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Koningin Beatrix op in

dringende wijze stil bij de 

grondslagen van onze sa

menleving. In 1945 ging het vooral om 

de rechtsstaat "Totalitaire macht maak

tc een einde aan democratisch bestuur 

en gekozen parlement. Wezenlijke 

waarden en grondrechten werden opzij 

geschoven: huisvredebreuk, schending 

van het briefgeheim, afluisteren, vereni

gingsverbod, censuur, arbitraire recht

spraak en arrestatie zonder proces 

waren aan de orde van de dag. Vrijheid 

en het streven naar gerechtigheid wer

den vervangen door dwang, discrimina

tie en geweld. Daarmee ontviel het 

fundament aan onze samenleving en 

nam willekeur de plaats in van zeker

heid en vertrouwen." De strijd tegen de 

bezetter leidde tot een sterk gemeen

schapsgevoel, zoals dat ook het geval 

was geweest bij het ontstaan van de 

Nederlandse staat in de strijd tegen het 

water. De Koningin concludeerde dat 

de staatkundige vrijheid, berustend op 

ruimte voor ieders overtuiging en res

pect voor de medemens, niet vanzelf is 

ontstaan. Daar is door de eeuwen heen 

voor gestreden. 

Het in de Tweede Wereldoorlog ge

groeide gemeenschapsgevoel heeft bij 

de wederopbouw vee! tot stand ge

bracht: "Onderwijs, sociale zekerheid, 

medische zorg, wijd verspreid woning

bezit en cen hoge mate van consump

ticvrijhcid hcbben onze maatschappij 

een welvarend aanzien gegeven. De 

nieuwe mogelijkheden hebben tot gro

tere zelfstandigheid geleid van de indi

viduele burger." 

1 n haar tocspraak signaleerde de 

Koningm thans echter verschijnselen 

die deze verworvcnheden in gevaar 

brengen. Zij waarschuwde voor afglij

den naar egocentrisme, zelfzucht en 

onverantwoordelijkheid: "Zelfzucht on

dergraaft de natuurlijke verbondcnheid 

in wonen, werken en Ieven. De eigen 

verantwoordelijkheid voor oplossingen 

wordt afgeschoven op anonieme ande

ren. Vereenzaming, criminaliteit en het 

buitensluiten van mensen zijn mede het 

gevolg van een gebrek aan belangstel

ling voor elkaar. Bovendien worstelt 

een multiculturele samenleving met in

tegratie en saamhorigheid. Dat zijn de 

problemen waar wij nu voor staan." 

Daartegenover bepleitte de Koningin 

gemeenschapsgevoel: "De huidige pro

blemen zijn aileen te overwinnen als 

het perspectief van de formele gelijk

heid voor de wet, zoals in artikel 1 van 

de Crondwet is vastgelegd, gestalte 

krijgt in wat burgers voor elkaar bete

kenen. Vanuit die gelijkwaardigheid 

moeten mensen zich over en weer ver

antwoordelijk voelen, opdat aan ieders 

kansen op ontplooiing recht wordt ge

daan en elk de eigen bestemming kan 

bereiken." 

Dat is een belangrijk betoog. Ons 

staatshoofd weet, in een precair even

wicht van gebondenheid door de mi

nisterielc verantwoordclijkhcid en 
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binding aan de beginselen van de 

Grondwet, bij gelegenheden als deze 

woorden te spreken, die velen in het ' 

hart raken. De liberalen, die bij hoog 

en bij laag ontkenden dat de Koningin 

hun politieke overtuiging op de korrel 

nam, voelden zich toch geroepen om 

zich in het voorwoord van een publika

tie van de Teldersstichting over de mo

raal van een democratische markteco

nomie expliciet bij de woorden van de 

majesteit aan te sluiten. 

Gemeenschapsgevoel in de 
staat en in andere verbanden 
Het betoog prikkelt ook christen-de

mocraten tot nadenken. De aanleiding 

daartoe ligt vooral in het door haar be

pleite 'gemeenschapsgevoel'. Zij plaats

te dit in het kader van de ontluikende 

staat, die bescherming organiseerde te

gen het water, van de rechtsstaat die 

de vrijheid organiseerde, en van de 

verzorgingsstaat die welvaart en socia

le zekerheid organiseerde. Via de so-

ciale grondrechten is de staat ook bij 

de bestaanszekerheid en de culturele 

ontplooiingsmogelijkheden van de be

volking betrokken. Die staat is zeker 

een gemeenschap, een publiekrechte

lijk georganiseerde gemeenschap van 

overheid en burgers. Die staatsgemeen

schap heeft ook een gevoelsmatige zij

de. Er kan zeker sprake zijn van een 

statelijk gemeenschapsgevoel, dat met 

name blijkt als de nood aan de man 

komt. lllustratief zijn de gevoelens die 

door de dreigende watersnood in febru

ari jongstleden werden opgeroepen. 

Direct na de oorlog organiseerde de 

staat noodgedwongen vrijwel het gehe

le maatschappelijke Ieven. Men herin

nere zich de geleide loonpolitiek, het 

toezicht op de prijzen en de beste

dingsbeperking van 1956. Toen het 

herstel op gang kwam werd de verant

woordelijkheid voor de arbeidsvoor

waarden echter weer bij werkgevers en 

werknemers gelegd, bij het maatschap

pelijk middenveld dus. In een vrije eco-

Ons staatshoofd weet, in een precair evenwicht van gebondenheid door de ministeriide 
verantwoordelijkheid en binding aan de beginselen van de Grondwet woorden te 
spreken, die velen tn bet hart raken. ({oto ANP) 



nomie kon het ook niet anders. In tij

dcn van nood omvat het statelijk ge

meenschapsleven vrijwel het gehele 

maatschappelijk verkeer. Als dat niet 

het geval is, ontvouwcn ook andere ge

mccnschappen dan de staat hun verant

woordclijkheid. Cemeenschappen met 

een eigen normativiteit. De staatsge

meenschap appellcert terecht aan lots

verbondenheid, aan het in vrede en 

vrijheid <>amenleven van verschillcnd

denkenden. Maar geldt dit ook voor 

andere gemeenschappen? Celijkheid 

voor de wet, gelijkwaardighcid, ver

draagzaamhcid en toenadering tussen 

andersdenkenden zijn waarden waar de 

economise he sector van de 

zelfzucht tegengaan dan is dus een ge

richte bezinning nodig op de specifieke 

cultuur van het economisch !even en de 

betekenis van maatschappelijke structu

ren voor het normbesef daarbij 

De waarden en normen van de 
economic 
Om te beginnen moet worden vastge

steld dat de economische sector van 

onze samenleving geen gemeenschap 

vormt. Atzonderlijke bedrijven zijn dat 

wei, maar het economisch Ieven als ge

heel wordt vecleer bepaald door zoge

naamdc maatschapsverhoudingen. Het 

heeft dus geen zin om voor de econo-

mische sector van het 

De PvdA maatschappij niet vanzelf

sprekend mee uit de voe

tcn kan. Consumenten, 

producenten en werknc

mers zullen dit prachtige 

waarden en normen vin-

vertegenwoordigt 

maatschappelijk Ieven een 

gemeenschapsgevoel te 

bepleiten. Tegelijk bete

kent dit niet dat de econo-
een mengsel van 

mie dan maar geheel aan 

de markt moet worden 

overgelaten. Ook in maat

schapsverhoudingen fun

geren normen en waarden. 

Daarbij kunnen wij wei 

verzorgingsstaat-
den, maar de bchartiging 

daarvan graag aan de over

heid of het prive-leven 

socialisme en neo-

republikanisme. 
overlaten. Maar, wat be-

paalt dan wei het gemeenschapsgevoel 

in de economische sector van de maat

schappij? Of is de economie helemaal 

geen gemeenschapJ 

Daar komt nog bij dat het niet voldoen

de is om de realisatie van gemeen

schapsgevoel over te Iaten aan goed

willende individuen. In normale tijden, 

als niet een externe dreiging leidt tot 

een sense of urgency, dienen ook de maat

schappelijke structuren waarin individu

cn hun rollen vervullen, van de wen

selijke waarden en normen doordron

gen te zijn. Als dat niet het geval is, ver

licst zelfs de meest welopgevoede 

burger de moed en past zich aan. Alleen 

de allersterksten zijn tot afwijkend ge

drag in staat. Willen wij ego·isme en 

aanknopen, als wij zoeken naar een in

richting van de economie, die ego·isme 

en zelfzucht tegengaat, maar dit niet ai

leen van de gevoelens van goedwillen

de individuen laat afhangen. Ethiek is 

niet een zaak van gevoel. 

Om welke waarden en normen gaat het 

in de economie? Een samenleving is 

welvarend als de economie voorziet in 

wezenlijke behoeften van mensen (vrij

dom van hanger, koude en gebrek, zin

volle arbeid, goede arbeidsomstandig

heden) en een duurzame omgang met 

de natuur. Men noemt dit het algemene 

welvaartsbegrip, of economische ge

rechtigheid. Andere wei gebruikte 

maatstaven, zoals welstand (bezit van 

goederen) en rijkdom (bezit van geld) 
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zijn beperktere criteria voor het beoor

delen van een economic dan dit alge

mene welvaartsbegrip, zij kunnen 

hoogstens fungeren als tussendoelen of 

middelen voor het verderreikende doe! 

dat door het algemene welvaartsbegrip 

wordt bepaald. De zin van de econo

mic, het 'toekomen aan zijn bestem

ming', ligt daarom niet in een hoog 

Nationaal lnkomen, maar in een zoda

nig doelmatige omgang met hulpbron

nen (natuur, arbeid, kapitaal) dat in her 

nodige voor aile mensen wordt voor

zien en het vruchtdragend vermogen 

van de natuur bewaard blijft of door 

technologische innovatie zo mogelijk 

wordt verbeterd. Ondernemen in zo'n 

economic is waarde-vol en zin-vol. Op 

de waarde van dit brede welvaartsbe

grip client her gemeenschapsgcvoel van 

de economische actoren gebaseerd tc 

zijn. Het client ook de structuur van de 

economische sector van de samenle

ving te bepalen 

De markt is in de economic een beter 

besluitvormingsmechanisme gebleken 

om de produktie, distributie en con

sumptie van goederen en diensten doel

matig te reguleren, dan staatsplanning. 

Het dwingt prodttcenten tot optimali

sering van de prijs-kwaliteitsverhou

ding en het voldoen aan de behoeften 

van de consumenten. Het, op de waar

de van wederzijds welbegrepen eigen

belang gebaseerde, marktmechanisme 

is dan ook een algemeen aanvaard 

structuurprincipe in de economic. In de 

euforie sinds 1989 vergeet men echter 

weleens dat, opdat het bovengenoemde 

brede welvaartsbegrip wordt gereali

seerd, niet alles aan vrije prijsvorming 

in de markt kan worden overgelaten: 

bijvoorbeeld mensen, opvoeding, gods

dienstige rituelen, stemmen bij verkie

zingen, liefde, vriendschap, vrije 

gedachten, roddel, bloed, organen en 

gestolen goed mogen niet worden ver

handeld. Dit zijn nict-handelsgoedc

ren. Omdat geld ecn zinvol middcl is 

om markten goed tc Iaten functioneren 

behoort ook geld niet onbepcrkt te 

koop te zijn, ook al is dat thans wei het 

geval met aile speculatieve risico's van 

dien. 

Voorts zijn er arrangcmenten nodig die 

bewerkstelligen dat voorzicn wordt in 

de fundamentele behoeften van menscn 

die onvoldoende bij machte zijn om 

voor het voorzien in dezc behoeften 

aan de markt dee! te nemen, dan wei in 

die behoeften voor welker bevrediging 

de markt niet adequaat produceert (on

derwijs, huisvesting, gezondheidszorg, 

omroep, vervoer, milieu, sociale zeker

heid). Men noemt dit gemengde goc

deren. Er moet derhalve in een 

economic, die op de gewenste normati

viteit gebaseerd is, onderscheid worden 

gemaakt tussen handelsgoederen, ge

mengde goederen en niet-handelsgoe

deren. M. Albert legt hier een 

belangrijk onderscheid tussen het 

Amerikaanse kapitalisme en het Rijn

landse model. Het laatste vigeert in ons 

land, maar het eerste rukt op. 

Om te voorkomen dat niet-handelsgoe

deren en gemengde goederen toch on

derwerp worden van marktbeslissingcn, 

met als gevolg dat het algemene wel

vaartsbegrip niet kan worden bereikt, 

moet de markt worden gereguleerd. 

Deze regulering kan worden ontwik

keld door de overheid en door uit een 

oogpunt van reikwijdte en intensiteit 

relcvante maatschappelijke organisa

ties. Oat is het 'structureren van norma

tieve voorzorg'. Deze voorzorg is 66k 

in het belang van de economic zelf, 

omdat zij behoefte heeft aan goed op

geleide, gezonde, koopkrachtige, flexi-



hele en gelukkige werknemers en con

sumenten. Zo'n cconomie is daarom 

cen goede cconomie. De moraliteit 

staat haar niel in de weg, maar brengt 

haar tot bloei. 

Functioneert de economie naar 
haar eigen norm? 
Achtcraf bezien zijn in de verzorgings

staat- met goede bedoelingen- sommi

ge gcmengde goederen voor teveel 

burgers, die ook via de markt in hun 

hehoeften hadden kunnen voorzien, 

door middel van overheidsoptreden 

toegankelijk gemaakt. In diezelfde pe

riode van 1960 tot 1985 verdubbelde 

immers bet besteedhaar inkomen per 

hoofd van de bevolking. Voorts is bet 

zelf-regulereod vermogen van maat

<,chappelijke organisaties door de staat 

ontkracht. lk wij., op de werknemers

verzekcringen, die ontstaan zijn als on

derlinge solidariteit bestuurd door 

werkgevers en werknemers, maar die 

thans geheel door de overheid worden 

hepaald Dat heeft de overheidsfinan

cien uit hun evenwicht gedrukt, bet 

economi<>ch handelen van marktpartij

en verslapt en arbeid door belasting- en 

premieheffing zo duur gemaakt, dat een 

maatschappelijke tweedeling dreigt. 

Dat strijdt met bet algemene welvaarts

hegrip. 

De eigen identiteit van de economie 

cist dus verandering, maar tot dusver 

zi)ll politiek en bedrijfsleven daartoe 

nauwelijks in <,taat gebleken. Dat is de 

redcn dat de economische zijde van de 

politiek sinds 1977 - bet jaar waarin 

Duisenberg zijn 1 'X,-operatie startte -

dominant is. Aile kabinetten van de 

laatste twintig jaar zijn met die omslag 

bezig. Van Agt I zocht het in boek

houdkundige ombuigingen. Het no

nonsense-hekid van de kahinelten-

Lubbers I en II intensiveerde dat beleid 

en voegde er de zogenaamde grote 

operaties van privatisering, deregule

ring, verzelfstandiging en decentralisa

tie aan toe. Toen is ook de markt als bet 

grote altcrnaticf voor staatsoptreden in 

zwang gekomen en kwamen de maat

schappelijke organisaties steeds meer in 

bet verdomhoekje terecht. De arbeids

voorziening verzandde in tripartiete 

bureaucratic, de Wet op de Arheidson

geschiktheidsverzekering (WAO) is 

door werkgevers, werknemers en over

heid op zijn beloop gelaten en eigenlijk 

is aileen de volkshuiwesting, dankzij 

staatssecretaris Heerma, een voorbeeld 

van ge.,!aagde maatschappelijke her

structurering. 

Huisvesting en openbaar ver-
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voer zijn voorbeelden van 

gemengde goederen, die al

dus weer meer onder bet 

profijtheginsel zijn gebracht 

en deels geprivatiseerd naar 

de markt. Andere goederen 

en diensten die traditioneel 

Het zelf-regulerend 

door openhare nutsbedrijven 

worden geproduceerd, zoals 

vermogen van 

maatschappelijke 

organisaties is door 

de staat ontkracht. 

de posterijen en de telecommunicatie, 

bet loodswezen en bet ijkwezen, zijn 

geheel geprivatiseerd. Van marktwer

king is daarhij echter nog geen sprake, 

zodat in feite ongecontroleerde mono

polies zijn ontstaan, die in de literatuur 

quango's worden genoemd: quasi non 

govemmwtal orgamzations. Terzake van so

ciale verzekeringen wordt met privati

sering thans een begin gemaakt, maar 

nu a! is duidelijk dat daarhij grote gaten 

kunnen vallen. Het risico van werkloos

heid valt niet via de markt te verzeke-

ren. Privatisering gaat dan als een 

uitsluitingsmechanisme werken. Ook 

de omroep is door introductie van 

marktwerking in een structurele verlie

zerspositie gebracht. 
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In het algemeen wordt bij dit alles, ze

ker door het huidige kabinet, ter be

strijding van de werkloosheid teveel 

verwacht van het zonder meer onder de 

marktwerking brengen van niet-han

dels- en gemengde goederen. De ge

noemde publikatie van de Telders

stichting onderstreept dit nog eens met 

een keuze voor radicale juridische indi

vidualisering en voegt er een 'markt

conforme' - en op de keper beschouwd 

nogal burgerlijke - moraal van fatsoen, 

eigen verantwoordelijkheid, zelfred

zaamheid, spaarzin, verdraagzaamheid 

en respect voor de regels aan toe. Met 

die radicale keuze voor de markt als 

structuurbeginsel voor eigenlijk de hele 

samenleving komt de economic echter 

aan haar door het algemene welvaarts

begrip bepaalde doe] niel toe. De vraag 

is welke arrangementen geschikt zijn 

om de gemengde goederen en diensten 

minder door overheidsoptreden te Iaten 

bepalen en toch het door het algemene 

welvaartsbegrip vereiste eigen karakter 

van deze goederen te realiseren. 

Een alternatief voor paars? 
Het alternatief voor de liberale grand

slag van het kabinetsbeleid ligl mijns 

inziens in een benadering die maat

schappelijke instituties en de daarin 

verdisconteerde waarden en normen 

beschermt. In de economische weten

schap noemt men dit de 'institutionele 

economic'. In deze benadering worden 

de economische organisatievormen niet 

opgevat als !outer markt, maar als insti

tuties die een eigen ontwikkelingspad 

hebben afgelegd en waarin al doende 

bepaalde normen en waarden zijn 'op

geslagen'. In de politieke filosofie 

spreekt men van 'communitarisme', ge

meenschapsdenken. Het is een benade

ring die onderkent dat personen dee! 

uitmaken van sociale verbanden van 

uiteenlopende aard en dat die vcrban

den in cen bepaalde traditie staan en 

bepaalde waarden hooghouden. De 

meeste als communitarist bestempelde 

denkers stellen die titel zelf helemaal 

niet op prijs, omdat de term een 

Cemeinschaft met face-to-face-relaties sug

gereert en ecn afwijzing van groterc 

maatschappelijke structuren als staat en 

economie. En in dat kamp willen zij 

niet thuishoren. Zij willen beslist niet 

terug naar de pre-moderne verhoudin

gen van inclusieve gemeenschappen. 

Ontologisch gemeenschapsdenken kan 

huns inziens heel goed samengaan met 

een beleidsmatige voorkeur voor een 

vorm van liberale democratic. Van 

Stokkom stelt dan ook de vraag in hoe

verre de term 'communitarisme' een re

torische uitvinding is van liberalen, om 

hun tegenstanders in het onaangename 

daglicht van een gesloten gemeenschap 

te plaatsen (in: Van Klink 1993, 147). 

Een toonaangevend communitarist is A. 
Mcintyre. Hij typeert de hedendaagse 

cultuur als 'emotivistisch'. Daarmee be

doelt hij dat de bron van de moraal in 

het individu wordt gezocht. Dit leidt 

ertoe dater in de wereld in principe net 

zo vee] moralen als individuen zijn en 

dat de ene moraal in principieel gelijk

waardig is aan de andere. Er is geen ra

tionele manier om hieruit een keuze te 

maken voor een boven-individuele mo

raal. Dit emotivisme leidt volgens 

Mcintyre ofwel tot individualisme of

wei tot collectivisme, namelijk als aile 

individuen aan de bureaucratic overla

ten om het gemeenschappelijke te re

gelen. Bureaucratic en individualisme 

zijn aldus twee zijden van dezelfde 

emotivistische medaille. Mcintyre stelt 

hiertegenover dat de werkelijkheid niet 

op bureaucratische wijze kan worden 

geregeld, omdat zij principieel onvoor-



spelbaar is. Onzekerheid is onuitroei

baar. Dit noopt tot coiirdinatie van 

menselijke activiteiten, tot een bepaal

de niet-bureaucratische vorm van bo

ven-individuele rationaliteit. Het is hier 

dat Mcintyre's gemeenschapsdenken op 

de proppen komt. Hij bekent zich 

daarbij tot de Aristotelische traditie, 

waarin de begrippen praktijk, deugden, 

eenheid van een menselijk Ieven en tra

ditie een belangrijke plaats innemen. 

Tradities worden geconstitueerd door 

een constante stroom van argumenten 

en debatten waarvan instituties de dra

gers kunnen zijn. Traditie is geen afge

sloten zaak, maar een voortdurend 

leerproces. De traditie wordt doorgege

ven via verhalen en blijft levend door 

het debat over conflicten tussen rivali

serende waarden. Hoewel individuen 

de traditie aldus be'invloeden, worden 

zij door de traditie ook gevormd. 

Traditie is dus een bovenpersoonlijk 

coiirdinatiemechanisme van menselijke 

activiteiten Bij iedere traditie behoort 

een bepaalde 'praktijk' Hct is een be

paalde vorm van sociaal gecoiirdineer

de en gevestigde menselijke activi

teiten, welke gericht zijn op waarden. 

Bijvoorbeeld schaken is zo'n praktijk. 

Door deel te nemen aan zo'n praktijk 

accepteert men de autoriteit van die 

waarden en onderwerpt men zijn han

delen aan beoordeling aan de hand van 

dit criterium. Door deel te nemen aan 

cen praktijk plaatst men zichzelt in de 

traditie er.van. Men wordt een goede of 

cen slechte schakcr al naar gelang men 

voldoet aan de waarden, de sta11dards of 

exccllntce, die in de schaaktraditie zijn 

ontwikkeld. 

Dcugden makcn hct mcnscn mogelijk 

om de waarden die in praktijken zijn 

hcslotcn, tc verwerkelijken De instand

houding vcn praktijken en traditics 
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vergt de aanwezigheid van de deugden 

moed, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 

De laatste is noodzakelijk omdat anders 

het handelen van afzonderlijke mensen 

niet kan worden gecoiirdineerd. Moed 

is nodig om de waarden van de praktij

ken en de autoriteit van de traditie te 

testen op hun kwaliteit. Rechtvaardig

heid neemt een aparte positie in. Het 

onderscheidt zich van moed, eerlijk

heid en aan de praktijken inherente 

waarden. Laatstgenoemde zijn nodig 

om de deelname van een individu aan 

een praktijk tot een succes te brengen. 

Faalt hij dan is er nog weinig schade. 

kechtvaardigheid is nodig om obstruc

tie tegen te gaan, die anderen hindert 

in het bereiken van waardenrealisatie. 

Dan is er wei sprake van schade aan de 

praktijk. Daarom moeten deugden al

tijd worden gecompleteerd door wet

ten, die deze schade tegengaan. 

De rollen van de individuen worden 

dus gedefinieerd in termen van de 

waarden en deugden die aan gemeen

schappelijke praktijken ten grondslag 

liggen. Die gemeenschap wordt geba

seerd op de Aristotelische deugd 

vriendschap. Wij zouden zcggen: lots

verbondenheid. Mcintyre is dus een ge

meenschapsdenker, die zich verzct 

tegen de cmotivistische samenleving 

waarin de bureaucratic heerst en kiest 

voor gemeenschappen, tradities, waar

den en deugden als boven-individuele 

coiirdinatiemechanismen van het men

selijk handelen. Marktwerking vernie

tigl zulke gemeenschappcn omdat de 

waarden niet meer in ecn wisselwerking 

tusscn pcrsoon en gemeenschap wor

den gerealisecrd, maar geheel aan de 

individuele zelfbeschikking worden 

overgelaten, gestuurd door het geld. 

Hct wcrk van Mcintyre prescntecrt een 

duidelijk alternatief voor het heersende 
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liberale denken over staat en samenle

ving. Omdat het voor zijn fundering 

geen beroep doet op een religieuze 

bron, zou het bijvoorbeeld voor de 

Partij van de Arbeid relatief gemakke

lijk aanvaardbaar kunnen zijn als een 

nieuw concept, dat de lege plek zou 

kunnen vullen, die het klasse- en zuil

socialisme hebben achtergelaten. In de 

praktijk pakt de partij echter een ande

re variant van het communitarisme op, 

namelijk het neo-republikanisme of 

burgerschapsdenken (Bovens e.a., 

1994). Deze variant beperkt zich tot de 

staat als gemeenschap en 

denken over soevereiniteit in eigen 

kring, dat geen betrekking heeft op 

verzuiling, maar op het functioneren 

van maatschappelijke sectoren naar hun 

eigen leidende waarden. Zowel dit 

christelijke als het humanistische 

gemeen- schapsdenken wordt verweten 

dat het zich teveel op kleine gemeen

schappen richt, om voor een moderne 

samenleving geschikt te kunnen zijn. 

Daar komt het conservatieve stigma 

vandaan. Bovendien stuit de eis dat de 

wet bevordert dat je je houdt aan de 

normen en waarden, die in de praktij-

ken besloten liggen, op 

Er moeten 
doet geen uitspraken over 

maatschappelijke institu

ties. Die worden aan de 

zelfbeschikking van indivi

duen overgelaten of aan 

overheidsleiding onder

worpen. De PvdA verte

genwoordigt aldus een 

mengsel van verzorgings

staat-socialisme en neo-re-

instrumenten 

weerzin bij de ontzuilde 

elite in Nederland anno 

1995. Er zou wat dat be

treft wat te winnen zijn als 

wij niet meer zouden spre

ken van 'normen en waar

den', maar, in navolging 

van Mcintyre, van sta11dards 

of excelle11ce Kwaliteit is 'in'. 

Ook het idioom van de 

genoemde institutionele 

worden ingezet die 

de mensen prikkelen 

zich als persoon in 

instituties te 

publikanisme. Het huma

nistische communitarisme 

ontplooien. 

van Mcintyre wordt in Nederland par

tijpolitiek (nog?) niet opgepakt. Het 

heeft het odium van conservatisme en 

paternalisme opgedrukt gekregen. Dat 

maakt het vooralsnog moeilijk om een 

parlementaire meerderheid voor de 

noodzakelijke communitaristische poli

tick te verkrijgen. 

Naast het humanistische communitaris

me is er namelijk ook een christelijk 

g6nspireerd gemeenschapsdenken. In 

de katholieke sociale leer roept het sub

sidiariteitsbeginsel ertoe op om de ver

schillende natuurlijke en cultuurlijke 

gemeenschappen -corpora met een zelf

standig Ieven - zich naar hun eigen 

doe! en functie te Iaten ontplooien. En 

het is ook te vinden in het protestantse 

economie zou het paterna

listische stigma op dit type denken 

kunnen doorbreken. 

Wat het conservatieve stigma betreft: 

om de grootschalige, moderne maat

schappij goed te vatten lijkt het klassie

ke communitarisme inderdaad soms 

tekort te schieten. Men tracht dit pro

bleem op te lassen met een organisch 

maatschappijmodel, of een model van 

concentrische cirkels: de samenleving 

wordt opgevat als een verzameling 

Chinese nestkastjes, waarin de kleinere 

gemeenschappen ingebed zijn in veel

omvattender gemeenschappen; ook het 

model van de Bahuschkas, Russische 

poppen die in elkaar passen, wordt wei 

gehanteerd. Nadeel van deze benade

ring is dat aan de meer omvattende in

stituties dezelfde face-to-face-waarden 



ten grondslag worden gelegd, als aan 

kleine gemeenschappen. En dat over

tuigt nict. Terecht onderscheidt de 

Franse filosoof Ricoeur in een kritiek op 

Mounier dan ook naast de relatie tot de 

ander in de nabijheid (de korte relatie), 

de relatie tot de ander die ver weg is 

(de lange relatie) In de lange relatie 

met de anderen (chacu11) wordt de wens 

van rechtvaardige instellingen (le souhail 

de vivre dans des imlilutions justes) verbon

den met de zorg voor deze instellingen 

(le souc1 de ['institution). Daarom gelden er 

in de korte en lange relaties verschillen

de maatstaven: vriendschap als richtlijn 

voor de korte relaties, rechtvaardigheid 

voor de lange relaties via de instituties. 

Ook Levinas onderscheidt een 'perso

nalisme van de dcrde persoon' en ont

wikkelt aldus de ethische grondslagen 

voor een sociaal, economisch en poli

tick rechtvaardigheidsdenken. Aldus 

ontsnapt het moderne gemcenschaps

denken aan de reductie van relaties tot 

de steer van het private en het klein

schaligc en kan er wei een modern 

christelijk en humanistisch communita

ristisch alternatief worden geschetst 

voor de markt-economie. 

Dat is ook noodzakelijk wil er van een 

werkelijk alternatief sprake zijn. Men 

kan niet volstaan met op ruime schaal 

marktwerking in te voeren en daarnaast 

te pleiten voor waardenbeleving in klei

ne gcmeenschappen van kerk, buurt en 

schooL Ecn no-nonso1se-plus-waarden. 

De waardenbeleving staat niet los van 

een waardenvrije economic, maar moet 

voor wat de economische gcrechtig

heid betrcft, daarbinnen zijn passende 

plaats krijgen. De verschillcnde secto

ren van het maatschappelijk Ieven staan 

niet los van elkaar, maar be'invloeden 

elkaar over en weer en bepalen elkaars 

bestaansvoorwaarden door aan hun ei

gen normatieve bestemming toe te ko

men, 66k de economic. Reduceert men 

de bestemming daarvan tot maximalisa

tie van welstand of rijkdom, dan tast hij 

de andere sectoren a an. 

Wat moet er gebeuren? 
Anders dan tijden'> de verzorgingsstaat 

- toen vooral voor overheidssturing 

werd gekozen - anders dan onder de 

kabinetten- Van Agt en -Lubbers - die, 

met respect voor de daarmee behaalde 

resultatcn, vooral boekhoudkundig en 

110-nonsensc beleid hebben gevoerd - en 

anders dan onder het paarse kabinet -

dat vooral voor individualisering en 

marktwerking kiest - vergt deze bena

dering dat er instrumenten worden in

gezet die de eigen verantwoordelijk

heid van mensen prikkelen om zich als 

persoon in instituties te ontplooien, om 

de lange relatie aan te gaan. Het gaat 

om arrangementen die in de besluitvor

ming van mondige mensen het waarde

karakter van de instituties betrekken. 

De instrumententypologie uit 'Publieke 

gerechtigheid' vormt, omdat zij juist op 

dit criterium is gebaseerd, daarbij een 

goede handleiding. 

Voor de cconomische instituties bete

kent dit dat zij moeten voldoen aan de 

standards of excellence die met het algeme

ne welvaartsbegrip zijn gegeven. De 

wet- en regelgeving zal obstructie daar

van moeten voorkomen. Echte handels

goederen dienen daartoe via de markt 

tot stand te komen. De bestaande 

marktregulerende arrangementen van 

de overheid en de sociale partners die

nen op hun merites te worden getoetst 

en zonodig gewijzigd of afgeschaft. Dit 

betreft bijvoorbeeld het wettelijk mini

mumloon dat zijn beoogde rol niet 

meer vervult (bescherming van de al-
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leenverdiener in zijn gezinsverantwoor

delijkheid) en in zijn tegendeel is om

geslagen (belemmering voor toetreding 

tot de arbeidsmarkt van laaggeschool

den, die geen zelfstandige huishouding 

voeren). Het behoefte-karakter van het 

minimumloon als gemengd goed kan 

door een sociale voorziening worden 

beschermd. In de globaliserende eco

nomie zal de wereldhandelsorganisatie 

voorts sociale (en ecologische) mini

mumstandaarden moeten overeenko

men om dwnping te voorkomen en 

gezonde concurrentie te bevorderen. 

Met name daar is nieuwe institutionali

sering noodzakelijk. 

De genoemde niet-handelsgoederen 

dienen hun karakter overwegend te be

houden. Handel in embryo's, draag

moeders, organen, stemmen, primair 

onderwijs en basale gezondheidszorg 

client taboe te blijven Bloed is in de 

sfeer van de gemengde goederen ge

bracht. Daartegen hoeft geen bezwaar 

te bestaan, mits de bloedbanken onder 

de standards of excellence van het Rode 

Kruis opereren Sommige gemengde 

goederen (huiwesting en openbaar ver

voer) kunnen gezien de koopkracht van 

de bevolking voor een dee I verschuiven 

naar de handelsgoederen. Daarvan wa

ren de beschermingsniveaus tijdens de 

verzorgingsstaat te hoog opgetrokken. 

Ceheel naar de markt lijken zij niet te 

kunnen, er blijft een bevolkingscatego

rie die op bescherming aangewezen is. 

Vcrruiming van de mogelijkheden van 

woningcorporaties om uit de huurop

brengsten, die door meer koopkrachti

gen worden opgebracht, de sociale 

woningbouw tegen passendc huren aan 

de echt behoeftigen aan te bieden, zou 

terugtred van statelijke regelgeving en 

subsidiering ten gunste van maatschap

pelijke verbanden met een sociaal doc!, 

mogelijk maken. Dit sociale karakter 

zou dan wei tot de standard of excellence 

van de corporaties moeten blijven be

horen, een quasi-bedrijfsmatig karakter 

past daarbij niet. Voor informatie (pos

terijen, omroep, telecommunicatie) 

geldt dat vooral de aard van de goede

ren en diensten erom vraagt dat een 

scheiding tussen kabeleigendom en 

aanbieding van telecommunicatiedien

sten, convenanten met aanbieders, con

cessies aan omroepverenigingen en 

optreden van de justitie de publiek le 

beschermen belangen (toegankelijk

heid, pluriformiteit, openbare zedclijk

heid) overeind houden op de vrije 

markt van de electronic highway. 

Voor zogenaamd geprivatiseerde nuts

bedrijven zou de onderlinge waarborg

maatschappij of de cobperatie van 

verbruikers een betere rechtsvorm hie

den dan het huidige quanqo-karakter. 

Zulke rechtsvormen maken een cwil-so

ciely-van-onderop mogelijk. De 

Economische en Monetaire Unie moet 

er komcn opdat het geld zijn karaktcr 

van gemcngd goed terugkrijgt en aan 

de geldspeculatie cen einde komt. Er 

gaan zelfs stemmen op om mondiaal de 

valuta beter te gaan beheersen. Voor de 

kunstbeoefening blijven publiekc fond

sen van betekenis, zij zal naar haar aard 

nooil geheel van de markt kunnen be

staan. Voor de volksverzekeringen past 

een wijziging van het karaktcr- van ba

sisvoorziening naar aanvulling op ze]f. 

zorg via de markt bij het 

subsidiariteitsbeginsel, mits de over

gangstermijnen de burgers werkelijk de 

mogelijkheid tot zelfzorg bieden. De 

werknemersverzekeringen dienen qua 

beleid Hon-profii te blijven (niet bij de 

overhcid maar bij de sociale partners) 

en kunncn door hen qua uitvoering 

desgewenst naar de markt worden ge

bracht. 



De mogelijkheden tot zelfregulering 

door marktpartijen, niet aileen ten aan

zien van de loncn maar ook ten aanzien 

van de sociale verzekeringen en de 

pensioenen, dienen aldus tc worden 

verruimd. In de huidige omstandighe

den van mondiaal concurrerende be

drijven kan dat betekenen dat de 

afwegingen eerder in de bedrijven zelf 

of de bedrijfstak worden gemaakt dan 

op het niveau van de centrale onderne

rnersorganisaties en de vakbonden. 

Deze centrale organisaties 

ziens betekent dat per sal do afschaffing 

van de zondag als vaste, gemeenschap

pelijke rustdag en introductie van wis

selende wekelijkse rustdagen per 

persoon. De gevolgen daarvan voor het 

gemeenschapsleven in gezin (werkende 

partners met verschillende rustdagen), 

kerk (gemeenteleden met verschillende 

rustdagen), sport (supporters met ver

schillende rustdagen - waarom protes

teert de bedrijfstak van het betaalde 

voetbal niet?), recreatie en verenigings-

leven Iaten zich raden. 

zullen vooral een onder-

steunende rol krijgen ter

zake van ondernemings

raden en bedrijfstak-vakor

ganisaties. De keuze tus

sen deze twee niveaus is 

overigens soms beslissend 

voor de mate van norma

tieve voorzorg die kan 

worden gerealiseerd. 

Hijvoorbeeld het veiligstel

len van een collectieve we

kelijkse rustdag kan niet 

worden overgelaten aan 

ondernemingsraden, hoe-

Het christelijke en 
Hier blijkt dat de inrich

ting van de economie gro

te gevolgen heeft voor het 

gemeenschapsleven in an

dere sectoren van de 

humanistische 

communitarisme en 

de institutionele maatschappij. 

economie reiken 
Aileen de bedrijfstakvak

bond kan beslissingen ne

men die de reikwijdte van 

de bedrijfstak omvatten en 

dus de concurrentie uit

schakelen. Algemeen ver

bindend verklaring van 

bedrijfstak-CAO's 

zinvolle handvaten 

aan voor de 

oppositie van het 

CDA. 

wei de intensiteit van hun verantwoor-

delijkheidsbeleving groot is, omdat de 

reikwijdte van hun verantwoordelijk

heid te beperkt is. De onlangs door de 

Tweede Kamer aanvaarde 

Arbeidstijdenwet legt de verantwoorde

lijkheid onder druk van de VVD wel bij 

de ondernemingsraad: deze mag de on

dernemer dispensatie verlenen voor ne

gen van de dertien achtereenvolgende 

zondagen. De beslissing wordt dan ge

makkelijk bepaald door het overle

vingsmotief in een concurrerende 

omgeving. Oat zalleiden tot een neer

waartse spiraal binnen de bedrijfstak: 

als er een bedrijf aile beschikbare zon

dagen gaat werken, worden de andere 

ook gedwongen dat te doen. Mijns in-

( Collectieve Arbeidsover

eenkomsten) lijkt mij daarom een be

langrijk instrument van bevordering 

van de gewenste economische cultuur 

te blijven. Daartegen hoeft geen be

zwaar te bestaan uit een oogpunt van 

globalisering van de economie: als een 

afzonderlijk bedrijf op de wereldmarkt 

concurreert, geldt dat ook voor de ge

hele bedrijfstak. De bedrijfstak-CAO is, 

anders dan een centraal akkoord dat ai

le bedrijfstakken ornvat, als zodanig 

geen belernmering voor een flexibele 

reactie op de wereldmarkt. Beslissend is 

de inhoud van die CAO. 

Met name om het gewenste beleid met 

betrekking tot de gemengde goederen 

te kunnen realiseren zal tenslotte de 
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Europese Unie het pad moeten verlaten 

van harmoniserend beleid, dat tot 

marktconforme uniformering leidt van 

aile goederen en diensten waaraan ook 

maar enigszins een economisch aspect 

kleeft. In plaats daarvan client er ofwel 

een Europese bescherming te komen 

van de gemengde goederen tegen on

gebreidelde marktwerking, ofwel een 

cobr- dinerend beleid dat pluriformiteit 

van nationale stelsels intact laat en zich 

vooral richt op bestrijding van schade

lijke grensoverschrijdende handelingen. 

In het tweede geval blijven lidstaten in 

de gelegenheid om voor hun eigen on

derdanen een eigen beleid met betrek

king tot de gemengde en de 

niet-handelsgoederen te voeren. 

Slot 
Aanvaarding van de in de vorige para

graaf gedane aanbevelingen leidt ertoe 

dat de economische structuren de wel

willende individuen ondersteunen in 

hun streven om de economie aan haar 

door het algemene welvaartsbegrip be

paalde standards of excellence te Iaten be

antwoorden. Het christelijke en het 

humanistische communitarisme en de 

institutionele economie reiken daarvoor 

de handvaten en het idioom aan, die in 

het liberale marktdenken en het soci

aal-democratische neo-republikanisme 

ontbreken. Die blinde vlek te benutten 

kan het doel zijn van een oppositie, die 

aan de kiezers een gezagvol alternatief 

wil bieden. 

Dr. CJ Klop 
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