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Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Alternatieven voor een 
immorele economie 

De beroemde econoom Keynes 1 schetste 
in een van zijn boeken met de welspreken
de titel Economic Possibilities for Our 
Grandchildren, een toekomst waarin wij 
vrij zijn om terug te keren tot enkele van de 
meest beproefde en stelligste beginselen 
van godsdienst en traditionele deugd (na
melijk) dat hebzucht een ondeugd is, dat 
afpersing en uitbuiting wangedrag is .. 
'We zullen weer doeleinden b6ven midde
len stellen en het goede b6ven het nuttige 
verkiezen.' 

Geen 'welbegrepen eigenbelang' dus, 
noch instrumentalistisch denken, noch 
vooropstellen van economische efficiency 
en stroomlijning, noch managementtech
niekjes die vaak echte menselijke relaties 
vervalsen en zingevende sociale waarden 
verdringen. Tegen de nonsens van het 
'middelen-denken', de no-nonsense, of 
positie, de 'sense' van echte religieuze 
waarden. Het is goed om zoiets te lezen bij 
een econoom die werkelijk veel voor de 
naoorlogse samenleving betekend heeft. 
Onze visie op economisch denken wordt 
maar al te vaak bepaald door het zoethou
dertje van Adam Smith die ooit stelde dat 
voorrang voor het eigenbelang moreel 
gezien prima is omdat het goede daarvan 
een vanzelfsprekend neveneffect zal zijn. 
Zo zette hij en de lieden die hem op eigen 
toon naspreken de moraliteit op z'n kop. 
Men hoeft waarlijk geen dieptepsycho-
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loog te zijn om in te zien dat Smith's stelling 
meestal slechts fungeert als een doorzich
tige paging om de principiele immoraliteit 
van het streven naar maximalisatie van het 
eigenbelang aan de waarneming te ont
trekken of daar zelfs een gekunstelde 
rechtvaardiging voor te zoeken. Er zijn er, 
heden ten dage, die Adam Smith nag we
ten in de halen. Zij stellen dat een moreel 
handelen waarin de belangen van de an
der evengoed en soms nag sterker tot hun 
recht komen als het eigenbeiG.ng, 'moreel' 
te veroordelen is. Men denke hierbij aan 
het negatieve oordeel over charitas. Hoe 
het oak zij, uitspraken zoals vermeld van 
Keynes, tonen aan hoezeer vakecono
men bereid zijn om gangbare vooron
derstellingen te relativeren. De openheid 
daarvoor hangt samen met de verander
de status van de (vak-)wetenschappen. Er 
wordt niet meer zo tegen opgekeken. De 
waarde van het voile, praktische Ieven 
wordt weer hager geschat. Vakweten
schappen kijken naar dat complexe be
staan, als het ware door een sleutelgat. De 
vakwetenschapper plukt er een bepaald 
aspect uit. Daardoor reduceert hij het Ie
ven, de maatschappij, de mens tot iets 
simpels. Oat moet wei, anders raakt hij in 

1 Gec1teerd naar: Peter Koslowski, Pnnzipien der Ethl· 
schen 6konom1e. Tub1ngen 1988 
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de war. Maar dit zo zijnde beseffen ook 
vakwetenschappers steeds meer dat hun 
oordelen berusten op abstracties. En dat 
hen een zekere bescheidenheid past in 
het voeren van pretenties inzake de be
heersbaarheid van de schepping en de 
samenleving. Dit schept tevens een goed 
klimaat voor de vraag 'Hebben we het, 
met onze vakwetenschappelijke van
zelfsprekendheden, wei bij het goede 
eind?' 

Bericht van een verre vriend 
Er is voldoende aanleiding om zulke vra
gen te stellen, want er is veel onvoorspeld 
goed of tout gegaan. De lotgevallen van 
de economische groei, maar ook de hard
nekkige en verergerende milieuproble
men, de langdurige werkloosheid en de 
armoede die niet zomaar door economi
sche groei te verdrijven is, de uitbarsting 
van arbeidsongeschiktheid, de economi
sche uitzichtloosheid van zwart Afrika en, 
last but not least, de pogingen om de zin
vragen naar de marge van de cultuur te 
verdrijven ten faveure van de in de aanhef 
beschreven non-sense waarden van het 
instrumentele economische. Er zijn er niet 
zoveel die deze vragen creatief en 
constructief weten te behandelen. Wij 
hadden vroeger Goudzwaard die vanuit 
een heldere christelijke opvatting cultuur
kritiek bedreef. Helaas heeft hij acht jaar 
geleden (om de psalmist te parafraseren) 
zijn plaats van 'dorpelwachter' in een gra
te christelijk georienteerde regeringspartij 
verlaten om de voorkeu r te geven aan de 
'ijdle vreugd in de tent' der met weinig ver
antwoordelijkheden belaste, experimen
telen en radicale intellectuelen. Wij missen 
hem node, en hij ons oak natuurlijk. Sa
men met professor Harry de Lange - die 
het best als niet-CDA kan worden gety
peerd - publiceerde hij niet zo lang gele
den een boekje waarin hij zich over be
langrijke economische vraagstukken uit.2 
Oat boekje is natuurlijk vooral voor CDA
ers bestemd, al richt hij zich op een indi
recte wijze tot ons. In het voorwoord dankt 
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hij Wim Kok voor 'de waardevolle ge
sprekken' die met deze FNV/PvdA Ieider 
gevoerd konden worden. Nu is het duide
lijk dat uit die kring de laatste 25 jaar nau
welijks enig navolgenswaardig politiek of 
economisch idee is voortgebracht. Waar
op zou dit dankwoord kunnen slaan? Zan
der het CDA te noemen kan althans iets 
beters van het CNV worden gezegd - dat 
liep voorop in het sociaal-economische 
denken binnen de vakbeweging. De gale
rij van Wim Kok/FNV/PvdA fungeert als de 
rotswand waartegen Goudzwaard en 
H.M. de Lange roepen, in de hoop dat het 
CDA de echo verstaat. 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons oak 
natuurlijk. 

Wissels omzetten 
De auteurs zijn van mening dat de grate 
vraagstukken van armoede, milieu en 
werkloosheid het gevolg zijn van een ver
keerd economisch denken. De gangbare 
vanzelfsprekendheden zijn in feite blinde 
vlekken, rechtvaardigingen van de huidi
ge situatie. Een economie die gericht is op 
steeds meer geld en welvaart zou vervan
gen moeten worden door een van zorg en 
van zorgzaam beheer. Oat lijkt verwant 
aan het concept van de 'verantwoordelij
ke samenleving'. Oat beg rip komt echter 
maar eenmaal in het boekje voor. Belang-

2 B. Goudzwaard en H M de Lange. Genoeg van levee!. 
genoeg van te wem1g, Baarn 1986 
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rijk is dat met deze termen inderdaad (zo
als de auteurs willen) wissels worden om
gezet. De ander komt in het vizier, het ei
genbelang kan niet meer centraal staan, 
de zln van de bezigheid en niet de beta
ling gaat bepalen of er van arbeid gespro
ken kan worden; arbeid krijgt een waarde 
in zich als roeping-vervulling, de schep
ping is er niet aileen maar terwille van de 
mens. Spreek je van zorg als kernbegrip 
voor de economie dan zijn er ook weer 
aanwijsbare verantwoordelijken en kan 
het economische proces niet meer als een 
'door natuurwetten beheerst en in stand 
gehouden mechanisme' worden be
schouwd; die pretentieuze 'maatschappij
analyse' die er slechts toe dient om 'slech
te gewetens al bij voorbaat te sussen'. Het 
individuele welvaartsstreven moet wor
den vervangen door een Ieven volgens, 
wat andere auteurs noemen, 'communau
tieve waarden'. Goudzwaard en De Lan
ge zijn vanwege hun christelijke orientatie 
verwant aan katholieke personalisten die 
onder andere in publikaties van het lnstitut 
Jacques Maritain zijn aan te treffen 3 Net 
als Goudzwaard stelt bijvoorbeeld de Leu
venaar Louis Baeck dat de zgn. waarde
vrije economie in diskrediet is, dat de zelf
genoegzaamheid van een economische 
analyse die uitgaat van individuen die hun 
(materiele) bevrediging en eigenbelang 
nastreven, geen gezonde basis voor be
leid verschaft. 'Want de mens leeft bij 
meer dan bij brood aileen', aldus Baeck4 

Waar hadden we dat al eerder gehoord? 
Baeck schildert de tegenstellingen tus

sen kapitalistische en christelijke waarden 
op economisch gebied. 'De trefwoorden 
van de moderne economie zijn nut, effi
ciency, produktiviteit, vrije keuze, optimali
sering, groei, risico, ongehinderd initiatief, 
etc. Dit is de wereld van harde realisten 
die yeconfronteerd worden met de grim
mige feiten van algemene verbreide wel
vaartsstrevingen, onder de beperkingen 
van de schaarste. Het is ook de wereld 
van de functionele pragmatisten ... Vanuit 
hun standpunt bezien lijkt de wereld van 
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billijkheid en sociale rechtvaardigheid een 
normatief systeem van buitenstaanders, 
die de opbouw van de sociaal-economi
sche realiteit bekijken door een prisma 
van onproduktief idealisme en twijfelach
tig voluntarisme (maakbaarheidsidee, 
AMO). De trefwoorden van deze andere 
wereld zijn rechtvaardige verdeling van 
opbrengsten, menselijke waardigheid, 
optimalisering van de welvaart, niet aileen 
voor het individu maar ook voor de hele 
gemeenschap ... billijke arbeidsverdeling, 
sociale voorwaarden, morele toerusting 
tegen hebberige genotzucht ... , opvoe
ding tot meer respect voor (schaarse) na
tuurlijke hulpbronnen en tot sociale en po
litieke verantwoordelijkheid ... ' Hier is 
sprake van een ongemakkelijk dualisme 
tussen pragmatisme en idealisme. Daar
tussen moet een evenwicht worden ge
zocht ten bate van het nationale en inter
nationale welzijn, aldus Baeck. Hij ziet een 
tendens in onze cultuur die zich van dat 
eenzijdig pragmatisme verwijdert. 'In on
ze dagen is het bijbelwoord dat "de mens 
niet bij brood aileen leeft'' meer relevant 
dan ooit.' 

Het is eigenaardig dat christen
democratische denkers, met name die 
van de katholieke flank, in de kringen van 
Goudzwaard c.s. zo weinig gehoord wor
den. De oudbakken neiging om het uit
zonderlijke en profetische karakter van uit
spraken te beklemtonen, belemmert de 
aansluiting bij datgene dat verwant is. Ver
breiding van ideeen is eerder gebaat met 
het erkennen van vrienden in de grate 
stromingen die onze cultuur bel'nvloeden 
dan bij een romantische verschansing in 
marginale groepen. Goudzwaard en De 
Lange doen vooral dat laatste: het actie
wezen, de (klein-)linkse kringen, die wor
den nota bene aangezien voor de kracht 

3. Zie biJVOorbeeld 'Notes et Documents' 19/20; het thema
nummer 'Pour un proJect d'econom1e communauta1re' 
met biJdragen van o a. hoogleraren Van Leuven en van 
een leerl1ng van P Lebret. schriJVer van de radicale ency
cliek 'Populorum Progressio' 

4 Lou1s Baeck. Economy and equ1ty rn western socrety, No
tes et Documents (19/20). 9 e.v. 

77 



die onze samenleving ten goede kan ver
anderen. Men moet dan niet klagen dat 
men niet serieus genomen wordt. 

De 'Zorgzame samenleving' 
lntussen is het raadzaam te blijven luiste
ren. Goudzwaard en De Lange pleiten 
voor een rem op de consumptie. Men 
moet aan de echte noden en behoeften 
voorrang geven en de verlangens beper
ken. De stijging van het nationaal inkomen 
kan dan worden gebruikt voor verbetering 
van het milieu, de gezondheid en de ont
wikkeling van mensen. Loonmatiging is 
vooral nodig om arbeid in de niet direct 
produktieve sectoren (onderwijs, gezond
heidszorg, maatschappelijke dienstverle
ning, overheidsbestuur e.d.) niet onbe
taalbaar te Iaten worden. De marktsector 
zal immers de kwartaire sector meesle
pen. Nu de zorgbehoefte zo toeneemt 
mag de zorgsector zich niet uit de markt 
Iaten prijzen. Bovendien is de nadruk op 
betaalde banen ter verhoging van de par
ticuliere consumptieniveaus, zo toegeno
men dat voor vrijwilligheid steeds minder 
ruimte overblijft. Het gaat Goudzwaard en 
De Lange om zorg voor de houdbaarheid 
van menselijke gemeenschapsvormen, 
zodat er een continu'lteit is in de zorg van 
mensen voor elkaar. Zij signaleren: 'Een 
beroep op de directe naaste en/of op de 
wijdere gemeenschap (buurt, dorp) is niet 
of nauwelijks meer mogelijk. De individua
liserende krachten hebben dit beroep ge
heel doen verdampen'. In hun analyses is 
geen sprake van die mengeling van triom
falisme en angst die aanhangers van 'het 
eigenbelang' ertoe brengt om het GOA
concept van de zorgzame samenleving 
als anachronistisch van de hand te wijzen. 
De auteurs gaan juist in de aanval met 
'De menselijke heb- en zelfzucht is duur
zaam en hardnekkig, maar er is geen re
den om deze heb- en zelfzucht nog eens 
te stimuleren door een economisch sys
teem te handhaven, dat een krachtig be
roep doet op deze eigenschappen.' Zo is 
dat! Men kan ook zeggen dat die individu-
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alistische heb- en zelfzucht basale loyali
teiten vernietigt.5 lndividualistisch gedrag 
is zelfs schadelijk voor de marktwerking. 
'Een van de kenmerken van een goed 
werkend economisch stelsel is dat er vol
doende krachtige vertrouwensrelaties tus
sen de marktpartijen bestaan opdat de 
een de ander niet bedriegt' 6 Met deze 
stelling zal Goudzwaard gaarne akkoord 
gaan. Hier wordt immers een normatief 
element geheel binnen de economische 
theorie getrokken. Baeck sprak nog van 
een evenwicht tussen twee werelden. 
Goudzwaard ziet die twee gerntegreerd 
binnen het vakwetenschappelijk spreken 
over de economie. De zojuist geciteerde 
Benedetto Gui stelt in diezelfde lijn: 'Het is 
duidelijk dat de markt, die uitgaat van een 
individualistische logica, niet in staat is om 
op efficiente wijze relationele goederen te 
verschaffen; het zou al prachtig zijn als hij 
ze niet kapot maakte'. Hij bedoelt hiermee 
niet-materiele 'goederen', zoals kennis 
van elkaar, onderlinge overeenstemming, 
vertrouwen binnen een arbeidsgemeen
schap of in een buurt. Zander zulke 'relati
onele goederen' draait de economie niet. 
Gui acht het van belang dater een 'com
munautaire sector' bestaat. Die kan wor
den omschreven als 'een verzameling van 
particuliere economische organisaties die 
structureel erop zijn gericht om direct te 
beantwoorden aan de eisen van een 
meervoud van subjecten en die daarom 
meer geschikt zijn voor het bevorderen 
van niet-individualistisch gedrag'. Die or
ganisaties kunnen zich manifesteren als 
samenwerkingsverband van belangheb
benden waarin de beslissingsmacht 
wordt gedeeld (cobperaties en zelfbestu
rende ondernemingen). Een ander model 
is dat van de non-profit organisaties, die 
het welzijn van kwetsbare bevolkingsde
len of van het milieu op het oog hebben. In 
beide gevallen is een niet-individualistisch 

5 Z1e LOUIS Baeck, op. Cit 
6. Benedetto Gu1, Elements pour une definition d'econom1e 

communauta1re', Notes et Documents (19/20) 32 e.v 

Christen Democrat1sche Verkenn:ngen 2/89 



;coop 

yali
Jrag 
in g. 
oed 
vol
tus-
de 

leze 
)Ord 
atief 
;che 
van 
:len. 
:oerd 
~ken 

~rde 

et is 
een 
;om 
m te 
Is hij 
mee 
nnis 
1ing, 
een
~lati

niet. 
:om
war
van 

3 die 
:::t te 
een 

1rom 
eren 
~ or-
1 als 
leb
acht 
:ostu
odel 
, die 
sde
n. In 
:isch 

nom1e 
~.V. 

n 2189 

Pen scoop 

motief noodzakelijk, al hoeft het niet om 
puur altru"lsme te gaan. Die non-profit or
ganisaties zijn aan ch risten-democraten 
wei bekend. De communautaire bedrijven 
en cobperaties hebben vooral bij het CNV 
in de aandacht gestaan. Helaas konden 
die laatste soms de strijd met de marktsec
tor niet volhouden.l Men kan echter zeg
gen dat bepaalde communautaire ken
merken op hun beurt de kapitalistische on
derneming zijn binnengedragen. Men 
denke aan de medezeggenschapswetge
ving en aan de erkenning van personalisti
sche opvattingen in sommige manage
menttheorieen. Wat op het eerste gezicht 
'idealisme' leek is bij nader inzien hard
economisch van aard. Ook in de economi
sche vakwetenschap wordt Ernst Schu
macher's verwijt dat 'de markt de instituti
onalisering is van het individualisme en de 
6nverantwoordelijkheid' ernstig gena
men. Goudzwaard en De Lange pleiten in 
feite eveneens voor een geleidelijke opna
me van de door hen voorgestelde nieuwe 
elementen van de 'economie van het ge
noeg' in de bestaande economische or
de. Steeds meer voorrang voor het leni
gen en noden boven het zo lucratieve vol
doen aan luxe verlangens; steeds meer 
participatie en verantwoordelijkheid, voor 
aile mensen, in bedrijf en buurt; meer 
ruimte voor vrijwilligheid en zorg voor el
kaar ten koste van uitbreiding van een 
loonstijging in de marktsector. 

Het beleid van 'de machten' 
In feite worden deze pleidooien geregeld 
uit kabinetskringen vernomen. Brinkman 
staat voor 'zorgzame samenleving'; De 
Koning was zo ongeveer de laatste die 
vast bleef houden aan (selectieve) ar
beidstijdverkorting; Lubbers stelt werk bo
ven inkomen en milieu boven consumptie
niveau. En wat betreft de door Goud
zwaard gewenste 'doorbreking van de 
trend om de buurtwinkel te vervangen 
door de buiten de stad neergekwakte 
'alles-winkel' (waardoor grote stromen 
van verkeer ontstaan), die trend is ca. 15 
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jaar geleden al doorbroken, vrijwel geheel 
door toedoen van christen-democratische 
gemeentebestuu rders.s Reeksen andere 
door Goudzwaard en De Lange genoem
de voorstellen zijn nu al (ten dele) in prak
tijk gebracht of maken deel uit van de be
leidsvoorbereiding op allerlei niveau. 

Terecht merken de schrijvers van 'Ge
noeg van teveel' op dat het overheidsbe
leid moet steunen op een maatschappelijk 
klimaat dat de uitvoering ondersteunt en 
!evens dat diverse maatregelen op het 
vlak van de Europese Gemeenschap 
thuishoren. Het bijgeloof in een Haags be
dieningspaneel dat de samenleving regelt 
is inmiddels verlaten. Toch doen de 
auteurs nog alsof het onmogelijk is om een 
open discussie met de politiek en met 
maatschappelijke organisaties te voeren. 
Romantische ideeen over 'kanalen gra
ven naar de macht' en het vormen van te
genmachtdoemen op. Oat zijn detechnie
ken waarmee de PvdA zich zo lang uit de 
regering heeft gehouden. De ander is een 
tegenstander met wie niet te praten is, met 
wie geen relatie kan worden opgebouwd, 
die voorwerp van verwijten is, die aileen 
luistert naar macht. Goudzwaard en De 
Lange suggereren zodoende dat het vin
den van ingang bij de ander eigenlijk de 
capitulatie van die ander betekent. Jam
mer dat goede ideeen soms gepropa
geerd worden met een minimum aan ge
voel voor psycho-sociale processen. Als 
'de macht' zo centraal wordt gesteld dan 
wordt tevens de indruk gevestigd dat toch 
weer het oude etatistische model de 
oplossing moet brengen. Een andere kriti
sche opmerking moet worden gemaakt bij 
de gedachte dat economische groei moei
lijk met milieuverbetering gepaard kan 
gaan. Een tijdlang is in sommige kringen 

7. Z1e voor een eerlljk verslag over de Belg1sche mutual1te1· 
ten en over de 'arbe1dersbank' het artikel van Jan Bun· 
dervoet. 'Les mouvements soc1aux et les experiences 
h1stonques d'economie communautaire" Notes et Docu· 
ments 19120, 23 e.v. 

8. KleurriJk beschreven 1n. P.A. Schat en J.G. Groenendijk. 
Macht en Rwmte, U1tg. Rom en, Haarlem 1982 
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de nul-groei als een nobele doelstelling 
gepropageerd. Daarna trad ongewild in
derdaad een nul-groei en zelfs een min
groei op. Daar is heel veel ellende van ge
komen die door sommigen al werd voor
zien. lk herinner me daarover nog indrin
gende discussies tussen Goudzwaard en 

Met romantische ideeen 
over 'kanalen graven naar 
de macht' heeft de PvdA 
zich jaren uit de regering 
gehouden. 

Albeda in het AR-partijbestuur. Het is 
geen schande om van ervaringen te leren 
- bijvoorbeeld dat nobel gemotiveerde 
ideeen soms toch niet sociaal verant
woord blijken. Matiging van consumptie is 
gelukkig een steeds breder aanvaard pa
troon - al is daarmee het armoede
vraagstuk bepaald nog niet opgelost. Zou 
groei daarvoor niet nodig zijn? De ge
sprekken met Wim Kok zullen de auteurs 
op dit punt niet veel geholpen hebben ... 

Fundamentele kritiek 
Pere Lebret was van oordeel dat de pri
maire behoeften van de mens niet aileen 
materieel en economisch van aard zijn. Ze 
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omvatten 'voeding, kleding, morele steun, 
mogelijkheid van voortplanting en van het 
opvoeden van kinderen, vrede en vertrou
wen tussen mensen, ruimte voor het beoe
fenen van zijn godsdienst' 9 'Zij zijn even 
goed en zelfs in de eerste plaats sociaal, 
communautair, cultureel en geestelijk van 
aard'. 'Ais daar niet aan wordt voldaan 
sterf of verschrompel ik'. Deze definitie is 
actueel in het huidige debat over wat 'mo
derne armoede' nu eigenlijk is en hoe die 
en door wie die bestreden kan worden! 
Deze definitie is ook van belang voor het 
verstaan van de huidige ontkerstening die 
wellicht mede het gevolg is van een tout 
beset van primaire noden. Goudzwaard 
en De Lange sluiten daarbij aan met de 
stelling 'de leef- en spelregels van de hui
dige economie, werken in niet onbelang
rijke mate verwoestend voor de christelij
ke moraal'. Voor die stelling zijn zoals we 
zagen heel wat argumenten aan te dra
gen. Reden te over dus om elkaar met een 
open mind tegemoet te treden en met wijs
heid en beleid de maatschappij om te vor
men tot een verantwoordelijke samenle
ving waarin de mens zijn verantwoordelijk
heid tegenover God weer helder voor 
ogen kan krijgen. 

AMO 

9. Hughues Puel, Ouel pro jet d'econom1e communauta1re? 
Notes et Documents (19/20). 70. 
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