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Economische wetenschap en 
politiek 
Vanaf het begin in 1927 tot cnkele jaren 
na de tweede wereldoorlog domineerde in 
de Tilburgse Katholieke Hogeschool de 
gedachte dat de economic cen levensbe
schouwelijke grondslag moct hebben. Op 
basis van een 'sociale leer van de Kerk' 
warcn de Tilburgse colleges doortrokken 
van specifieke opvattingen omtrent de 
eigendomsorde. de gezagsstructuur en de 
inrichting van de maatschappij volgens 
uitgangspunten. zoals die war en neerge
legd in sociale encyclieken en andere kcr
kelijke documenten. Deze werkwijze. 
werd vanaf het begin der jaren vijftig 
goeddeels verlaten. 
Het economisch denken werd goeddecls 
losgemaakt van levensbeschouwelijke 
grondslagen. De economic ontwikkelde 
zich meer en mcer in een exact-analyti
sche richting. Met het predikaat 'waarde
vrijheid' kwam zij, voor wat haar metho
de betreft. vrijwel op een lijn met de 
natuurwetenschappen. 
Concreet kwam dit tot uiting in een wis
kundige modelmatigc benaderingswijze. 
De economic kreeg een zuiver theoreti
sche strekking in die zin dat zij uitslui
tend tot taak had om logisch-analyserend 
bepaalde verbanden op te sporen. In fci
te werd hierbij het economisch proces als 
een strikt logisch geordend geheel v66r
ondersteld. De economische wetenschap 
behoefde dan ook slechts op zuiver ratio
nele,- en bijgevolg bij voorkeur op een 
mathematische- wijze dit proces te be
schrijven. 
Onder het predikaat 'waardevrijheid' 
plaatsten mathematisch-ingestelde ceo
nomen zich op een theoretisch eiland. 
Reeds in de zestiger jaren rees hiertegen 
verzet. Het werd duidelijk dat een geheel 
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waardevrijc sociale wetenschap in feite 
niet bestaat. Oat geldt ook voor de ceo
nomic. Die moet beginnen met het for
muleren van begrippen. die waarde-op
vattingen insluiten ter voorbereiding van 
de wiskundige benadering. bijvoorbeeld 
met het nocmen van onderncrningsgewij
ze produktie. winstmaximalisatie en 
grensnutnivellering. Onder de vlag van 
waardevrijheid werd in fcite in de fase
Schouten een liberaal-georienteerde 
rnaatschappijopvatting binnen de Til
burgse economic gecontinueerd. 
Uiteraard ontstond hierdoor een ambiva
lente situatie. met name voor wat de ver
houding van de economic tot de politick 
betreft. In beginsel wcrden beider terrei
nen als strikt gescheiden beschouwd. 
maar als puntje bij paaltje zou komen 
werd de economic toch wei in staat ge
acht om politieke adviezen te geven. ook 
a! zouden deze vanwege de gekozen me
thode nogal dogmatisch en onpraktisch 
kunnen zijn. Dit is de achtergrond van 
het plan-Schouten. dat in de jaren 1981-
1982 zoveel bekendheid krecg. 
De kern van dit plan was. zoals Schouten 
destijds zelf zei. 'nominale bevriezing van 
de lonen en compensercnde belasting
maatregelen ·. Hiermee werd uiteraard 
het werkelijke probleem- het te grote 
financieringstekort van de overheid- nog 
groter; inzoverre was het plan heel on
praktisch. Maar als vanuit een schijnbaar 
methodologisch- vanwege de strikte rati
onaliteit- sterke vesting zo 'n standpunt 
wordt vertolkt. is dat uitcraard karen op 
de molen van politici. die een beperking 
van het overheidsfinancieringstckort 
geen grote prioriteit geven. Inzoverre 
school in het plan-Schouten iets destruc-
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tiefs met betrckking tot het gewcnste her
stelbclcid. 
Intusscn herhaalt zich de geschicdenis. In 
hct jongste nummer van het "Maand-
schrift Economic' betogcn de Tilburgse 
hooglcraren Schouten en Kolnaar: 'Hct 
financieringstckort dicnt in tcgcnstelling 
tot hct huidige belcid naar onze mening 
omlaag gebracht tc worden door ecrst en 
vooral tc bezuinigen in de sfeer van de 
kapitaalovcrdrachtcn. Steun a an invcste
ringcn en bedrijven moet. als ze nog gc
gevcn wordt. bij voorkcur en in meerder
hcid gegotcn worden in de vorm van 
krcdieten tcgen ccn redelijkc rentcvcr
gocding. Ecn uitgebrcide kosten-batcna
nalyse is hierbij noodzakclijk ... ·. Hct 
dogmatischc- op dit punt is cr cigenlijk 
maar weinig verschil tussen de periodc 
Cobbenhagcn en de fase-Schoutcn- in 
dezc stcllingname is hicrin duidclijk 
waarnecmbaar. alsmede hct onprakti-
schc. Als door ccn herzicning van de 
kapitaaloverdrachtcn hct financierings
tckort substanticel moct worden bcperkt. 
wordt de druk op het bedrijfslevcn gevoelig 
vcrgroot. Daarmcc wordt andcrmaal voor 
wat het herstcl betreft. hct paard achter 
de\\ agcn gcspannen. 
Voorts is het plan Schoutcn/Kolnaar van
uit politick gezichtspunt bcdenkelijk om
dat hct zo gcmakkelijk leidt tot het stand
punt dat bczuinigingcn op andere terrei
nen dan kapitaaloverdrachten naar hct 
bcdrijfslevcn nict nodig zijn. Daarmec 
duidt de bcschouwing van Schouten en 
Kolnaar op tekorten in de bcoefcning 
van de economic. Ecn sociale weten
schap zoals de economic is gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de wetmatighc-
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den volgens wclke het maatschappelijk 
gcbeuren verloopt. Daartoc zijn kritisch 
en theoretisch denken nodig. Het kri
tisch-waardercnde den ken is gewijd aan 
cen beschrijving van de oorzaken der 
gebeurtcnissen in maatschappijverband. 
Hct bevat een aanduiding van norma
ticve sociale opvattingen. De consequen
ties dcr verwerkclijking hiervan worden 
vervolgens thcoretisch denkend geanaly
sccrd. Dezc verbinding van kritiek en 
theoric is klaarblijkelijk en onmisbaar. 
Hct doe] van de maatschappijwcten
schappen is immers een betrouwbare ver
binding te leggen tussen oorzaak en ge
volg in het sociale gcbeuren. opdat wij 
cen verantwoord inzicht verwerven in de 
aard en de strekking van de samenleving. 
zoals wij die creeren. 
Ecn juiste crkenning van dit tweeledigc 
wetenschappelijkc denken zou een kern
punt kunnen zijn bij een herorientatie in 
hct Tilburgse economische dcnken waar
aan- dat is de les. die uit hct plan Schou
ten/Kolnaar kan worden getrokken- een 
grote behocfte bestaat. Zo ·n hcrorienta
tic zou ertoc kunnen leiden dat de econo
mic tegenovcr de politick mindcr dogma
tisch en heel wat praktischer wordt. 
Daarmcc zou de economic en de politick 
ccn dienst worden bewezen. 


