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Economie als dienst aan
het goede leven
Economie is een vorm van cultuur en een poging het goede
leven te dienen en mede gestalte te geven. Als de economie
in dienst staat van het goede leven, dan is de vraag naar de
mate waarin zij het mogelijk maakt om zorg te bieden aan
mensen die dat nodig hebben, een centraal criterium in de
beoordeling van de economie. De conclusie kan dan alleen
maar zijn dat onze economie niet goed in elkaar zit en ons
gevangenhoudt in een systeem dat het leven niet dient en in
een onstuitbare drang naar consumptie. De vraag is hoe te
bouwen aan een economie die ons feitelijk wereldwijde huishouden dient, en de leden van dit huishouden helpt tot bloei
te komen en elkaar tot bloei te brengen.
door Erik Borgman & Thijs Caspers
Borgman is lekendominicaan en hoogleraar Publieke theologie en hij bekleedt de
Cobbenhagen Chair aan Tilburg University. Caspers is lekendominicaan en werkzaam bij VKMO-Katholiek Netwerk als beleids- en identiteitsmedewerker.

Het goede leven en de economie: hoe verhouden deze twee zich eigenlijk tot elkaar? Soms lijkt het wel alsof een bloeiende economie gezien
wordt als synoniem met het goede leven. Er wordt gedaan alsof de zon
van het geluk vanzelf door de wolken breekt wanneer Nederland zonder
moeite onder de magische drie procent begrotingstekort blijft, wanneer
de huizenmarkt zich herstelt, de banken in rustiger vaarwater komen en
het consumentenvertrouwen zich herstelt. Tegelijkertijd heerst er binnen
het zogenoemde Rijnlandse model dat in onze streken vanouds dominant
is, wantrouwen ten opzichte van de economie. De economische krachten
moeten geen vrij spel hebben, zo is de gedachte. Die moeten in toom wor-
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den gehouden door een cultuur die ons winstbejag inperkt en mensen
meer maakt dan producenten en consumenten, meer dan hoe ze binnen
het economische verkeer verschijnen. Dit leidt tot een ambivalente houding ten aanzien van de economie. Krijgt zij te veel ruimte, dan vernietigt
de economie de cultuur of tast haar minstens aan. Krijgt zij echter te weinig ruimte, dan blijven wij steken in schaarste en gebrek. En de conclusie is
dan als vanzelf dat we de gulden middenweg moeten aanhouden.
Er is echter ook een andere visie mogelijk. In zijn boek De economie van goed
en kwaad herinnert de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček aan de lang vergeten waarheid dat economie zelf een vorm van cultuur is en een poging het
goede leven te dienen en mede vorm te geven.1 Vanouds werd – aldus Sedláček
– economie gezien als cultuur die ervoor zorgt dat het kwaad van de altijd
dreigende schaarste wordt bestreden en zo mede tot doel heeft het leven goed
te maken. Iedereen met enige kennis van de geschiedenis van het economisch
denken wist natuurlijk al dat Adam Smith (1723-1790), voordat hij in 1776 het
boek publiceerde dat geldt als het begin van de vakeconomie, An Inquiry into
the Nature and Causes of the Wealth of Nations, zich had gemanifesteerd als
moraalfilosoof of -theoloog toen in 1759 zijn The Theory of Moral Sentiments het
licht zag. Hierin komt het economisch verkeer in beeld als gestalte van onderlinge zorg en blijken arbeid en handel manieren te zijn waarop mensen in de
moderne samenleving invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor elkaar.2 In The Wealth of Nations werkt Smith dit vervolgens verder uit. Sedláček
maakt duidelijk dat deze visie heel oude wortels heeft. Hij laat de economische
interesse van klassieke godsdienstige teksten zien en maakt duidelijk dat elke
economische benadering verbonden is met een specifieke visie op goed leven.
Hiermee roept Sedláček een inzicht in herinnering uit de traditie van
het katholiek sociaal denken – waar hij ook expliciet op ingaat. In ons land
verdedigde Martinus Cobbenhagen (1893-1954), de geestelijk vader van wat
nu Tilburg University is maar in 1927 begon als de Roomsch-Katholieke
Handelshoogeschool, al dat de economie geen exacte wetenschap, maar
een maatschappijwetenschap is. Dit betekende in zijn ogen dat de beoefening van deze wetenschap niet neutraal kon zijn, maar verbonden was met
een bepaalde visie op goed leven.3
In dit artikel over de verhouding tussen goed leven en economie richten
wij ons in eerste instantie op het denken van degene aan wie het katholiek
sociaal denken in hoge mate schatplichtig is, Thomas van Aquino (1225-1274).
Deelnemen aan Gods goedheid
De Amerikaanse dominicaan, econoom en theoloog Albino Barrera laat
de eigenheid van de benadering van Thomas zien door diens visie op de

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Concurrentiekracht met behoud van cultuur

110
betekenis van de heersende schaarste aan middelen om te leven, te contrasteren met die van de moderne economie.4 Schaarste en gebrek, zo
stelt econoom en anglicaans predikant Thomas Malthus (1766-1834), zijn
de manieren waarop God de menselijke drift beperkt om ongebreideld te
groeien en een ongeordend leven te gaan leiden. De noodzakelijke strijd
tegen de schaarste om te overleven maakt mensen nederig en disciplineert
hun gedrag. De aarde staat in Malthus’ visie vijandig tegenover de mens,
en de noodzakelijke middelen van bestaan laten zich slechts met moeite
veroveren, volgens het vonnis dat God over Adam uitsprak na de zondeval:
de grond [zal] vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zal je van hem
eten, alle dagen van je leven. […] In het zweet zal je werken voor je brood,
tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: je bent stof en
tot stof keer je terug (Genesis 3: 17 en 19).
Daarom is het menselijk leven een harde strijd ter verovering van de
schaarse beschikbare middelen: strijd van mensen met de aarde en strijd
van mensen met elkaar. Zonder dat zij de religieuze visie die hier bij Malthus achter zat overnemen, is dit nog altijd het beeld van het leven van de
moderne economie.5
Thomas van Aquino echter, zo maakt Barrera duidelijk, ziet de stofwisseling met de natuur niet primair als een strijd tegen de natuur. Er is weliswaar schaarste en zeker niet zomaar overvloed aan voedsel en drank, aan
beschutting en warmte. Dit is echter voor de kerkleraar niet allereerst een
straf voor eerdere fouten of een manier om mensen in het gareel te houden. Het is een aanleiding en aansporing voor ons mensen om met elkaar
samen te werken in het vinden en creëren van wat we nodig hebben en zo
te bevestigen dat wij beeld van God zijn. Het gaat er volgens Thomas van
Aquino daarom ook niet om dat we, als we eenmaal voor onszelf succesvol
de strijd tegen de schaarste hebben gevoerd, wij vervolgens iets voor anderen over moeten hebben en niet alleen ons eigen belang moeten dienen.
Voor Thomas is en blijft de wereld waarin wij leven een gave van God die
ons het leven gunt en heeft God in deze wereld zijn sporen achtergelaten.
Dit wordt onder meer zichtbaar in het feit dat voortdurend gaven worden
uitgewisseld. In het bijzonder mensen zijn er – als speciaal beeld van God
– volgens Thomas van nature op gericht elkaar gelukkig te maken. Het
delen van geluk is voor mensen het vermenigvuldigen van geluk.
Hier verschilt Thomas’ visie op de mens dus fundamenteel van de visie
die in de moderne tijd dominant is geworden. Volgens het dominante moderne denken is, met Thomas Hobbes (1588-1679), de oorlog van allen tegen
allen de natuurlijke situatie. Om deze situatie te doorbreken hebben wij
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de wetten van een sterke staat nodig die aan de altijd dreigende en doorbrekende chaos orde oplegt, en een situatie van gebrek die voorkomt dat
wij naar onze willekeur zouden kunnen leven. In de visie van Thomas van
Aquino echter zijn mensen geroepen elkaar tot bloei te brengen en komen
wij tot bloei niet door op ons eentje te kunnen doen wat we willen, maar
door elkaar te doen leven en te doen bloeien. Zo participeren wij aan Gods
goedheid en helpen wij elkaar om vollediger te participeren in Gods goedheid, en aldus meer mens te worden.
Economie in dienst van goed leven
Deelnemen aan Gods goedheid en het bevorderen van de deelname van
anderen aan Gods goedheid, hiertoe is volgens Thomas van Aquino de
mens geroepen. Het economische leven is een van de manieren om deze
roeping te vervullen. De arbeidsdeling van de moderne samenleving –
waardoor geen van ons nog selfsupporting is, maar ieder van ons iets doet
wat anderen nodig hebben opdat wij van anderen wat we nodig hebben
om te leven kunnen betrekken, brengt bij uitstek aan het licht wat altijd
al waar was: dat mensen op elkaar zijn aangewezen om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden. Geluk is in dit licht geen individuele prestatie, geen project dat individueel tot stand kan worden gebracht. Van hieruit gezien is, zo zou men kunnen zeggen, de economie het domein waar
mensen vorm geven aan wat het is om het goede te doen voor elkaar en
zo voor zichzelf. Economie is geen
voorwaarde voor het goede leven –
Economie is geen voorwaarde
ieder moet eerst voldoende hebben
voor het goede leven, maar
voor zichzelf om in redelijkheid
gevraagd te kunnen worden vanuit
een manier om het goede
overvloed te delen met anderen
leven te realiseren
– maar een manier om het goede
leven te realiseren. Dit goede leven
is de situatie waarin mensen in wat zij zijn en doen, elkaars welbevinden
voor ogen hebben en bevorderen, waarin mensen zorgen en waarin er
voor mensen wordt gezorgd.
Dit nu is de achtergrond van hetgeen in de traditie van katholiek sociaal
denken fundamenteel is, maar steeds opnieuw uit het zicht dreigt te raken – zelfs bij mensen die het katholiek sociaal denken willen uitdragen.
Het goede leven wordt volgens het katholiek sociaal denken niet in de
wereld geïmplementeerd via het realiseren van bepaalde waarden, zoals
bijvoorbeeld rechtvaardigheid en zorgzaamheid. Het gaat erom te zien dat
deze waarden al onder ons aanwezig zijn en van centrale betekenis blijken
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te zijn in onze onderlinge omgang – zowel waar ze geëerd als waar ze geschonden worden. Wij moeten niet sociaal zijn, of socialer worden. Wij zijn
sociaal en scheppen zo relaties met elkaar waarvan wij blijken te leven en
die ons van elkaar laten leven, of die dit leven verzwaren of bemoeilijken.
Een samenleving waar mensen geen oog zouden hebben voor anderen,
houdt als samenleving snel op te bestaan. Een economie die zich er niet
op de een of andere manier op richt het leven beter te maken, stokt, omdat
mensen ophouden elkaars producten af te nemen.6 Op deze manier toont
een economische crisis bij uitstek dat de economie ‘eigenlijk’ een manier is
om elkaar het leven te gunnen en te geven, en zo en langs die weg ons eigen
leven op te bouwen. Economie is intrinsiek gericht op goed leven in wederzijdse afhankelijkheid en waardering.7
De gezondheidszorg moet niet naast dat ze geld verdient ook nog zorg
leveren. Zij moet inzien dat zij geld verdient door zorg te leveren en daar de
conclusie uit trekken dat zij dit geld verdient teneinde zorg te kunnen leveren. En dus nooit andersom! Het eigenlijke en intrinsieke doel, zorg, mag
nooit ondergeschikt worden gemaakt aan het bijkomstige doel, geld verdienen – om het met Aristoteles te zeggen. Want geld is volgens Aristoteles – en
Thomas van Aquino staat in deze zelfde lijn – van nature onvruchtbaar.
Het huishouden van de schepping
Wie kijkt in de spiegel die Thomas van Aquino ons voorhoudt, ziet direct
hoe vreemd wij op dit moment de economische crisis aanpakken. Als mensen geen producten en diensten meer kopen, concluderen wij niet dat er
klaarblijkelijk een zekere mate van verzadiging is ingetreden. In plaats van
stagnatie te zien als een kans om de economie weer in dienst te stellen van
het goede leven van de hele mens, van alle mensen en van de andere schepselen, blijven we vasthouden aan het idee dat de economie goed draait als
er consumentenvertrouwen is. Maar we weten dat de drang naar consumptie ons gevangenhoudt in een economie die niet gebaseerd is op duurzame
verhoudingen van geven en ontvangen, maar afhankelijk is van de uitbuiting van mensen en grondstoffen. Klaarblijkelijk meten we de vraag of de
economie goed is, niet aan de vraag of zij het goede leven dient en allen op
rechtvaardige wijze in dit leven laat delen. In plaats daarvan beschouwen
wij op het niveau van het economisch beleid het leven goed wanneer het
volgens het gebruikelijke rekenmodel onze economie dient.
In het licht van het denken van Thomas van Aquino kan dit alleen gezien
worden als aberratie. Dezelfde aberratie wordt zichtbaar als wij debatteren
over de vraag of het zorgen voor mensen die zorg nodig hebben onze economie niet gaat bedreigen. Als de economie in dienst staat van het goede
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leven, dan is – andersom! – de vraag naar de mate waarin zij het mogelijk
maakt zorg te bieden aan mensen die het nodig hebben, een centraal criterium in de beoordeling van de economie. De conclusie kan dan alleen
maar zijn dat we klaarblijkelijk op een manier naar onze economie zijn
gaan kijken die het maakt tot een systeem dat het leven niet dient, maar
het levensnoodzakelijke zelfs kan bedreigen. De opdracht kan alleen maar
zijn om anders te leren kijken en de economie opnieuw te beschouwen als
intrinsiek gericht op goed leven.8
Het leven van mensen, dieren en dingen is een netwerk van onderlinge
betrokkenheid, die op onvolmaakte wijze Gods zorgzame liefde weerspiegelt. Mensen hebben in het licht hiervan niet alleen verantwoordelijkheid
voor het lot van elkaar, maar ook voor dat van de schepselen die minder
expliciet en zelfbewust de gerichtheid op Gods goedheid belichamen. Alles weerspiegelt voor zover het goed is volgens Thomas Gods goedheid,
ook de dieren, de planten en de dingen. Alle schepselen hebben daarom
intrinsieke waarde en maken in Thomas’ visie deel uit van het huishouden
van de schepping waar wij mensen zorg voor hebben. Thomas rekt de visie
op het goede leven ver op. In de goede gemeenschap die de drager is van
het gemeenschappelijk goede (bonum commune) staat niet uitsluitend
het menselijk belang centraal, maar de schepping als totaliteit waarbinnen
mensen tot bloei kunnen komen en waarvoor ze daarom verantwoordelijkheid dragen.
In zijn belangrijke verzameling teksten over Geloven in de publieke ruimte wijst de voormalige aartsbisschop van Canterbury en primaat van de anglicaanse kerk Rowan Williams nog eens op het bekende feit dat economie
oorspronkelijk niets anders betekent dan het beheer van het huishouden.
Hij stelt vast dat naar christelijke visie dit huishouden uiteindelijk wordt
samengehouden door zorgzame
liefde en dat deze steeds weer elke
De economie bestaat niet uit
grens doorbreekt. Juist degenen die
buiten de gemeenschap dreigen te
een aantal wetmatigheden,
vallen, dwingen ons er opnieuw toe
maar ontstaat steeds opnieuw
te beseffen wat het eigenlijk is om
uit de vraag hoe tegemoet kan
werkelijk gemeenschap te zijn en
worden gekomen aan de
van hieruit uitsluiting te overwinnen.9 De economie kan zichzelf niet
behoefte van de gemeenschap
poneren als een aantal onveranderlijke wetmatigheden, maar ontstaat
steeds opnieuw uit de vraag hoe tegemoet kan worden gekomen aan deze
concrete behoefte, hoe die specifieke nood kan worden gelenigd, hoe deze
bedreigende schaarste kan worden overwonnen. De vraag is niet welk
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huishouden ons economisch systeem aankan. De vraag is hoe ons feitelijk
wereldwijde huishouden opnieuw in beeld te krijgen en van daaruit vorm
te geven aan economische verbanden die dit huishouden dienen en ondersteunen, en de leden van dit huishouden helpen tot bloei te komen en
elkaar tot bloei te brengen.
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