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De ‘markt’ of de ‘economie’ is overal. Zij verspreidt zich over de gehele wereld en haar rol in ons persoonlijke leven is groter dan ooit
tevoren. Dankzij de markt hebben we de vrijheid om een bijna oneindige variatie aan producten en diensten aan te schaffen: van
spijkerbroeken en spaghetti tot smartphones en zorgverzekeringen. De zegeningen van de vrije markt lijken dan ook groot. We
hebben op wereldschaal een ongekend welvaartsniveau bereikt
voor een groot aantal mensen.
Toch dringt zich de laatste tijd steeds meer de vraag op naar
de schaduwkanten van de globaliserende markt. Kunnen we ons
op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid
blijven veroorloven? Welke prijs betaalt de natuur voor de grenzeloze ambities en verlangens die we momenteel op de vrije markt
uitleven? Welke veranderingen brengt de dynamiek van de markt
teweeg in de aard en kwaliteit van menselijke relaties? Dringt
marktwerking niet veel te ver door in onze instituties? Worden wij
in ons lichamelijk bestaan (met al onze behoeften) in de arena van
de vrije markt niet steeds meer tot een jachtobject voor marketeers?
Ligt in de vrije markt niet ook het gevaar besloten dat zij spiritueel
gesproken ‘platte mensen’ van ons maakt, voor wie veel geld verdienen en lekker consumeren de hoogste zin van het leven vormt?
In feite zijn dit allemaal vragen die wijzen op een breder denkraam (en dus ook op een andere logica) dan dat van de moderne
markt zelf, waarin toch vooral consumeren, produceren en concurreren de boventoon voeren. Deze vragen maken ook duidelijk
dat de inrichting van de vrije markt afgestemd dient te zijn op
zoiets als ‘het goede leven’, als zij tenminste het goede leven niet
wil ondermijnen of zelfs geweld wil aandoen.
Met deze vragen bevinden we ons in het hart van dit boek
waarin het thema van ‘het goede leven en de vrije markt’ centraal

staat. Brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven
dichterbij of staat ze de verwerkelijking daarvan juist in de weg of
misschien beide tegelijk? En wat is dan ‘het goede leven’?
De vraag naar het goede leven is van alle tijden. We herkennen
haar in oude mythes en in religies. Zij is van oudsher ook een kernvraag binnen de filosofie. In de loop der eeuwen hebben filosofen
allerlei wijze – en soms misschien ook wel minder wijze – antwoorden geformuleerd op deze vraag, vaak in een kritische dialoog met
hun eigen tijd. In dit boek willen we deze traditie voortzetten: de
uitwerking van de vraag naar het goede leven en de vrije markt
neemt voor ons de vorm aan van een kritisch gesprek met onze
eigen tijd, waarbij we zelf ook zullen putten uit de eeuwenoude
traditie van de filosofie zelf.
Onze tijd wordt gekenmerkt door de stormachtige ontwikkeling van onze economie in samenspel met technologie, haast als
een Siamese tweeling. Nu was dat al het geval tijdens de industriële
revolutie, maar de laatste decennia neemt dit samenspel reusachtige vormen aan. Hoogtechnologische bedrijven als Apple, Google,
Alibaba en Facebook verkopen hun producten op wereldschaal en
zijn inmiddels in financiële omvang groter geworden dan menige
natiestaat. Tegelijk dringen ze diep binnen in ons persoonlijke
leven. Terwijl dit technisch-economisch bestel steeds bepalender
wordt voor de manier waarop we leven, is het verlangen van de moderne mens naar autonomie en individuele vrijheid minstens zo
groot: boven alles willen we ons eigen leven vormgeven en daarbij
niet te veel ingeperkt worden door anderen. Precies daarin ligt een
heel belangrijke reden waarom velen de genoemde vrije markt enthousiast omarmen en verdedigen. De immense variatie aan producten en diensten die we aangeboden krijgen – of juist heel
creatief als vrije ondernemers zelf gaan aanbieden – geeft een groot
gevoel van individuele vrijheid. We kunnen doen wat we willen,
kopen wat we kopen willen, aanbieden wat we willen aanbieden,
de vliegvakantie boeken die we willen boeken. Lang leve de vrije
markt! In haar verwerkelijken we onze vrijheid als autonome individuen!
Echter, dit onstuimige enthousiasme voor de vrije markt – dat
met name in de laatste decennia sterk is opgekomen en vaak neoliberalisme wordt genoemd – maakt ons wellicht ook blind: blind
voor de mogelijk negatieve gevolgen van de vrije markt, blind ook
voor wat er allemaal nodig is, wil een vrije markt echt bijdragen
aan het goede leven.
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Inmiddels zijn we in vrijheid zoveel aan het produceren en consumeren dat de leefbaarheid van de aarde bedreigd wordt en daarmee op termijn ook onze werkelijke vrijheid. Die ene vliegvakantie
naar een ongerept schone baai of safaripark is natuurlijk prachtig,
maar als zeven miljard mensen op vliegvakantie gaan, is er geen
ongerept schone baai meer over en is het safarigebied uitgestorven. De vrijheid om in een dergelijke baai te zwemmen bestaat dan
niet meer, omdat de baai niet meer bestaat. Als we onze vrijheid
onbeperkt uitleven op de vrije markt, ondermijnen we de werkelijkheid van onze vrijheid.
Hoe abstract de vrijheid van de markt is, werd schrijnend duidelijk tijdens de zogenoemde kredietcrisis van 2008. In de jaren
voorafgaand aan deze crisis hadden banken en andere financiële
instellingen zeer ingewikkelde financiële producten bedacht die
ze in alle vrijheid – en dus niet door de overheid gereguleerd –
op de markt brachten. Ze verkochten deze uiterst risicovolle producten niet alleen aan elkaar, maar ook aan miljoenen onkundige
consumenten die droomden van geld. Zonder dat ze het goed doorhadden, werden ze verleid om allerlei grote risico’s te nemen en
zware verplichtingen aan te gaan. De financiële instellingen maakten grif gebruik van de vrije markt en creëerden met elkaar een
enorme zeepbel in onze economie. Toen deze zeepbel knapte in
2008, dreigde de gehele mondiale financiële infrastructuur in te
storten met alle mogelijke schade voor de gewone burgers van
dien. Veel van die innovatieve financiële producten bleken uiteindelijk toch gewoon gekoppeld te zijn aan concrete hypotheken van
concrete mensen, zodat velen van hen ineens gedwongen hun huis
uitgezet werden; weg vrijheid.
Het centrale uitgangspunt van dit boek is dan ook: als we een
vrije markt willen die werkelijk bijdraagt aan het goede leven, dan
moeten we ons grondig rekenschap geven van een aantal fundamentele condities zonder welke zij niet kan bestaan. We spreken
in dat verband ook wel van elementaire dimensies van het goede
leven.
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In het eerste deel van dit boek laten we zien in welke zin de hedendaagse vrije markt een historisch unieke, typisch moderne manier
is om een economie vorm te geven, diep verbonden met het moderne vrijheidsideaal. Tegelijk maken we duidelijk dat er in de wording van de vrije markt, en breder in onze westerse cultuur als
zodanig, allerlei oudere motieven een rol blijven spelen. Inzicht

daarin helpt ons ook om in beeld te krijgen wat er in onze cultuurgeschiedenis met de genoemde dimensies van het goede leven is
gebeurd. In het tweede deel analyseren we vervolgens op systematische wijze, en in gesprek met allerlei filosofen uit de traditie, wat
de betekenis is van vijf elementaire condities van het menselijk bestaan die tevens de dimensies vormen van waaruit we het goede
leven kunnen begrijpen.
Hoewel we putten uit verscheidene bronnen, beschouwen we dit
boek uitdrukkelijk als een eigen filosofische bijdrage aan een fundamentele heroriëntatie in het denken over economie en markt,
vooral ook in relatie tot technologie en onze algehele cultuur. Deze
heroriëntatie voltrekt zich momenteel in allerlei domeinen: binnen de filosofie maar gelukkig ook meer en meer binnen de economische wetenschap, en zeker ook buiten de academische sfeer,
in de samenleving als geheel en opvallend veel juist ook binnen
het bedrijfsleven. Daarbij wordt het moderne uitgangspunt van de
zogenoemde homo economicus – het rationele en puur op eigenbelang gerichte individu dat zich wedijverend met anderen op de
vrije markt manifesteert – steeds meer bekritiseerd. In plaats daarvan presenteren we hier een fundamenteel raamwerk van waaruit
het mogelijk is hedendaagse ontwikkelingen op een meer integrale
en normatieve manier te duiden, te analyseren en te waarderen,
steeds met het oog op het goede leven.
Bij het schrijven van het boek hebben we verschillende doelgroepen voor ogen gehad. In de eerste plaats zal het boek dienstdoen
als examenkatern in het filosofieonderwijs in het vwo. Een aantal
belangrijke kenmerken van het boek, onder meer de uitvoerige bespreking van allerlei denkers, is mede daardoor ingegeven.
Daarnaast is dit boek zeker ook bedoeld voor een breed filosofisch geïnteresseerd publiek dat wil nadenken over fundamentele
vragen over vrijheid, economie en techniek in relatie tot het goede
leven. Als zodanig is het ook bij uitstek geschikt voor bestuurders
en beleidsmakers in de publieke, profit- en non-profitsectoren en
alle mensen die behoefte hebben aan een filosofisch onderbouwde,
generalistische visie om zich te oriënteren op de prangende vraagstukken van onze tijd en de nabije toekomst, zeker als die op de
een of andere manier raken aan de manier waarop we onze economie inrichten.
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In met name het tweede deel van het boek hebben we ons bij de bespreking van dimensies van het goede leven steeds laten inspireren
door films. Artistieke expressie biedt plaats aan mensen om intuïties en twijfels om te zetten in beeld, woord en geluid. Daarin loopt
zij regelmatig ver vooruit op inzichten binnen de wetenschap en
de filosofie. Door steeds bepaalde boeken of films als vertrekpunt
van onze gedachtegang te nemen, beogen we vooral de collectieve
verbeelding in het spel te brengen en zo bij de lezer herkenning op
te roepen van en ‘voeling’ bij de problematiek die wij op het oog
hebben. Blijft staan dat het onze taak is om die thematiek vervolgens denkend en dus ook op een meer systematische manier te
analyseren en te begrijpen. We zijn per slot van rekening filosofen.

De vraag naar het goede leven
en de vrije markt

Een spijkerbroek is snel gekocht. Natuurlijk, de enorme variatie
van merken, types en kleurschakeringen kan van tevoren nog wel
de nodige keuzestress opleveren. Wordt het een G-Star, Diesel, Primark of een merkloos exemplaar? Als eenmaal de keus is gemaakt,
dan is er de toonbank met het pinapparaat met daarachter de charmante verkoper of verkoopster die de broek met zorg opvouwt en
in een stoere tas meegeeft. Dat is het dan. Tenminste, zo lijkt het.
Waar de koper zelden bij stilstaat, is wat er allemaal door zo’n relatief eenvoudige aanschaf in gang gezet en gehouden wordt.
Stel, er bestaat een app waarmee je de spijkerbroek in breder
verband zou kunnen zien. Je beweegt dan je vingers van buiten
naar binnen waarna er hoe langer hoe meer elementen van de omgeving verschijnen, als in vogelvlucht. Deze denkbeeldige app zou
allerlei actoren en aspecten in beeld brengen die betrokken zijn bij
een bepaald product, in dit geval de spijkerbroek. Zo zou men uiteindelijk in één oogopslag een beeld krijgen van alle transacties
die ervoor zorgen dat deze broek in deze winkel komt en dat deze
koper deze broek koopt.
Zo’n app zou scherp in beeld brengen wat je eigenlijk al weet:
dat er mensen aan de broek gewerkt hebben in bepaalde arbeidsomstandigheden, dat er genoeg of te weinig loon is betaald aan de
naaisters in de fabriek en ook hoeveel geld er in de tussenhandel
al aan is verdiend. De app zou een link geven naar de documentaire
China Blue die in 2005 de wereld overging en – vrijwel voor het eerst
– een schokkend beeld gaf van de toestanden achter de schermen
in Chinese jeansfabrieken. Zou deze broek, die je nu in handen
neemt, in zulke omstandigheden gemaakt zijn? Of is de situatie
inmiddels verbeterd? De app zou ook laten zien welke en hoeveel
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1. De aanschaf van een spijkerbroek

* Arjan Y. Hoekstra,
The Water Footprint of
Modern Consumer Society.
London: Routledge 2013.

grondstoffen voor de productie nodig waren en hoe belastend dit
is voor het milieu. De productie van één jeans bijvoorbeeld kost in
totaal ongeveer 8000 liter water.* De app zou ook laten zien dat de
spijkerbroek wellicht al verder gereisd heeft dan wijzelf en hoeveel
energie daarbij verbruikt is.
Zo wordt al snel duidelijk: de spijkerbroek die je in de winkel
uit de stapel trekt, maakt deel uit van een wereld waarvan we maar
zelden de volle omvang overzien, de wereld van de hedendaagse
‘vrije markt’. Terwijl we met onze vingers over het scherm bewegen
en hoe langer hoe meer verbindingen zien, komen er ook allerlei
vragen op, morele vragen, filosofische vragen.

2. Vrijheid, de markt en het goede leven
Waarom kiezen we wat we kiezen? In het moderne economisch
leven springt de bijna oneindige variatie aan keuzemogelijkheden
in het oog, of het nu gaat om de kleren die we dragen, de opleiding
die we volgen, of onze vriendschappen. Waar er sprake is van kiezen, is het steeds ook de vraag waardoor mensen zich laten leiden
bij hun keuzes. In het algemeen zal iemand datgene waarvoor hij
kiest, opvatten als iets wat op enigerlei wijze ‘goed’ is. Onze keuzes
hangen dus samen met ons idee van het goede leven, hoe vaag en tegenstrijdig dat idee soms ook is. Voor de een zal het goede leven
bestaan uit hard werken en carrière maken. Voor een ander staat
juist het genieten voorop en zijn bijvoorbeeld weekenden en vakanties belangrijker dan de werkweek. Voor een derde zijn vriendschappen en relaties het belangrijkste en een vierde hecht er
bovenal aan om ecologisch verantwoord te leven. Zo is lang door
te gaan – en allerlei combinaties zijn uiteraard volop denkbaar.
Voor veel mensen zal juist die mix heel belangrijk zijn.
Dat brengt ons bij een element dat tegenwoordig bij alle opvattingen van het goede leven als een soort basisvoorwaarde geldt,
en dat daarmee ook zelf vaak als essentieel onderdeel van het goede
leven gezien wordt: de vrijheid om zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld hoe we ons leven willen inrichten. Wie niet vrij is, kan ook
niet echt gelukkig zijn, zo redeneert men dan.
Nu is het de vraag wat we in zo’n geval precies verstaan onder
vrijheid en een goed leven en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dat
is nog niet zo duidelijk. Sommigen zeggen misschien dat vrijheid
de afwezigheid van beperkingen inhoudt, zodat je kunt doen wat
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De vr aag n aar h et goede l even en de vr ije mar kt

je wilt. Maar wanneer een junk hunkert naar drugs en doet waar
hij zin in heeft, noemen we hem toch ‘verslaafd’. Hij is juist onvrij
voor zover hij niet meer in staat is om zichzelf in te houden en zijn
hunkering naar drugs alle andere aspecten van zijn leven gaat overheersen. Maar van welke begrippen van vrijheid, rijkdom en geluk
gaan we in dat geval uit?
In dit boek filosoferen we over het goede leven, en wel in relatie
tot de wereld waarin we nu leven. Daarbij gaat bijzondere aandacht
uit naar de ontwikkeling van de markteconomie, omdat die een
groot stempel drukt op ons leven en ons idee van vrijheid. De
markteconomie vormt de vanzelfsprekende context waarin we ons
leven vormgeven en waarin we menen vrij te zijn: het werk dat we
doen, de spullen die we kopen, het vermaak waaraan we ons overgeven, het nieuws en de reclame die we tot ons nemen, het soort
relaties dat we aangaan, enzovoorts. Het lijkt alsof we al die zaken
in volledige vrijheid zelf kiezen. Als we echter wat scherper kijken,
valt ook direct op dat al die ‘vrije keuzes’ wel in een bepaalde context gemaakt worden. Op allerlei manieren worden onze keuzes
beïnvloed, bijvoorbeeld door bedrijven en hun reclame, maar ook
door de keuzes van anderen en door beelden die we via de media
bijvoorbeeld over ‘geluk’ en ‘succes’ voorgeschoteld krijgen. Sommigen betogen dat niet alleen de eerdergenoemde junk onvrij is,
maar dat ook gewone consumenten ‘slaven’ zijn van de consumptiemaatschappij.
Deze kritiek is niet nieuw. Al in de 19de eeuw komen we felle
kritiek tegen op de ‘vrijheid’ die de vrije markt zou bieden, maar
die in de praktijk voor grote groepen helemaal geen vrijheid bleek.
Mensen konden vaak niets anders dan werken voor een hongerloon
veelal onder barre arbeidsomstandigheden, omdat ze anders helemaal niet te eten zouden hebben en hun kinderen het niet zouden
overleven. De hoogte van dit loon werd echter door de ‘vrije markt’
bepaald, zo heette het. Later in dit boek zullen we Karl Marx’ kritische analyses van deze toestand bespreken.
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is een nieuwe golf van kritiek op de ‘vrije markt’ gekomen. Volgens veel filosofen doet het
huidige economische systeem juist de menselijke vrijheid en geluk
teniet. Anderen zijn van mening dat de manier waarop de moderne
mens zijn vrijheid uitleeft in de economie mateloos is en een regelrechte bedreiging vormt voor het leven op aarde. Onze economie is dus bepaald geen vanzelfsprekendheid: zij staat ter
discussie.

Hoe kunnen we op een systematische manier nadenken over
de genoemde vraag naar het goede leven in deze context van de hedendaagse vrije markt? In dit boek zullen we ervan uitgaan dat filosofie meer is dan alleen maar vragen opwerpen en/of mogelijke
tegenspraken aan het licht brengen. Filosofie is ook kritisch nadenken over de idealen die we najagen en de manier waarop die
uitwerken in de concrete wereld waarin we leven en waarbinnen
we keuzes maken. Hoe komt onze vrijheid eruit te zien in de context van de vrije markt en wat gebeurt er daarbij met de invulling
van het goede leven?

3. Wat is ‘het goede leven’?
Wat is ‘goed’ in de uitdrukking ‘het goede leven’? Wie de dikke Van
Dale erop naslaat, vindt maar liefst 52 (!) betekenissen van dit bijvoeglijk naamwoord. Daaronder vinden we bijvoorbeeld de uitdrukking ‘hij is een mijnheer van goed leven’ met als uitleg ‘hij kan
onbekommerd leven, hoeft niet te werken voor zijn brood’. Zo
wordt de uitdrukking vaker gebruikt, liggend op het strand op
Ibiza, de zon verwarmt ons, we zijn omgeven door liters gin-tonic,
ver van de dagelijkse beslommeringen – ‘dit is het goede leven!’
Wie deze genotsbetekenis van het goede leven in gedachten
heeft, zal echter weinig begrijpen van een bekende uitspraak van
de oude Griekse filosoof Aristoteles (in het begin van zijn Politica):
‘De polis is weliswaar ontstaan voor het overleven, maar bestaat
voor de zaak van het goede leven.’ In een volgend hoofdstuk van
dit boek zal uitvoerig ingegaan worden op Aristoteles en zijn begrip van de polis, de stad of kleine staat zoals we die in de klassieke
oudheid tegenkwamen. Maar het zal direct al duidelijk zijn: als
Aristoteles over ‘het goede leven’ spreekt, gaat het niet om de
spreekwoordelijke bloemetjes die buiten gezet worden op een bepaald moment – tijdens een vakantie of van weekend tot weekend.
Het gaat dan veel meer om het totale leven dat iemand leidt als persoon samen met anderen, verwanten, vrienden maar zelfs ook
samen met andere staatsburgers. Klopt dit leven? Is iemand geslaagd in het leven?
Maar wat is ‘geslaagd’? Gaat het dan om succes? Wat is dat dan?
Jeffrey Skilling, Ken Lay en Andy Fastow golden in het jaar 2000
als zo ongeveer de meest succesvolle zakenmensen van de Verenigde Staten. Ze stonden aan het hoofd van Enron, een van de
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snelst gegroeide en grootste Amerikaanse energiemaatschappij
ooit. Maar een jaar later ging Enron plotseling failliet. Achteraf
bleek dat het hele succes gebaseerd was op fraude en manipulatie.
Het bleek dat het bedrijf zelfs enkele keren een massale stroomstoring georganiseerd had om daarmee de prijs van stroom op te
drijven. Skilling en Fastow werden tot lange gevangenisstraffen
veroordeeld (Lay overleed plotseling voordat de veroordeling rond
was). Het is duidelijk dat hun leven uiteindelijk niet erg geslaagd
was. Maar stel dat hun wangedrag nooit was ontdekt? Zou hun
leven dan wel ‘geslaagd’ zijn? Waren ze ‘geslaagd’ op het hoogtepunt van hun succes, toen het faillissement nog een eeuwigheid
ver weg leek? Kan ‘het goede leven’ samengaan met fraude? Of is
het dan, ondanks het uiterlijke succes, toch niet echt ‘goed’? Wanneer in de filosofie over ‘het goede leven’ gesproken wordt, gaat
het precies om deze vragen. Wanneer kunnen we een leven goed
of geslaagd noemen, ook als we daar vanuit verschillende kanten
kritisch naar kijken en verschillende factoren (gelukservaring, moraliteit, welvaart, etc.) meewegen?

4. Filosoferen over het goede leven en de vrije markt

Wat is het goede leven en brengt de vrije markt, als een
kerndomein van de moderne samenleving, ons daar dichterbij of voert ze ons er juist vandaan?
En, als de huidige vrije markt en het goede leven niet altijd samen opgaan, hoe kunnen we dan inzichten ontwikkelen die hen wel meer op één lijn brengen?

We gaan ervan uit dat de vrije markt nauw verbonden is met de
moderne samenleving en met een van de centrale ontwikkelingen
in de moderne tijd, de bevrijding van het individu. Hoe wordt deze
vrijheid bevorderd of juist bedreigd door de vrije markt? Hoe kunnen mensen omgaan of hoe dienen ze om te gaan met hun vrijheid
in de context van de vrije markt, als ze het goede leven willen realiseren?
Om de verhouding van het goede leven en de vrije markt te bespreken, gebruiken we in dit boek een combinatie van twee takken
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De centrale vraag die we in dit boek bespreken is ogenschijnlijk
heel simpel:

van de filosofie. ‘Historische filosofie’ bestudeert vooral de grote
(en soms ook wat minder grote) denkers uit het verleden in hun
eigen context. Wat hebben Aristoteles of Hegel eigenlijk bedoeld
en wat kunnen we van hun inzichten leren over onze eigen situatie? Daarnaast is er de ‘systematische filosofie’. Daarin gaat het er
om zelf scherpe vragen te stellen en zelf een eigen goed onderbouwd antwoord op die vragen te geven. Beide takken van de filosofie hebben elkaar hard nodig. Want voor het scherp stellen van
vragen en het vinden van goed onderbouwde antwoorden is goede
kennis van wat eerdere denkers daarover gezegd hebben onontbeerlijk. Omgekeerd, om denkers uit het verleden goed te begrijpen, moeten we zelf eigenlijk hun redeneringen ‘meemaken’ en
‘meedenken’: langs welke argumentaties zijn zij tot vragen en antwoorden gekomen? In dit boek bespreken we beide.
Bij genoemde manieren van filosoferen behoort wat ons betreft ook de verheldering van onze bestaanservaring. Hoe doet het
leven zich aan ons voor en hoe kunnen we recht doen aan de verschillende dimensies van ons bestaan? Om het eigene van onze bestaanservaring goed in beeld te krijgen, is het verhelderend om te
analyseren in hoeverre deze afwijkt van eerdere fasen in onze cultuur. Wat is het nieuwe en daarmee eigene van de moderne samenleving en de moderne markt in vergelijking met vroeger? Hiermee
betreden we het terrein van de cultuurfilosofie. Zowel de geschiedenis van de filosofie als de systematische filosofie zetten we in
om het eigene – en daarmee vaak ook de eigen problemen – van
een bepaalde cultuur of cultuurfase in beeld te krijgen. Hierbij
worden ook de filosofische inzichten van de ene tijd en cultuur
vergeleken met die van een andere tijd en cultuur.
Dit boek is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk over ‘het
goede leven in meervoud’, geeft een eerste uitwerking van de ‘systematisch-filosofische’ vraag naar het goede leven. We stellen daar
dat de bepaling van het goede leven zich rekenschap moet geven
van vijf elementaire ‘dimensies’ van het menselijk bestaan, die
men ook wel als bestaansvoorwaarden op kan vatten: 1) relaties 2)
instituties 3) het lichaam 4) de natuur en 5) zin. Het uitgangspunt
van dit boek is dat een goed leven niet denkbaar is, ja zelfs niet leefbaar zonder deze vijf dimensies.
Sommige van die dimensies lijken in een bepaald opzicht triviaal: bij mensen zonder lichaam kunnen we ons weinig voorstellen (wat overigens nog helemaal niets zegt over hoe we goed met
ons lichaam om kunnen gaan). En zonder de natuur kunnen we in
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ieder geval niet leven. Andere dimensies, zoals ‘zin’, klinken wellicht abstracter, of misschien zelfs overbodig. Maar ook dan: als
we het leven als volstrekt zinloos ervaren, kunnen we nauwelijks
verder (zoals veel psychische hulpverleners constateren). En kunnen we ons het menselijk functioneren voorstellen zonder relaties
met anderen? Robinson Crusoe, op zijn onbewoonde eiland is een
romanfiguur maar had hij ooit werkelijk kunnen bestaan? Bovendien: zodra mensen enigszins duurzaam met elkaar samenleven,
worden er instituties gecreëerd, bijvoorbeeld rechtspraak, politiek, onderwijs, omgangsvormen, gender- en familieverhoudingen, manieren van omgaan met en overdracht van bezit. Zonder
dit soort structuren lijkt een menselijke samenleving niet denkbaar en iedereen krijgt er dan ook mee te maken. Overigens, dat
deze vijf dimensies voor ieder mens van betekenis zijn, wil niet
zeggen dat ze altijd en overal op dezelfde manier worden vormgegeven. Integendeel, de manier waarop deze vijf elementen worden
ingevuld en hoe zij zich tot elkaar verhouden, verschilt soms hemelsbreed van cultuur tot cultuur, van tijd tot tijd, en van mens
tot mens.
Na het eerste, meer in de lijn van de systematische filosofie opgezette hoofdstuk, hebben de hoofdstukken twee tot en met zes
een overwegend cultuurfilosofische inslag. Hiermee willen we een
scherp zicht krijgen op het historisch bijzondere karakter van de
‘vrije markt’ die wezenlijk verbonden is met de ontstaansgeschiedenis van onze moderne tijd.
Om zicht te krijgen op het eigene van de moderne tijd, zullen
we – bij wijze van contrast met de huidige tijd – in het tweede en
derde hoofdstuk eerst stilstaan bij twee eerdere fases van onze westerse cultuur. Daarbij zullen we ingaan op de verschillende opvattingen van het goede leven die daarin naar voren kwamen (en op
verschillende manieren ook nog doorwerken in onze huidige tijd).
In het tweede hoofdstuk staan we eerst stil bij het begrip van
het goede leven in het oude Griekenland, waar de westerse filosofie
begonnen is. We bespreken daar het werk van Aristoteles en de
door hem ontwikkelde deugdethiek. Deze ethiek is ten nauwste
verbonden met de polis (stadstaat) waarin het aristocratische levensideaal leidend was. Los van die specifieke context liggen in de
Aristotelische deugdethiek fundamentele inzichten besloten die
ook voor hedendaagse discussies over het goede leven nog van
groot belang zijn.

In hoofdstuk drie bespreken we de opvatting van het goede leven
in het christendom en de wijze waarop deze het leven in de middeleeuwse Noordwest-Europese steden (denk aan Brugge, Cambridge, Amsterdam) heeft beïnvloed. Deze steden zijn de bakermat
geworden van de zogeheten ‘burgerlijke cultuur’, waarin een
vroege versie van de vrije markt een centraal bestanddeel wordt.
Tegen de achtergrond van de Griekse en de middeleeuwse wereld
schetsen we in hoofdstuk vier en vijf de centrale kernmerken van
de moderniteit, die de echte geboortegrond vormen van de moderne vrije markt. We laten zien dat de verschillende aspecten die
kenmerkend zijn voor het proces van modernisering op verschillende manieren draaien om de ‘bevrijding van de mens’. Maar het
abstracte vrijheidsbegrip dat daarbij gehanteerd wordt, kan zich
in de context van de vrije markt op een manier verwerkelijken die
onvoldoende rechtdoet aan de genoemde vijf bestaanscondities,
zodat daarmee ook het goede leven wordt ondermijnd. Langs deze
weg kunnen we het unieke en tegelijk ook problematische karakter
van de moderne vrije markt scherp in het oog krijgen. Dat gebeurt
in hoofdstuk zes dat tegelijk een overgang vormt naar het tweede
deel van dit boek.
Zoals hierboven aangegeven, staat in dit boek de vraag centraal
of de vrije markt als spits van de moderne samenleving het goede
leven dichterbij brengt of juist in de weg staat. In het tweede deel
zullen we laten zien welke spanningen en tegenstrijdigheden er
bestaan tussen de genoemde vijf dimensies van het goede leven en
de manier waarop onze vrijheid zich mede in de context van de
moderne markt verwerkelijkt. De hoofdstukken zeven tot en met
elf zijn daarmee, in vergelijking met de hoofdstukken in deel één,
meer ‘systematisch’, begripsmatig en argumentatief-analyserend
van aard. Wat betekent de manier waarop onze vrijheid gestalte
krijgt in de vrije markt voor onze verhouding tot medemensen, tot
instituties, tot ons eigen lichaam, tot de natuur en tot onze ervaring van zin? We zullen ieder hoofdstuk in deel twee inleiden met
een bespreking van een film of roman, en in ieder hoofdstuk wordt
een keur aan relevante filosofen, zowel hedendaagse als historische, gepresenteerd, en kritisch benaderd.
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De vrije markt en het goede leven
in meervoud: vijf dimensies

1. De mens, de vraag naar het goede leven en de filosofie

Augustinus van Hippo (354 – 430),
filosoof, theoloog en kerkvader. Doceerde
retorica in Milaan, werd daar christen en
later bisschop in zijn geboortestreek bij
Hippo, Noord-Afrika. Zijn bekendste
werken zijn Confessiones, een soort spirituele autobiografie, en De Civitate Dei, dat
naar aanleiding van de Val van Rome een
zeer omvattende, christelijk geïnspireerde
filosofie van de geschiedenis, politiek en
samenleving biedt.

De laat-klassieke filosoof Augustinus, vast niet de eerste mens met
een diepgaand innerlijk leven, maar wel de eerste die daar uitvoerig over schreef, formuleerde dit zo: Quaestio mihi factus sum (ik ben
voor mezelf een vraag geworden).
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Het stellen van vragen over het goede leven is kenmerkend voor
mensen. Een koe bijvoorbeeld, stelt zichzelf dit soort vragen niet,
althans voor zover wij weten. Hoeveel we ook met dieren gemeen
hebben, het stellen van de vraag of en hoe ons leven ook een ‘goed
leven’ is, lijkt typisch menselijk.

We kunnen meer in het algemeen zeggen dat de mens het
wezen is dat zich tot zichzelf verhoudt of – nog iets preciezer – dat
zich tot zichzelf-in-de-wereld verhoudt. Met ‘wereld’ doelen we dan op
de totale situatie waarin ieder mens zich bevindt: het leven met
andere mensen, met de natuur, met de dingen, oftewel onze omstandigheden. We zijn in staat naar onszelf te kijken in relatie tot
onze omstandigheden, om doelen te stellen, beslissingen te nemen
en onszelf te evalueren. Kortom: we zijn in staat tot ‘reflectie’, tot
bespiegeling. Dat betekent ook dat we – terecht of ten onrechte –
trots kunnen zijn op resultaten die we behaald hebben, blij kunnen

Ernst Cassirer (1874 – 1945) was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neokantianisme in Duitsland. In 1933
ontvluchtte hij Duitsland en doceerde vervolgens in Zweden,
Engeland en de Verenigde Staten. Zijn bekendste werk is de
3-delige Philosophie der symbolische Formen. An Essay on Man is
als een inleiding hierop te lezen. Zijn laatste werk was The
Myth of the State (1946).

zijn als het ons ‘goed’ gaat. Maar we mogen ook teleurgesteld of gefrustreerd zijn als de verwachte resultaten uitblijven. We kunnen
ons zelfs beschaamd of schuldig voelen, in het geval dat we verkeerde keuzes gemaakt blijken te hebben. Een koe – of willekeurig
welk ander dier, om over planten of de levenloze materie maar te
zwijgen – lijkt geheel met zichzelf en haar omstandigheden samen
te vallen. Ze is wie ze is en lijkt daar – mits aan bepaalde bestaansvoorwaarden is voldaan – tevreden mee. Het dier heeft primair een
instinctmatig responsrepertoire om met die omstandigheden om
te gaan (hoewel bij hogere primaten ook sporen van niet-instinctmatig gedrag aanwijsbaar lijken). Maar mensen kunnen zich gelukkig of ongelukkig voelen al naar gelang de omstandigheden én
vooral al naar gelang de wijze waarop zij die omstandigheden ervaren en waarderen. Mensen verhouden zich dus tot de totaliteit
van hun leven en kunnen de vraag stellen naar het goede leven.
Kenmerkend voor de mens is bovendien dat dit ‘zich tot zich-
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Want de mens is zieker, onzekerder, veranderlijker, minder gefixeerd dan welk ander dier ook, zoveel is zeker – hij is hét
zieke dier: hoe komt dat? Stellig heeft hij ook meer geriskeerd,
vernieuwd, getrotseerd, het noodlot uitgedaagd dan alle overige dieren tezamen; hij, de grote experimentator met zichzelf, de onbevredigde, onverzadigde, die met de dieren, de
natuur en de goden om de laatste heerschappij vecht – hij, de
nog steeds niet bedwongene, de eeuwig toekomstige, die
geen rust meer vindt van zijn eigen dringende kracht zodat
zijn toekomst onverbiddelijk als een spoor in het vlees van
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zelf verhouden’ tot uitdrukking gebracht wordt in ‘tekens’ (misschien kunnen we ons niet eens tot onszelf verhouden zonder tekens!). Onze ervaringen van blijdschap, trots, angst, frustratie,
moed, schoonheid, enzovoort, worden door mensen tot uitdrukking gebracht in taal, tekens of symbolen.
Mensen ‘tekenen’ – ook heel letterlijk. In bijvoorbeeld de grotten van Lascaux in Frankrijk, een van de oudste vindplaatsen van
menselijke bewoning in Europa (ong. 19.000 jaar v. Chr.), vinden
we al schitterend uitgewerkte tekeningen van dieren en jachttaferelen. De waarneming dat mensen hun ervaringen tot uitdrukking
brengen in ‘tekens’ heeft de twintigste-eeuwse filosoof Ernst Cassirer ertoe gebracht de mens te omschrijven als animal symbolicum,
een symboliserend dier. Het brede begrip ‘symbool’ is door hem
gekozen omdat de wijze waarop mensen uitdrukking geven aan
hoe zij zich tot zichzelf-in-de-wereld verhouden heel verschillende
gestalten, ‘symbolische vormen’, kan aannemen. Cassirer noemt
hier onder meer de religie, de kunst, de taal en de wetenschap en…
natuurlijk de filosofie!
Dat de mens zich tot zichzelf in de wereld verhoudt, is aan de
ene kant prachtig – kijk wat het oplevert aan de zojuist genoemde
symboolvormen. Maar het is niet enkel een genoegen, evengoed is
het een last die op de mens kan drukken. Soms zouden we liever
een dier zijn, niet hoeven na te denken, niet eindeloos keuzes te
hoeven maken, niet eindeloos bezig zijn onszelf te evalueren.
Waarschijnlijk hebben mensen altijd wel last gehad van dit soort
keuzestress, of beter, van deze ‘reflexiviteitsstress’. Er zit een diepe
onrust in mensen; ‘onrustig is ons hart in ons’, sprak de reeds genoemde Augustinus al (om daaraan toe te voegen dat de mens alleen rust kan vinden in God). De 19de-eeuwse filosoof Friedrich
Nietzsche sprak mede daarom van de mens als een ‘ziek dier’…

ieder heden woelt: – hoe zou zo’n moedig en rijk dier dan niet
ook het meest bedreigde, het langst en diepst zieke van alle
kunnen zijn?...
– (Genealogie van de moraal, III, 13).

De genoemde symbolische vormen worden vrijwel altijd gedeeld
met andere mensen. Ze lijken zo mede te dienen om de druk van
de onrust op de schouders van de enkeling te verlichten. Religie
bijvoorbeeld was in de loop van de geschiedenis heel vaak typisch
een zaak van een gemeenschap. De goden die vereerd werden,
waren de goden van de stam en de festivals ter ere van de koning
waren collectieve feesten waarin mensen rituele vormen met elkaar deelden. Ook kunst speelt zich doorgaans af in behoorlijk
vaste, gedeelde vormen, ‘genres’ genoemd. Een musicus schrijft
wel nieuwe muziek, maar het verschijnsel muziek zelf, als activiteit met instrumenten en klanken, bestaat al en hoeft niet uitgevonden te worden. Iets soortgelijks geldt ook voor de moraal en de
vorm van het goede leven: wij leven met elkaar en delen al bepaalde
omgangsvormen, normatieve gewoontes en principes waar we gemeenschappelijk van uitgaan. We hoeven ze niet zelf uit te vinden.
Nietzsche had overigens grote problemen met het gedeelde, gemeenschappelijke karakter van symbolische vormen en vooral ook
van de moraal. Een gedeelde moraal is iets voor de kudde, de grote
massa. De Übermensch daarentegen, de mens die waarlijk vrij en creatief is, schept zijn eigen waarden, voorbij alle traditionele ideeën
over goed en kwaad. Hij is in die zin een individualist pur sang.
Dat lijkt ook een van de redenen waarom Nietzsches denken in
de eerste decennia van de 21ste eeuw weer zo populair is geworden.
Immers, als iets kenmerkend is voor het hedendaagse leven, dan
is het wel de overvloed aan keuzemogelijkheden, waar we als individu mee geconfronteerd worden. Dat heeft niet alleen betrekking
op ons consumptiegedrag, maar het lijkt wel alsof we ook onze
waarden en onze moraal, inclusief een levensbeschouwing zelf dienen te kiezen; als we tenminste een moraal of een levensbeschouwing willen (want zelfs dat lijkt al een keuze).
Hedendaagse mensen hebben daarom vaak het gevoel dat hun
leven een individueel project is, iets dat ze zelf moeten ondernemen en dat ook kan mislukken. Dat kan veel onzekerheid geven.
Voortdurend vragen mensen zich dan ook af of ze het wel goed
doen. Als ik kies voor deze baan, deze vakantie, deze partner, welke
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andere, wellicht ook heel spannende, laat ik dan schieten? Er lijkt
in onze samenleving, in de voortdurende zoektocht naar het goede
leven, een strenge (zoals de Britse socioloog Margaret Archer dit
noemt) ‘reflexive imperative’ te gelden: gij zult voortdurend uw
leven kritisch evalueren! Haal je er wel uit wat er in zit? Daar komt
tegenwoordig nog een soort ‘geluksimperatief ’ overheen, als een
hoogste gebod voor de moderne mens: gij zult het maximale uit je
leven halen en gelukkig zijn!
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is de laatste
jaren ‘levenskunst’ een populair filosofisch thema geworden: hoe

te kiezen in tijden van keuzestress? Hoe word je gelukkig? Hoe te
kiezen als je de criteria volgens welke je moet kiezen, ook moet kiezen? Daar lijkt Nietzsche goed bij aan te sluiten met zijn grote nadruk op het individu dat zelf, zonder steun van tradities of
levensovertuigingen, heroïsch het eigen leven vormgeeft en zijn
eigen waarden en standaarden kiest. Hij wordt daarom ook nogal
eens opgevoerd als inspiratiebron voor hedendaagse levenskunst.
Of dat terecht is, is de vraag, want voor Nietzsche is de Übermensch
een zeldzaamheid en is de massa niet bij machte een dergelijk
leven te leiden. Zij mogen zich gelukkig prijzen als de Übermensch
hun leven zin geeft. In onze maatschappij lijken beroemdheden
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Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Duits filosoof,
die zich ‘filosoof met de hamer’ noemde, was
zeer kritisch op de burgerlijke en religieuze
cultuur van zijn tijd. ‘God is dood’ is een bekende
uitspraak. Hij wees de ‘wil tot macht’ aan als
centrale menselijke drijfkracht. Bekende werken
zijn Also sprach Zarathustra en Jenseits von Gut
und Böse.

die rol te vervullen; en of dat nu werkelijk Übermenschen zijn valt
te betwijfelen…
Wanneer wij het hebben over het goede leven in filosofische
zin gaat het niet om piekmomenten van plezier (vakantie, weekend) maar om een langdurig levenspatroon dat door iemand min
of meer bewust gekozen en ontwikkeld is en dat hij als het goede
ervaart en begrijpt. Dat mensen bewust kunnen leven en daar via
symbolen uitdrukking aan kunnen geven, maakt hen juist tot
mensen, en geen dieren, maar het geeft ook de nodige twijfels: is
het door mij gekozen goede leven inderdaad goed?
Wat doet de filosofie met de vraag naar het goede leven? Socrates zei in zijn beroemde ‘Apologie’ dat een leven dat zichzelf niet
kritisch onderzoekt, niet waard is geleefd te worden. Dat is een stevige uitspraak. In deze uitspraak kondigt zich een lange traditie
aan die filosofie ziet als de exclusieve weg naar een goed en zinvol
leven. Filosofie kan zich dan gemakkelijk opwerpen als de concurrent van, en rechter over, andere symbolische vormen als religie,
kunst en wetenschap.
Zo exclusief zien wij dat niet. Maar wel zien we filosofie in lijn
met Socrates als de kritische bevraging van allerlei opvattingen
omtrent het goede leven. Zo kunnen we enerzijds verborgen vooronderstellingen van die opvattingen in het vizier krijgen en anderzijds mogelijkheden scheppen voor nieuwe perspectieven van
waaruit meer adequate opvattingen ontwikkeld kunnen worden
(we komen verderop terug op wat ‘meer adequaat’ kan betekenen).
Ook is heel belangrijk: net als Socrates hoort filosofie voor ons
thuis op de agora, op de markt, in de publieke ruimte, in alle openbaarheid, en nodigt ze iedere geïnteresseerde uit om mee te denken en te debatteren.

2. De vrije markt als een bijzonder economisch systeem
In dit boek geven we bijzondere aandacht aan de markt, als een van
de belangrijkste elementen in de moderne samenleving. Markten
lijken overal te zijn. Er is een energiemarkt, een aandelenmarkt en
er zijn financiële markten. We spreken van ‘marktwerking’ in de
zorg of in het onderwijs. Mensen spreken zelfs wel van een huwelijks- of relatiemarkt. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘de
markt’ of zelfs ‘de vrije markt’? Het moge duidelijk zijn dat we het
dan niet primair hebben over de Albert Cuyp in Amsterdam, de
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2.1 Economische standaardbeschrijvingen
Uitgaande van hetgeen hedendaagse economen doorgaans verstaan onder de vrije markt zouden we deze als volgt kunnen omschrijven:
De vrije markt is het wereldwijde systeem waarin ondernemingen en privé-personen goederen en diensten kunnen
ontwikkelen en aanbieden aan elkaar. Daarbij kunnen ze vrije
keuzes maken en beschikken zij over productiemiddelen,
koopkracht en rationaliteit zodat zij tot onderlinge transacties kunnen komen, waarbij de prijs primair wordt bepaald
door de verhouding van vraag en aanbod.
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Bazaar in Beverwijk of de vrijmarkt op Koningsdag. We hebben het
dan ook niet specifiek over een van de zojuist genoemde meer abstracte markten (energie, aandelen, geld).
Wanneer we hier spreken over ‘de vrije markt’ doelen we op de
specifieke manier waarop de uitwisseling van kapitaal, goederen
en diensten tussen mensen, bedrijven, organisaties en landen
wordt georganiseerd. Dat een dergelijke uitwisseling plaatsvindt
in de vorm van een moderne vrije markt is niet vanzelfsprekend.
Als we voor het merendeel zelf zouden produceren wat we nodig
hebben ontstaat er geen vrije markt. Ook kunnen we gezamenlijk,
als een soort coöperatie, dingen produceren en dan delen. In dat
geval ontstaat er een deeleconomie. Ook dan past het woord
‘markt’ niet. We zouden alles wat we produceren aan elkaar kunnen
geven, als geschenk, een gifteconomie. Ook zouden we alles wat
we produceren bij elkaar op een grote hoop kunnen leggen en het
dan uitdelen, aan iedereen evenveel, of juist naar behoefte. Dan
zouden we kunnen spreken van herverdeling, bijvoorbeeld georganiseerd door een overheid, maar ook dan past de term ‘markt’
niet. In het verleden zijn er allerlei andere economische organisatievormen geweest en op sommige plaatsen ter wereld bestaat er
nog steeds geen vrije markt. Het gaat dan overigens niet alleen om
‘primitieve samenlevingen’. Het communisme of staatssocialisme
zoals dat in de Sovjet-Unie en China vorm kreeg, wilde nadrukkelijk een alternatieve economische orde zijn voor het moderne kapitalisme en de daarmee verbonden uitwassen. De wijze van
organiseren van een economie via de vrije markt is dus een optie
onder vele andere. Waardoor kenmerkt deze optie zich?

Om het eigene van de vrije markt nog scherper in beeld te krijgen,
worden vaak de volgende elementen naar voren gebracht:
De markt is gebaseerd op privé-eigendom, niet alleen van consumptiegoederen maar ook van de productiemiddelen (kapitaal, fabrieken, grond, grondstoffen en in zekere zin ook arbeid). Een
kooptransactie is dan ook in de kern de overdracht van het privéeigendom van de een aan de ander, tegen een daarvoor afgesproken
financiële tegenprestatie.
Typisch voor de vrije markt is het mechanisme van concurrentie
tussen personen en bedrijven dat ervoor zorgt dat prijzen laag blijven; immers, als een concurrent hetzelfde aanbiedt voor een lagere
prijs, raakt men afnemers en consumenten kwijt.
De prijs van goederen en diensten komt op de vrije markt tot
stand op basis van vraag en aanbod: als het aanbod toeneemt, daalt
de prijs; als de vraag toeneemt, stijgt de prijs. Bij de afname van aanbod of vraag, gebeurt precies het omgekeerde. Dit betekent ook dat
de totstandkoming van de prijs in principe gezien wordt als een onpersoonlijk mechanisme. Als prijzen bepaald worden doordat mensen elkaar kennen en voordeeltjes geven, heet dat in markttermen al
snel ‘corruptie’. De markt werkt optimaal als persoonlijke relaties de
werking van het mechanisme niet verstoren. Iets soortgelijks geldt
voor morele overwegingen. Is de prijs voor voedsel een rechtvaardige prijs? Die vraag wordt in de standaardomschrijvingen van de
markt niet gesteld en mag ook niet gesteld worden. Hoewel de
kooptransacties vaak natuurlijk wel door personen worden gesloten,
zijn ze toch in essentie onpersoonlijk. Producenten en consumenten
zijn altijd wederzijds inwisselbaar. Als een deal met een concurrent
winstgevender of goedkoper is, ga je daarheen.
Op de vrije markt zijn actoren actief die in principe over het vermogen beschikken om rationele afwegingen te maken of en hoe hun
eigen belang het beste gediend wordt (‘maximalisering van preferenties’). Dit is het mensbeeld van de homo economicus, waar veel
economische theorievorming van uitgaat.
In de vrije markt speelt geld een centrale rol, als ruilmiddel en
als rekenmiddel, en natuurlijk ook als een in zichzelf begerenswaardige zaak. Geld speelt een centrale rol bij het stimuleren en sturen
van nieuwe investeringen. Ook al heeft iemand hele goede ideeën,
uiteindelijk komt het erop aan om financiers te vinden die de uitvoering van het idee mogelijk willen maken. Die investeerders doen dat
vrijwel altijd alleen als ze ‘rendement’ verwachten, en dus op termijn
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Markten zoals we die zojuist als voorbeelden hebben genoemd,
(energiemarkt, voedselmarkt, aandelenmarkt, financiële markten,
etc.) hebben natuurlijk op heel verschillende ‘producten’ betrekking. Ze zijn evenwel allemaal op ongeveer dezelfde manier georganiseerd, de manier die we hier nu net beschreven hebben.
Daarom spreken we over de vrije markt vooral als een manier van
organiseren van economisch verkeer.
2.2 Hoe we de markt ervaren: een nadere verkenning
De zojuist gegeven beschrijving is erg abstract. Wat bij elk abstract
begrip gebeurt, zien we ook hier: er worden bepaalde aspecten uitgelicht en verhelderd, maar andere zaken worden juist aan onze
ogen onttrokken. Om dat laatste in beeld te krijgen, roepen we de
denkbeeldige app uit het inleidende hoofdstuk in herinnering. Die
kan ons helpen om de vrije markt veel concreter – als ervaarbare
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meer geld kunnen krijgen dan ze in eerste instantie investeren. Een
vrije markt is zeker niet zonder meer hetzelfde als kapitalisme. Naar
gelang de rol van geld en investeerders belangrijker wordt, spreekt
men meer van kapitalisme. De vrije markt zoals die nu wereldwijd
functioneert, kunnen we daarom ook wel een kapitalistische markt
noemen.
De vrije markt is nooit helemaal vrij, maar vereist het bestaan
van bepaalde spelregels. Op de naleving daarvan moet toezicht worden gehouden, bijvoorbeeld door overheden of door internationale
organisaties. Dit toezicht is nodig voor bepaalde kwaliteitseisen, de
financiële afhandeling, de handhaving van concurrentie, enzovoort.
De vrije markt wordt innovatief genoemd. Mede als gevolg van
onderlinge concurrentie worden steeds nieuwe producten of efficiëntere productieprocessen ontwikkeld. Door markten komen bepaalde innovaties beschikbaar voor de hele maatschappij (denk aan
het feit dat veel mensen een mobieltje hebben). Daarbij zit overigens
een lastig probleem in de verhouding met het eerste genoemde kenmerk: wie is eigenaar van nieuwe ideeën, de uitvinder, het bedrijf, of
de gemeenschap? Daarvoor zijn patenten bedacht: de uitvinder is
gedurende een bepaalde tijd eigenaar, daarna is de kennis in principe vrij. Dat zich hier allerlei problemen voordoen, moge duidelijk
zijn: mag een farmaceutisch bedrijf bijvoorbeeld de kennis van levensreddende medicijnen voor zich houden en hoeveel geld mag het
daar dan voor vragen?

realiteit – in beeld te krijgen. We krijgen dan zicht op de verschillende soorten actoren die op de markt actief zijn en die allemaal
een heel eigen rol vervullen – en zo het systeem vormgeven en in
stand houden (en die dus ook een centrale rol spelen bij mogelijke
veranderingen op en van de markt). Die actoren laten zich in hun
activiteiten leiden door bepaalde ideeën en verlangens omtrent het
goede leven.
A. Consumenten – Zodra we een spijkerbroek kopen – in de winkel
of online – geldt dat we een bepaalde rol vervullen op de vrije
markt: we worden consument, dat wil zeggen, we geven geld aan
iets uit, en wel om een bepaalde behoefte te bevredigen. Nu is in
onze tijd consumptie een van de kernelementen van het goede
leven geworden. Denk aan een term als ‘funshoppen’. Maar
waarom eigenlijk? Deels spelen hier fysieke behoeften. Zonder een
warme broek kom je eenmaal de winter niet door. Maar het gaat
vaak ook om allerlei vormen van niet noodzakelijke of zelfs overbodige luxe en comfort. Meestal spelen ook sociale en psychologische aspecten mee: de behoefte om je te onderscheiden of juist de
behoefte om te laten zien dat je bij een bepaalde groep hoort. Dat
gaat soms heel ver (en marketeers weten daar goed op in te spelen):
op scholen kunnen leerlingen een visueel vrijwel identieke spijkerbroek dragen. De een voelt zich hiermee een loser (het ‘foute’
merk) en durft eigenlijk niet naar school, terwijl de ander er zelfverzekerd als een koning mee pronkt (het ‘goede’ merk). Wat zijn
eigenlijk behoeften en voorkeuren? Waar komen ze vandaan?
Wanneer zijn ze werkelijk van ons? Dragen die producten die we
consumeren wel altijd bij aan het goede leven of is er ook sprake
van koop- of consumptiedwang?
B. Producenten – Als we op de denkbeeldige app iets verder uitzoomen, zien we ook de producenten van de spijkerbroeken. Productie
vormt voor velen een onderdeel van het goede leven. Ondernemerschap staat in onze samenleving hoog aangeschreven. ‘Een ondernemend type’ geldt als aanbeveling op het cv. Bij scherper toekijken
blijkt de wereld van de productie ingewikkeld te zijn (geworden).
De in Nederland aangeboden spijkerbroek geldt vaak als Amerikaans van oorsprong en is waarschijnlijk gemaakt in China of Bangladesh. We spreken in dit verband van globalisering omdat de
moderne economie is georganiseerd in globale netwerken die de
aarde als geheel omspannen. Bij die lange productieketens kan men
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C. Financiers – Productie en consumptie tezamen zijn ingebed in
een wereldwijd financieel systeem waarin veel geld wordt verdiend
door te beleggen en geld uit te lenen. Banken, grote beleggers
(zoals pensioenfondsen), durfinvesteerders, hedge funds en particulieren – er zijn allerlei partijen actief die zoeken naar rendabele
investeringen. Bedrijven hebben dat ook nodig. Wellicht gaat het
spijkerbroekenbedrijf naar de beurs om aandelen uit te geven. Dat
is een van de belangrijkste manieren waarop grote bedrijven
nieuwe investeringen kunnen financieren. Het beurs- en aandelensysteem vormt een belangrijk onderdeel van de huidige economie, misschien wel het hart van het kapitalisme. Regelmatig kan
het financiële systeem echter zelf in een crisis komen (zoals in 2008
gebeurde). Dat kan dan soms wel weer grote gevolgen hebben voor
de reële economie (faillissementen, oplopende private en overheidsschulden, dalende werkgelegenheid, instortende huizenmarkt, etc.). De laatste jaren is er op allerlei manieren kritiek
geleverd op de rol van het financiële systeem in onze economie.
Het is in ieder geval zeer de vraag of de huidige financieel gedreven
economie wel het meest nuttig is en het meest ‘maatschappelijke
waarde toevoegt’. Maar wat verstaan we dan precies onder ‘nut’ en
‘waarde’?
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allerlei vragen stellen over wie wat krijgt en over wat rechtvaardig
is (de feitelijke producent krijgt vaak maar op zijn best enkele procenten van de uiteindelijke verkoopprijs, zijn werknemers nog weer
veel minder). De producenten van een bepaald merk jeans gaan vervolgens op de ‘vrije markt’ de concurrentie aan met andere merken.
Zij doen er alles aan om te zorgen dat de consument specifiek hun
spijkerbroek koopt en niet die van de concurrent.
Omdat de productieketens zo lang zijn met veel tussenschakels, is het in de vrije markt vaak heel onduidelijk wie nu precies
waarvoor verantwoordelijk is. Moet de consument zich er zelf van
vergewissen dat de spijkerbroek onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt? Is dat een zaak van de eindverkoper? Of van tussenhandelaren? Van de fabrikanten? Van regeringen, maar welke
dan – een product gaat tegenwoordig niet alleen door veel handen,
maar ook door veel landen. Moet iemand zich sowieso wel verantwoordelijk weten? Is niet juist het ‘marktmechanisme’ zelf verantwoordelijk voor de eigen uitkomsten, en hebben we daar als
mensen wel invloed op?

2.3 ‘Vergeten’ aspecten: moraal, cultuur en ideologie
Door via onze app al uitzoomend te kijken naar de verschillende
actoren in de vrije markt, wordt al snel duidelijk dat er aan de
ogenschijnlijk eenvoudige aankoop van een spijkerbroek allerlei
kanten zitten die in de beschrijving uit de standaardhandboeken
economie niet benoemd worden. Dat aan de keuzes die zowel consumenten als producenten en financiers maken, volop morele kanten zitten, krijgen we in de standaardomschrijvingen niet te horen.
Is het wel verantwoord om deze broek te kopen? Is het wel echt wat
ik wil, draagt de broek werkelijk bij aan de kwaliteit van mijn leven
en wat zijn de gevolgen voor anderen? De in de inleiding al genoemde documentaire China Bleu over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waaronder een broek gemaakt wordt, veroorzaakte
in 2005 wereldwijd een schok. Maar willen we dat eigenlijk wel
weten? En zo niet, wat zegt dat dan over ons? En wat zijn de milieuaspecten van de spijkerbroek? Overal waar mensen keuzes maken,
gaat het altijd ook om morele aspecten. De standaardomschrijvingen wekken de suggestie van neutraliteit en objectiviteit maar doen
dat door morele vragen onbenoemd te laten. Niet genoemd, wel
volop present in de empirische realiteit van de markt: moraal.
Wat we doorgaans ook niet te horen krijgen, is dat de vrije
markt in de geschiedenis van de mensheid een volstrekt uniek project is. Markten waar mensen dingen verhandelden gaan op zichzelf heel ver terug in de geschiedenis. We noemden al het Griekse
woord agora. In het klassieke Athene was dit een plein waarop burgers elkaar dagelijks ontmoetten, nieuwtjes uitwisselden en waar
aanvankelijk ook de volksvergaderingen werden gehouden. Daarnaast werd er hier ook handelgedreven. Het was een stadsplein en
marktplein ineen. Ook noemden we al economieën waarin eigen
productie in huishoudens of stamverband centraal stond, zonder
ruil. Daarnaast zijn er gift-economieën, coöperatieve productievormen en herverdelingssystemen. In de 20ste eeuw is op immense
schaal (Rusland, China) geëxperimenteerd met communistische
systemen, die in principe uitsluitend op herverdeling gebaseerd
waren. Maar een systeem waarin we alles wat we produceren en
consumeren, organiseren via onpersoonlijke ruilverhoudingen,
en dat ook nog op wereldschaal, is uniek. Feitelijk gaat dit systeem
ook niet verder dan zo’n 200 jaar terug.
Dat doet allerlei cultuurhistorische en cultuurfilosofische vragen rijzen. Waarom is dit systeem dan nu opgekomen? Is dit systeem het eindpunt van de mensheidsgeschiedenis? Of zal er over
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200 jaar een heel ander systeem zijn? En functioneert ‘het systeem’
dan eigenlijk overal hetzelfde? Of zijn er variaties van vrije marktsystemen, met soms een veel grotere rol van de overheid (staatseconomieën) of een veel grotere rol voor familierelaties en
netwerken van bekenden (of is dat direct maffia of corruptie?).
Treffen we het systeem zoals beschreven sowieso wel ergens in zuivere vorm aan?
Veelal niet genoemd in de omschrijving van de markt, maar wel
onderdeel van de realiteit van de markt is zoiets als cultuur. In dit
boek laten we zien dat de vrije markt zoals omschreven nauw verbonden is met bepaalde ontwikkelingen in de westerse cultuur en
dus allesbehalve vanzelfsprekend is. De vrije markt is geen natuurverschijnsel zoals het weer. De nauwe verbinding tussen markt en
cultuur betekent overigens ook dat de markt in andere culturen
vaak behoorlijk anders functioneert dan in het Westen.
Daarmee stuiten we op een derde element dat in de standaardomschrijvingen aan het oog onttrokken wordt. De vrije markt is
er gekomen omdat mensen bepaalde ideeën over de toekomst van
de samenleving hebben geformuleerd, een bepaalde verwachting
of hoop koesterden voor een betere wereld; kortom gedreven werden door bepaalde ideeën over het goede leven. We spreken dan
ook wel van ideologie: ideeën over de inrichting van de samenleving
die door bepaald groepen mensen worden gedeeld. Deze ideeën inspireren mensen om zich te organiseren en anderen te mobiliseren: zo gaan we de samenleving inrichten, zo wordt het goed, zo
wordt het beter.
Vanaf Adam Smith (1723-1790) tot en met twintigste-eeuwse
economen als Friedrich Hayek (1899-1992) en Milton Friedman
(1912-2006) komen we imposante pleidooien voor de vrije markt
tegen die grote invloed hebben uitgeoefend op beleidsmakers. Die
pleidooien verbinden de vrije markt expliciet aan bepaalde invullingen van het goede leven, in termen van vrijheid en vooral (groei
van) materiële welvaart. De ideologische verdedigers van de vrije
markt worden vaak aangeduid als ‘liberalen’. Omdat de verdediging en verdere uitbouw van de vrije markt vanaf de jaren 70 van
de twintigste eeuw met nieuwe kracht ter hand genomen is, onder
meer door de Amerikaanse president Reagan en de Britse premier
Thatcher (allebei hierbij sterk geïnspireerd door de genoemde
Hayek en Friedman), spreekt men ook wel van neoliberalisme. Economen spreken dan overigens liever van ‘neoklassiek’ denken.
Maar juist hier doen zich allerlei filosofische vragen voor.

Als de vrije markt de belichaming is van bepaalde ideeën kunnen we ons afvragen of dat wel goede ideeën waren en/of nog
steeds zijn. Op grond waarvan zijn die ideeën bedacht? En levert
de vrije markt wel wat er, volgens de geformuleerde ideeën, van
verwacht mag worden? Worden we inderdaad vrij door de vrije
markt, of komen er nieuwe vormen van onvrijheid (denk maar
eens aan hoe ‘vrije markt ondernemingen’ als Google en Facebook
heel veel van onze gedragingen minutieus kunnen volgen en ook
beïnvloeden). Brengt de vrije markt inderdaad het goede leven
dichterbij? Wat is dan eigenlijk het goede leven? Hebben we dan
genoeg aan woorden als ‘vrijheid’, ‘materiële welvaart’ en ‘groei’?
Waarom worden deze drie elementen, moraal, cultuur en ideologie, ‘vergeten’ in de standaardopvattingen van de markt? En worden ze echt vergeten of worden ze weggedrukt? Het zou te veel
ruimte vergen om die vraag hier te beantwoorden. Een deel van
het antwoord ligt wellicht in de naoorlogse ontwikkelingen toen
geleidelijk duidelijk werd dat de grootschalige planeconomieën
het voor wat betreft economische ontwikkeling en menselijke welvaart en welzijn af moesten leggen tegen het vrije marktmodel.
Deze ontwikkeling werd beklonken in 1989 toen in Berlijn De Muur
viel. Het communisme had de grote ideologische strijd verloren.
Het vrije-marktliberalisme bleef over. Daarom leek het niet meer
nodig hier nog kritische vragen bij te stellen. Bovendien hebben
ideologieën heel vaak de neiging om zich voor te stellen als objectieve, universele waarheid waarover men niet meer hoeft na te denken, maar waaraan men slechts moet gehoorzamen – een weinig
filosofische houding.
In onze opvatting – deels als aanvulling en deels als kritiek op
de standaardopvatting – is de vrije markt dus (1) geen neutraalobjectief mechanisme, maar een systeem waaraan een bepaalde
moraliteit ten grondslag ligt en waarin morele overwegingen onverminderd belangrijk blijven; (2) ze is cultuurhistorisch allerminst vanzelfsprekend, maar het resultaat van een bepaalde
geschiedenis en cultuur en kan en/of moet daarom weer veranderen als de onderliggende cultuur verandert en (3); ze is geen doelloos fenomeen maar de belichaming van bepaalde ideeën en
idealen omtrent het goede leven. Dat laatste is een reden te meer
waarom het zinnig is goed naar deze ideeën en idealen te kijken en
zo nodig wellicht alternatieven te ontwikkelen (die dan vervolgens
ook weer in de vormgeving van de markt belichaamd kunnen worden).
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3. Opvattingen over het goede leven: Martha
Nussbaums capability approach
Hierboven stelden we dat we filosofie zien als de kritische ondervraging van opvattingen omtrent het goede leven. We kondigden
aan op zoek te gaan naar ‘meer adequate opvattingen’. Maar wat
zijn ‘meer adequate opvattingen’? Waaraan is de adequaatheid af
te meten? Zijn opvattingen over het goede leven niet heel subjectief ? We maken toch zelf uit wat we goed vinden?
Aan de ene kant klopt dat. Het is juist een van de verworvenheden van de moderne tijd dat je over van alles en nog wat je eigen
opvattingen kunt en mag hebben. Dat betekent echter weer niet
dat alles tegelijk waar kan zijn en dat je alles maar kunt vinden. Ja,
in phantasy-games kun je helemaal zelf een wereld construeren.
Maar in het echte leven valt dat toch tegen. Ieder mens bevindt zich
nu eenmaal in een wereld die al langer bestaat dan hij en die hij
niet eigenhandig geconstrueerd heeft. Daarom schreven we hiervoor dat we ons als mens niet alleen verhouden tot onszelf maar
tot ‘onszelf-in-de-wereld’. Dit is wat de filosofe Hannah Arendt de
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Om maar direct onze kaarten op tafel te leggen: wij zijn van
mening dat de vrijheid van de vrije markt een groot goed is, en we
verlangen niet nostalgisch terug naar een tijd waarin deze niet bestond. Maar wil die vrijheid echt aan het goede leven bijdragen en
niet zelfdestructief worden (denk aan het voorbeeld van de eerdergenoemde drugsverslaafde), zullen we een rijker, adequater idee
van vrijheid en van het goede leven moeten ontwikkelen dan nu
door veel verdedigers van de vrije markt wordt aangereikt. De vrijheid van de vrije markt dient recht te doen aan de genoemde vijf
bestaanscondities of dimensies van het goede leven. Uitgaande
daarvan wordt het hopelijk mogelijk een eigen ‘weeginstrument’
te ontwikkelen waarmee we de vormgeving van de vrije markt kunnen beoordelen.
De zoektocht naar nieuwe maatstaven om te kunnen beoordelen of de vrije markt doet wat ze zou moeten doen – het goede leven
bevorderen – is inmiddels volop gaande, juist ook binnen de economische wetenschap zelf. Er zijn inmiddels pogingen om te
komen tot ‘Bruto Nationaal Geluk’ of een ‘Beter Leven Index’. Ook
filosofen dragen volop aan deze zoektocht bij. Een belangrijke
stem hierin is, al vanaf begin jaren 90, de Amerikaanse filosofe
Martha Nussbaum.

‘human condition’ noemt, de situatie waarin het menselijk leven
zich afspeelt (zie verder, hoofdstuk 9). Hoezeer soms de suggestie
gewekt wordt dat we als virtuele, lijfloze wezens achter schermen
in heel eigen werelden zitten, we zitten toch met ons lijf op één
plek tegelijk, we moeten eten, we moeten slapen, enzovoort. Met
andere woorden: de lichamelijkheid en lokaliteit zijn onontkoombare onderdelen van onze ‘menselijke conditie’, of we het nu leuk
vinden of niet. Opvattingen over het goede leven kunnen daarom
niet puur subjectief zijn, maar ze zullen altijd op de een of andere
manier de menselijke conditie in rekening moeten brengen.

Martha Nussbaum (geb. 1947) doceert in
Chicago en is een van de bekendste hedendaagse filosofen die inmiddels zo’n 20
boeken over een breed spectrum van morele thema’s geschreven heeft. Bekende
titels zijn The Fragility of Goodness, Women
and Human Development (waar de in deze
paragraaf beschreven tien ‘capabilities’
gepresenteerd worden), Animal Rights en
Political Emotions.

Een recente, inspirerende poging om na te denken over wat het
goede leven voor mensen inhoudt, komt van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. De achtergrond vormt voor Nussbaum de
platte manier waarop in internationaal verband vele jarenlang
‘gemeten’ werd of een samenleving het ‘goed’ doet of niet. De gebruikte maatstaf voor ‘het goed doen’ was het Bruto Nationaal Product (bnp). In de ontwikkelingsrapporten van de Verenigde Naties
kwam men dan prachtige lijstjes tegen waarop landen onderling
vergeleken werden op deze economische maatstaf; bovenaan de
lijst het land met het hoogste, onderaan het land met het laagste
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bnp. Er was overheden wereldwijd veel aan gelegen om een zo
hoog mogelijk bnp te genereren. In de jaren tachtig werd de kritiek
steviger en steviger. De kritiek was dat deze maat in feite heel weinig zegt over hoe ‘ontwikkeld’ een land in feite is, laat staan dat een
hoog bnp als vanzelf het goede leven zou bevorderen. Nussbaum
was een van de eersten die vanuit de filosofie kritiek leverde op dit
gebruik van het Bruto Nationaal Product. Zij vroeg zich af: zouden
we van landen niet liever iets willen weten over de alfabetiseringsgraad, over het niveau van de gezondheidszorg, over de aantallen
mensen die leven onder het bestaansminimum, over de beschikbaarheid van calorierijk voedsel, over het niveau van dictatoriale
onderdrukking, over de positie van vrouwen? Zijn dit niet juist
elementen die we zouden willen verbinden met ‘het goede leven’?
Als antwoord op deze vragen ontwikkelde Nussbaum in samenwerking met de econoom (en filosoof ) Amartya Sen vanaf
eind jaren 80 de zogeheten ‘Capability Approach’. Deze gaat ervan
uit dat het mens-zijn zelf een aantal potenties of mogelijkheden
(‘capabilities’) vooronderstelt. Als en voor zover men dat zelf wil,
zou men deze moeten kunnen ontwikkelen om tot een goed leven
te kunnen komen. Een samenleving is goed georganiseerd als ze
op elk van deze potenties garandeert dat ten minste een bepaald
minimum voor iedere burger mogelijk is.
Nussbaum volgt hierin, geïnspireerd door onder meer Aristoteles en Karl Marx (die we later nog bespreken) een methode die
aansluit bij hoe mensen feitelijk leven. Ze hanteert geen a priori begrip van ‘de’ menselijke natuur maar komt verkennenderwijs tot
een aantal zaken of activiteiten die voor mensen belangrijk blijken
te zijn en die mensen verbinden met ‘bloei’ en het goede leven. Ze
wil daarbij niet een puur westers verhaal geven en heeft daarom
een aantal werkbezoeken aan India gebracht. Uiteindelijk komt ze
uit bij een lijst ‘capabilities’, vermogens, mogelijkheden of potenties waarover mensen beschikken en waarvoor ze de ruimte moeten krijgen als ze ‘menselijke bloei’, of het goede leven willen
kunnen realiseren. Deze capaciteiten zijn niet tot elkaar te herleiden, in de zin dat men niet een tekort aan het ene kan compenseren
met een teveel aan het andere. Nussbaum komt tot de volgende
lijst van ‘capabilities’. Van de diverse versies die ze heeft gegeven,
volgen we hier, in verkorte vorm, de meest invloedrijke versie uit
haar boek Women and Human Development (2000). Steeds kan men
als inleidende zin erbij lezen ‘Die samenleving is goed, die mensen
in staat stelt tot…’:

Leven: in staat zijn te leven zonder dat een vroege dood dit voortijdig
afbreekt.
Lichamelijke gezondheid, inclusief reproductieve gezondheid, goede
voeding en onderdak.
Lichamelijke integriteit: vrijheid van beweging; vrijheid van alle
soorten geweld; seksuele keuzevrijheid
Zintuiglijke waarneming, verbeelden, denken: veronderstelt onderwijs
en basale wetenschappelijke training, mogelijkheid tot expressie op
religieus, literair, muzikaal gebied, vrijheid van godsdienst en vrijheid
in het op eigen wijze zoeken naar de zin van het leven.
Emoties: in staat zijn relaties met anderen aan te gaan, liefde en
verdriet te ervaren, verlangen, dankbaarheid en woede te mogen
uiten, zonder dat het emotionele leven door angst of traumatische
ervaringen wordt geblokkeerd.
Plannen maken: in staat zijn een besef van het goede te ontwikkelen
en het eigen leven dienovereenkomstig in te richten (inclusief
vrijheid van geweten).
Relaties met anderen kunnen en mogen hebben, voor hen zorg te
dragen. Compassie, rechtvaardigheid en vriendschap zijn
kernbegrippen hier. Daarbij hoort ook de sociale basis voor
zelfrespect: geen discriminatie op grond van ras, sekse, seksuele
geaardheid, religie, kaste of nationaliteit.
Andere soorten: de mogelijkheid om zorg te kunnen dragen voor en
te leven in relatie met dieren, planten en de natuurlijke omgeving.
Spel: in staat zijn te lachen, te spelen, te recreëren.
Zeggenschap over de eigen omgeving, in politieke zin, dus recht op
vrije meningsuiting en politieke participatie en ook in materiële zin,
dus recht op bezit, recht om op gelijke basis als anderen werk te
zoeken.

Niet ieder mens zal alles even belangrijk vinden. En ook tussen samenlevingen en culturen kunnen er flinke verschillen zitten in de
mate waarin men iets belangrijk vindt. De rol van emoties bijvoorbeeld kan in verschillende culturen heel verschillend gewaardeerd
worden. Maar het is volgens Nussbaum niet goed wanneer een samenleving een of meer van deze potenties of mogelijkheden van
mensen stelselmatig onderdrukt. Een goede samenleving geeft op
elk van deze punten een basaal minimum (Nussbaum spreekt van
‘threshold’, drempelwaarde) aan ontwikkelingsruimte. Het is dan
aan mensen zelf om te kiezen of ze daar al dan niet, in meer of min-
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dere mate, gebruik van maken. Mensen kunnen er bijvoorbeeld
voor kiezen om alleen door het leven te gaan, dat is hun eigen
keuze – zolang er maar wel de mogelijkheid is om relaties met
anderen op te bouwen. De ‘capability approach’ gaat dus niet primair over de uitkomsten van menselijke keuzes maar over de
ruimte om keuzes te maken.
De lijst is zonder meer een verademing vergeleken met vroegere benaderingen waarin het bnp de enige maatstaf was. Maar
hoe indrukwekkend ook, er zijn bij deze lijst toch ook wel vragen
te stellen. Allereerst valt op hoezeer de lijst gekleurd is door een –
toch wel typisch westers ideaal van individuele vrijheid en zelfontplooiing. Maar hoe realistisch is dat ideaal? Heel scherp wordt dat
duidelijk bij de achtste capaciteit uit de lijst, onze relatie met andere soorten. Bij Nussbaum lijkt het hierbij bijna om ‘dierentuin’achtige relaties te gaan: wij hebben, als we willen, relaties met
dieren, en met onze planten, maar we kunnen het ook niet willen.
Dat we als mensen zonder de natuur geen moment zouden kunnen
overleven, komt niet in de lijst terug. Dat we voor het goede leven
ons rekenschap moeten geven dat de natuur ons keiharde eisen
stelt en onze vrijheden en mogelijkheden hoe dan ook inperkt, kan
in haar kader nauwelijks gedacht worden. In lijn met de liberale
denktraditie (waarover we later zullen spreken), legt Nussbaum
alle nadruk op onze keuzevrijheid.
Het goede leven betreft echter niet alleen zaken die we al dan
niet kunnen kiezen. We moeten ook recht doen aan bepaalde zaken
die er simpelweg zijn en ons leven hoe dan ook mede bepalen. Zo
kunnen we niet kiezen om al dan niet in verhouding te staan tot
onze natuurlijke omgeving. Die omgeving verhoudt zich al tot ons,
en wij hebben ons daar maar mee te verhouden, als we tot ‘goed
leven’ willen komen. Als we langs deze redeneerlijn ook naar andere ‘capabilities’ kijken, vallen nog meer tekortkomingen op. Inderdaad, we kunnen ervoor kiezen om kinderen te krijgen (als ten
minste aan de biologische voorwaarden daarvoor voldaan is, er
kan ook ‘ongewenste kinderloosheid’ zijn), maar is het kind er eenmaal, dan kunnen we niet meer kiezen om de ‘relatie-capability’
aan of uit te zetten: het kind doet hoe dan ook een appèl op ons en
we kunnen ons daar fysiek wel, maar moreel gezien niet meer aan
onttrekken. Al zouden ouders hun pubers soms wel achter het behang willen plakken, ze blijven aan hen verbonden en hebben een
verantwoordelijkheid waarin er van hen iets verwacht mag worden. We kunnen het goede leven dus niet alleen denken in termen

van ‘capaciteiten’ en ‘mogelijkheden’, ons bestaan is ook gebonden
aan diverse condities die met het menselijke bestaan zelf meekomen. Als we ons daar geen rekenschap van geven, kan het goede
leven niet worden verwerkelijkt.
Ook spreekt Nussbaum nogal indirect over instituties terwijl
de vraag welke instituties de uitoefening van de capabilities mogelijk moeten maken een heel ingewikkelde is. Verderop in dit
boek gaan we hier uitvoerig op in. Denk in dit verband alleen maar
aan staten: zowel een veel te omvattende staat, een zogenaamde
totalitaire staat, als het ontbreken van een staat, een situatie van
anarchie of van een niet-functionerende of ‘falende’ staat, kan afschuwelijke gevolgen hebben voor mensen. En brengt een vrije
markt, ook een institutie, de realisatie van de capability-ruimte
nu dichterbij of frustreert ze deze? Nussbaum zal hierop antwoorden dat haar lijst een evaluatielijst is, waarmee juist gekeken kan
worden of instituties het goed doen of niet. Maar de centrale paradox van instituties, dat ze voor mensen bepaalde dingen mogelijk maken juist ook door bepaalde beperkingen op te leggen, kan
zij maar moeilijk verantwoorden. Bovendien vragen ook instituties
iets van onszelf, ze binden ons en verplichten ons tot iets. Ze kunnen namelijk alleen functioneren als ze gezamenlijk gedragen worden, of ik dat nu wil of niet. Het goede leven kan dus niet puur
begrepen worden als de vrije, individuele realisatie van capabilities. De natuur, relaties, ook instituties – ze geven mogelijkheden,
maar ze beperken en verplichten ons ook. We kunnen niet zonder
hen, maar omgekeerd doen zij een beroep op ons. Ze vergen
onderhoud, of we dat nu willen of niet. Hier stuiten we op het
kernprobleem van vrijheid en van de manier waarop we die verwerkelijken, waar we in dit boek over zullen spreken.

4. Vijf dimensies van het goede leven: relaties,
instituties, lichaam, natuur en zin
Hoewel Nussbaums ‘capability approach’ dus zeker een rijkere
blik geeft op het goede leven dan bij een louter economische benadering het geval is, kiezen we in dit boek toch voor een andere
benadering. Zoals al eerder aangekondigd, gaan wij uit van vijf elementaire dimensies van het menselijke bestaan waarin het goede
leven gestalte dient te krijgen. Enigszins aansluitend bij Hannah
Arendt spreken we daarom ook wel van ‘condities’ van het mens-
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(1) Relaties met medemensen. Hoewel we af en toe in het Westen
fantasieën tegenkomen van iemand die volstrekt alleen is – Daniel
Defoe’s Robinson Crusoe – of denkt alleen op de wereld te zijn, is de
realiteit anders: vanaf onze geboorte zijn wij verbonden met anderen met wie wij de wereld delen. Die verbondenheid heeft deels een
heel lichamelijke component: ieder van ons komt voort uit de lichamelijke gemeenschap tussen twee andere mensen, waarna wij
tot ontwikkeling kwamen in een moederschoot. Na onze geboorte
veranderde die lichamelijke relatie geleidelijk in een sociale zorgrelatie: onze ouders of verzorgers gingen voor ons zorgen en zo
konden we opgroeien, in een sociaal web gevoed, geweven en verbonden. Maar het duurde niet lang of we ontdekten dat er daarnaast nog anderen bestonden, leden van de extended family, maar
ook van de buurt en van vrienden, en in steeds wijdere kringen
waren er vele medemensen, wel ruim 7 miljard wereldburgers. Elke
opvatting over het goede leven zal zich rekenschap moeten geven
van deze sociale relationaliteit.
(2) Instituties. Nauwelijks lagen we in de wieg, of iemand ging al
op weg naar het stadhuis of gemeentehuis om ons ‘aan te geven’:
we werden geregistreerd met naam en toenaam in de burgerlijke
stand. We werden daarmee direct deel van een institutionele wereld. Die registratie zorgt ervoor dat, op het moment dat er 18 jaar
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zijn en van het goede leven. Deze condities kiezen we niet, we kunnen ons er simpel weg niet aan onttrekken en we moeten ons er
dus wel toe verhouden.
Om ze op het spoor te komen, volgen we de ‘methode’ die we
hierboven ook al enigszins volgden toen we de aanschaf van een
spijkerbroek bespraken. Wat eerst alleen de aankoop van een broek
leek, had bij nader inzien toch ook te maken met de natuur en bijvoorbeeld ook met omstandigheden in China. Iets soortgelijks
doen we hier om dimensies van de menselijke conditie in beeld te
krijgen. We nemen niet zozeer het kiezende individu als vertrekpunt van onze analyse – zoals in het geval van liberale theorievorming veelal gebeurt – maar betrekken van meet af aan de context
of het verband erbij waarin het leven van individuen gestalte
krijgt. We proberen de mens van meet af aan te begrijpen vanuit
zijn elementaire omgeving (zijn habitat of ethos) en alles wat zijn
individuele keuzes en handelingen mede mogelijk maakt. Deze
blikverruiming levert het volgende op:

later verkiezingen zijn, de jonge staatsburger keurig een stembiljet
in de bus krijgt en mag meestemmen. Dit inweven in institutionele
netwerken gaat veel verder dan onze burgerlijke registratie. Ook
in allerlei bedrijven is onze geboorte met opmerkzaamheid gevolgd. Waarschijnlijk krijgen de jonge ouders post, met ‘felicitatiepakketten’ en waardebonnen voor het een of ander: de jonge
wereldburger is al direct, samen met de jonge ouders, gesignaleerd
als potentiële consument, als drager van ‘koopkrachtige vraag’. De
blijde geboorte wordt ook doorgegeven aan onderwijsplanners die
in de gaten houden of het schoolaanbod in wijk X van stad Y nog
strookt met de leerlingenprognoses. Deze institutionele dimensie
van de menselijke conditie is in hedendaagse samenlevingen ver
doorgevoerd, maar is ook in meer basaal georganiseerde samenlevingen aanwezig.
Instituties kunnen we omschrijven als gemeenschapsvormen
en min of meer vaste, met meerdere mensen gedeelde handelingspatronen die het mogelijk maken dat mensen gezamenlijk iets
kunnen realiseren dat het individuele handelen overstijgt. Sommige instituties zijn heel tastbaar: staat, school, gezin, rechtspraak, vaak verbonden met bepaalde gebouwen en locaties, met
min of meer duidelijke gezagsverhoudingen. Andere zijn meer informeel, zoals omgangsvormen of morele regels. Hoe dan ook, instituties dragen veel sociale relaties tussen mensen. Als ze falen,
wordt het leven direct bedreigd. Het grootste deel van de voedselproblemen in de wereld wordt niet veroorzaakt door natuurlijk
gebrek, maar door oorlogen, burgeroorlogen, slecht bestuur, corruptie, enz. We kunnen ons leven niet zonder dergelijke instituties
denken. Het gaat hier om een van de essentiële dimensies van de
menselijke conditie.
(3) Het lichaam. Voorafgaand aan welke keuze dan ook geldt dat
mensen lichamelijke wezens zijn – of ze dat nu willen of niet. Met
onze lichamelijkheid zijn een aantal behoeften gegeven: eten, drinken, ademen, wonen, rusten enzovoort. Dit is de dimensie van het
lichamelijke. Het lichamelijke is tevens in belangrijke mate de dimensie die ons verbindt met het concrete leven, in een bepaalde
tijd en plaats: we kunnen een tekst lezen die tienduizenden kilometers ver weg op een website staat, maar een broodje kaas dat
ginds geserveerd wordt, kan niet hier opgepeuzeld worden. Een
concept van het goede leven zal zich hoe dan ook rekenschap moeten geven van deze lichamelijke dimensie van het bestaan.
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(5) Het geestelijke of de zin. Behalve dat mensen op deze aarde, in
deze kosmos leven, lichamelijke behoeftes hebben, leven in sociale
verbanden en instituties vormen, is er nog iets anders dat typerend
is voor de menselijke conditie. Hierboven stuitten we al op deze
dimensie: de mens verhoudt zich tot zichzelf-in-de-wereld. Daarmee
verhoudt de mens zich ergens ook tot de totaliteit of het zijnsgeheel waarbinnen zijn leven en dat van anderen plaatsvindt. Hij
zoekt naar waarden om zijn leven richting te geven en vraagt naar
de zin en betekenis van leven en sterven. Tussen geboorte en dood
blijken mensen het buitengewoon moeilijk te vinden zichzelf alleen te zien als een voortrollende kluwen moleculen maar vragen
ze zich ook af ‘waartoe zij op aarde zijn’ en willen ze aan dit ‘waartoe’ ook gestalte geven. We noemen dit de zindimensie of geestelijke
dimensie van de menselijke conditie.
Het is tot op zekere hoogte mogelijk om aan deze vijf dimensies
een flink aantal, wellicht alle ‘capabilities’ van Nussbaum te koppelen. Onze invalshoek is evenwel een andere. Door te spreken van
elementaire ‘dimensies’ van of ‘condities’ voor het menselijk bestaan kunnen we een aantal aspecten in het vizier brengen die bij
Nussbaum onderbelicht blijven.
Ten eerste: Als ‘condities’ hebben deze vijf dimensies een dubbele rol: ze maken het mens-zijn mogelijk, maar ze vormen ook
een begrenzing daarvan. We kunnen misschien gemakkelijk fantaseren over een ruimtereis of leven op een andere planeet, maar
we kunnen niet zonder zuurstof en eten. Ons lichaam is natuurlijkerwijs ingesteld op de aardse condities. We kunnen wegdromen
van familie en samenleving, maar we blijven toch onderdeel van
sociale verbanden. Instituties als de markt, staat en recht blijken
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(4) De natuur. Via ons lichaam zijn we hoe dan ook verbonden met
de natuur en de kosmos als geheel. Onze voeding komt uit de natuur, zelfs wanneer we die chemisch produceren. De lucht die we
ademen is onderdeel van de aardse atmosfeer en komt voort uit
een immens fysisch en chemisch proces dat zich afspeelt over een
periode van miljarden jaren en dat ons bestaan op deze aarde mogelijk maakt en elders even onmogelijk. Tot het natuurlijke rekenen we ook de dieren, de planten en al het leven. Elke conceptie
van het goede leven die op gespannen voet staat met de natuurlijke
orde, met de ecologische dimensie van ons bestaan is, zoals dat tegenwoordig heet, niet duurzaam.

nodig om de samenleving te dragen en we krijgen er keer op keer
mee te maken. Jijzelf maar ook vele anderen in een samenleving
hebben er erg veel last van als ze niet goed functioneren. Het goede
leven is voor niemand denkbaar zonder deze dimensies.
Ten tweede: Het goede leven is iets wat mensen individueel kiezen, maar het is ook een collectieve aangelegenheid. Mensen vormen gemeenschappen en culturen. Er ontstaan allerlei collectieve
organisatie- en gedragspatronen waar een individu wel van kan afwijken maar die binnen een bepaalde cultuurruimte desalniettemin een ‘bovenindividuele’ sturende of zelfs dwingende status
hebben. Wij leven in een moderne cultuur die radicaal verschilt
van een jager- en verzamelaarscultuur 10.000 jaar geleden. Ook al
geldt onze cultuur als individualistisch, juist dat individualisme
is zelf weer een collectief kenmerk! En hoe we het ook wenden of
keren: we hebben er zelf niet voor gekozen om in deze cultuur te
leven.
Ten derde: We moeten ons tot deze dimensies verhouden en dat
betekent concreet ook altijd: er zorg voor dragen, er aandacht aan
geven. De dimensies brengen ook verplichtingen mee. We kunnen
ons lichaam wel een beetje en een tijdje verwaarlozen, maar niet
heel lang. Zonder vocht zullen we in korte tijd overlijden. Relaties
vergen onderhoud. Als niemand zich bekommert om instituties,
volgt wanorde.
Ten vierde: Belangrijke verschillen tussen culturen kunnen via
de dimensies in beeld gebracht worden. In jager- en verzamelaarsculturen is bijvoorbeeld het leven in overeenstemming met de natuur essentieel (4de dimensie). In de moderne cultuur wordt de
natuur vooral gezien als ‘grondstof ’, als materiaal waar de mens
van alles mee kan doen om zijn lichamelijke behoeften te bevredigen (3de dimensie). Culturen waarin bijvoorbeeld het boeddhisme
een belangrijke invloed gehad heeft, zullen die modern-westerse
cultuur heel materialistisch vinden omdat zij het belang van het
geestelijke en daarmee het immateriële, veel belangrijker vinden
(5de dimensie).
Ten vijfde: De vijf dimensies geven ook mogelijkheden aan
waarlangs mensen iets van het goede leven kunnen realiseren. We
zien zowel in feitelijke levensstijlen als in de filosofische reflectie
daarop hoe bepaalde dimensies van het goede leven kunnen worden benadrukt, terwijl andere juist, tot op zekere hoogte worden
verwaarloosd of weggedrukt. Zo kan tegenwoordig de verzorging
of oefening van het lichaam voor mensen een belangrijke invulling
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van het goede leven zijn. Denk ook aan de grote rol die sport momenteel in onze samenleving speelt. Zo bestaan er ook filosofische
posities waarin deze ‘lichamelijkheid’ van het goede leven wordt
benadrukt of mensen kunnen juist zin en betekenis zien en zoeken
in het leven in overeenstemming met de natuur of in het verzorgen
van de natuur. Biologisch boeren en eten rukt op en combineert
de natuur-, de lichaams- en de zindimensie. Anderen ontlenen veel
betekenis aan de inzet in en voor bepaalde instituties, bijvoorbeeld
de politiek. Weer anderen zetten zich in voor een hoger doel, zoals
het behoud van natuur of toewijding aan God. Daarmee mag duidelijk zijn dat verschillende mensen aan de diverse dimensies een
verschillend soortelijk gewicht toekennen.

In dit boek zullen we genoemde vijf dimensies dan ook inzetten
als ‘weeginstrument’, als maatstaf en manier om te kijken in hoeverre de instituties van de vrije markt bijdragen aan het goede
leven. Want hoe verschillend mensen ook met de vijf dimensies
omgaan, het gaat om vijf dimensies van het goede leven. Het goede
leven voor mensen is niet realiseerbaar, als een van deze dimensies
totaal verwaarloosd wordt – dat is althans onze claim in dit boek.
We kunnen nu onze centrale probleemstelling uit de inleiding al
wat scherper verwoorden:
In hoeverre kan de ‘vrije markt’, zoals die in de moderne tijd is
opgekomen en ingericht, bijdragen dan wel afbreuk doen aan
het goede leven met de dimensies van relaties,
(andere) instituties, het lichaam, de natuur en de zinervaring?
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Bij Nussbaum kan het goede leven zich realiseren als mensen in
een samenleving leven waarin ze de mogelijkheid hebben om bepaalde relaties te hebben met anderen en relaties te hebben met de
natuur, etc. Wij willen hier ter overweging geven dat dit wel een
noodzakelijke maar zeker geen voldoende voorwaarde is. Het
goede leven kan zich pas realiseren als mensen in een samenleving
leven waarin mensen daadwerkelijk relaties hebben met elkaar,
zorg hebben voor de natuur, zorgen voor instituties, waarin mensen leren omgaan met hun lichaam en een perspectief kunnen ontwikkelen op een zinvol leven.

