
VerantwoordelrJke samenlevrng 

Prof. dr. C.J. Rijnvos 

Ethiek en 
maatschappelijke orde 

Ethische normering bestaat niet in het ge
hoorzamen aan op afstand gegeven voor
schriften maar in het aanvaarden van ze/f
geformuleerde gedragsregels. lnc!usief 
de daarbij behorende verantwoordelijk
heid. Professor Rljnvos reageert op 'De 
christe/ljk-sociale beweging en de verant
woorde!Jjke samen/eving' van H.J. van 
Zuthem hiervoor afgedrukt in dit nummer. 

De christelijk-sociale beweging - leer en 
organisat1e - bev1ndt zich volgens Van 
Zuthem 'op een dood punt'. 1 De oorzaak 
hiervan is een tekortschietende ethische 
fundering. De ethiek heeft betrekking 
- aldus Van Zuthem - op de 'heersende 
regels omtrent hetgeen behoort en niet 
behoort'; zij vormt de grondslag van het 
denken en doen wat betreft de gewenste 
maatschappij-inrichting. Dit uitgangspunt 
voor een beoordeling van de christelijk
sociale beweging is alleszins juist. Vervol
gens gaat het om de uitwerking. De oor
zaak voor het feit dat de christelijk-sociale 
beweging daarbij op een dood punt is 
beland ligt voor Van Zuthem in een tekort
schietend besef wat betreft verantwoorde
lljkheid. Het is nodig te komen tot een 
'radicalisering van het verantwoordelijk
heldsdenken'. DaarbiJ gaat de aandacht 
in het biJzonder uit naar een verdere 
emancipatie van werknemers. 
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Tot dusver wordt de verantwoordelijk
heid van de werknemer overwegend be
perkt tot zijn positie op 'de dagelijkse werk
plek' oftewel tot een correcte individuele 
functle-uitoefening. De christelijk-soc1ale 
beweging aanvaardt deze beperking: juist 
daarom bevindt ziJ zich op een dood punt 
en in nauwe samenhang h1ermee dringt 
het CDA niet werkelijk door 'tot de kern 
van de menselijke verantwoordelijkheid'. 
Vanzelfsprekend mondt deze krit1ek uit in 
de conclusie dat blikverbreding nod1g is. 
Van Zuthem kiest daarvoor een - naar hij 
vermoedt - feitelijk gegeven. Werkne
mers zijn ingeschakeld bij de voortbren
Qing, waarbiJ een causaal verband kan 
worden waargenomen tussen arbeid en 
produkt. Dit verband impliceert een ver
antwoordelijkheid in het bedrijfsleven, die 
1n geld moet worden uitgedrukt en slechts 
gedragen kan worden als de werknemers 
over de nodige zeggenschap in de pro
duktie-organisatle beschikken. Vanuit 
deze gedachte pleit Van Zuthem voor 
werknemerszelfbestuur, waarmee waar
schiJnlijk bedoeld is dat de aanstelling en 
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het ontslag - inclusief de regeling van 
arbeidsvoorwaarden - van onderne
mJngsbestuurders geheel1n werknemers
handen moeten worden gelegd. Deze ver
antwoordeiiJkheid van werknemers 1n de 
onderneming moet evenwichtig worden 
geplaatst binnen een brede, maatschap
pelljke context. 

Op dit punt is Van Zuthem niet gerust. Er 
vindt 'een stille socialisering van produk
tJemJddelen plaats welke gaat in de rich
ting van een vooralsnog onbenoemd en 
ongestructureerd maatschappelijk be
lang'. De teneur van deze gedachten
gang is dat een ondernemingsgewijze 
produktie met werknemerszelfbestuur tot 
op zekere hoogte anarchistisch aandoet. 
Er is dan een tekort aan een zekerheid 
biedende sociaal-econom1sche ordening. 
Een verbetering dient te komen van een 
evenwichtige verhoud1ng tussen corpora
ties - Van Zuthem houdt tussen de regels 
door een hernieuwd ple1dooi voor de cor
poratieve maatschapp1j - en de over
heid. Daarb1j echter heeft en behoudt de 
vakbeweging een belangnJke plaats voor
al biJ de loonvorming Om deze zo goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren moet de on
georganiseerden gewezen worden op 
hun 'onverantwoordelijk gedrag', vooral 
door de werkgevers. 

'AutoriUire Moral' en 
maatschappijkritiek 
Een kritische benadering van de geschet
ste gedachtengang is mogelijk door her
overweging van het uitgangspunt, dat in
hield dat de christelijk-soc1ale beweging 
z1ch op een dood punt bevindt vanwege 
een tekortschietende ethische fundering. 
Dit lijkt een nogal negatieve voorstelling 
van zaken. De christelijk-sociale bewe
ging bevindt zich niet zozeer op een dood 
punt, maar veel meer 1n een 1mpasse. De 
oorzaak hiervan is voor een goed deel 
inderdaad een ethische fundering die vra
gen oproept. Traditioneel steunt de chris
teiiJke - 1n het bijzonder de katholieke
sociale leer op wat Tugendhat noemt een 
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·autoritare Moral'. 2 Deze heeft als ken
merk dat de mens moet gehoorzamen aan 
- door een autoriteit plaats- en tijdloos 
vastgestelde - voorschriften als gegeven 
normen voor menselijk handelen. Welis
waar hebben wij dank ZIJ onze vrijheid de 
mogelijkheid om van het voorschrift af te 
wijken, maar zodra wij dat doen, handelen 
WIJ verkeerd. Het kan anders, maar dat 
mag niet. Een ethiek in deze vorm ligt ten 
grondslag aan de maatschappijkritiek, die 
wij in dit tijdschrift reeds eerder omschre
ven als het ontwerp van een analytische 
soc1ale ideologie, welke pretendeert een 
plaats- en tijdloze schets van de ideale 
maatschapp1J te bieden 3 Bijgevolg wordt 
zij uitgesproken met woorden, die - dat is 
althans de bedoeling - eeuwige waar
heid bevatten. De analytische sociale 
ideologie bevat drie kenmerken, aan de 
hand waarvan de gedachtengang van 
Van Zuthem kritisch kan worden bespro
ken. 

Op de eerste plaats bevat de desbetref
fende ideologie, vanwege de implic1ete 
1dee 'dat vanaf nu alles nieuw is', het 
gevaar dat aan het positieve, dat in het 
verleden tot stand kwam, wordt voorbijge
gaan en/of de betekenis ervan wordt ge
kleineerd. Het is uiteraard z6 dat met de 
ondernemingsraden, de structuurwetge
VJng en de praktische vormgeving van de 
medezeggenschap, de werknemers 
reeds een belangrijke 1nvloed op het on
dernemingsbestuur hebben verworven. 
Niettemin spreekt Van Zuthem over nog 
steeds bestaande 'starre arbeidsverhou
dlngen', die slechts met een werknemers
beslissingsrecht kunnen worden doorbro
ken. Het is moeilijk aan de indruk te ontko
men dat hiermee te weinig respect wordt 
getoond voor de medezeggenschap 
zoals d1e intussen is gerealiseerd, omdat 
slechts het einddoel - werknemerszelfbe-

2 E Tugendhat. Probleme der Eth1k. (Stuttgart 1984) 
2634. 

3 C.J RrJnvos, 'MaatschappelrJke orde en rnonetarre ver· 
houdrngen' Chnsten Democrai!SChe Verkenmngen. nr 
10 (1987) 432 
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In veel gevallen ton en 
analytisch-ideologische 
vernieuwingsplannen 
sporen van na'lviteit. 

stuur - werkelijk gewicht in de schaal 
legt. 

Ten tweede wordt wei gepretendeerd 
een antwerp van een enig goede maat
schappij te bieden, maar dat is eenvoudig 
niet mogelijk. De geschiedenis strekt op 
dit punt tot lering. Het is niet zo verwonder
lijk dat in vele gevallen analytisch-ideologl
sche vernieuwingsplannen sporen van 
na"iviteit vertonen. Oat was onder andere 
het geval met de hervormingsideeen van 
Robert Owen, Louis Blanc en Frederik van 
Eeden. Dezelfde strekking heeft de ge
dachte om binnen bedrijven en andere 
instellingen waar arbeid wordt verricht op 
kleinere schaal fondsen te vormen 'waar
uit een deel van de in eigen kleiner ver
band veroorzaakte kosten van werkloos
heidsuitkeringen, ziekengeld, etc. worden 
betaald' opdat 'er een beter inzicht ont
staat in het verband tussen baten en las
ten'. De betekenis hiervan kan n1et hoog 
worden aangeslagen. 

Ten derde en tot slot wordt een analytl
sche ideologie uitgesproken in de vorm 
van een monoloog. Zij bevat - dat is 
althans de pretentie - een enig juist maat
schappij-kritisch inzicht en laat biJgevolg 
een andersluidende benaderingswijze 
niet toe. Oat is de strekking van Van Zut
hems betoog, waar dit wordt geacht hecht 
gebaseerd te zijn op het feitelijk gegeven 
dat werknemers produceren - waarover 
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uiteraard geen verschil van mening kan 
bestaan - en waarop de gehele gedach
tengang met betrekking tot werknemers
zelfbestuur is gebaseerd. Dit is een scher
pe analytisch-ideologische stellingname. 
Terwijl zelfs de paus erkent dat de christe
lijke sociale leer niet Ianger in de vorm van 
een analytische ideologie dient te worden 
gegoten, 'maar de nauwkeurige formule
ring van de resultaten van een aandachti
ge reflectie over de ingewikkelde realitei
ten van het menselijk bestaan' .. 4 dient te 
zijn, handhaaft Van Zuthem de maat
schappij-kritische monoloog. Gelet op de 
teleurstellende ervaringen hiermee -
waaraan vooral met betrekking tot de vak
beweging enkele jaren geleden door ons 
uitvoerig aandacht is besteed5 - biedt dat 
geen bemoedigend perspectief. 

Ethische herorientatie 
Niettemin is het uitgangspunt van Van Zu
them behartigenswaardig. De christelijke 
sociale beweging is in een impasse be
land, omdat haar ethische fundering vra
gen oproept. Zij steunt - weliswaar geva
rieerd - traditioneel op een 'autoritare 
Moral' met drie kenmerken. 

Op de eerste plaats vindt volgens deze 
opvatting de ethische normering van het 
menselijk doen en Iaten plaats op basis 
van voorschriften. Deze zijn voor ons ge
geven, zodat - als puntje bij paaltje 
komt - de mens zelf in ethische kwesties 
niet te kiezen heeft, hij dient slechts een 
gegeven voorschrift in acht te nemen. 
Deze voorstelling van zaken wordt recen
telijk op goede gronden bekritiseerd in het 
kader van de 'business ethics'. In een 
recente studie pogen Freeman en Gilbert 
aan te tonen dat het bestuur van een 
onderneming niet is onderworpen aan 
van buitenaf gegeven normen, maar dat 

4 Encycliek Sollic1tudo re1 soC/ales. kerkelr1ke documenta
tre - 1aargang 16. nr 3 maart 1988 

5 C J Rr1nvos. "Evaluatre van ervarrngen rn de katholreke 
werknemersorganrsatre . Terugbl1kken b11 het voorwt· 
z1en. de Katholreke Arberdersbewegrng rn herrnnerrn
gen en beschouwmgen. (Baarn 1981) 98-118 
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het als zodanig een ethische aangelegen
heid is. 6 Het is - anders dan de traditione
le opvatting met betrekking tot de verhou
ding ethiek en economie wil doen gelo
ven - niet z6, dat het functioneren van 
een onderneming slechts gericht is op het 
real1seren van een allesbeheersende 
doelstelling. Het bestuur moet diverse, 
dikWIJIS niet parallellopende belangen be
hartigen en afwegen ten opzichte van el
kaar en daarbij keuzen doen. Bijgevolg 
bestaat de ethische normering van 'cor
porate strategy' niet in het gehoorzamen 
aan op afstand gegeven voorschriften, 
maar in het aanvaarden van zelfgeformu
leerde gedragsregels, inclusief de daarbij 
behorende verantwoordelijkheid: 'The 
very ability of the corporation to respond to 
Its stakeholders is itself an ethical issue'. 

Het tweede kenmerk van de 'autorltare 
Moral' is dat de voorschriften worden ge
geven door een autoriteit; de mens zelf 
staat hier buiten. Met betrekking tot deze 
aangelegenheid z1jn recente ontwikkelin
gen in de medische eth1ek van belang. Tot 
aan het e1nde van de jaren zestig gold als 
onbetw1st richtsnoer voor eth1sch hande
len de eed van Hippocrates, volgens wel
ke 'de arts nooit een ander standpunt zal 
mogen mnemen dan dat wat het behoud 
van het Ieven beoogt'. 7 Hiermee wordt 
Hippocrates of een ander als autoriteit 
aanvaard, die de inhoud van de eed als 
voorschrift uitvaardigt voor hen, die met 
medische zorg ziJn belast. De gedachten
gang was daarbiJ dat de medische weten
schap steunt op een rechttoe!rechtaan
inzicht wat betreft het mogelijke in stand 
houden van menselijk Ieven. Deze ge
dachtengang maakte het mogelijk de me
dlsche eth1ek te beschouwen als een be
roepscode voor de arts met een duidelijk 
naleefbaar en nate Ieven voorschrift. Zo
lang wordt aanvaard dat de verhouding 
van de arts tot de patient medisch-tech
nlsch IS. wordt verondersteld, dat de ge
neesheer beschikt over een enig-juist ken
nen en kunnen, dat hij slechts op een 
bepaalde w1jze kan toepassen en hij dient 
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dienov_ereenkomstig te handelen. De pa
tient heeft hierbiJ in beginsel een lijdelijke 
positie. De werkelijke verhouding tussen 
de arts en de patient als een vertrouwens
relatie blijft hiermee goeddeels verborgen. 
Het behoort tot de aard van het vertrou
wen dat het een gebied vormt tussen een 
geheel n1et en een geheel zeker weten met 
betrekking tot een bepaalde belangenbe
hartiging. Het gegeven van vertrouwen 
vindt plaats op grond van de overweging 
dat de ontvanger beter geschikt is voor de 
belangenbehartigende taak dan de gever 
zelf. Voorts kan vertrouwen slechts in vrij
held worden gegeven en aanvaard, waar
biJ de gever er attent op is of ziJn belang 
conform het gegeven vertrouwen wordt 
behart1gd. Bijgevolg bevat vertrouwen 
steeds een zeker wantrouwen, waardoor 
naar haar aard de verhouding van de arts 
tot de patient in beginsel niet een eenduidi
ge medisch-technische relatie is. ZiJ is ge
baseerd op vertrouwen, waarbij de gever 
geenszins slechts een lijdelijke positie in
neemt, maar eerder een actieve rol speelt. 
Het strookt geheel met deze vertrouwen
srelatie dat de patient mondig is. Het is met 
name z6 dat, waar een keuze moet wor
den gedaan uit onderscheiden medische 
mogelijkheden - dat is 1n toenemende 
mate het geval - de 1nspraak niet kan 
worden gem1st. D1t verwijst naar een mo
gelljke ethische herorientatie. 

De derde aangelegenheid, die gewicht 
1n de schaallegt voor een beoordeling van 
de traditionele alternatieve eth1ek met be
trekking tot de maatschappijkritiek is dat 
uitslu1tend de mens drager van .ethische 
waarden wordt geacht. Hij is immers - zo 
zegt de katholieke ethiek expliciet - ge
schapen naar Gods beeld en gelijkenis, 
waaru1t volgt dat verder de gehele schep
ping ten dienste staat van de mens. In dit 
verband is de recente ontwikkel1ng van de 

6 R Edward Freeman. Danrel Grlbert Caporale strategy 
and the search for ethiCS, (Prentrce Hall 1988) m n 9. 

7 Terborgh-Dupurs Med1sche eth1ek m perspect1ef. (Ler
den 1976) m n 14 
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milieu-ethiek van belang. De mens plaatst 
zich 1n ziJn fysieke leefmilieu op drieerlei 
wijze. In een pnmitief stadium volstaat hiJ 
praktlsch met gnjpen naar hetgeen zich 
om hem heen bev1ndt. Later veredelt hij 
het grijpen door zijn fysieke leefomgev1ng 
te begrijpen. Het gaat hierbij om het ratio
nele inzicht met betrekking tot de geschikt
held van objecten voor menseiiJke behoef
tenbevredlging. Op een rationeel-v66rge
dachte WIJze ontw1kkelt de mens dan 
- onder andere - landbouw en veeteelt; 
hiJ bewerkt en cult1veert de bodem door te 
zorgen voor een goede waterhuishou
ding, een efficiente landinnchting en een 
zo vruchtbaar mogelijke bodem. Volgens 
de traditionele alternatieve ethiek kan de 
mens als heerser van de schepping hier
mee volstaan. '01e Genesis kundet von 
der Herrschaft Gottes uber das physlkali
sche Universum; und es 1st nur ein kleiner 
Schntt, daraus die Herrschaft des Men
schen, als des Stellvertreters Gottes auf 
Erden. uber das gesamte Leben abzule!
ten · volgens Tribe. 8 Deze leer ·neigt dazu, 
1n natUrlichen und gesellschaftlichen Pha
nomenen rein zweckmassige Objekte 
menschlicher Mampulation und menschl!
chen Willens zu sehen, zumindest inso
fern, als nach Auffassung dieser Gese/1-
schaften einz1g der Mensch am Gottlichen 
tell hat'. Deze gedachtengang roept be
denkingen op biJ de overweging dat er 
nog een derde lase IS in de wijze waarop 
de mens zijn fys1eke leefmilieu inricht. De 
natuur heeft - dat ervaart de mens als 
resultaat van een evoluerend milieube
sef - iets van een kunstwerk, in die zin dat 
hiJ haar als iets zinvol zeggends be
schouwt en waarbiJ zij geheel intact moet 
biiJVen voor het brengen van deze bood
schap. T erwijl het gr1Jpen en het begriJpen 
van de mens in ZIJn fysieke leefmilieu 
noodzakeiiJkerWIJS worden gehandhaafd, 
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kriJgt hij in toenemende mate meer oog 
voor het moo1e van bossen, nv1eren. ber
gen en zelfgecreeerde natuurmonumen
ten, omdat zij eenvoudig zijn zoals ziJ zijn. 
Waarschijnlijk vraagt d1t een priJs geven 
van de alternatleve eth1ek. Een vingerwiJ
z~ng 1n die richtmg gaf de katholieke theo
loog Martin Rock 'Umweltknse 1St lnso
fern nichts anderes als die geschichtl!ch 
zutage kommende Krise der Wissen
schaft, des Welt- und Menschenbildes ·. 9 

Perspectief 
Het voorgaande bevat een bepaalde lndi
catie wat betreft mogel1jkheden voor een 
ethische heronentatie als basis voor maat
schappijkritiek. Deze aangelegenheid is 
onzerzijds onlangs nader besproken met 
betrekking tot het geld. 10 Daarbij werd het 
beeld geschetst van een keuze-eth1ek. die 
gaandeweg - dat 1s ook de strekking van 
de bednjls-. de medische en de milieu
ethlek - de traditionele alternatleve ethiek 
vervangt. De keuze-ethiek heeft als ken
merk dat een eth1sche norm wordt vastge
steld als onderdeel van een beslu1t om iets 
te doen of niet te doen. Het lijkt alsof de 
gang van zaken reeds voor een goed deel 
in deze nchting gaat. Daarmee zou een 
geschikter basis worden gelegd voor een 
ontplooiing van de maatschapp1Jkntiek 1n 
de vorm van de kntische sociale ideologie 
als een plaats- en t1jdgebonden beoorde
llng van de soc1aal-economische real1te1t 
1n het kader van een dialoog. 

8 Laurence H Tnbe. Was spncht gegen Plasl!cbaume? 
Theolog1e und Eth1k (Stuttgart 1986) 44 

9 Mart·r1 Rock. Theologrc der Ni!t.H Okoiog;e und Eth•k 
(Stuttgart 1986) 79 

10 C J Rr1nvos. Moneta1re fllosof,e (Lerden 1988) 223-235 
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