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EEN ZORGELIJKE INLEIDING 

 
Tomáš Sedláček heeft een lezenswaardig boek geschreven: De 
economie van goed en kwaad. 1 In deze review geef ik er kritisch 
commentaar op. Laat ik met opmerkelijk economisch nieuws be-
ginnen: een Tweede-Kamermeerderheid heeft dinsdag 27 juni 
2017 een voorstel van PvdA en SP verworpen om niet te morrelen 
aan de strenge bonusregels voor bankiers. 2 Waarom? Men wil 
Londense brexitbanken naar Amsterdam lokken. Over het econo-
misch denken dat dít toejuicht maak ik mij met Sedláček grote 
zorgen! 

 
 
VERRASSENDE DOORKIJKJES 
 
Sedláčeks boek is lezenswaardig maar toont geen doorwrochte theorie, ondanks de 
loftuitingen op de achterflap. Laat ik eerst uitleggen waarom het boek gelézen moet 
worden: Sedláček geeft een scherpe analyse van de huidige stand van de economie als 
wetenschap. Zij is gegijzeld door de wiskunde en 
haar modellen, statistieken en prognoses. Het al-
lesbeheersende mantra is de homo economicus, de 
rationele mens die weet hoe hij zijn nut moet maxi-
maliseren. Sedláčeks bezorgdheid om deze van de 
werkelijkheid losgezongen economie druipt door 
alle kieren van het boek en culmineert in twee 
punten waar hij steeds op hamert: 
 

De hedendaagse economie zou afscheid moeten nemen van de voortdurende 
ontevredenheid en kunstmatig gecreëerde sociaal-economische tekortko-
mingen, en zou weer oog moeten gaan krijgen voor de rol van de voldoening, 
rust en dankbaarheid voor datgene wat wij hebben. (pagina 369) 
 
Die last (schuldenlast – red.) moet snel worden afbetaald – voordat ons sys-
teem de volgende grotere economische crisis over zich heen krijgt en wij daar 
niet op voorbereid zijn – omdat wij ons lesje niet hebben geleerd en ons heb-
ben laten verwennen. (pagina 369) 

 
Ik deel deze zorg- en speerpunten: de permanente behoefte aan méér consump-
tiegoederen moet worden beteugeld en de mondiale schuldenberg moet met onmid-
dellijke ingang worden geslecht.  
Economie dient weer een brede wetenschap te worden: emoties, verbeelding, intuïtie 
en spontaniteit horen erbij. Economen moeten in open einden denken met gevoel voor 
het onvoorspelbare! 
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Lezenswaardig zijn ook de gedachten die Sedláček vanuit 
mythen en religies bijeen sprokkelt. Verrassend is zijn be-
spreking van het Gilgamesj-epos, het oudste verhaal van de 
wereld: Enkidu, een gelukkig levende jager-verzamelaar, 
sluit vriendschap met Gilgamesj, volgt hem naar Uruk en 
wordt stadsmens. De beschaving die hij aanneemt bedekt 
slechts als een laagje vernis de dierlijke impulsen die in zijn 
ziel onder de oppervlakte blijven borrelen. De keuze voor 

zo’n verhaal getuigt van mensenkennis.  
Sedláček diept wijsheden op uit de Griekse filosofie, waarbij hij handig laveert tussen 
epicuristisch en stoïcijns gedachtegoed, en brengt op overtuigende wijze velerlei 
noties over economie uit joden- en christendom voor het voetlicht. Hierbij moet mij 
wél van het hart, dat zijn visie op evangelie, Jezus en christelijk geloof sterk dualis-
tisch is: het koninkrijk van God, om een voorbeeld te noemen, is voor hem het hier-
namaals. De moderne theologie die dat koninkrijk op grond van doorwrochte exegese 
een veel aardser gestalte geeft, is aan hem kennelijk voorbijgegaan. 
 
 
PARADE VAN WETENSCHAPPERS 
 
Sedláček is belezen: talloze wetenschappers, niet alleen economen, laat hij voorbij-
komen. Dat doet hij met kritische distantie. Zo tekent hij een genuanceerd ‘portret’ 
van Adam Smith waarin niet het egoïsme van de ‘onzichtbare hand’ maar juist zijn 
morele denken tot de hoofdlijnen behoort. En anders dan bijvoorbeeld Adam Smith, 
JohnWesley, David Hume en Jean-Jacques Rousseau oordeelt Sedláček zelfs mild 
over Bernard Mandeville met zijn bijenkorf van de ondeugd: 
 

Mandeville wordt een bittere spiegel van zijn tijd met slechts één doel: om de 
vinger te leggen op onze hypocrisie, zoals hij het zelf formuleert. Wij mensen 
gaan te keer tegen de ondeugd en proberen die uit alle macht uit te roeien – 
maar moeten desondanks constateren dat onze welvaart er juist uit voortvloeit. 
(pagina 223) 3 

 
In het defilé van denkers en schrijvers mis ik uitgesproken denkers als Ayn Rand met 
haar pleidooi voor extreem egoïsme en laissez-faire-kapitalisme. 4 Haar ‘tegenvoeter’ 
John Rawls wordt met zijn theorie over billijke verdeling van schaarse goederen 
helaas maar één keer, en dan nog terloops, genoemd. 5 Thomas Piketty schittert door 
afwezigheid. 6 
 
 
WAT IK MIS 
 
Van Sedláček als wetenschapper verwacht ik een betoog dat stap voor stap met hel-
dere concepten opgebouwd is tot een consistent geheel. Dat is helaas niet het geval. 
Om te beginnen omschrijft Sedláček niet wat hij onder economische wetenschap 
verstaat of onder democratisch kapitalisme. Ook ethiek als wetenschapsgebied met 
een eigen vakinhoud en methode wordt niet omschreven. Mede daarom lopen morele 
en economische thema’s voortdurend diffuus door elkaar.  
  

 
Gilgamesj en Enkidu 
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Toch valt het gebrek aan ‘wetenschappelijke strengheid’ niet zo 
op, omdat de auteur – heel slim – in elk hoofdstuk een af-
gebakend onderwerp bespreekt: in het geschiedkundige deel I 
zijn dat het Gilgamesj-epos, het Oude Testament, de Griekse 
Oudheid, het christendom, Descartes, Bernard Mandeville en 
Adam Smith, in deel II, als samenvatting bedoeld, zijn dat heb-
zucht als noodzaak, economie die volgens ‘ingewijden’ almaar 
groeien moet, de schaal van goed en kwaad, de homo economi-
cus, het dierlijk instinct, metawiskunde en de meesters van de 
waarheid. 
 
 
EEN POGING OM TOT HELDERHEID TE KOMEN 
 
Economie en ethiek zijn twee afzonderlijke disciplines. Ik wil proberen ze helder 
tegenover elkaar af te bakenen.  
Economie komt van het Griekse oikonomos, dat ‘huishoudkunde’ betekent. Het gaat 
om het beheer van het huishouden, in de Griekse tijd alleen het privéhuishouden maar 
inmiddels ook het bedrijfsleven en de staatshuishouding. Centraal daarin staan het 
vervaardigen, distribueren en consumeren van goederen en diensten die mensen nodig 
hebben voor hun levensonderhoud. Daarom ben ik ook niet gelukkig met de titel van 
het Sedláčeks boek: alsof economie het beheer van goed en kwaad is. Ik begrijp hem 
wel, want op pagina 310 schrijft hij: ‘Hoe is de moraal verdwenen uit het denken over 
de economie, dat aanvankelijk een tak van de moraalfilosofie was?’ De economie een 
tak van de moraalfilosofie? Vermoedelijk bedoelt hij dat moraalfilosofen als David 
Hume en Adam Smith zich qualitate qua ook met economie bezighouden. Adam 
Smith, grondlegger van de economie als wetenschap, schrijft Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations. Het thema van die studie is duidelijk: economie. 
Maar op welke wijze is economie in zijn eerder verschenen boek The Theory of Moral 
Sentiments aanwezig? Is het één van de vele toepassingsgebieden? Is het een hoof-
donderwerp? Krijgt het al de contouren van een zelfstandig vakgebied? Het wordt tijd 
dat boek zelf eens te gaan lezen. 

 
Dat laat onverlet, dat Sedláček zúlke 
sterke verbindingen legt tussen moraal en 
economie, dat moraal het hoofdthema lijkt. 
Laat ik duidelijk zijn: economie gaat níet 
over het beheer van goed en kwaad maar 
over dát van goederen en diensten. Ethiek 
is de wetenschap van de moraal. Zij denkt 
na over het morele handelen van de mens: 
wanneer is dat goed, wanneer niet? Zon-
der opvattingen over het goede – voor 
Plato en Aristoteles is dit een heel reëel 
begrip – kan ethisch denken niet. Ethiek 

heeft dus dat bredere perspectief op het goede leven nodig. Economen, meent Sed-
láček – en dat onderstreep ik van harte – dienen dit perspectief eveneens in te nemen 
en zich af te vragen in hoeverre men goederen en diensten technisch en logistiek zó 
kan produceren, distribueren en verdelen dat voor zoveel mogelijk mensen een goed 
leven mogelijk wordt gemaakt.  
  

 
Goed en kwaad: een onontwarbare kluwen? 
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Goed en kwaad zijn zéker geen thema van de economie, maar vanuit het bredere me-
ta-economische perspectief dat economen dienen in te nemen kunnen ze inspirerend, 
normerend en dus sturend zijn. 
Een voorbeeld: in hoofdstuk 8 Hebzucht als noodzaak beschrijft Sedláček het opmer-
kelijke verschijnsel van de menselijke begeerte. Zij fungeert als motor van de econo-
mie. Het venijn zit ‘m in haar mimetische staart: in het onophoudelijk méér willen 
hebben bootsen mensen onbewust anderen na. 7 Sedláček drukt het op zijn eigen ma-
nier uit: ‘Waarom weten wij ons niet redelijk te gedragen? Omdat de consumptie als 
een verslavend middel werkt’. (pagina 258) Dat is een nadere precisering van de men-
selijke begeerte, géén verklaring. Die ís er niet. Sedláček houdt de vraag naar het 
waarom open. Daaruit blijkt zijn meta-economisch perspectief. 
 
 
DROOM 
 
Ik heb een droom: Sedláček komt mijn werkkamer binnen en vraagt: ‘Frans, ik zou 
mijn boek willen herschrijven. Wat raad jij mij aan?’ Ik antwoord: ‘Begin met aan te 
geven wat men onder economie verstaat en welke subdisciplines erbij horen. Wat is 
het eigene van die wetenschap? Wat zijn haar methoden? Analyseer dán pas wat er 
mis is. Jouw huidige hoofdstuk 13 Meta-wiskunde leent zich daar uitstekend voor. De 
derde stap is, dat je beschrijft hoe jij de economie graag zou willen zien. Geef denkers 
als Aristoteles en Thomas van Aquino – zij zijn kampioenen van de gulden midden-
weg en matigheid – een ereplaats. 8 Kortom, zet jouw brede en volmenselijke in-
vulling van meta-economie als een wenkend perspectief neer. Behandel daarna wat je 
nú in je eerste zeven hoofdstukken beschrijft, steeds met de vraag in het achterhoofd 
‘Welke verhalen, mythen en gedachten uit religies – vergeet de islam niet! – kunnen 
de economie zó inspireren dat ze zich uitslooft om een goed leven voor zoveel mo-
gelijk mensen te realiseren. Dat is pas economie op weg naar het Goede!’ 
 
 
HOE NU VERDER? 
 
Sedláček schrijft: ‘De economie is ziek’. Met die diagnose ben ik het eens. Drie 
symptomen springen er voor mij uit: de almaar groter wordende kloof tussen rijk en 
arm, de onverzadigbare vraag naar consumptiegoederen en de torenhoge schuldenlast. 
De zieke behoeft genezing. Het begin is er: we hebben zojuist Economie van goed en 
kwaad herschreven. Stel: alle economen denken, schrijven en doceren zoals jij dat 
graag zou willen. Wow! Toch zijn we er dan nog niet. De grootste klus komt nog: de 
implementatie. Als men ná de crisis van 2008 weer rücksichtslos de bonussen ver-
hoogt, heb ik daar een hard hoofd in! 
 

Er zijn drie mogelijkheden voor een betere economische inrichting 
van de samenleving: een nieuwe crisis – hopelijk met een thera-
peutisch schokeffect dat sterk genoeg is om echte verandering op 
gang te brengen – oorlog en politiek ingrijpen. Crises zullen zich 
altijd blijven voordoen. De vraag is alleen: hoe verwoestend zijn 
ze per keer dat ze uitbreken? Oorlog? Ik moet er niet aan denken! 
Zelfs als blijkt dat na een oorlog de kloof tussen rijk en arm ef-
fectief kleiner is geworden. Dit is in strijd met een goed leven voor 
zoveel mogelijk mensen. 
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We zijn het aan onszelf en de generaties na ons moreel verplicht om de economie be-
ter te maken. Hoe? Daar vraag je me wat! In ieder geval moeten massa’s mensen in 
beweging komen. Dat gebeurt alleen als er over een of andere misstand in de samen-
leving bij veel mensen groot ongenoegen sluimert. Dan 
ontstaan er bewegingen als Occupy Wall Street. Op dit 
moment is er behoefte aan een breed gedragen pro-
gressieve beweging tegen marktkapitalisme, globalisme, 
rechtspopulisme en Trumpidioterie. Ik hoop dat het 
nieuwste boek van Naomi Klein, ‘Nee’ is niet genoeg, er 
het begin van is! 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Sedláček, Tomáš, De economie van goed en kwaad, De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street, 
Scriptum, Schiedam, 20133, vertaling: Raymond Gijsen 
2 Sinds 2015 worden de bonussen bij Nederlandse banken beperkt tot 20 procent van het vaste jaarsalaris. Dat is aanmerkelijk 
strenger dan de Europese norm van 100 procent. 
3 Bernard Mandeville dankt zijn faam aan één enkele werk dat aansloeg bij het publiek: The Fable of the Bees: or, Private Vices, 
Publick Benefits (De fabel van de bijen – Particuliere ondeugden, publieke weldaden). 
4 Ze heeft de meeste bekendheid verkregen met haar romans The Fountainhead en Atlas Shrugged. 
5 Rawls, John, Een theorie van rechtvaardigheid, Lemniscaat b.v., Rotterdam, 20092, vertaald door Frank Bestebreurtje en 
ingeleid door Percy B. Lehning. Speerpunt in Rawls’ theorie is de billijke verdeling van de primaire sociale goederen. Het crite-
rium billijkheid schrijft voor, dat inkomen en vermogen van de meerbegunstigden mogen groeien mits inkomen en vermogen van 
de minst begunstigden óók groeien en zoláng ze groeien. Zo kan worden voorkomen dat verschillen tussen rijk en arm te groot 
worden. Zie verder Billijkt billijkheid alles? https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2016/06/billijkt-billijkheid-alles.pdf 
6 Mogelijk komt dat doordat de bestseller van deze Franse econoom, Le Capital au XXIe siècle, pas in 2013 van de pers rolt. In 
Le Capital geeft hij een analyse van inkomens- en vermogensverdelingen sinds de achttiende eeuw. Een belangrijke bron voor 
zijn historische data vormen de statistieken van inkomstenbelastingen. De centrale stelling van het boek laat zich samenvatten in 
de formule r>g: het netto rendement r op vermogen (rente, divident enzovoort) is historisch vrijwel altijd hoger geweest dan de 
economische groei g. Het gevolg is, dat rijken rijker worden en dat het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen daalt in 
vergelijking met het aandeel van kapitaal. 
7 Girard, René, Romantische leugen en romaneske waarheid, VBK Media, 19861, vertaald door Hans Weigand. Het basisbegrip 
in de theorie van René Girard is mimesis of mimetisme. Nabootsing speelt een rol in het menselijke verlangen of begeren. Dit is 
complexer dan een rechte lijn tussen subject en object. Er speelt een derde dimensie in mee: de ander als model van het verlan-
gen. In tegenstelling tot instincten worden menselijke verlangens bemiddeld door dat model na te bootsen. Dat gebeurt onbewust. 
8 De Ethica Nicomachea van Aristoteles bevat onder andere het volgende aforisme: ‘De enige menselijke eigenschap die niet tot 
in het extreme doorgevoerd kan worden is matigheid’. Zie verder Filosoferen met beide benen op de grond: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2014/03/ethicanicomachea.pdf 
9 Naomi Klein (Montreal, 1970) is journaliste, publiciste en activiste. Met haar boek No logo over de grote macht van multina-
tionals werd ze alom bekend. Ze ijvert voor een beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. 


