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het realiseren van de ge
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gangbare denken zijn wij 
veroordeeld tot toeneming 
van de produktie, met on
der andere als gevolg dat 
zodra deze groei stokt of 
terugloopt onmiddellijk op 
tal van plaatsen in de volks-
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economie van het genoeg'. Hieruit wordt veelal te 
snel afgeleid dat wij een blauwdruk voor ogen heb
ben voor een geheel andere economische orde. Al
leen iemand die ons boek niet gelezen heeft kan tot 
zo'n conclusie komen. Want in feite gaat het ons 
om stappen op weg naar een ander eonomisch den
ken en handelen. Er is dan ook alle aanleiding iets te 
vermelden over de achtergronden van ons idee, de 
reacties erop en van onze toekomst-verwachtingen 
in deze. Daartoe zal eerst een korte samenvatting 
van de inhoud van ons boek worden gegeven. Ver
volgens komt aan de orde hoe die zich verhoudt tot 
de uitkomsten van de spraakmakende UNCEO-con
ferentie in Rio de Janeiro en tot de magere politie
kejollow up van deze conferentie. Wij confronteren 
onze inzichten al doende met de huidige politieke 
discussie. Vanzelfsprekend komt daarbij ook de po
sitie van de sociaal-democratie aan de orde . 

Wissels omzetten in de economie 

De hoofdstelling van ons boek is dat aan het gangba
re denken in de economie en het daarop aansluiten
de gangbare economische handelen grote onvolko
mendheden kleven. Zij bieden geen perspectief 
voor het vinden van een oplossing voor het vraag
stuk van de wereldarmoede, voor het voorkomen 
van milieudegradatie en voor de vraagstukken met 
betrekking tot de omvang en kwaliteit van de ar
beid. Het gangbare denken en handelen is eenzijdig 

huishouding problemen 
ontstaan. Met tal van feiten illustreren wij daarnaast 
hoc door toedoen van een ongeremde produktie
groei mensen, natuur en milieu in een steeds meer 
wankele toestand zijn komen te verkeren. 

Wij komen op grond hiervan tot de conclusie 
dat de economische orde geleidelijk in nadelige zin 
aan het veranderen is. Noodzakelijk daarom is een 
gedeeltelijke herziening van de na de Tweede 
Wereldoorlog geaccepteerde gemengde economie. 
Wij hebben daarbij overigens geen herleving van 
een ideologische kapitalisme versus socialisme-dis
cussie op het oog, maar zijn vóór alles probleem
gericht. Dat betekent dat àls voor de oplossing voor 
de genoemde vraagstukken het bestaande nationale 
c.q. internationale economische stelsel gewijzigd 
moet worden dit onder ogen dient te worden ge
zien. Met name in de nieuwe druk van ons boek 
hebben wij positief gereageerd op de voorstellen 
van de VN-conferentie voor Milieu en Ontwikke
ling ( 19 9 2). Wij zien daarin de bevestiging van een 
gedachtenwisseling waarin wij persoonlijk al volop 
betrokken waren en zijn, en wel die binnen de 
cecumenische beweging (met als concentratiepunt 
de Wereldraad van Kerken in Genève). Al vanaf 
19 54 is daar de relatie gelegd tussen armoede
bestrijding en milieuvraagstukken. Mede hierdoor 
werd ons boek geïnspireerd. We eindigen onze be
schouwingen met een reeks voorstellen om de eco
nomische en fiscale politiek te wijzigen, om zo te 
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komen tot grotere stabiliteit in Nederland, in 
Europa en in de wereld als geheel. 

Reacties 
Op ons boek is door onze collega's nauwelijks ge
reageerd, en waar dit wel gebeurde op een enkele 
uitzondering na kritisch tot zeer kritisch (bijvoor
beeld W. Albeda enD. Wolfson). Een poging van 
Tinbergen, die zelf een positieve reactie schreef, 
om het boek te laten recenseren in Economisch
Statistische Berichten strandde op de afwijzende hou
ding van de redactie - met de verbazingwekkende 
mededeling aan de recensent, dat het boek te revo
lutionair was èn niets nieuws bevatte. Als auteurs 
hebben wij ons uiteraard afgevraagd hoe dit gebrek 
aan aandacht 'onder economen' ' kan worden ver
klaard. We hebben daarbij niet uitgesloten dat het 
ook aan onszelfkon liggen. De hoofdstroom van het 
economisch denken bestaat immers niet zomaar, en 
kan voor het afkeurend reageren ook goede rede
nen hebben. 

Zoekend naar de kern van het geleverde nega
tieve commentaar komen we uit op drie overwe
gende bezwaren : 

1 • als de economie als wetenschap voet gaat 
geven aan bepaalde vormen van normativiteit, 
zal de economie al snel overwoekerd raken 
door reeksen van subjectieve oordelen, die de 
eenheid van de wetenschap bedreigen en een 
onnodige polarisatie binnen halen (zo verstaan 
wij met name de kritiek van Wolfson). 
2. wanneer de economie zich voor dit type van 
wetenschappelijk denken zou openstellen, ver
schuift het wetenschapsbeeld (paradigma) ook 
zelf; het denken vanuit de zorg voor het behoud 
van voorraden (natuur, grondstoffen, cultuur) 
gaat het dan winnen van het denken in termen 
van de noodzakelijke economische en maat
schappelijke dynamiek. Maar mens en samenle
ving hebben beide toch juist behoefte aan dyna
miek en vergelijkbare vormen van vooruitgang? 
(Albeda, ten dele ook Wijffels) 
3. Deze manier van economisch denken leidt 
tot voorstellen die niet of nauwelijks geloof
waardig zijn of ophaalbaar moeten worden 
geacht. Wie krijgt er nu de vakbeweging zo 
ver, dat die zou openstaan voor een permanen
te loonstilstand? (Aibeda) 

1. Zie Ontsloten welvaart, uitgegeven 
door het Platform voor Duurzame 

Een korte reactie op elk van deze punten, omdat die 
voor ons geen van alle overtuigend zijn: 

ad 1. Wij bepleiten uitdrukkelijk niet de intro
ductie van een willekeurige vorm van normati
viteit, die de weg zou openen naar een scala van 
politieke (voor)oordelen. Het gaat ons om de 
oerbetekenis van het woord economie zelf, dat 
betrekking heeft op het goede huishouden, en 
dat bijvoorbeeld Keynes tot de uitspraak bracht 
dat economisten zich dienden te zien als hoe
ders (trustees) van het voortbestaan van de 
menselijke beschaving. Wij keren het dan ook 
bewust om: economen die deze zorg niet mede 
tot uitgangspunt van hun denken willen nemen, 
bewijzen per saldo aan de economiebeoefening 
geen dienst. Ze trekken zich terug in hun eigen 
kasteel, waarbij zij ook nog eens de ophaalbrug 
ophalen; 
ad 2. Inderdaad zal de economiebeoefening 
hierdoor veranderen, zoals bijvoorbeeld het 
denken van de Amerikaanse econooom Herman 
Daly al volop laat zien. Maar dat is geen oor
logsverklaring aan de economische dynamiek 
als zodanig, maar alleen aan die vorm van dyna
miek die een eindeloze materiële ex'pansie 
voorstaat. Wij hebben dringend andere vormen 
van dynamiek nodig; 
ad 3. Wat onze concrete voorstellen betreft 
staan wij graag en van harte open voor andere 
suggesties. Maar niet zonder te vermelden dat 
het een karikatuur van onze voorstellen is te 
menen, dat de vakbeweging tot een pas op de 
plaats gedwongen zou zijn. We herinneren 
eraan, dat we al vanaf de eerste druk duidelijk 
hebben gesteld dat de vakbeweging wel degelijk 
het recht heeft en moet houden de gehele 
'loonruimte' op te eisen. Maar niet om die 
gehele ruimte dan vervolgens om te leiden naar 
een overeenkomstige stijging van het netto
besteedbaar loon - er zijn immers meer doel
einden die uit die ruimte bediend moeten wor
den. 

De recente kritiek van de directeur van het Cen
traal Planbureau 1 voert ons inziens op zijpaden. Hij 
en zijn collega De Jong spreken van een doemden
ken onzerzijds en kiezen voor de weg van een ver
dergaande privatisering als oplossing voor (de 

Ontwikkeling, Utrecht 1995. 



meeste van) de door ons genoemde problemen. 
Welnu, wie het Rapport van de Algemene Reken
kamer Ze!fstandiae bestuursoraanen en ministeriële ver

antwoordelijkheid leest, kan onmogelijk tot de con
clusie komen dat de weg van de privatisering ook 
maar iets zal oplossen van de kernvraagstukken in 
de economie. Dat streven lijkt meer op een mode
verschijnsel, nog afgezien van de aanwijsbare uitin
gen van geldzucht, die door de 'vrije jongens' in de 
geprivatiseerde sector nu al somtijds ten toon ge
spreid wordt. 'Laat mensen zelf beslissen over het 
zorgniveau dat zij wensen en laat hen zich daarvoor 
verzekeren, in plaats van centraal op politiek niveau 
over dat zorgniveau te beslissen en de zorg via col
lectieve lasten te financieren. Hoge belastingen en 
premies verstoren ook nog eens de arbeidsmarkt', 
aldus de heer Don. Hij ontpopt zich hiermee als een 
representant van de hoofdstroom van economisten 
die meent dat de economie voor alles 'goed' of 
gestroomlijnd moet blijven functioneren. Wij zijn 

. van mening dat men daarmee echter onder de maat 
blijft van de uitdagingen die op ons afkomen. 

Dient de economie de mens? 

Binnen de economische faculteiten in Nederland 
bestaat inderdaad een solide eenheid in de zin dat 
het denken voornamelijk is gericht op het technisch 
goed functioneren van de economie. 2 'Goed' 
wordt dan betrokken op de gedachte 'zonder hape
ren'. Daarbij ligt het accent op de vraag 'wat is 
mogelijk?' en niet op 'wat is wenselijk'? - tenzij 
deze laatste vraag opnieuw in het teken staat van het 
ongehinderd laten functioneren van de economi
sche mechanismes. Een diepergaande controverse, 
zoals hierboven al even bleek, speelt zich af ten aan
zien van de zogeheten 'normatieve economie' Wij 
staan op basis van de door ons geëxpliciteerde 
grondmotieven - die wij ontlenen aan de joodse en 
christelijke traditie - inderdaad een andere econo
mie dan de gangbare voor. Wij vragen, geleerd 
door de oecumenische beweging, naar de bestem
ming van het economisch leven (Dient de economie 
de mens?), en wij hanteren de stelling dat de pro
duktie er moet zijn voor de mens en niet omge
keerd. Het lijkt vanzelfsprekend, maar ons inziens 
beweegt de werkelijkheid zich daarvan ver af. Onze 
tegenstanders - overigens onafhankelijk van hun 

politieke visie - ontkennen het bestaansrecht van 
· een normatieve economie- ze vinden het een invals

hoek voor subjectivisme en niet de naam van we
tenschap waardig. Zij miskennen daarbij, dat zij 
ook zelf denken vanuit vooronderstellingen die 
samenhangen met een bepaald mens- en maat
schappijbeeld. Wij staan op het standpunt dat het 
eveneens tot het wetenschappelijk bedrijf behoort 
om zulke uitgangspunten te expliciteren. De we
tenschappelijke discussie wordt daardoor verrijkt. 

De veelal afwijzende reacties van onze vakgeno
ten tonen verder aan, dat zij niet bereid zijn in te 
gaan op het kernprobleem, te weten de gewijzigde 
problematiek rondom de schaarste waaraan het 
economisch denken toch zijn bestaansgrond en zijn 
werkwijze ontleent. Thijs Wöltgens formuleerde 
deze kritiek onlangs nog voortreffelijk in zijn boek 
De nee-zeaaers (Amsterdam 1 996): 'In de conceptie 
van schaarste worden alle behoeften op één hoop 
gegooid'. Dit manco stellen wij op onze beurt 
onder kritiek . Wat nodig is, is dat het economisch 
denken en handelen zich heroriënteert rond het 
principe van de zorg. Er heeft in de samenleving 
een verschuiving plaats gevonden, doordat econo
mische groei steeds meer van instrument tot doel 
verheven is. Hierdoor zijn ten aanzien van de 
behoeften van de armen (die geen of weinig koop
kracht hebben), ten aanzien van natuur en milieu en 
ten aanzien van de arbeids-behoeften grote zorgte
korten ontstaan, die een andere, op zorgzaam be
heer georiënteerd perspectief op het economisch 
denken nodig maakt. 

Terwijl het in de kring van onze vakgenoten tot 
nu toe is gebleven bij een korte re-of dupliek, is er 
wel een belangwekkende gedachtenwisseling over 
onze stellingname geweest in kringen van niet-gou
vernementele organisaties - in het bijzonder die 
zich bezig houden met armoede- en milieuvraag
stukken. Ook moeten hierbij zeker vrouwenorga
nisaties worden vermeld , die in toenemende mate 
tot in de internationale fora hun activiteiten ont
wikkelen. 

De reacties van politici ontbraken niet, maar 
waren eveneens spaarzaam. De vroegere directeur 
van het wetenschappelijk Instituut van het CDA, 

Arie Oostlander, uitte instemming met de grond
gedachte van ons boek. Opmerkelijk vinden wij 

2 . Een veelzeggende illustratie van de 
afwezigheid van discussie rond funda
mentele vragen trolfen wij aan in het 
werkstuk van economie-student Daniel 
Waagmeester, die niet alleen consta-

teerde dat ons boek afwezig was in de 
bibliotheek van de Economische Facul
teit van de Universiteit van Amsterdam, 
maar dat dit ook gold voor de Ameri 
kaanse best-seller For the common Good, 

redirectina the Economy towards community 
and sustainabilty van Herman Dalyen 
John Cobb. Waagmeester trof deze pu
blikaties overigens wel aan in de biblio
theek van filosofie en sociologie. 
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ook een zeer recente uitspraak van was-directeur 
Paul Kalma, die is opgenomen in het blad CDA
Aktueel van 15 april jongstleden, waar hij het CDA
rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' bespreekt. 
Letterlijk stelt hij daar: 'Het rapport zoekt naar een 
evenwicht tussen markt en overheid inzake milieu
vraagstukken. Maar het gaat om meer dan dat: het 
gaat ook om een cultuuromslag in het consumen
tengedrag. Wat mij betreft had het cDA-rapport de 
economie van het genoeg mogen bepleiten en ver
der uitwerken. Die economie vraagt om een andere 
levensstijl van de burgers, dus niet alleen om finan
ciële sancties op consumentisme'. Het is een uit
spraak die ons uit het hart gegrepen is - maar die 
wel de vraag oproept of datgene wat Kalma hier 
goed of goed genoeg acht voor het CDA, hij ook 
vindt passen in de traditie en de toekomstvisie van 
de sociaal-democratie. 

Een nieuwe aanloop: UNCED 1992 
In Socialisme &_Democratie ( 2, 1 9 9 3) schreef Maarten 
Hajer: 'De ecologische kwestie vraagt niet alleen 
om nieuwe juridische, economische en weten
schappelijke instrumenten, maar vooral ook om het 
definiëren van nieuwe (politieke) prioriteiten, en 
nieuwe maatschappelijke en politieke structuren . .. 
Ecologische modernisering vraagt nadrukkelijk om 
het mobiliseren van nieuwe maatschappelijke 
krachten en het creëren van nieuwe maatschappelij
ke coalities.' 

De zwaartewerking van deze woorden vinden 
wij terug in de conclusies van de in 199 2 gehouden 
VN-conferentie voor Milieu en Ontwikkeling. De 
combinatie van deze hoofdproblemen is uniek en 
heeft een stroomversnelling veroorzaakt in de 
gedachtenwisseling. De nieuwe politieke prioritei
ten werden in Aaenda 21 geformuleerd. Sceptici 
hebben gelijk als zij constateren dat in Rio de 
Janeiro geen politieke besluiten zijn genomen, en
kele uitzonderingen daargelaten. In dit artikel be
perken wij ons tot de voor de industriële landen 
geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot 
een gewenste verandering in prorluktiemethoden 
en consumptiepatronen (hoofdstuk 4 van Agenda 
2 I) . 

De in Rio gevoerde en sindsdien voortgezette 
discussie kan als volgt worden samengevat. Om 
armoede te bestrijden is meer produktie nodig, 

zelfs aanzienlijk meer. Ook als men zich zou beper
ken tot de produktie van de zogeheten basisbehoef
ten - voeding, kleding, huisvesting, gezondheids
zorg, onderwijs, en water - dan vraagt dat nog een 
forse economische inspanning en tegelijkertijd een 
groot beslag op wat wel de 'milieu-gebruiksruimte' 
wordt genoemd. De hoeveelheid of voorraad 
milieu is immers beperkt, en daarmee ook het be
slag dat er op gelegd kan worden. Deze ruimte ligt 
in omvang niet geheel vast; nieuwe technologiëen 
en onverwachtse blijken van het herstelvermogen 
van de natuur kwmen deze ruimte alsnog vergro
ten. Niettemin lijkt het verstandig er rekening mee 
te houden dat er grenzen in zicht komen; temeer 
omdat vrijwel elke wetenschappelijke rapportage 
aantoont, dat de milieusituatie aanzienlijk minder 
gunstig is dan wij aanvankelijk dachten. 

Meer produktie om de armoede te bestrijden 
houdt echter automatisch een verdergaande beslag 
op die ruimte en (bij het gebruik van insecticiden) 
ook een verdere aantasting van het milieu in . En het 
gaat dan nog maar om de bevrediging van de aller
eerste behoeften in de ontwikkelingslanden. Het 
ligt echter voor de hand dat de bewoners van die 
landen het oog en het hart gericht hebben op meer, 
met name als zij kijken naar de consumptiepatronen 
van de rijken in hun eigen land, laat staan naar die in 
de westerse landen. 

Naar schatting leven in Azië, Afrika en Latijns
Amerika thans circa 400 miljoen mensen die een 
koopkracht hebben die overeenkomt met het ge
middelde in de West-Europese landen . Zij volgen 
in grote lijnen de consumptiepatronen van het 
Westen . Als we dan ook nog rekening houden met 
de trend in de bevolkingsgroei, dan is er zeker 
reden tot bezorgdheid. Als in 2o4o of 2045 de 
wereldbevolking verdubbbeld zal zijn, is volgens 
milieueconoom Hans Opschoor een milieuclaim 
opgebouwd die al het vijfvoudige kan bedragen van 
wat nog duurzaam genoemd kan worden, dat wil 
zeggen met de draagkracht van de milieugebruiks
ruimte overeenkomt.3 

Op de u N c E D-conferentie in Rio is het dilem
ma als volgt geformuleerd: de verwerkelijking van 
het ene doel (armoedebestrijding) gaat ten koste 
van het andere doel (voorkomen van milieudegra
datie). De regeringsleiders van de westerse landen 
hebben dan ook getracht de medewerking van de 

3. Zie zijn artikel in Kleine Geschiedenis 
van de Toekomst (red. A.C. Zijderveld), 
Kampen 1 994· 



ontwikkelingslanden te verkrijgen om te komen tot 
vergaande afspraken voor een verbetering, of al
thans een stabilisering, van de milieusituatie in het 
Zuiden. Zijn wij, als westerse landen, daarin echter 
nog wel geloofwaardig, wanneer we weten dat So 
procent van de huidige vervuiling in de wereld ver
oorzaakt wordt door de 2o procent van de wereld
bevolking die in de geïndustrialiseerde landen leeft? 
Het antwoord op die vraag moet uiteraard ontken
nend zijn, zolang elk complementair beleid in het 
Westen ontbreekt. Want dat gaat door met zijn 
onmatig hoog beslag op de nog aanwezige milieuge
bruiksruimte. 

Het is nu wel senoen aeweest 
Uit dit alles lijkt de navolgende conclusie voor de 
hand te liggen. Omwille van sterke rechtvaardig
heidsgronden zoals het scheppen van ruimte voor 
het leven van de armen en het leven van toekomsti
ge generaties, dient de bevolking van het Westen 
tot het volgende inzicht te komen: het is voor wat 
betreft het streven naar een hogere algemene mate
riële levenstandaard nu wel senoen geweest. Na
tuurlijk zijn wij ons ervan bewust, dat dit niet van 
alle bevolkingsgroepen gezegd kan worden. Niet 
voor niets vraagt de Raad van Kerken in Nederland, 
waarmee wij beiden verbonden zijn, sedert 1983 

van de politici dat ze meer aandacht dienen te 
schenken aan de 'arme kant van Nederland'. Voor 
de grote meerderheid van de bevolking van Neder
land en de Europese Unie geldt evenwel, dat nog 
hogere consumptieniveaus te veel van het goede 
impliceren, bovenal vanwege het daarmee verbon
den beslag op de schaarse milieugebruiksruimte. 
Op termijn wordt daarmee een ontoelaatbare scha
de berokkend aan anderen, met name aan de armen 
in deze wereld. 

Alleen een beroep doen op dit inzicht en de 
gevoeligheid voor onrecht is echter niet voldoende. 
Dat zou tekort doen aan het feit dat mensen welis
waar handelingsbekwaam zijn, maar vaak ook een 
gebrek aan handelingsbereidheid vertonen. De psy
choloog Erich Fromm spreekt van een verhá'nanis
volle Passivitá't op beslissende momenten in de 
wereldgeschiedenis. De hardnekkige weigering van 
de rijke landen om economische macht te delen, de 
moeilijkheid om zich daadwerkelijk te identificeren 
met degenen die gemarginaliseerd worden, kortom 
het menselijk tekort, brengt ons tot de conclusie, 
dat veranderingsprocessen de steun behoeven van 
adequaat beleid en wetgeving. 

Veranderinasprocessen 
De bevolking van het Westen moet leren de groei 
van haar consumptie te begrenzen: dat is de harde 
kern van de UNCEo-besluiten, hoe behoedzaam ze 
ook in Rio geformuleerd zijn. Weliswaar werd 
vastgesteld dat de reconstructie-periode wellicht 
een gehele generatie zou omvatten (laten we zeg
gen 30 jaar), maar datneemt niet weg dat in de eer
ste vijf jaar te weinig vorderingen zijn gemaakt. We 
noemen er enkele. 

- In de landbouw lijken wetten en verboden 
niet meer te vermijden. Nog veel moeilijker 
ligt het in de verkeerssector. De felle discussies 
over de verkeersinfrastructuur (Schiphol, 
Betuwelijn, HogeSnelheidslijn) hebben hun 
wortel in de diversiteit van veronderstellingen 
met betrekking tot de rol van Nederland in het 
toekomstige Europa. Deze veronderstellingen 
hebben ten dele een achtergrond in vaak niet 
geuite wenselijkheden ten aanzien van het toe
komstige levens- en mobiliteitspatroon, waar
achter wel de nodige vraagtekens te plaatsen 
zijn. Het is intussen wel duidelijk dat veel be
sparingen op het gebied van energie- en grond
stoffen weer gemakkelijk teniet worden gedaan 
door volume-uitbreidingen. Wat helpen zuini
ger auto's als tegelijkertijd het aantal zich fors 
blijft uitbreiden? De huidige regeringscoalitie 
stelt ons daarin teleur. Wij constateren dat de 
inbreng van de premier soms opvallend ont
breekt wanneer bijvoorbeeld het energiebeleid 
van minister Wijers aan de orde is of het 
milieubeleid van minister De Boer ondersteu
ning zou behoeven. 
- De discussie over consumptiepatronen komt 
moeilijk op gang. Tot dusver is het alleen nog 
maar gegaan over 'anders consumeren' en nau
welijks over consumeren. De vraag, meer in de 
lijn van onze eigen voorstellen, hoe een verdere 
uitbreiding van de totale consumptie kan wor
den voorkomen ontbreekt in het debat vrijwel 
geheel. Het 'anders' consumeren komt overi
gens op de keper beschouwd toch vaak neer op 
minder: anders met energie omgaan impliceert 
per saldo minder energie gebruiken. In het 
pleidooi voor een Ecologisch- Economische 
Structuurnota (vervat in een brief van F N v, 
CNV, Natuur en Milieu en Milieudefensie) 
wordt overigens terecht in alle nuchterheid 
vastgesteld, dat de wereldvoorraad 'fossiele 
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brandstoffen' (behalve die van kolen) rond het 
jaar 2o5o op is. De gasbel in Nederland is dan 
ook verbruikt. Het genoemde jaartal is het 
moment, dat de wereldbevolking niet vijf mil
jard maar omstreeks tien miljard zal bedragen. 
Tegen het licht van deze cijfers zou men moe
ten verwachten, dat nu reeds hard gewerkt 
wordt aan nieuwe energiebronnen en aan de 
opzet van een brede maatschappelijke discussie 
over de noodzakelijke en gewenste herziening 
van onze inkomens-, produktie- en consump
tiepatronen. Maar iedereen kan waarnemen dat 
dit tot nu toe is uitgebleven. Zou de aanzet 
daartoe niet nu genomen moeten worden? 
Een stabilisatie van het gemiddelde consump
tieniveau moet nog geheel beproefd worden. 
- Volgens een recente uitspraak van minister 
De Boer zal van de noodzakelijke verbetering 
van de milieusituatie circa 6o procent bereikt 
kunnen worden door optimale toepassing van 
reeds bekende technieken, 2o procent door 
nieuwe technieken en zal de resterende 2 o pro
cent bereikt moeten worden door verandering 
van gedragspatronen. Het komt ons voor, dat 
een dergelijk betoog wel waarheidselementen 
kan bevatten, maar geenszins de volledige 
waarheid beschrijft. 'Optimale toepassing' en 
de invoering van nieuwe technieken zijn prima 
doelstellingen, maar hoe worden ze bereikt, 
en- nog belangrijker - worden ze wel op tijd 
bereikt? 

Vooruitsana en beaeerte 
Alvorens dit artikel af te sluiten met een aantal con
crete voorstellen willen wij er wellicht ten over
vloede nog op wijzen, dat wij er ons van bewust zijn 
dat de door ons bekritiseerde economische proces
sen ingebed zijn in een economische orde die juist is 
ingesteld op de voortgang van die processen. 

Het is bovendien een orde die teruggaat op de 
westerse cultuur, en in deze cultuur heeft het ge
loof in de spontane goede werking van rationele 
mechanismen - zoals het marktrne-::hanisme en het 
democratisch mechanisme - een soort gidsfunctie 
toevertrouwd gekregen. Zulks in combinatie met 
het geloof in de mogelijkheden van een onbeperkte 
technische, economische en wetenschappelijke 
vooruitgang. 

De rol van de bestaande cultuur komt scherp 
naar voren als we de relatie bezien tussen moderne 
consumptiepatronen en de wijze waarop velen hun 

deelname aan de cultuur beleven. Vertegenwoordi
gers van de economische antropologie (in Neder
land met name Henk Tieleman en Hans Achterhuis) 
wijzen er op dat in de moderne westerse cultuur 
consumptiegoederen bovenal als communicatie
middel met betekenis opgevat moeten worden. 
Moderne consumptiegoederen geven een signaal 
door aan anderen, ze hebben een symboolfunctie. 
Dat geldt voor auto's, kleding, reizen, de wijze van 
wonen. Zo ontstaan betekenissen die niet zoveel 
met het produkt zelf te maken hebben, maar daar
bovenuit gaan (elegant, gedurfd, jeugdig, gefortu
neerd). Aan het bezit van een bepaald produkt gaan 
mensen zingeving verbinden. Bepaalde consump
tiepatronen drukken exclusiviteit uit en andere tas
ten deze exclusiviteit weer aan door nabootsing. 
Vrijwel iedereen ontkent dat in zijn of haar con
sumptiepatroon luxe voorkomt, want luxe begint 
in de volgende maatschappelijke klasse. Hans 
Achterhuis toont met tal van argumenten aan, dat 
waar de begeerte het organiserende principe van de 
economie wordt, traditionele economen ten eeu
wigen dage kunnen blijven zeggen dat de menselij
ke behoeften onbeperkt zijn. Maar natuur en milieu 
worden er intussen wel door kapot gemaakt. Ook 
schuilen er in deze collectieve consumptieve drijf
jacht ook onherroepelijk elementen van sociale uit
sluiting: de armeren kunnen wat anderen gewoon 
gaan vinden niet meer bijbenen, en vallen terug in 
een vergroot sociaal isolement. 

Een nieuwe economische sector 
De kern van onze voorstellen wordt gevormd door 
de gedachte, de mogelijke produktiegroei niet of in 
aanzienlijk mindere mate dan nu aan te wenden 
voor een verdere consumptiegroei. Met andere 
woorden: in de vooronderstelling dat economische 
groei vooralsnog nodig blijft, zal in ieder geval de 
toeneming van de netto-besteedbare inkomens ach
ter moeten blijven. En wel om economisch ruimte 
te scheppen voor dat type van investeringen of 
voorzorgsuitgaven, waardoor a. een verdere ener
gie- en milieubelasting kan worden voorkomen of 
zoveel als mogelijk wordt teruggedrongen en b. 
sociale erosie door onder andere gemeenschapsop
bouw wordt tegengegaan. Pas op die basis kan in 
een daarop volgende fase in de economie ook de 
totale omvang van de (materiële) produktie wor
den gestabiliseerd. De economische scharnier is dat 
bestaande inkomens- en produktiestromen waar 
nodig moeten worden gere-alloceerd, en in dat 



nieuwe kader prijzen de waarheid vertellen. De 
politieke vraag bij dat alles is, hoe je de samenleving 
er toe kan brengen in haar organisaties en geledin
gen daarvoor mede-verantwoordelijkheid te ne
men, zodat het niet een zaak is en blijft van over
heidsbeleid alleen. Hoe breng je bijvoorbeeld 
milieukosten en de kosten ter voorkommg van 
milieuschade in rekening? 

Het economisch automatisme dat gekenmerkt 
wordt door op-maken, zonder dat een wezenlijke 
kwaliteitsverbetering in de samenleving zichtbaar 
en tastbaar wordt, moet doorbroken worden. Wij 
dienen zicht te krijgen op nieuwe en dringende eco
nomische bestemmingen. Met andere woorden: 
het is niet voldoende te streven naar de afbraak van 
bepaalde bedreigende produktieprocessen. De 
door de achterblijvende inkomensontwikkeling 
ontstane ruimte moet, of ze nu op micro-, op 
meso- of macro-niveau ontstaat, reeds ter plekke 
worden ingezet om als het ware een nieuwe econo
mische sector van de grond te tillen. Het is de sec
tor waarin schone energiebronnen worden ontwik
keld, waarin natuurlijke rijkdommen worden vei
liggesteld en bodemverontreiniging wordt voorko
men, nieuwe vormen van openbaar vervoer wor
den ontwikkeld, het isolatieprogramma weer 
wordt toegepast en het hergebruik van · grond
stoffen intensief ter hand wordt genomen. Maar 
ook en in niet mindere mate de sector vanwaaruit 
de leefbaarheid van steden en dorpen wordt ver
groot door sociale investeringen in een adequate 
voorzorg op het vlak van onder meer onderwijs- en 
gezondheidsvoorzieningen; en vanwaaruit de le
venspositie wordt verbeterd van de allerarmsten in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika en van de relatief 
arme bevolkingsgroepen in Europa en Nederland. 
Ten onrechte worden dit soort uitgaven door vele 
economen niet als investeringen gezien; maar het 
zijn onmiskenbaar kapitaalsuitgaven die dienen om 
te voorkomen dat later veel kostbaarder compense
rende lasten of extra overheidsuitgaven nodig zijn 
(bijvoorbeeld op het vlak van de criminaliteitsbe
strijding). Het gaat hier om het instandhouden van 
de zo lang systematisch verwaarloosde 'onder
houdskant' van economie en maatschappij. Ook in 
economische zin is voorkomen beter dan achte'raf 
genezen. 

In dit verband komen we terug op onze verwij
zing naar de psycholoog Erich Fromm. Door hem te 
citeren hebben we willen aangeven, dat het 
genoemde reconstructieproces van de westerse 

samenleving, waarin de geldeconomie zo sterk 
domineert, veel baat kan hebben bij de inzichten 
van sociaal-psychologen en sociologen. Prijs- en 
waar nodig volumemaatregelen behoeven een sterk 
fundament, een draagkracht bij grote delen van de 
bevolking. 

Werkaeleaenheid en aeldstelsel 

Hoe zal deze noodzakelijke transformatie van de 
samenleving uitwerken op onze werkgelegenheid? 
En zullen er ook wijzigingen in het (internationale) 
geldstelsel voor nodig zijn? Op deze twee vragen 
past nog een korte reactie. 

In 1 9 8 2 dienden we een memorandum in bij de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
ten tijde dat deze Raad zich bezig hield met de zoge
heten Beleidsaerichte toekomstverkenninaen. In 1983 
verscheen in deel 2 van deze verkenningen een stu
die, waarin onze voorstellen waren verwerkt. De 
drie door de Raad besproken technisch-economi
sche perspectieven waren : 'Naar een consumptief 
gerichte groei', 'naar een export-gestuurde groei', 
en 'naar een economie van het genoeg'. De model
matige voorstudie bij dit rapport toont aan, dat het 
laatst genoemde type het gunstigst is voor de werk
gelegenheid. Nimmer is gebleken dat de door ons 
voorgestelde weg een grotere dan de reeds bestaan
de werkloosheid zou kunnen gaan opleveren; het 
tegendeel is het geval. Een op de verbetering van 
het milieu gerichte politiek kan veel nieuwe werk
gelegenheid opleveren, zoals uit tal van onderzoe
kingen blijkt; terwijl een volgehouden inkomens
stabilisatie het krachtigste instrument kán zijn om 
een verder verval van werkgelegenheid in de zorg
sectoren te voorkomen. Overigens: het stellen van 
de eis, dat de door ons voorgestane economische 
politiek de garantie dient op te leveren van een vol
ledig herstel van de werkgelegenheid is nauwelijks 
billijk te noemen. 

In de latere edities van ons boek, en met name in 
de Duitse en Engelstalige uitgaven, is steeds na
drukkelijker door ons een herziening van wereld
geldstelsel bepleit. Enerzijds, omdat in de laatste 
vier jaren steeds duidelijker de structurele instabili
teit van het vigerende stelsel aan de orde is getre
den. De fluctuaties in de waarde van de Ameri
kaanse dollar zijn zonder meer excessief te noemen, 
en ze zijn vooral ontstaan door de stormachtige toe
neming van het aan geen enkele grens, regel of 
heffing gebonden speculatieve geld-en kapitaalver
keer. Maar anderzijds is die reden ook hierin gele-
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gen, dat het bestaande wereldgeldstelsel zo duide
lijk de uitzonderlijke privileges is gaan bevestigen 
van de rijkste landen. Zij domineren de wereldeco
nomie met hun zgn. sleutelvaluta, terwijl de arme 
landen elke vorm van deelneming is ontzegd in het 
proces van scheppen van internationale liquiditei
ten. Na het goeddeels wegvallen van de creatie van 
Speciale Trekkingsrechten (soR's) door het IMF, 

waarin de arme landen althans nog enigszins verte
genwoordigd zijn, hebben de sleutelvaluta van de 
rijke landen het alleenvertoningsrecht op het 
monetaire wereldtoneel. Ook is door hen (en wel 
met name door de vs en door Duitsland) elke 
mogelijke band tussen wereldgeldschepping en de 
terugdringing van de schulden van de armste landen 
tot op heden fundamenteel afgewèzen. 

Vandaar ons sterke pleidooi, gezien de huidige 
crisis van het wereldgeldstelsel, de terugkeer te 
overwegen van de creatie van s D R's als internatio
naal monetair instrument; waarbij tenminste één 
uitdelingsronde uitdrukkelijk in het teken zou moe
ten staan van een versnelde delging van de schulden 
van met name de armste landen. Om dat mogelijk 
te maken zouden de rijke landen zich in hun eigen 
drang tot creatie van internationale liquiditeiten 
zekere beperkingen moeten opleggen. Dat zou niet 
alleen uitstekend passen in het globale milieubeleid 
zoals dat in Rio is voorzien, maar ook de op den 
duur toch onontkoombare overgang van hun eco
nomieën naar een 'economie van het genoeg' kun
nen helpen voorbereiden en ondersteunen. 

Tenslotte 

Wij verbeelden ons dat onze gedachtengang en 
voorstellen veel overeenstemming hebben met de 
besluiten van het PvdA-congres van I 99 I. Herhaal
de malen is binnen de kring van de sociaal-demo
cratische beweging gepleit voor 'ecologische mo
dernisering' (onder andere door Paul Kalma in De 

wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit) Toch lijkt 
het alsof de gedachte van een duurzame samenle
ving binnen de sociaal-democratie maar moeilijk 
tot wasdom kan komen. Maar wi_; zijn zeker niet 
zonder hoop. In de door de Wiardi Beekman 
Stichting gepubliceerde bundel opstellen Nederland 

in 202 5 komt de nieuwe generatie aan het woord. 
In de inleiding van deze publikatie schrijven Menno 
Hurenkamp en René Cuperus over de nuchtere 

toekomstbeelden van hedendaagse jongere acade
mici. Uit dit artikel citeren wij enkele zinnen: 

'Het blijft verrassend dat de generatie voor wie 
politiek synoniem moet zijn met bezuinigen, 
krimp, werkloósheid en de gesloten rijen van de 
baby-boomers er geen blijk van geeft er een mate
rialistisch wereldbeeld op na te houden. Niet de 
razendsnelle carrière, een hoog salaris of glamour
status staat centraal, maar door jongeren wordt 
verhoudingsgewijs veel waarde gehecht aan post
materiële waarden en uitgangspunten. ( ... ) Het is 
vooral het duurzaamheidsvraagstuk dat enig idealis
me mobiliseert. Hier komen soms meer radicale 
samenlevingsbeelden aan de oppervlakte. Een so
berder, kwalitatief beter leven, daartoe zou de 
milieucrisis in positieve zin in de toekomst mis
schien kunnen leiden ... ' 

Interessant is het om te zien, hoezeer het denken 
van deze nieuwe generatie spoort met wat de altijd 
fris gebleven Jan Tinbergen in een van zijn laatste 
publikaties (samen met Jan Berkouwer) heeft ver
woord. In De Toekomst van het Demokratisch Socalisme 

(Rotterdam/Londen I994) schrijven zij: 'Men doet 
de mens tekort als men hem afschildert als in hoofd
zaak een maximaliseerder van het eigen nut, ont
leend aan goederen en diensten. De mens is meer 
dan een produktiemiddeL Als dat bij één politieke 
stroming duidelijk moet zijn is dat het socialisme'. 
Om onmiddellijk daarna te vervolgen: 'Bij het stre
ven naar steeds meer goederen en diensten wordt 
vaak vergeten dat er ook grenzen zijn ... Wanneer 
het welvaartsniveau overal in de wereld hetzelfde 
zou zijn als in de rijke landen, zou die overschrij
ding heel snel fatale gevolgen hebben. Er is dus een 
fundamentele wijziging en beperking van het con
sumptiepatroon in de rijke landen nodig ... Dat 
leidt tot terughoudendheid bij de consumptie en tot 
'de economie van het genoeg'. 

De aarde beschouwen als 'gemeenschappelijk 
erfgoed' is trouwens al van de aanvang af een van de 
wezenskenmerken van de sociaal-democratische 
beweging geweest. 'Onze houding moet niet te 
klein zijn voor onze tijd ... Want reeds nu wordt de 
toekomst vastgelegd voor tientallen jaren, en we 
moeten de leefbaarheid voor onze kinderen, klein
kinderen en allen die na ons komen niet verspelen 
voor ons eigen belang in de eerste paar jaar' .4 

4· Jan Tin bergen, Een letjbare aarde, 
1970, blz 203. 
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