztjn 'trakkn gemaakt. de 

mogell[khctd tot m"hruik klcincr en de 

hoogtc van ccn reck, uttkeringcn hcclt 

de bat,te jaren niet de algcmcnc wcl

'taml automati,ch gcvolgd Dczc vcr

andningen ziJil nict or vcrzoek van de 

burger<.., ingcvocrd. 111aar 1ngcgcvcn 

ViJnuit zogcnJ.J.md cconon1i~ch-nood-

zakc\ijkc <;amenhangcn. Het nieuw ly

re hurgcr,chap i,, net als het 1\cxihelc 

wcrkncmer,char, gccrcccrd door ccn 

hchodte vanuit de inqitulic. Is hct ccn 

tckcn dat burger en werkncmcr voor 

'vol' wordcn aangezien. ot is hct ccn 

cimlc aan de mondighcid~ Hicr en daar 

wordt gc,tcld dat cr cen grove en 'che

vc vcrdcling in de ~an1enlcving grocit 

cn dat cr ccn categoric burger' komt, 

die 'nicuwc armcn' zijn. [en armoede, 

die ,\cchh mogcli1k i' in ccn wclvarcnd 

land. Dat i' dat men wei bc,chikt over 

dc hroodnodigc middelcn van lcvem

ondcrhoud maar dat men gcen ot he

rerkte tocgang hecft tot de voorzienin

gcn op het tcrrein van cultuur, media 

e11 intormatic. De klachtcn, in -;crtcm

hcr en oklohcr onder mccr door bi'

'chop 1\tu,kcn' uit Bt-ctb naar vorcn 

gchracht, zijn in zckcre zin tcrccht 

l)c lcgitimcring van hct politicke helcid 

naar dcrcgulcring, n1arktwerking en 

concurrcntic op nagcnocg elk llltltlt

'chappc\ijk tcrrein wordt gcvonden in 

de hchodte van hct <>taat<;apraraat zc\1 

lk bureaucratic IS nict mecr in staat te 

rcgulcren, en daaron1 i-.; der~gulering 

ccn hetcrc en, per delinitie, ccn mccr 

ellicicnte op\m,ing. I\ bat dit i' ccn lc

gitimering die auto-relcrenticcl i,, on

der verwijzing naar de mankemcnten 

worden cr nicuwc undcrdclcn van het 

hclcid aangcprczcn. Er worcit nict vcr

\Vczcn naar wat de inwoncr~ van on~ 

land wcnscn, uihprekcn a\, wen' ot in 

hun gcdrag als wcn,c\ijk uitdrukkcn. De 

oplmsing i> nict gczocht 111 ecn verhc

tcrdc waMdcring voor de reed' hcreiktc 

zellstandigheid van hct hc,taan, maar in 

ccn vcrze\l,tandiging in de mate dat hct 

de ondcrneming ol de ovcrhcid paqe_ 

Omkering van motieven 
flcxihi\i,cring van wcrknemer' en indi-
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vidualiscring van de socialc zckerheid 

zijn doorgevocrd om motieven die on

voldoende legitimeren. lndien macht 

ver<,taan wordt in de zin die Spinoza cr 

aan gal, namelijk dat het burger<,chap 

geen lcgitimiteit heeft dankzij de voor

zieningen van de staat, maar dat die 

staat een lcgitimitcit vindt door een uit

drukking te zijn van wat burgers be

weegt, dan zijn de ontwikkelingen van 

tham onvoldoende gemotivecrd. 

Een vennootschap en een parlcment 

ziJn heidc organisatie-vormcn hcdocld 

om uitersten hijeen te hrengen 

Vennootschappen in de vorige eeuwen 

beoogdcn jui~t -;anlen\verking tu"')Cil 

verschillende partijen Puhliek-privatc 

samenwcrking, uitgedrukt in de rechts

vorm van de Verenigde Omtindi-;che 

Compagnie I VOCJ en de Wcstindische 

Compagnie (WIC), had een welvaarts

scheppende functie, waarhij de duizen

den aandeelhouders ook private voor

delcn (dividenden) gcnoten In de 

negentiende en het eerste hclft van de 

twintigste eeuw industrialiseerde ons 

land met behulp van tamille-onderne

mingen, die ee11 sterke sociale imlag 

hadden, en met behulp van onderne

mingen, waarin de staat ot de lagere 

overheid participeerde Was het zn dat 

in de familie-nnderneming de onderne

mer een 'zaak' bestierde, waarop hij een 

eigen persnonlijk stempel wist te druk

kcn, na de Tweede Wereldoorlog is er 

in toenemende mate sprake van werk

nemers, managers en ook directeuren, 

die in dienst zijn van ondernemingen. 

De persoonlijkhcid van de eigenaar-on

dernemcr is in het grote, transnationaal 

georganisecrde bedrijtslcven eerdcr uit

zondcring dan regel. Daardoor kan die 

moderne onderneming vrij gemakkelijk 

van compositie verandcrcn. In toene

mende mate wnrdt productie, vroeger 

parallel georganisccrd, than'-> geconccn

trecrd in enorme grootschalige, uitcr<;t 

geautomatiseerde tabrieken. Elders 

wordt productie uitbesteed als cen de

compositie van het fabricageproces 

economischer is. Fr vindt vonrtdurend 

ontkoppeling in verticale of horizonta

le zin plaats. Daarnaast wordt er achter

\Vaartr.; en vonrwaarts gc·l·ntcgrccrd bin

ncn de bedriJfskolommen, indien 

ketenhcheer dat vergt. Dit aile., i' 

'rationeel' vnlgens een bepaalde manier 

van economisch denken. 

Karl Marx zou zonder veel moeite wij

zen op het karakter van Entfrcmdlllii/, op 

de vervreemding die met deze verande

ringen in productie en distributie gc

paard gaan. Het product is van nie

mand mecr. wordt niet mecr op cen 

plaats tot stand gebracht, hecft niet 

mccr ccn ontwerper, is nict her idee 

van iemand. maar van een hele reeks 

personen en bedrijvcn, gcscheiden van 

elkaar in ti)d. ruimte en socialc positie 

Wie is cr nog voor verantwoordelijk' 

Dat is cen fundamentelc vraag die 

moeill)k tc hcantwoorden i'>. Verant

woordclijkheid i'> dittuus gcwurden De 

participatie van kapitaalinhrengcrs, toe

zichthouders, werknemcrs, toeleveran

ciers is alsmc;ar versmald. Op een gege

vcn moment werd de scheiding van 

Ieiding en eigendom zelf een norm bij 

de heursvennootschap. Dat heeft gelcid 

tot het ovcraccentueren van het finan

cieel heheer, waardoor hct innovatieve 

a<,pect van het ondernemer<,chap nict 

zcldcn op het tweede plan is gcraakt 

Deze <,cheiding hecft hcwerkt cbt de 

tegenstclling tu<,<;en kapitaal en arbeid 

kon worden ovcrwonncn, omdat ook 

n1anager:-, en dircctcurcn in die zin al'i 

employee<, heschouwd konden worden 

.~1aar door de flexihilisering komt ec11 

nicuw ondersche1d in de onderneming: 



arhcid wordt or cc11 linanciccl zakclit

kc manicr tcgcmoct gctrcdcn Wcli'>

waar nict mccr i 11 de ncgcnticnde

ccuw~o,c von11 van 'arhcid Jl'> koopwaar
1 

maar wei al'> een tactor die men voor 

een hepaoldc tijd 'inhuurt' 

kunncn zijn, dat is Ieven met cen diep

te-perspectief, Ieven met mctafy'>i'>che 

dieptc, Ieven met hct rcr<,rectief op 

cen hicrnamaals. Discussies over zin 

gaan hier wei een'> aan voorhij. 

C:hri<>tcndom is cen nor-

,1\, let dccompmitie en tlcxi
De verantwoorde-

matieve kijk op de sociale 

rcalitcit in hct perspectief 

van ecn kijk op de toe

kOimt hct Koninkrijk van 

Cod. De heginvcrtelling 

over de talcnten i<> soms 

npgevat al<> ccn allegoric 

op dit Koninkrijk waarbiJ 

hil"cnng treedt crook cen 

ontkoppcling van coi/111111-

lijkheid voor het 

IIJCJJI en werk op. Is demo
product in de 

cratic cigcnlijk nict ccn onderneming is 
poging gcwcc<..,t 0111 wat 

mcmen hcwccgt ook poli
diffuus geworden. 

tick tc vcrtalcn' J, de mc

dczcggcn<..,chap, gcorgani<.;ccrd vanaf 

hct moment dat cr over hedriJisraden 

en onderneming'>faden wcrd ge<;pro

kcn, nict ook ccn poging gcwcc-..t on1 

tc dclcn in de Ieiding en de <,turing vc111 

de onderneming' ,1\.Jaar de ontwikkcling 

i'-> hicr tcgcn1n gcgaan. I let llcxihclcr 

maken von de wcrkncmer heelt vooral 

gclc1d tot vcrondcrir~g in de organi...,atic. 

n1aar nict tot vcrtlndcnng von de wcrk-

nemer. 

In hct Nederland'>c hedrijl<>lcvcn worth, 

net als de Nederlandse politick, de 

toon gezet door de grotc organisaties 

c.q. partitcn. Maar de ethisch-pnncipic

lc orgJni..,atic i<.; vaak voor -.tudcntcn en 

ondcrzoeker'> de mee<,t intere.,.,antc nn

derneming. zed<> ook de klcine hegin

selpartiten de di'>CU<,<,ie 1n het pademcnt 

tJITn voor zip1 

Opnieuw: de parabel 
Kan het chn,tendom dat perspectiel 

hieden~ Zolang wit hez1g Zltn met allcr

lci """ d1jr-invloeden op on'> vn<,taan 

van het chri'>tendom, zal dat niet zo 

Zltn I let chri<;tcndom is niet aileen 

maar een leven<,houding, het " ook in 

hct we'>ter'>e denken de uitwerking gc

worden van wat een lcven<,houd111g zou 

de heer die 'een hele tijcl' 

naar hct huitcnlancl ging de Schcppcr 

vcrzinnehceldt. In de atwezigheid van 

de hen zorgdcn de dicnaren voor de 

hun toevertrouwde talentcn 

11\. 11ddcleeuw<;c cconomische ethick 

hectt dit verhaal vaak gehruikt. Dat lc

verde een cthiek op, gericht op men

<,en, dcc aan het producercn, handclcn 

ol aankopcn warcn. Het ging de mid

deleeuw<,e mens in al zijn activiteitcn 

om een benmdcling in het rcr<>pectid 

van het hiernamaals. Erg simpli'>li'>ch 

gc<>teld, wa<, de middeleeuwer ccn 

men'>. bezig met zijn zalighcid, waarbit 

hit onderwcg even op aarde was en ook 

nog zichzell in Ieven moc<>t houden. 

Allcrlci ondeugdcn en =cl!lden lnerden 

lang'> de kant van de weg. De grotc ker

kclijke controversies van de zestiende 

ccuw gingcn niet over dit mcnsbccld, 

maar over de comequentccs ervan voor 

de organi<,atie van de <.taat, de plaats 

van de cco110111ie en de handel. het 

onderwijs en de individuelc VrlJheid 

van de burger<>. De Rctormatie viel sa

men met ecn tijd van geweldige ecnno

mische cxpan'>ieo in Vlaandcren, Hol

land, Engeland, Duihland, Frankrijk 

11\.brktcn. heurzen, handel, gelclmarkten 

en vrocgc indu..,tria\i')atic Son1n1igen 
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m~akten mJsbruik, volgens de moralis

ten, van de schaarstesituatie op de 

markt. Uat was onjuist want zo zou er 

nooit een billijke prijs tot stand komen. 

Vee] aandaLht ging uit na~r het lot van 

de arn1en en er \Verd tor~ gcwaar

schuwd tegen de gevaren van de wel

vaart en de ondeugdcn d1e met rijkdom 

gcpaard gingen Aile reflectie was op 

mensen geriLht. Niet aileen handelendc 

n1enscn, n1aar ook n1cn"cn op wcg naar 

de bestemming van hun Ieven. Econo

mische ethick, in hct laat-middelecuw

se perspectid, is een onderdccl van de 

thcologie. In de Rdormat1e hcg111t dat 

tc vcrschuivcn. maar gedurende de zes

tiendc en zcventiende ceuw is ook de 

politickc thcorievorming nog steeds 

ccn ~spcct van de thcologie. I kt gaat 

om de allcsomvattcndc gcdachtc van 

een kven up aarde met ~Is doc] een 

Ieven in hct hiernamaals 

problcmcn van mcnsen: het gaat om de 

stier Herman, het oliepladorm Hrcnt

Spar. hct ozongat, enz. Het ZIJn wei 

prohlemen, die gecreccrd ziJll als gc

volg van cen ketcn van handelingen 

van mcnsen, maar de verantwoordelij

ken ziJn nauweli1ks mecr aan tc wiJZC11 

Het tcrrein van de bedrijlsethiek bij

voorbeeld 1s die wcrcld die geconstru

ecrd is door de rationelc handclingen 

van rationclc organisaties. 

])e uitdaging voor de politicus. de on

derncmcr. de burger of wie dan ook, 

die zich wil Iaten insp1reren door de 

christeliJke boodschap, 1s mcn<,en op te 

rocpcn tot een nieuw cOI11111iiiiJC111. Het 

gaat on1 on'-lzclt en onzc organi<.,t~tic-, 

om ons heen zo te organJscTcn, dat cr 

cen brede participatie is: een COIIIIIIIIIIIclll 

111 de doelstelling van de organisatie. 

We moetcn JUist onze me-

In onze ti)d is het mens

heeld radicaal anders: men 

lcdt in het hedcn, waarbij 

n1et helcmaal uitgeslotcn 

is dat er straks. na een lan

ge en ccrzdnlc oudc dag, 

nog 'iets' komt. Ue vraag 

hoc dat pcrspccticl zo vol

lcdig kon omdraaien, is te 

zoeken in een vcrschui-

Christendom is een 
dcwcrkers leren in Ianger 

perspectief te denken. Vee] 

ethische pn>blemcn bij het 

milieu worden vcroorzaakt 

door een te korte tqdsho

rizon en ccn tc cngc intcr

prctJtlc van hct cigcn

helang ])e middelceuwcr 

zou eigenbelang nlocitc

lom gekoppeld hebben 

aan de tocht naar het hier

namaals, die icdereen at te 

normatieve kijk op 

de sociale realiteit 

in het perspectief 

van een kijk op de 

toekomst: het 

Koninkrijk van 

ving van aandacht 

handclcndc lllCJlscn 

van Cod. 
naar 

handelingen van mensen. Terwijl het 

allcsonwattende duel, de Clorie van 

Cod, naar de achtcrgrond gaat, 1s het 

nwrele dehat hezig met mcnsen, voor

zover ze handelen, en steeds mcer de 

handel van die mensen. Later I negen

tiende ceuw) verschuih het perspecticf 

nog ecns: naar de handel van instituties. 

zoals <,taten, organi,atic' en ondcrnc

mingen. De toegcpaste terrcincn van 

de ethick zijn niet noodzakeliJkerwiJzc 

lcggcn had. In plaats van 

hct godsdicnstigc langzaamaan tc Iaten 

domincrcn door een op hct ik gnichte 

aangenan1e ti jdverpozi ng. n1octcn we 

hct christendom JLIISt in contact hrcn

gcn met wat ons allcmaal hezighouclt 

Ander-; gczcgd, hrcngt dczc n1ij1ncring 

op tlcxihilisering en IJldJvidualJscnng 

ems dichtcr hiJ de hctckcnis van het 

verhaal over de talcntcn: We zouclen 

ecns moctcn prohcrcn het verhaal na 

( llV 12% 



vers 25 andcrs te gaatl kzcn. Wat zou

den wij zcggen aan die dtenaar met dat 

ene talent, die niet durtdc te werken 

met dat talent~ A\., memen iets niet 

durven, zouden we hun moed moeten 

inspreken. Zegt Jezus immers nict vaak: 

\vees ntet bang' Wat zou hij hier ge

zegd kunnen hcbhen" 'Heh mocd. Heb 

geloot tn jezelt Dud iet<,, zoa\-, ook die 

dienaren met vijf of twee talenten cr

mee durfden te wcrken. Necm een 

voorheeld aan hun \cf' Elders in het 

evangelie worclt een onrechtvaardigc 

rentmee<,tcr met <,chelmen<,treken als 

voorheelcl gehruikt. 

Volgens mij 1., de hetckenis van dat ta

lcntenverhaal gekgcn in de rclatie tus

sen de hccr en zijn dienaren. De goede 

relatie tussen hen leverdc ccn hemocdi

gendt' samenwerking op. ,\laar de die

naar met dat ent' talent wi<,t dat talent 

nict te vcrduhhelcn, omdat hit cen vcr

kccrd concept von die .:.,amcnwcrking 

had en omdat htt dacht dar hit door 

zijn heer wei 'gepakt' zou gaan worden. 

De ironic van dit vcrhaal i-; in onze tijd 

van tlcxihtli.,ering en individualiscring 

mociteloos aan te voelen. lmmers, er 

wordt onzekcrheid afgewentcld op 

mensen, in hu_n capaciteit van werkne

mer of burger op momentcn dat hct in 

het voordeel van de organisatic zijn. 

Deze ironische vertelling gat aandacht 

aan de dicnaar met cen talent a\.,of nog 

duidell)k gemaakt moest worden, dat 

hii lager geschoolden mecr begelci

ding, uitlcg en begrip nodig is dan bij 

degenen die eetl heterc startpositie 

hehhen. 

Prof.dr. E. TJi\ 1. Kint/Jtdll i< /Joo,;lmlilr 

hrdriJ]srthirk cldll dr Rijkstti!II'Uiitrlt Lnnhuu; lr 

i\1.zctslricht ell de Vrijc lilliPmilcil lr Amslrr

~1dlll 
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