DE ZIN VAN HET ECONOMISCHE OPNIEUW

BESCHOUWD

In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de econom ie aan
de ju rid isch e faculteit d er V rije U niversiteit te A m sterdam
aanvaard m et een rede over de zin van het econom ische. Sindsdien heeft d it ce n tia al m elhodologisch vraagstuk van de wetenschap d er econom ie m ij ook verder bezig gehouden. H et
is voor een econom ist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens
een w ijsgerig vraagstuk is. Over het algem een vindt de econo
m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer
begrijpelijk, w an t w ijsgeren kunnen op zijn best m aar heel
sum m ier kennis nem en van w at e r in de vakw etenschappen
om gaat, terw ijl zij, voor zover m ij bekend, in den regel slechts
w einig belangstelling voor de econom ie aan den dag leggen.
O m gekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch
aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige
ontw ikkeling van liun eigen lite ra tu u r enigzins bij te houden
afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc
beslom m eringen hebben, ten gevolge w aarvan zij zich niet
ongestoord aan de studie kunnen w ijden. Van een behoorlijk
sam enspel tussen filosolen en econom islen kom t over het geheel ook niet veel terecht. W at de w ijsgerige k ant van m ijn
overpeizingen b etreft, ben ik dus door de nood gedwongen
slechts am ateur. Ik kom d a a r gaarne voor uit, en ik ben steeds
bereid te zw ichten voor het b e te r oordeel d er w ijsgeren, m its
ik d at kan vatten, en in m ijn eigen w erk d aa r iets m ee uit
kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag 
m atist of op erationalist te zijn om te w eten d at ieder werk
zijn eigen eisen stelt.
Het zeldzam e geval van een interdisciplinaire discussie
over de eigen aa rd van h et econom ische heeft van juli 1958
to t Septem ber 1959 in dit tijd sc h rift plaats gehad. Dr. F. J.
du Plessis heeft daarbij op voortreffelijke w ijze de rol van
de econom ist vervuld, prof. L. J. du Plessis schreef als
socioloog en ju rist, terw ijl prof. dr. H. G. S to k er als w ijsgeer
de discussie opende en sloot. Collega S toker w as zo vriendelijk
m ij verleden ja a r de desbetreffende num m ers te doen toekom en, en collega Coetzee b ra ch t m ij het verzoek van de R edactie
over, n a a r aanleiding daarvan m ijn bevindingen n eer te
schrijven. Ik heb dit gaarne op m ij genom en, en nu ik einde12

lijk gelegenheid heb gevonden m ijn belofte in te lossen, lijk t
h et m ij het beste een beknopte thetische uiteenzetting van
m ijn denkbeelden te geven. Ik teken daarbij aan, dat ik het
niem and kw alijk zal nem en w anneer hij deze denkbeelden onju ist of van weinig betekenis acht. Ik denk dat vvij op dit
grensgebied van w ijsbegeerte en econom ie wel altijd uiteenlopende visies zullen aantreffen, en ik m een dat wij dit moeten aanvaarden. M isschien zijn e r die dit defaitistisch van
m ij vinden, of die m ij van subjectivism e of relativism e zullen
verdenken, m aar ik m een d at wij niet om de lieve vrede
elkanders denkbeelden m oeten aanvaarden, ook al spreken
zij ons niet zo bijzonder toe.
Om dan m aar van wal te steken, wil ik e r allereerst op
w ijzen dat het econom ische, w aarvan wij de zin zoeken te
benaderen, een aspect is van al het m enselijk handelen en van
alle m enselijke instellingen. V oorts zijn er bepaalde soorten
van handelingen en instellingen, w aarvoor h et econom isch
aspect kwalificerend, d.w.z. van centrale betekenis is. Men
zegt d at de w etenschap d er econom ie een aspectsw etenschap
is in die zin dat zij zich bezig ho ud t m et de analyse van het
econom isch aspect als zodanig. Ik geloof ech ter d at zij d aar
n iet lang m ee kan volstaan, w ant het econom isch aspect kom t
in de w erkelijkheid altijd tezam en m et andere aspecten voor,
en w etenschap houdt zich m et w erkelijkheid bezig. Ik zou
liever zeggen, dat de w etenschap der econom ie zich in hoofdzaak toelegt op bestuderin g van de econom isch gekw alificeerde
handelingen en instgllingen, en de daarm ee rech tstreek s verband houdende verschijnselen, w aarbij dus van belang is er
rekening m ee te houden dat ook niet-econom ische aspecten
in die handelingen, instellingen en andere verschijnselen aanwezig zijn.
H et geheel van econom isch gekw alificeerde handelingen,
instellingen en daarm ee rech tstreek s verband houdende ver
schijnselen kunnen wij de econom ische levenskring noem en.
Deze term du id t op een statische beschouw ing. W illen wij
rekening houden m et het tijdsverloop, dan kunnen wij b eter
spreken van een econom ische levensstroom. B uiten de econo
m ische kring en b uiten de econom ische stroom bevinden zich
op an d ere wijze, d.w.z. door andere aspecten gekw alificeerde,
kringen en strom en. In het naast elk aar b estaan van deze kringen en strom en kom t de m aatschappelijke arbeidsverdeling
to t uitdrukking. De kringen zweven ec h te r niet los van
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elk aar in de ruim te, cn de strom en zijn niet van clkaar gescheiden. Integendeel, zij zijn slechts globaal van elkaar te
onderscheiden, w ant de kringen overvleugelen elkaar en de
strom en vloeien in één bedding. Men zou kunncn denkcn aan
een brede rivier w aarin w ater van verschillende tin t u it verschillende beken sam envloeit en de eigen kleur nog een tijdlang behoudt. Geen enkele kring of stroom is autonoom in die
zin dat zij de andere niet nodig zou hebben: zij voorzien elkaar
w ederkerig van elkanders diensten. W at de verhouding tussen
kring en stroom b etreft, kunnen wij het ons m isschien het
beste zó voorstellen, d at de kring de doorsnede van de
stroom is.
Aan de w ortel van deze beschouw ing van de m aatschappij
ligt het aspectsbegrip. Met aspect bedoel ik h ier niet een
w illekeurig gezichtspunt, w aaronder m en iets kan bezien. Het
gaat h ier om fundam entele aspecten, die on m isbaar zijn voor
h et bij benadering vatten van het m enselijk leven. Aan de
onderscheiding van deze fundam entele aspecten ligt ten grondslag de gedachte, dat voor het m enselijk leven essentieel is dat
de m ens van Godswege geroepen is: hierin ligt de grond en
de oorsprong van de zin van het leven. V oorts is van grote
betekenis dat de m ens een bepaalde substantie, stru c tu u r en
functie heeft. Ik bedoel hierm ec dat het m enselijk ik in
relatie staat tot God, de m edem ens, het zelf en de dingen,
en dat het in elk dezer relaties op drieërlei wijze functioneert,
n am elijk kennend, liefhebbend en dienend. Men kan hier
denken aan het drievoudig am b t van profeet, p rie ste r en
koning, w aarm ee de m ens is bekleed, %n w aarto e hij ook
m et verstand, gevoel en wil is toegerust.
Tot het kennen, liefhebben en dienen van God beho ort
het luisteren n a a r Zijn roepstem , het verw achten van Zijn
R ijk, en het ontw ikkelen van de gaven en krachten die Hij in
Zijn schepping heeft neergelegd. Tot het kennen, liefhebben
en dienen van de m edem ens behoort het in gem eenschap openstaan voor hem , en het van h arte gaarne b ijsta n d verlenen
aan hem om hem in zijn m enselijke w aardigheid tot zijn rech t
te doen kom en. Tot het kennen, liefhebben en dienen van
zichzelf behoort het critisch openstaan voor de eigen mogelijkheden, en het m et toew ijding ontw ikkelen van de door
God geschonken talenten. Tot het kennen, liefhebben en
dienen van de dingen behoort het onderscheiden van het m ense
lijk levensm ilieu n a a r zijn verscheiden aard, en het m et zorg
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cn overleg aanw enden daarvan tot verheffing van het m enselijk
leven en sam enleven.
H et is dus een veelzijdige opdracht, w aartoe de m ens in
het hier en nu van zijn situatie geroepen is. De fundam entele
norm atieve aspecten van zijn roeping kom en gelijktijdig tot
hem . In zijn handelen is hij geroepen tot een sim ultane verwerkelijking van deze complexe norm ativiteit. Faalt hij hierin, d.w.z.
ab solu teert hij een bepaalde norm of een bepaalde relatie,
m et gelijktijdige relativering van de overige, dan draagt het
w erk dat u it zijn handen kom t, nam elijk instellingen, goederen, diensten, w etten, begrippen, theorieën en dergelijke, d aa r
van het stem pel. Het m ilieu, de situatie, tre k t in een bepaalde
richting scheef. H et w ater van de levensstroom k rijg t een
bepaalde overheersende kleur, in plaats van het gam m a van
alle tin ten te vertonen. N iettem in blijft steeds Gods roepstem
to t de m ens uitgaan, om de situatie te redden en in de goede
richting te ontw ikkelen.
Men kan de econom ische levensstroom dus n a a r zijn wezen verstaan als het resu ltaat van een econom isch gekwalificeerd streven van de m ensen tot realisatie van een veelzijdige
norm ativiteit, w aarbij m en zich die stroom dan m oet voorstellen als m et op andere wijze gekw alificeerde levensstrom en
in één bedding voortvloeiend. Men kan het econom isch aspect
verstaan als een onm isbare schakel in een fundam entele veel
zijdige norm ativiteit, die sim ultane realisatie in iedere con
crete situatie vraagt. De actuele situ atie d er sam enleving, en
de voortdurende verandering daarvan door m enselijke inspanning, kan m en v erstaan als een strijd tussen w aarheid en
leugen, liefde en haat, dienst en heerschappij, welke beginselen
in alle relaties op leven en dood om de overhand w orstelen:
het is de strijd tussen de Geest van C hristus en de geest
u it de afgrond, m et als inzet de harten d er m ensen. Het
sch ijn t alsof de vervreem ding van God, van de naaste, van
zichzelf en van de dingen door ons m enselijk toedoen som tijds
de overhand verkrijgt, m aar ondanks het bed erf d er situatie
w eten w ij d at C hristus overw innaar is. De tro o st van het
Evangelie is, d at e r vergeving is en dat wij telkens een nieuw
begin m ogen m aken.
De goddelijke roeping heeft een veelkleurige inhoud. Zij
vraagt om een sim ultaan streven n a a r verbetering van het
levensm ilieu, n aar ontplooiing d er eigen persoonlijkheid, n aar
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gem eenschap, gerechligheid en naastenliefde in de verhouding
to t de m edem ens, terw ijl dit alles dient tc geschieden m et een
goed inzicht in de aa rd der dingen en door daadw erkelijke
beschikking over de dingen. O nder de dingen m oeten w orden
v erstaan de gaven en k rach ten der n atu u r, alsm ede de daaru it
door m enselijke arbeid gevorm de stoffelijke en onstoffelijke
cultuurgoederen. De daadw erkelijke beschikking over de din
gen is e r op gericht, door voortgaande vorm ingsarbeid d aaru it
verdere cultuurgoederen te w innen. Nu kom t de roeping tot
economisch verantw oord leven in het bijzon der d áárin tot
uitdru k kin g , dat deze beschikking over de dingen niet slechts
op een goed inzicht in de aard d er dingen berust, m aar daarenboven m et zorg en overleg, m et liefde voor de dingen, geschiedt.
H ier nad eren wij het belangrijke onderscheid tussen de aard
van het econom ische en de aard van de techniek en de
organisatie.
Techniek is het rangschikken van dingen n aar hun aard,
ten behoeve van hu n gebruik of aanw ending als m iddelen te r
bereiking van een bepaald doel, w aarbij on der doel m oet
w orden v erstaan de voorstelling van een bepaalde gew enste
verandering in de situatie. O rganisatie verschilt van techniek
d áárin dat bij organisatie niet alleen dingen m aar ook m ensen
w orden gerangschikt, teneinde als m iddelen ter bereiking van
een gegeven doel te w orden aangew end. V erstandelijk inzicht
in de aard d er m iddelen en beschikkingsm acht over de m id
delen zijn in techniek en organisatie voorondersteld. M aar het
d aadw erkelijk beschikken over en het aanw enden van m idde
len is eerst economisch verantw oord, w anneer het in overeenstem m ing m et de econom ische norm geschiedt. E r is een
bepaald sóó rt zorg en overleg nodig, die van bloot ra tio n e d
inzicht is te onderscheiden. Bij dit overleg speelt de waardering
d er m iddelen en doeleinden een belangrijke rol. H et handelen,
m et behulp van techniek en organisatie, gebaseerd op kennis
van zaken, en steunend op bereidheid to t beschikking en aan
wending, dient im m ers zodanig te zijn d at de gew enste situatie
in d erd aad een verbetering is in vergelijking m et de bestaande.
W ant aan het handelen is inherent, dat w anneer het doel
is bereikt, de m iddelen niet m eer b esch ik b aar zijn. Men kan
h et ook zó zeggen, d at de bereiking van het doel betek en t dat
h et doel is opgeheven, en d at e r een verandering in de samenstelling van de m iddelenvoorraad is opgetreden. Met het oog
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op verd er handelen, te r bereiking van nieuwe doeleinden, te r
verdere verbetering van de situatie, is het gew enst dat iedere
verandering in de sam enstelling van de m iddelenvoorraad een
stap vooruit betekent. De m ens die handelt m oet dus de
w aarden die hi j aanw endt, afwegen tegen de w aarden die hij
door zijn handelen verw acht te verkrijgen. Hij m oet offer
en nut, kosten en resultaat, m et elkaar vergelijken om te zien
of e r een toenem ing van w aarde zal zijn. H et gaat e r dus niet
om, de m iddelen zuinig te beheren en daard o o r op de kosten
te sparen, w ant bij een zeer groot en w aardevol re su ltaa t kan
het b eter zijn geen kosten te ontzien. H et gaat ook niet om
een vereffening van w aarden, integendeel, w anneer e r geen
w aardenaccres is te verw achten bij een bepaalde handeling,
zal het b e te r zijn de m iddelen in een andere, m eerbelovende
richting aan te w enden. Hoe groter de toenem ing van w aarde,
des te b e te r kom t de m enselijke w aardigheid to t h a a r recht,
d.w.z. op des te betere wijze w ord de roeping beantw oord.
H et econom ische, dat n aa r zijn diepste zin kan w orden
beschouw d als gekenm erkt door liefde to t de dingen, dringt
to t w aardering en afweging van w aarden, teneinde to t een
verantw oorde aanw ending van m iddelen te kom en. Wij stuiten
hier op h et verschijnsel van de schaarste der m iddelen. Dit
wil niet zeggen dat e r in absolute zin weinig m iddelen zijn,
w ant de situ atie is één en al m iddel. H et verschijnsel van de
schaarste hangt dáárm ee sam en, dat de verandering in de sa
m enstelling van de m iddelenvoorraad die het handelen teweegbrengt, niet slechts technisch of organisatorisch m ogelijk, m aar
ook u it een oogpunt van levensontplooiing w enselijk m oet
zijn. Men d ru k t dit vaak zó uit, dat e r een zo groot m ogelijke
bevrediging van behoeften m oet zijn. Dan verstaat m en onder
b ehoeften de eerste keuze van m ogelijke doelstellingen, waarvan b ij nadere keuze m oet w orden uitgem aakt, w elke het
m éést urgent zijn. H et econom isch handelen w ordt dan ook
wel keuzehandelen genoemd. N aar m ijn m ening m oet m en
hierm ee voorzichtig zijn, om dat kiezen of beslissen een menselijk gebeuren is d at ook op andere dan econom ische wijze,
nam elijk sociaal, ethisch, ju rid isch of anderszins gekwalificeerd kan zijn.
Om ons tot het econom isch handelen te bepalen, nem en w ij
een ogenblik aan: een bepaalde eerste keuze van denkbare doel
einden. H et is zeer wel m ogelijk, d at de in gerede vorm aan17

wezige voorraad m iddelen voor de onm iddellijke en volledige
bevrediging van die behoeften niet toereikend is. Dit is dan de
schaarste die tot een keuze, en to t u itstel van bevrediging van
m ind er dringende behoeften noopt. H et gebruik van de term
zuinigheid of spaarzaam heid, als kernbegrip van het econom ische, is d aa ru it voortgekom en. D aar staat ech ter tegenover
d at w anneer wij ons uitgangspunt kiezen in gegeven behoeften
en gegeven m iddelen, ons begrip van het econom ische een
statisch k a ra k te r heeft gekregen. Dit begrip geeft wel verheldering, m aar het bevat een aanzienlijke vereenvoudiging.
D aarom wil ik óók denken aan een m eer fundam enteel begrip
van schaarste, d.w.z. een schaarste die inh eren t is aan het
m enselijk leven, en die verband ho ud t m et het feit d at de
m ens n a a r zijn aard gebonden is aan p laats en tijd.
Aangezien verplaatsing on der aanw ending van energie in
de tijd kan geschieden, is het allereerst de tijdgebondenheid
van de m ens die in het begrip schaarste ligt besloten. De
m enselijke tijd is schaars, om dat de m ens een o pd rach t heeft,
die van b oventijdelijke oorsprong is. V oorts is de voor de
m enselijke activiteit b eschikbare hoeveelheid energie in beginsel beperkt: e r zijn grenzen aan het m enselijk verm ogen
gesteld. H et econom ische is e r op gericht, dat de m ens zijn
tijd en k rach t op zodanige wijze zal aanw enden, d at hij aan
zijn roeping zoveel m ogelijk beantw oordt. De op een bepaald
m om ent in een historische situatie als m eest u rgent gepresenteerde doeleinden behoeven niet zonder m eer als de gegeven
behoeften te w orden beschouw d. H et econom ische w ekt op tot
geregelde herziening van de w aardering, in con fron tatie m et
de m eta-econom ische no rm ativiteit, teneinde to t een verantw oorde sim ultane reactie op de situ atie te kom en. En het
stim u leert ook to t een geregelde besinning over de sam enstelling en het tem po van beskik baarstelling van de gerede m id
delen voorraad.
Ik zou nog enige tijd kunnen voortgaan m et am ateuristisch filosoferen over de aa rd en de eigenschappen van het
econom ische. Voor het ogenblik ach t ik het ec h te r nodiger,
te kom en to t een handzaam sym bool, tot een k o rt samenvattende term , om de zin van h et econom ische m ee aan te
duiden. D aarvoor heb ik h et w oord doelmatigheid gekozen,
en ik m aak daarm ee allerlei k ritiek los. Zo w ordt opgem erkt
d at doelm atigheid een veel te algem een begrip is, d at ook
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in andere levenskringen dan de econom ische een rol speelt,
en zelfs buiten het bereik van de norm atieve roeping vóórkom t, in het rijk der n atu u r, w aar m en de teologie als
reciproke van de natu u rw ettelijk e causaliteit aan treft. Ik m erk
ten eerste op, dat ook de zinkernen d er overige norm atieve
aspecten zeer algem ene begrippen zijn. Men hoort som s over
vaagheid van de algem ene beginselen van het m enselijk leven
klagen. N aar m ijn m ening berust dit op een m isverstand. De
algem eenheid of vaagheid wil ju ist het typische k a ra k te r van
de norm tot uitdruk king brengen, nam elijk het zijn van een
oproep aan de m ens om in vrijheid tot positivering te komen.
H et vóórkom en van het begrip doelm atigheid in de nieteconom isch gekw alificeerde levenskringen behoeft geen verw ondering te w ekken. De econom ische norm stelt in alle menselijke levenskringen en levensstrom en h aar eis. Zoals ook
om gekeerd de kw alificerende norm en van de respectieve nieteconom ische kringen en strom en in de econom ische kring en
stroom h aar eis doen horen. In het rechtsleven bijvoorbeeld
is doelm atigheid nodig, evenals in het econom isch leven gerechtigheid. Dc ondernem ing is een econom isch gekw alifi
ceerde instelling, die econom isch gekw alificeerde handelingen
verricht. Hoewel deze handelingen door de econom ische norm
der doelm atigheid zijn getypeerd, m oeten zij toch óók voldoen
aan de geschreven en ongeschreven regels die binnen de onder
nem ing en tussen de ondernem ingen bestaan, teneinde de
rechtvaardigheid in het verkeer tussen de handelende personen
te bevorderen.
H et spreken van doelm atigheid in het rijk d er natuur
doet m ij allereerst denken aan de constantheid van de natuurw etten, tengevolge w aarvan de m ens in zijn techniek en organisatie gebruik kan m aken van de gaven en krachten die in de
schepping zijn neergelegd. Hij kan deze gaven en krachten
in de sta a t’w aarin hij ze aan treft, of na een m in of m eer diepgaande bew erking, als m iddelen aanw enden. H ebben zij geen
of w einig bew erking nodig, dan kan hij ze gem akkelijk gebruiken. Noemt hij ze daarom doelm atig, dan is dit eigenlijk een
o n ju ist spraakgebruik, w ant in de n a tu u r is geen doelm atig
heid, de n a tu u r handelt niet en heeft geen doel. H et is b e te r
van bruikbaarheid, nam elijk m et het oog op m enselijke cultuurdoeleinden, te spreken.
Een an d e r bezw aar tegen het begrip doelm atigheid als
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econom ische norm is, d at de techniek en de organisatie de
specifieke terreincn d er doelm atigheid zouden zijn. Nou zou ik
voor de techniek liever van doeltreffendheid, voor de organi
satie liever van doelgerichtheid w illen spreken, al geef ik toe
d at doeltreffendheid en doelgerichtheid beide tot doelm atigheid
in ruim e zin behoren. Zij hebben ech ter betrekking op een
b ijzond er geval, nam elijk dat van de verhouding tussen m id
delen en één concreet doel. Ik zou dus wel binnen de techniek
en de organisatie de econom ische norm d er doelm atigheid
willen herkennen, m aar dan bij w ijze van spreken in een embryonale toestand, als een soort van antecipatie, hoewel dit
w oord in m ijn conceptie van sim ultaniteit m inder goed past.
Ik denk nam elijk bij doelm atigheid in h a a r voile zin niet
alleen aan de aanw ending van m iddelen bij één gegeven doel,
m aar ook aan verantw oorde keuze van doeleinden. E r is
ook econom ische doelm atigheid in het doelstellen nodig, aangezien im m ers ieder doel na bereiking m iddel w o rd t voor
verdergelegen doeleinden.
E r w o rd t ook op gewezen, dat er een onderscheid m oet
w orden gem aakt tussen objectieve en subjectieve doelm atig
heid. E r kan subjectieve doelm atigheid zijn m et objectieve
doelm atigheid of ondoelm atigheid, en objectieve doelm atigheid
m et subjectieve doelm atigheid of ondoelm atigheid. H et kan
bijvoorbeeld zijn, dat het handelen ondanks onvoldoende kennis en inzicht, ten gevolge van een m eevaller van b u iten af toch
tot een gunstige toestand leidt. Of m et handelen kan op correct
inzicht en op een goede kennis van de w etten van oorzaak en
gevolg b erusten, en door onvoorziene om standigheden to t een
teleu rstellend re su ltaa t leiden. H et zou dan b e te r zijn, van
doelm atigheid van het m enselijk handelen alleen a c h te raf te
spreken, nam elijk als de b ereik te to estan d niet ac h te rb lijft bij
de gew enste. Ik m een echter, d at deze beschouw ingsw ijze het
econom ische verw art m et het rationale. Inzicht en kennis
duiden op overeenstem m ing m et de rationele norm . H et m en
selijk v erstand kom t to t kennis en inzicht door logische redenering, theoretische analyse en intellectuele intuitie, aan de
hand van w aargenom en verschijnselen. Dit inzicht en deze
kennis zijn, liefst zo co rrect m ogelijk, b ij het m enselijk en
d us ook b ij het econom isch handelen van grote betekenis. M aar
h et econom isch aspect, m et zijn doelm atige afweging van
w aarden in verband m et de schaarste, is een zelfstandig aspect,
n áást h et rationele. Slechts w anneer alle w aarden ééns voor
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goed to l éénzelfde noem er konden w orden herleid en m et
éénzelfde m aatstaf gem eten, zou het econom isch aspect m et
het rationele sam envallen, m aar aan deze voorw aarde kan nooit
w orden voldaan. H et feit dat wij overigens dikw ijls de econo
m ische n orm overtreden, veran dert niets aan het k arak ter
van de norm .
Ik kan xnij dus ook niet verenigen m et de redenering dat
doelm atigheid een tautologisch begrip is, zonder enige richtende inhoud. Volgens deze opvatting zou doelm atigheid niets
an d ers kunnen betekenen dan dat de handelende m ens, gegeven
zijn capaciteiten en de om standiglieden op het ogenblik van
het handelen, n a a r m axim ale behoeitenbevrediging streeft,
en d it is m et de ieiten steeds in overeenstem m ing. N u m oet
ik toegeven dat w anneer ik onder doelm atig streven versta
een streven n a a r m axim ale bevrediging van gegeven behoeften
bij gegeven m iddelen, m et inbegrip van kennis, inzicht, techniek en organisatie, dit weinig verhelderend zou zijn. W anneer
wij ech ter ond er doelm atig streven mede verstaan een streven
n aar u itbreiding van kennis en inzicht, verbetering van techniek en organisatie, verruim ing van beskikkingsm acht, en verhel'fing van h et niveau van het verlangen door een m eer veranlw oorde keuze van doeleinden en behoeften, dan verlaten
wij de statisch e visie en naderen wij dichter het probleem
van de geroepen m ens in zijn situatie.
Ik zou dus onder de econom ische norm d er doelm atigheid
willen verstaan dat beginsel van m enselijk handelen, volgens
hetw elk de handelende m ens zijn doeleinden op zodanige wijze
kiest en verw erkelijkt, en zijn m iddelen op zodanige wijze
kiest en aanw endt, dat de situatie w aarin hij verkeert, voorzoveel het te verw achten effect van zijn handelen betreft, zoveel
m ogelijk en in toenem ende m ate gaat beantw oorden aan de
m aatstaven die hij aanlegt in overeenstem m ing m et de roeping
die hem als m ens onderscheidt, en zoals hij die in eigen vrijheid en verantw oordelikheid verstaat.
Ik ben m ij ervan bew ust dat m ijn am ateuristisch filosoferen aan allerlei critiek en bedenking onderhevig is, ook afgezien van de noodzakelijke beknoptheid die ik m oest b etrachten.
M isschien zal iem and zeggen dat het m eer hu m anistisch dan
christelijk is, of m eer ch ristelijk dan calvinistisch. M isschien
zal e r accom m odatie m et heidens gedachtengoed in w orden
gevonden, of zullen sporen van k etterijen w orden gesignaleerd.
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E en an d er zal dit filosoferen onw etenschappelijk, m etafysisch,
ideologisch of speculatief vinden. B elangrijker dan dit opplakken van etik etten vind ik de tegenw erping, dat het sim ultaan
realiseren van de veelzijdige n o rm ativiteit in de concrete situa
tie een onniogelijke zaak is, en dat wij de handelende m ens
niet m et dergelijke ingew ikkelde schem a’s m oeten lastig vallen:
wij zouden hem daarm ee in verw arring brengen of tot verstarrin g doen kom en. Ik haast mij echter op te m erken, dat
ik alleen een poging tot Lheoretische analyse van het econo
m ische als zodanig heb w illen ondernem en. W anneer m en om
een praktische raadgeving voor een goede ontplooiing van het
m enselijk leven en sam enleven vraagt, kan ik e r alleen op
w ijzen d at die reeds beschikbaar is, w ant de vervulling der wet
is niets an d ers dan liefde. Dat kennen voor liefhebben noodzakelijk is, en dat dienen erop volgt, is vanzelfsprekend. Dat
het liefhebben van God en de naaste ook liefde in de relatie
tot het zelf en tot de dingen m edebrengt, leert enig nadenken.
E en andere belangrijke tegenw erping ligt in de vraag n aar
het nut van dit soort beschouw ingen voor de p ra k tijk van het
econom isch leven en voor de beoefening van de vakw etenschap
d er econom ie. H et is im m ers duidelijk dat wij ons bij ons zogenaam d filosoferen m et onze gedachten wel op zeer grote afstan d hebben bevonden van de dagelijkse p ra k tijk in de econo
m ische k ring en van de in hoofdzaak rech tstreek s daarop
gerichte th eoretische analyse, w aar m en crite ria als efficiency,
ren d ab iliteit, p roductiviteit, continuïteit, liquiditeit, solvabiliteit en dergelijke h an teert. Deze crite ria zijn ec h te r verschijningsvorm en van de econom ische norm d er doelm atigheid in
een situ atie w aarin m en gew end is de w aardering van m iddelen
en doeleinden te doen geschieden door herleiding van de
w aarden der dingen op geld. De gew ichten van de tegen elkaar
afgewogen w aarden w orden in geld u itgedrukt. In het m aatschappelijk verkeer w orden de geldelijke w aarderingen m et
elk an d er geconfronteerd. Zo on tstaan geldsw aarden van goed eren en diensten, en zo kan het in geld u itd ru k b a a r nettore su ltaa t m aatstaf bij bepaalde belangrijke econom ische beslissingen w orden. De invoering van het geldgebruik in het
ruilverk eer heeft to t een enorm e vergem akkelijking van het
econom isch proces en daarm ee tot een grote toenem ing van
de w elvaart in vele landen geleid.
H et gevaar is ech ter niet denkbeeldig, dat deze stand van
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zaken to t een afdam m ing van de econom ische levensstroom in
een eigen kanaal, d.w.z. tot een absolutering van het in geldsw aarden gevangen econom ische, en tot een scheeftrekken van
de situatie voert, hetgeen zich uiteindelijk op allerlei plaatsen
en tijden onverw achts w reekt in bedreiging en aantasting van
de m enselijke w aardigheid. De prak tisch w erkzam e economen
en de w etenschappelijk analyserende econom isten zij derhalve
een zekere filosofische bezinning toegew enst bij de critische
beoordeling van situaties en bij het opw erpen van hypothesen,
o pdat de fundam entele w aarden van het m enselijk leven niet
in het vergeetboek geraken.
V rije U niversiteit,
A m sterdam ,
N ederland.

T. P. van d er Kooy.

23

