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Voorwoord

Een proefschrift schrijf je niet alleen. Familie en vrienden wil ik bedanken
voor de bijdrage die zij ieder op hun eigen wijze en vaak zonder het te weten
aan dit proefschrift geleverd hebben. De steun en toewijding van Marion was
eenvoudigweg onmisbaar, als vertrekpunt, baken en veilige haven. Mijn ouders
dank ik in het bijzonder vanwege hun onvoorwaardelijke steun en voor alles
wat zij mij hebben meegegeven om deze taak te volbrengen. Mijn dank gaat
daarnaast uit naar al die mensen die op meer directe wijze bij mijn proefschrift
betrokken zijn geweest, waarvan ik enkele hier met name wit noemen.

Op de eerste plaats wil ik mijn promotor prof.dr. E.E. Berns en co-pro-
motor dr. RJ.M. Jeurissen bedanken. Vanaf het prilste begin heeft Ronald
Jeurissen meegedacht over een interessante probleemstelling voor mijn promo-
tie-onderzoek en mij gestimuleerd om er ook daadwerkelijk aan te beginnen.
Het was zijn idee om Habermas' maatschappijtheorie te gebruiken om de rol
van bedrijfsethiek in een westerse samenleving te doordenken. Daarnaast ben
ik hem en Gido Berns zeer erkentelijk dat zij het interdisciplinaire karakter

van mijn onderzoek respecteerden en zelfs stimuleerden. Daarbij verstonden
zij de kunst mij de mogelijkheden, grenzen en de eigenlijke vraagstelling van
mijn promotie-onderzoek te laten ontdekken. In het bijzonder van Gido Berns
heb ik geleerd dat er meerdere manieren zijn om filosofisch te reflecteren over
economie en economische wetenschap. Van de begeleidingsgesprekken heb ik
niet alleen veel geleerd, maar ook genoten vanwege de vriendschappelijke
collegiale sfeer die er altijd was.

De leden van de onderzoeksgroep Ethiek, Politiek en Economie III van de
Faculteit der Wijsbegeerte wil ik bedanken voor hun kritische commentaar op
een eerdere versie van hoofdstuk 3 en voor het bieden van een filosofisch
gevarieerde werkomgeving. Aan dat laatste hebben ook andere leden van de
Vakgroep Wijsbegeerte bijgedragen tijdens onder andere de vakgroepcolloquia.
Prof.dr.ir. A. Meijers heeft mij op interessant onderzoeksmateriaal gewezen en
mij een bruikbaar advies gegeven. De medewerksters van het secretariaat, in
het bijzonder Jos6 van Grimbergen-Kolsteren die het manuscript drukklaar
heeft gemaakt, hebben mij veel werk uit handen genomen, zodat ik dit proef-
schrift binnen een redelijke termijn heb kunnen vervaardigen. Voor de tijdige
verlenging van deze termijn en voor zijn algemene ondersteuning ben ik
Martin van den Akker dankbaar. Daarnaast is het aan hen en aan mijn (ex-)
collega-promovendi Robbert van Baaren, Eddo Evink, Richard Starmans, Ron
Selj6e, Monique Scheepers, Arthur d'Ansembourg, Koos Verhoof, Arjan
Simons, Michiel Kik en Sergio Espigares Talldn te danken dat het aio-schap bij
vlagen op een normale baan ging lijken, maar tevens de openheid behield die
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nodig is voor een creatief denkproces.
De Wetenschappelijke Studiegroep Bedrijfsethiek Nederland wil ik bedan-

ken voor het commentaar bij een eerdere versie van § 4.3. Met Birgit Iken-

Brouns en Andr6 Nijhof deel ik de herinnering aan vele interessante discussies

die ook buiten de werkgroep met enige regelmaat plaatsvonden. Met Andr6
had ik het voorrecht deel Uit te maken van een Duitstalige promovendigroep
die meestal in Berlijn, maar ook een keer in Tilburg bij elkaar kwam. Dankzij
deze bijeenkomsten heb ik de beslissende stappen in mijn onderzoek telkens in
een vroeg stadium kunnen toetsen. Aangezien het onderwerp van dit proef-
schrift nauw aansluit bij de Duitstalige discussie over de grondslagen van de
economische ethiek en de bedrijfsethiek, was dit Berlijnse forum bij uitstek

geschikt hiervoor. Mijn dank gaat met name uit naar de initiatiefnemers en
onvermoeibare organisatoren van dit forum Matthias K8nig en Gerrit Popkes.

Prof.dr. Th. van de Klundert deed verschillende nuttige suggesties ter ver-
betering van de tekst. Daarnaast vond ik de discussies met hem en andere deel-
nemers van het project "Cultuur en Economie" georganiseerd door het Cen-
trum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, boeiend en leerzaam. De mede-
werkers van het CWL wil ik dan ook bedanken voor het initiatief dat zij met
dit project namen.

Tot slot wil ik mijn schoonvader Hans Messelink bedanken voor de prikke-
lende en verrassende gesprekken en voor zijn gastvrijheid. Als organisatie-
adviseur had hij een goed zicht op de noden van de praktijk en wist hij mij te
sterken in het vertrouwen dat ethiek voor het bedrijfsleven in vaak onver-
moede opzichten van groot belang is. Nu hij niet in staat is het eindresultaat
waaraan hij zo veel heeft bilgedragen te lezen, kan ik slechts de hoop uitspre-
ken dat dit boek bij hem in de smaak zou zijn gevallen. Het is aan zijn
nagedachtenis opgedragen.
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Inleiding

In de zomer van 1995 kwam de affaire rond het door Shell voorgenomen
afzinken van het olieplatform de Brent Spar tot een apotheose: na een bezetting
van de Brent Spar door leden van Greenpeace en een consumentenboycot van
Shell in Duitsland en Nederland, besloot Shell niet over te gaan tot afzinking.
De Brent Spar-affaire heeft Shell ertoe bewogen, bij de voortzetting van het
besluitvormingsproces, een dialoog met haar belanghebbenden aan te gaan over
tbe Best Practicable Environmental Option (»PEO) met betrekking tot de ont-
manteling van het olieplatform. Bij de bepaling van deze nieuwe BPEO
werden overwegingen met betrekking tot het milieu, veiligheid en gezondheid
naast technologische en economische overwegingen mede in beschouwing

genomen. Bovendien was het een belangrijk criterium voor Shell of de BPEO
ook op een brede maatschappelijke acceptatie kon rekenen. Shell nam behalve
het economische aspect dus ook morele aspecten in de besluitvorming mee en
besloot met externe adviseurs hierover te overleggen. Inmiddels is in januari
1998 de BPEO vastgesteld: de Brent Spar wordt deels hergebruikt en deels aan
land ontmanteld. Wat betekent dit alles voor het denken over ondernemingen
en de verhouding tussen ondernemingen en de maatschappij? Is een complexe
organisatie zoals Shell in staat tot het voeren van een dialoog? Wie of wat is er
dan aan het woord? En wat betekent de term «dialoog" in deze context.2 Kan
een onderneming door argumenten die belanghebbenden gebruiken op andere

gedachten worden gebracht? Is een onderneming moreel verantwoordelijk
voor haar keuzen en kan zij daarover verantwoording afleggen?

Deze vragen heb ik in het onderhavige onderzoek vertaald in de theoreti-
sche vraag naar de rationaliteit van de onderneming: moet de onderneming
naar analogie van de homo economicus worden begrepen als een actor die op
basis van een stabiele mono-utilistische nutsfunctie handelt en die niet door de
communicatieve interactie met de omgeving beznvloed wordt, of kan een
onderneming een communicatief rationele relatie met de omgeving onderhou-
den die meer dan alleen strategisch van aard is, zodat de omgeving een rol kan
spelen bij het definifren van doelstellingen en randvoorwaarden voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemerschap?

Een ander type vragen betreft de morele autoriteit van de meningen en argu-
menten van een pluriforme groep belanghebbenden en van de onderneming
zelf. Hebben actiegroepen en de consument in morele aangelegenheden altijd
het gelijk aan hun zijde? Kunnen ondernemingen ook een eigen standpunt
innemen in een moreel debat? Wat betekent moreel verantwoord ondernemen
in een samenleving waarin niemand de morele waarheid in pacht heeft? Toege-

spitst op de vraag naar de rationaliteit van ondernemingen betekent dit dat
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vanuit een adequaat concept van bedrijfsrationaliteit beschreven zou moeten
kunnen worden, hoe een rationele motivatie van het handelen door een
onderneming samenhangt met moreel verantwoord ondernemerschap.

Dit onderzoek naar bedrijfsrationaliteit is niet alleen ingegeven door affaires
zoals die rondom de Brent Spar, maar tevens door de spanning tussen het eco-
nomische rationaliteitsconcept van winstmaximalisatie en de opvatting dat
ondernemingen een morele of maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.
Het concept van winstmaximalisatie lijkt geen ruimte te laten voor andere
overwegingen dan economische en geen belang te erkennen anders dan het
bedrijfsbelang (of het belang van de aandeelhouders in het geval van
maximalisatie van de aandelenwaarde). Vanuit een dergelijk rationaliteits-
concept worden de thema's van de bedrijfsethiek gereduceerd tot een analyse
van kosten en baten gericht op het bedrijfsbelang. Wanneer de bedrijfsethiek
het economische rationaliteitsconcept van winstmaximalisatie accepteert als
een niet ter discussie staande randvoorwaarde voor de morele reflectie op het
bedrijfsleven, verwordt zij derhalve tot een social engineering benadering.

Daar staat tegenover dat een morele reflectie op het bedrijfsleven die geen
oog heeft voor de betekenis van mededinging in een vrije kapitalistische markt,
al snel vrijblijvend is en bovendien geen recht doet aan de winstverantwoorde-
lijkheid van ondernemingen. Deze studie poogt een theoretische bijdrage te
leveren aan de overbrugging van de kloof tussen een zuiver economisch en een
ethisch perspectief op de bedrijfshuishouding. Daartoe begeeft dit onderzoek
zich op de terreinen van de (bedrijfs)economische wetenschap, de bedrijfs-
ethiek en de (organisatie)sociologie, terwijl de thuisbasis gevormd wordt door
de sociale filosofie van Jurgen Habermas en de wijsgerige ethiek van
Emmanuel Levinas.

Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende probleemstelling: wat is een
adequaat concept van bedrijfsrationaliteit, dat wil zeggen rationaliteit in de
vrije ondernemingsgewijze productie, en hoe verhoudt zich deze rationaliteit
tot de morele verantwoordelijkheid van ondernemingen? De criteria voor de
adequaatheid van het rationaliteitsconcept zijn: 8 of het rationaliteitsconcept
een beschrijving van alle aspecten van rationaliteit in de context van de vrije
ondernemingsgewijze productie mogelijk maakt; (ii) of de normatieve voor-
onderstellingen van de conceptualisering van rationaliteit worden verant-
woord, zodat de prescriptieve toepassing van het concept beargumenteerd kan
worden.

In hoofdstuk 1 wordt onderzocht of het rationaliteitsconcept van de homo
economicus aan de genoemde voorwaarden voldoet. De homo economicus is
het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de economische wetenschap. Zijn
ontstaansgeschiedenis valt samen met de ontwikkeling van deze wetenschap als
zelfstandige discipline. De homo economicus kan worden begrepen als de
verpersoonlijking van het economische rationaliteitsconcept. Daarmee heeft de
economische wetenschap een definitie gegeven van wat rationaliteit in de con-
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text van de economie inhoudt. Deze definitie van de rationaliteit van het han-
delen hangt nauw samen met de beschrijving en modellering van het econo-
mische systeem.

In hoofdstuk 2 wordt het communicatieve rationaliteitsconcept besproken
in samenhang met de begrippen 'communicatief handelen' en 'de leefwereld',
zoals Habermas deze in zijn theorie van het communicatieve handelen ontwik-
keld heeft. Vanuit het communicatieve rationaliteitsconcept kan een handel-
wijze niet alleen op grond van de aanspraak op efficifnte doelrealisatie, maar
ook op grond van de aanspraak op normatieve juistheid of onder verwijzing
naar waarden, als rationeel beargumenteerd worden. Dit handelingstheoreti-
sche concept maakt het mogelijk om de orifntatie op morele verantwoordelijk-
heid en ethiek als een mogelijke component van bedrijfsrationaliteit te be-
schrijven, naast de doelrationele ori8ntatie op Winst en rentabiliteit.

Binnen het bredere kader van Habermas' maatschappijtheorie wordt deze
mogelijkheid echter uitgesloten. Volgens Habermas kan bedrijfsrationaliteit
niet rechtstreeks bepaald worden vanuit de handelingsrationaliteit van de
organisatieleden. Bedrijfsrationaliteit wordt medebepaald vanuit de vervulling
van de economische systeemfunctie. Dit brengt volgens Habermas met zich
mee dat actoren zich moeten schikken naar de dwingende werking die uitgaat
van de eigen dynamiek van het economische systeem. De probleemstelling kan
nu vanuit systeemtheoretisch perspectief als volgt worden geherformuleerd: is
een oriEntatie op morele normen en waarden in de context van het onder-
nemen verenigbaar met de eisen die de vervulling van de systeemfunctie aan de
handelingsoriEntering van organisatieleden stelt? In hoofdstuk 4 zal deze vraag
behandeld worden. Daar zal worden uiteengezet dat deze vraag door
Habermas beantwoord wordt op basis van een veronderstelde volledige ont-
koppeling van het economische systeem van de leefwereld via het geldmedium.
Deze uitdifferentiatiethese maakt deel uit van Habermas' maatschappijtheorie,
waaraan het onderhavige onderzoek de concepten van 'communicatieve ratio-
naliteit', 'het communicatieve handelen' en het tweevoudige maatschappij-
concept van leefwereld en systeem ontleent. Niettemin zal deze uitdifferentia-
tiethese bekritiseerd worden. De kritiek richt zich met name op Habermas'
these dat het economische systeem zich uoUedig via het geldmedium van de
leefwereld ontkoppelt. Het communicatieve handelen kan daarentegen juist
bijdragen aan de handelingsco8rdinatie binnen ondernemingen en bij trans-
acties.

De vraag of de communicatieve rationaliteit van organisatieleden ook een
positieve bijdrage zou kunnen leveren aan het vervullen van de systeemfunctie
wordt in hoofdstuk 5 besproken. Wanneer het antwoord bevestigend luidt, is
het zinvol om bedrijfsrationaliteit zowel te definieren vanuit het doelrationele,
het communicatieve als het systematische rationaliteitsconcept. Daarmee
wordt het ook zinvol om te vragen naar de relatie tussen de communicatieve
rationaliteit van een onderneming en ethiek, in het bijzonder haar maat-
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schappelijke verantwoordelijkheid. De algemene bespreking van de relatie
tussen rationaliteit en ethiek in hoofdstuk 3 dient daarbij als vooronderzoek.
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1   Het rationaliteitsconcept van de homo
economicus

'To see any departure from self-interest maximization as evidence of irrationality
,1must  imply a rejection of tbe role of ethics in actual decision taking.

De interpretatie van rationaliteit als maximalisatie van het eigenbelang staat in
dit hoofdstuk centraal. Dit rationaliteitsconcept, dat vaak wordt aangeduid met
de term 'homo economicus', is reeds enkele eeuwen 66n van de centrale ken-
merken van de hoofdstroom van de economische wetenschapsbeoefening.
Voor het onderhavige onderzoek is dit rationaliteitsconcept van belang, omdat
het tevens van toepassing wordt geacht op de bedrijfshuishouding. Daarmee
heeft de economische wetenschap een antwoord gegeven op de vraag wat bepa-
lend is voor de rationaliteit van de besluitvorming binnen een bedrijfs-
huishouding. Hieronder zal nagegaan worden of dit antwoord recht doet aan
de betekenis van ethiek voor deze besluitvorming. Daartoe zal het economi-
sche rationaliteitsconcept beschreven worden vanuit het handelingstheoreti-
sche onderscheid tussen doelrationaliteit en communicatieve rationaliteit. Het
communicatieve rationaliteitsconcept biedt de mogelijkheid om de oriantatie
op de morele normen en waarden in het communicatieve handelen als ratio-
neel te beschrijven. Het onderscheid tussen doetrationaliteit en communica-
tieve rationaliteit zal in hoofdstuk 2 verder worden uitgewerkt.

In dit hoofstuk ligt de nadruk op de relatie tussen de interpretatie van
economische rationaliteit als de maximalisatie van het eigenbelang en de ratio-
naliteit van het economische systeem. Ik Zal trachten aannemelijk te maken dat
de ontwikkeling van het rationaliteitsconcept van de homo economicus samen-
hangt met de vereisten die de constructie van het economische systeemmodel
hieraan stelt. Dit komt met name tot uitdrukking in de eigenschappen die de
homo economicus verkrijgt in het model van volledige mededinging. In dat
model is winstmaximalisatie noodzakelijk om de continuiteit van de onder-
neming te waarborgen. De bijzondere aandacht in dit onderzoek voor het
geval van volledige mededinging wordt gerechtvaardigd door het belang van
genoemde conceptuele samenhang voor de vraag wat de descriptieve waarde
van het economische rationaliteitsconcept voor de onderneming is.

Daarmee wordt overigens niet ontkend dat een belangrijk deel van het
micro-economische onderzoek gericht is op verschillende vormen van onvolle-
dige mededinging, zoals ook blijkt uit de aandacht die hieraan besteed wordt in

1          A. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford,  1987, p.  15.
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een handboek op dit gebied: Hieronder zal worden betoogd dat bij onvolle-
dige mededinging de conceptuele samenhang tussen de werking van het econo-
mische systeem en winstmaximalisatie als principe voor de besluitvorming in
een wezenlijk opzicht verandert ten opzichte van het model van volledige
mededinging. Winstmaximalisatie kan in het geval van onvolledige mededin-
ging niet langer als de enige door het economische systeem afgedwongen han-
delingsoptie begrepen worden. Daarom is het zinvol om de descriptieve
adequaatheid van de assumptie van winstmaximalisatie aan een nader onder-
zoek te onderwerpen. Te meer daar winstmaximalisatie geen ruimte laat voor
morele keuzen wanneer die kosten met zich meebrengen. De veronderstelling
van winstmaximalisatie is dus niet vanzelfsprekend voor een onderzoek dat
zich concentreert op de relatie tussen rationaliteit en ethiek in de besluitvor-
ming van een onderneming: sluit de rationaliteit van een onderneming een
afwijking van maximalisatie van het eigenbelang op grond van morele redenen
uit als zijnde irrationeel of kan dit laatste juist als onderdeel van bedrijfs-
rationaliteit begrepen worden? Voordat deze vraag hieronder zal worden uit-
gewerkt, zullen eerst de begrippen doelrationaliteit, systeemrationaliteit en
communicatieve rationaliteit beknopt worden gedefinieerd.

Doelrationaliteit wordt gekenmerkt door de keuze van de meest effectieve
middelen en standaard-technieken om gegeven doelen te bereiken (instrumen-
tele rationaliteit), en door een rationele afweging met betrekking tot de
realiseerbaarheid van verschillende doelen (rationele doelkeuze).3 Wanneer de
omgeving behalve uit empirische objecten en gebeurtenissen ook uit mede-
strategen bestaat, wordt doelrationaliteit gekenmerkt door strategisch hande-
len. Strategisch handelen is instrumenteel handelen op basis van een rationele
doel- en middelenkeuze en met behulp van een interpretatie van de bedoe-
lingen van medestrategen:

Systeemrationaliteit heeft betrekking op de niet-geintenteerde maatschappe-
lijke consequenties van intentioneel individueel handelen. De rationaliteit van
het systeem wordt bepaald door de vraag of het systeem op adequate wijze de
systeemfunctie vervult.

In het communicatieve handelen streven actoren ernaar overeenstemming te
bereiken over de handelingssituatie waarin zij verkeren, om op basis van de

2      M. Katz, H. Rosen, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 1998 (1991).
3     M. Weber, Wirtscbaft und Gesellscbaft,Mohr, Tubingen, 1976.
4  G. Gafgen, Formale Theorie des strategischen Handelns, in: H. Lenk,

Handlungstbeorie  - interdisziplinkr, Bd. I, Wilhelm Fink Verlag, Miinchen,
1980, pp.249-302.

5    M. Godelier, Rationalitd et irrationalitd en economie, Maspero, Parijs, 1966. K.
Acham, Ober einige Rationalitttskonzeptionen in den Sozialwissenschaften, in:
H. Schnidelbach, Rationalitat. Pbilosopbische Beitrage, Suhrkamp, Frankfurt am
Mein, 1984, pp. 32-70.
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bereikte overeenstemming hun handelingen te co6rdineren: Om tot een
gemeenschappelijke situatiedefinitie te komen, verrichten de actoren taalhande-
lingen waarin een bepaalde situatiedefinitie wordt aangeboden. Deze situatie-
definitie wordt op grond van rationele redenen aanvaard, wanneer de toe-
hoorder ervan overtuigd is dat de spreker een drietal geldigheidsaanspraken die
aan de taalhandeling verbonden zijn, inlost of desgevraagd zou kunnen
inlossen. Wanneer een taalhandeling aan algemene contextuele voorwaarden
voldoet en grammaticaal welgevormd is, vormt dit drietal geldigheids-
aanspraken de basis op grond waarvan een toehoorder rationeel gemotiveerd
kan worden tot een affirmatieve stellingname. De drie geldigheidsaanspraken
betreffen de aanspraak: (i) dat het gezegde waar is; (ii) dat het gezegde norma-
tief juist is; (iii) dat de met de taalhandeling geuite emoties en intenties waar-
achtig geuit zijn. Op deze geldigheidsaanspraken en de mogelijkheid van een
kritische stellingname ten opzichte van deze geldigheidsaanspraken berust het
rationele karakter van het communicatieve handelen. Wanneer de toehoorder
niet geloofd dat er goede argumenten gegeven kunnen worden die de geldig-
heidsaanspraken onderbouwen of niet overtuigd is van de waarachtigheid van
de spreker, zal hij de gegeven situatiedefinitie niet aanvaarden. Het gevolg
daarvan is dat de beoogde handelingsco8rdinatie niet totstandkomt.

Het communicatieve handelen onderscheidt zich van het strategische
handelen door een andere gerichtheid. Strategisch handelen is een vorm van
sociaal handelen waarbij de handelingsco8rdinatie bepaald wordt door het
berekende eigenbelang. Communicatief handelen is daarentegen niet gericht op
een eenzijdig geformuleerd eigenbelang, maar op het bereiken van overeen-
stemming over een bepaalde handelingssituatie. Deze overeenstemming kan
slechts tot stand worden gebracht, wanneer men vrij is in de acceptatie van
geldigheidsaanspraken. Dit betekent dat de gesprekspartners bij het bereiken
van hun handelingsdoel, aangewezen zijn op het geven van goede argumenten.
Op vrijwillige basis komt overeenstemming immers alleen tot stand, wanneer
bepaalde argumenten door de partijen als het betere erkend worden. De in-
houd van de overeenstemming tussen communicatief handelende actoren is
daarom niet door 66n van de gesprekspartners te bepalen. In het strategisch
handelen zijn de strategen daarentegen bij de inhoudelijke bepaling van hun
handelingsdoel niet afhankelijk van hun tegenspeler: het eigenbelang kan een-
zijdig geformuleerd worden.

Een belangrijk aspect van het communicatieve rationaliteitsconcept is dat de
geldigheidsaanspraken zich niet beperken tot de waarheid van het gezegde,
maar ook betrekking hebben op de normatieve juistheid en expressieve waar-
achtigheid van de taalhandeling. Voor wat de aanspraak op normatieve juist-
heid betreft, betekent dit dat een actor zijn handeling rationeel kan rechtvaar-

6  J. Haberrnas, 71eorie des kommunikativen Handelns, bd. I, vierde herziene
oplage, Suhrkamp, Frankfurt am Mein, 1987 (1981).
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digen door een beroep te doen op bepaalde (morele) handelingsnormen, die hij
in een bepaalde situatie van toepassing acht. De aanspraak op waarachtigheid
kan niet door argumenten, maar slechts door in overeenstemming met het
gezegde te handelen, ingelost worden. Rationaliteit beperkt zich dus niet rot de
waarheid van beweringen en de werkzaamheid van technische handelings-

prescripties, maar heeft ook betrekking op de morele en expressieve aspecten
van het handelen. Vanuit het communicatieve rationaliteitsconcept kan daar-
om een oriiintatie op morele normen door actoren in een onderneming in
eerste instantie als rationeel beschreven worden, terwijl ook het handelen op
basis van vertrouwen in de oprechtheid van de spreker begrepen kan worden.

1.1      De homo economicus tussen systeem- en handelingsrationaliteit

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe het rationaliteitsconcept van de homo
economicus samenhangt met het concept van het economische systeem. Daar-
bij volg ik een historische lijn van David Ricardo tot Walras en Pareto. Deze
uiteenzetting heeft nia de pretentie een historiografie te zijn van de ontwikke-
ling van het economische rationaliteitsconcept. Het gaat er om aannemelijk te
maken dat de homo economicus moet worden begrepen tegen de achtergrond
van de theoretische constructie van het economische systeemmodel.

De werking van het marktmechanisme als een mechaniek dat uiteindelijk de
welvaart van een samenleving bevordert wordt vaak, met verwijzing naar
Adam Smith, verbeeld door de metafoor van de 'onzichtbare hand'. Het is nog
altijd een populaire interpretatie bij neoklassieke economen dat Smith als
eerste zou hebben aangetoond dat (i) het individu feitelijk exclusief in zijn
eigenbelang handelt en dat (ii) her resultaat hiervan in een vnje markt maat-
schappelijke voordelen oplevert, zoals efficiEntie. Onder meer Amartya Sen
heeft erop gewezen dat er weinig reden bestaat om aan te nemen dat Smith
deze stellingen voor waar hield.7

Ten eerste had Smith een pluralistische opvatting van de motieven van de
mens. Het streven naar eigenbelang wordt door Smith gebruikt om te verkla-
ren hoe transacties totstandkomen. Volgens Sen is Smith bovendien van
mening dat er vele andere activiteiten binnen en buiten de economie zijn 'in
welke het eenvoudige nastreven van het eigenbelang niet de grote

verlosser is'.             Bovendien is het zo dat Smith in geen enkele van zijn geschriften een algemeen
superieure rol toekende aan het nastreven van het eigenbelang. Smiths verdedi-
ging van handelen in het eigenbelang komt telkens in een specifieke context

naar voren die met name gerelateerd is aan bureaucratische barridres en andere
beperkingen op economische transacties die de handel bemoeilijken en de pro-

7      A. Sen, 1987, pp. 22-28.
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ductie doen stagneren: Dit wil echter niet zeggen dat Smith meende dat het
nastreven van het eigenbelang voldoende was voor een goede samenleving: 'In
werkelijkheid verdedigde hij precies het tegenovergestelde. Hij baseerde het
economische heil niet op een unieke motivatie. ,9

Ten tweede wijst Sen erop dat Smith niet uitsluitend oog had voor de voor-
delen van de vnje markt, maar dat hij tevens de mogelijkheid besprak dat een
hongersnood voortkomt uit een proces waarbij het marktmechanisme betrok-
ken is.

De reductie van alle beweegredenen van het handelen tot het nastreven van
het eigenbelang kan dus niet worden herleid tot Adam Smith. Deze eer valt
aan andere beoefenaren van de economische wetenschap te beurt. Zo conclu-
deert Peil in zijn artikel 'Adam Smith en de economische wetenschap'1° het
volgende: 'Het kader van het economisch discours was op het moment dat
Smith zijn geschriften publiceerde, reeds zover ingevuld dat aan alternatieven
geen gehoor meer geschonken werd. Het onderzoek had reeds een vast plat-
form gekregen in het mensbeeld van atomistisch individualisme en hedonis-
tisch-utilitarisme. Smith werd daardoor niet gelezen op zijn visie aangaande de
diverse handelingsmotivatietheorieEn of omtrent het probleem betreffende de
relatie individu en samenleving.' Wanneer we het atomistisch individualisme
en het hedonistisch-utilitarisme als kenmerken van het economische mensbeeld
bij David Ricardo aantreffen, is hij daarmee dus niet een erfgenaam van Smith,
maar een vertegenwoordiger van het economische denken zoals dat in zijn tijd
gangbaar was.

Smith heeft geen methodologisch consistente uiteenzetting gegeven met
betrekking tot de werking van het marktmechanisme:' Pas met het werk van
David Ricardo wordt een belangrijke stap gedaan in de richting van een ont-
wikkeling van een consistente doctrine over de werking van een hypothetisch
geconstrueerd economisch systeem:2 Ricardo gebruikte daarvoor de principes
van de newtoniaanse mechanica, in het bijzonder het evenwichtsconcept, in
zijn economische analyse.

Jeremy Bentham heeft het werk van Ricardo op verschillende belangrijke
punten beinvloed. Ten eerste neemt Ricardo van Bentham diens verfijnde
methoden van hypothetisch redeneren over. Bentham had deze methoden als

            eerste in
de economische analyse ingebracht. Ten tweede paste reeds Bentham

8     Ibid., p. 25.
9     Ibid., pp. 23-23.
10    J. Peil, Adam Smith en de economische wetenschap, in : E. Berns fred.), Adam

Smith. Etbiek, Politiek en Economie, Tilburg University Press, Tilburg, 1986, p.
280.

11    K. Pribam, A History ofEconomic Reasoning, Johns Hopkins University Press,
Londen, 1983, p. 45.

12   D. Ricardo, 71,e Principles of Political Economy and Taxation, Dutton, Londen,
1933 (1817).
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natuurwetenschappelijke methoden toe op de sociale wetenschappen. Zo
trachtte Bentham naar analogie van de mechanica een systeem van mathemati-
sche moraliteit te ontwikkelen. Zijn mathematisch model van de moraliteit is
bekend geworden onder de naam hedonistische calculus. Dit model is van
groot belang geweest voor de ontwikkeling van het rationaliteitsconcept van
de homo economicus. De belangrijkste kenmerken van het ethisch utilitarisme
van Bentham voor de ontwikkeling van het rationaliteitsconcept van de homo
economicus zijn:
1. Consequentialisme: de juistheid van een handeling of handelingsmaxime
hangt niet af van de inhoud, de intentie van de handeling of maxime zelf, maar
van de consequenties van de handeling.
2. Nutsprincipe: de maatstaf voor de beoordeling van de consequenties is de
hoeveelheid nut die een handeling teweegbrengt. De nuttigheid moet daarbij
betrekking hebben op een intrinsiek moreel goed.
3. Hedonistisch principe: het intrinsieke morele  goed  voor  de mens bestaat  in

de vervulling van zijn behoeften. De mens streeft naar genot en vermijdt pijn.
'Pleasure and pain' zijn volgens Bentham twee soevereine meesters die over het
menselijk doen en laten regeren.11 Het moreel hoogste goed, genot, is dus
tevens datgene wat mensen feitelijk nastreven (psychologisch hedonisme).
4. Het sociale principe (ethisch hedonisme): doorslaggevend voor de juistheid
van een handeling is niet het geluk van een individu, maar het grootste geluk
van het grootste aantal.
5. Een 66n dimensionaal begrip van utiliteit (mono-utilisme): er bestaan geen
kwalitatieve verschillen tussen genietingen, maar slechts kwantitatieve.
6. Kwantificeerbaarheid van genot: genietingen zijn kwantificeerbaar door de

gemeenschappelijke maat van alle genietingen, namelijk geld. Elke hoeveelheid
geld correspondeert met een equivalente hoeveelheid genot. De rijksten zullen
derhalve de gelukkigsten zijn, alhoewel zil te maken hebben met de wet van
het afnemend nut. Dat betekent dat voorbij een bepaald welvaartsniveau een
zelfde hoeveelheid met steeds minder genot correspondeert.

14

Uit punt 1 tot en met 6 kan de Benthamiaanse variant van de homo
economicus gedestilleerd worden. Het utiliteitsprincipe van Bentham is geba-

seerd op het plezier en de pijn die een handeling veroorzaakt. Deze orientatie
op het eigen genot en de eigen pijn sluit een orientatie op het grootste geluk
van het grootste aantal uit. Bentham erkent deze tweespalt tussen het psycho-           '
logisch hedonisme en het ethisch hedonisme. Volgens hem verkiest de mens op

grond van zijn natuur zijn eigen geluk boven dat van alle andere gevoelige
wezens tezamen. Het ethisch hedonisme kan dus niet steunen op de morele

13    J. Bentham, An Introduction to tbe Principles of Morals and Legislation, The
Athlone Press, Londen, 1970 (1789).

14    H. ten Have, Jeremy Bentbam. Een quantumtbeorie van de etbiek, Kok Agora,

Kampen, 1986, p. 138.
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gevoelens van de mens, noch op diens plezierbeleving. Een mens is pas gemoti-
veerd om het algemeen belang na te streven, wanneer hij inziet dat zijn belang
samenvalt met dit algemene belang. Een dergelijk inzicht noemt Bentham
rationeel. Deze verlichte rationaliteit is vooral van belang voor de ethicus en de
wetgever die het grootste geluk van het grootste aantal moeten dienen. Voor
de homo economicus geldt dat deze vooral gericht is op het eigen voordeel.

Het morele doel van het handelen staat op grond van de hedonistische
waardeleer en het sociale principe vast: het grootste geluk van het grootste
aantal. Gegeven dit enige intrinsiek morele doel, komt het er vooral op aan om
dit doel te bereiken. Dat Bentham alle Inoreel relevante verschijnselen onder
66n noemer brengt, de noemer van het kwantificeerbare, 66n dimensionale nut,
heeft rot gevolg dat de doelrationaliteit bij hem een belangrijke rol speelt. De
mens beschikt volgens Bentham over een calculerende doelrationaliteit die
hem in staat stelt doelbewust handelingen te kiezen als middel om het grootste
geluk voor het grootste aantal te realiseren. Deze doelrationaliteit is calcule-
rend, omdat de negatieve en positieve consequenties van een handeling worden
omgerekend in hoeveelheden utiliteit en disutiliteit. Bentham geeft voor deze
hedonistische calculus een aantal criteria aan. 15

Benthams concept van een doelrationele, calculerende homo economicus
wordt door Ricardo in zijn hypothetische constructie van het economisch
systeem voorondersteld. Daarnaast is het van belang dat Bentham de eenheid
van calculatie, nut, equivalent stelde aan de meeteenheid geld. Daardoor kan
immers nutsmaximalisatie door ondernemers begrepen worden als maximalisa-
tie van winst. De enige relevante factor voor het rationele handelen van trans-
actiepartners is dan de ruilwaarde van een goed. Ricardo kan daardoor de ruil-
waarde de functie van een uniforme noemer laten vervullen, wat de toepassing
van wiskundige procedures om de werking van het economisch systeem te
beschrijven mogelijk maakt. 16

Van groot belang is dat Ricardo een aspect van het utilitaristisch rationali-
teitsbegrip weglaat. Hij veronderstelt niet dat de hedonistische calculus op het
geluk van het grootste aantal gericht is. Hiermee voltrekt Ricardo impliciet de
afscheiding van het economisch utilitarisme ten opzichte van het ethisch utili-
tarisme van Bentham en ontstaat voor het eerst de conceptie van de homo
economicus begrepen als een louter op de maximalisatie van het eigenbelang
gerichte actor.

Het door Ricardo impliciet veronderstelde rationaliteitsconcept van de
homo economicus luidt als volgt: rationeel economisch handelen bestaat in het
maximaliseren van nut, wat voor een onderneming gelijk staat aan winst-
maximalisatie. Dit utilitaristische rationaliteitsconcept verbindt een calculeren-
de doelrationaliteit aan een hedonistische waardeleer, waardoor tevens de

15   J. Bentham, 1970.
16    K. Pribam, 1983, p. 145.

11



inhoud van het morele doel vaststaat. Met de weglating van het sociale prin-
cipe, dat kenmerkend is voor het ethisch utilitarisme van Bentham, trekt
Ricardo een grote wissel op de rationaliteit van het systeem. Dit systeem zou
volgens Ricardo de algemene welvaart bevorderen. Zijn geloof en later dat van
zijn volgelingen in de zelfregulerende krachten van de economie leidde tot de

opvatting dat het economisch mechanisme geisoleerd van allerlei politieke,
morele en/of sociologische overwegingen geanalyseerd diende te worden.
Daarnaast diende de economische politiek volgens hen gevrijwaard te blijven
van de invloed van politieke en/of morele overtuigingen. Dit economisch
liberalisme van Ricardo en zijn volgelingen is gebaseerd op hun geloof in de
systeemrationaliteit van de vrije markteconomie. Zij hechtten geen waarde aan
het omvattende kader van moraal en wetgeving dat volgens Smith nodig was
om de mensen in hun rechten te beschermen en om destructieve concurrentie-
methoden te voorkomen.

In een tijdsgewricht waarin de industridle revolutie in volle gang was en het
marktliberalisme in de wereldhandel terrein won, kwam Ricardo's legitimatie
van het winstprincipe gelegen voor een middenklasse die zijn voorspoed aan
deze ingrijpende veranderingen te danken had. De economie had zich verzelf-
standigd tot een sfeer van het maatschappelijk leven waar men gerechtigd is
zijn winsten te maximaliseren, los van verdere morele of politieke over-

wegingen. Deze ontpolitisering of neutralisering van de economie voltrok zich
zowel in de theoretische als in de maatschappelijke praktijk: de economische

wetenschap vestigde zich als een autonome wetenschap met een eigen rationali-
teitsparadigma, terwijl de economie als maatschappelijke sfeer van (im)mate-
ridle productie een eigen handelingsruimte claimde en daardoor relatief verzelf-

17standigde ten opzichte van staat en samenleving.

Een gevolg van zijn geloof in de rationaliteit van het economische systeem is
dat Ricardo de voor de systeemwerking constitutieve, winstmaximaliserende

doelrationaliteit, de homo economicus, van hypothese tot norm voor de prak-
tijk verhief. Zo verleende Ricardo aan het koopmansprincipe van de resultaten-

rekening het aura van het enige voor de alledaagse economische praktijk ratio-

nele principe. De dubbelrol van de homo economicus als ideaaltypisch rationa-

liteitsconcept en als rationaliteitsnorm voor de praktijk is door Schumpeter als
het Ricardiaanse euvel betiteld:a

De methodologische rol van het rationaliteitsconcept van de homo
economicus heeft Ricardo niet toegelicht, ondanks het cruciale belang ervan

17   Vgl. J. Habermas, 1981, Bd. II, pp. 462-470 en P. Ulrich, Tran*rmation der
6konomiscben Vernunft. Fortscbrittsperspektiven der modernen Industrie-

gesellscbaft, 3., revidierte Auflage, Haupt, Bern, Wien, Stuttgart, 1993 (1987), pp.
176-177.

18 J. Schumpeter, Gescbicbte der 6konomiscben Analyse, 1 Biinde, red: E.B.
Schumpeter, Vanden Hoeck, G8ttingen, 1965, p. 584.
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voor de hypothetische constructie van het economische systeem. Het is de ver-
dienste van John Stuart Mill geweest om een aantal belangriike methodologi-
sche kwesties, die Ricardo onbesproken laat, te verhelderen.

1.1.1    J.S. Mill over de methodologische status van de homo economicus

Mill definieert de politieke economie als een morele wetenschap die de produc-
tie en distributie van welvaart behandelt voorzover deze afhangen van wet-
matigheden van de menselijke natuur. Hij voegt daaraan de beperkingen toe
dat de politieke economie alleen betrekking heeft op mensen in een samen-
levingsverband en dat niet alle aspecten van de menselijke natuur in beschou-
wing worden genomen: 'Het houdt zich met hem bezig enkel als een zijnde dat
ernaar verlangt welvaart Ie bezitten, en dat in staat is om de relatieve doel-
treffendheid van middelen te beoordelen om dat doel te bereiken. Het voor-
spelt slechts die fenomenen van de sociale toestand die plaatsvinden als gevolg
van het streven naar welvaart. Het abstraheert totaal van elke andere mense-

lijke passie of motief. ,19

Na deze definitie gegeven te hebben gaat Mill expliciet in op de methodolo-
gische status van de homo economicus. In werkelijkheid handelen mensen vol-
gens Mill vanuit velerlei motieven naast het motief van eigenbelang. Ondanks
dit gegeven verklaart de politieke economie alle economische activiteiten als of
ze alle louter voortkomen uit het streven naar persoonlijke welvaart. Een
gevolg van deze abstractie is dat de bevindingen van de politieke economie niet
zonder meer kunnen worden beschouwd als adequate beschrijvingen van het
menselijk gedrag. Mill betreurt het dat dit arbitraire mensbeeld niet expliciet
als een grondbeginsel genoemd wordt in werken over politieke economie. Het
zou dan volgens hem minder snel vergeten worden dat de economische model-
len berusten op een vooronderstelde motivationele structuur. Wanneer de poli-
tiek econoom betekenisvolle conclusies voor de praktijk wil trekken, dan zal
hij zijn veronderstellingen of conclusies moeten aanpassen.20 Mill bezweert
hiermee het Ricardiaanse euvel. Het ideaaltype van de homo economicus mag
niet zonder meer worden begrepen als de feitelijke aard van mensen, noch
zonder aanpassingen als norm voor de economische praktijk gelden.

Wanneer de homo economicus niet bestaat, wat is dan de waarde van een
dergelijk ideaaltypisch model? Mill acht de homo economicus een niet onrealis-
tische benadering van het gedrag van individuen binnen de handelingscontext
van de economie, waar het streven naar welvaart het belangrijkste en algemeen
erkende doel van het handelen is. Daarnaast is het abstracte karakter van de

19  J.S. Mill, On the Definition of Political Economy; and on the Method of
Investigation Proper to it, in: J.S. Mill, Essays on Economics and Society, red·. J.M.

Robson, University of Toronto Press, Toronto, 1967, p. 321.
20    Ibid., 1967, p. 326
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homo economicus nodig om de evenwichtsanalyse te kunnen uitvoeren.
Alleen wanneer de actoren volgens een bepaalde handelingsmaxime handelen,
zullen op een vrije markt evenwichten tussen vraag en aanbod totstandkomen.
Deze handelingsmaxime is dat de actoren op doelrationele wijze een bepaalde

systeemgrootheid (winst, nut) maximaliseren. In de praktijk wordt deze
systeemwerking verstoord door allerlei politieke, morele, religieuze etc. ruis in
de motieven van mensen. Dankzij het dominante winstmotief blijft er niette-
min sprake van een systeemwerking. De politieke economie tracht met behulp
van zijn ideaaltypische veronderstellingen deze hypothetische werking zo
zuiver mogelijk te beschrijven.

Het is opvallend dat Mill het psychologisch hedonisme van Bentham niet
meer hanteert voor een fundering van het winstmotief. De homo economicus
wordt bij Mill op de eerste plaats een methodologische hulpfiguur om de wer-
king van de ruileconomie te verklaren. Als zodanig is het winststreven niet het
morele doel bij uitstek, ook andere doelen kunnen het genot van het individu
verhogen of dit nu buiten of binnen de economie gebeurt. Voor de politieke
economie is het voldoende te veronderstellen dat in de economie de actoren zo

handelen als of ze louter op de maximalisatie van hun persoonlijke welvaart

gericht zijn. We zien bij Mill een expliciete verschuiving van de homo
economicus als theorie van het menselijk gedrag naar de homo economicus als
ideaaltype dat correspondeert met de vereisten van de economische model-
bouw. De homo economicus als een doelrationele actor gericht op winstmaxi-
malisatie moet volgens Mill dus niet worden beschouwd als een adequate
psychologische theorie van de mens, maar als het abstracte rationaliteitsaxioma
van de economische theorie.

1.1.2    Mathematisering van de homo economicus

De ontwikkeling van de marginale utiliteitsanalyse door onder meer Jevons en
Walras in de zeventiger jaren van de 19de eeuw ging gepaard met een grondige
wijziging van de Ricardiaanse evenwichtsanalyse. De idee dat de oorsprong van
alle economische waarden gelegen is in de individuele waardering van goederen
nam de plaats in van de Smithiaanse en Ricardiaanse opvatting dat de in het
product geinvesteerde arbeid de waarde ervan bepaalt. De marginale utiliteits-
analyse voorziet in een principe voor de waardering van alle goederen en dien-
sten in termen van de toe- of afname van behoeftebevrediging als gevolg van de
toe- of afname van de beschikking over goederen en diensten. De vervanging
van de arbeidswaardeleer door deze subjectieve waardeleer maakte een herfor-
mulering noodzakelijk van alle problemen die verbonden zijn met de toe-

passing van het evenwichtsconcept op het economisch systeem.
Het evenwicht van het systeem hangt af van het individuele gedrag. De

consument wordt verondersteld zijn nut te maximaliseren. Het verschil met de
Ricardiaanse evenwichtsanalyse is dat hij dit nu doet door de marginale utiliteit

14



van alle goederen en diensten die hij consumeert aan elkaar gelijk te stellen.
Van de producent wordt verondersteld dat hij zijn winst maximaliseert door

  die hoeveelheid goederen aan te bieden, waarbij de marginale kosten gelijk zijn
aan de marginale opbrengsten.

Voor een belangrijk deel zijn de ontwikkelingen binnen de economische
l, wetenschap bepaald door de pogingen om de problemen van de marginale

utiliteitsanalyse op te lossen. Deze problemen vloeiden voort uit de wens het
evenwichtsconcept te behouden voor de analyse van het economische systeem.
Daartoe werden vereenvoudigende veronderstellingen gehanteerd die in meer
of mindere mate in strijd zijn met de alledaagse ervaring. De homo economicus
die, zoals Mill al stelde, een afgeleide is van de eisen van de hypothetische
modelbouw van het economisch systeem, verkreeg door de introductie van de
marginale utiliteitsanalyse bevreemdende eigenschappen. Deze eigenschappen
waren dan ook niet gebaseerd op antropologische of psychologische studies,
maar afgestemd op de toepassingsvereisten van mathematische procedures. 21

Een voorbeeld hiervan is de bij de marginale utiliteitsanalyse vooronder-
stelde rekencapaciteit van de homo economicus. Dit rekenwonder zou instaat
zijn van alle opties de marginale utiliteit/productiviteit te berekenen, zelfs tot
op de oneindig kleine fracties van hun nutsbeleving/productiviteit. Een derge-
lijke veronderstelling heeft weinig met de psychologische werkelijkheid van de
mens van doen, zodat het ideaaltypische karakter van de homo economicus
nadrukkelijk naar voren komt.

Jevons, Walras en Pareto, drie belangrijke economen die de neoklassieke
marginale utiliteitsanalyse mede geintroduceerd en uitgewerkt hebben, koeste-
ren ieder hun eigen opvattingen over de empirische status van de gemathemati-
seerde homo economicus. Jevons laat zijn abstracte concept van de homo
economicus, tegen Mills advies in, als een adequate psychologie gelden. Hij
combineert Benthams psychologisch hedonisme met Mills methodologie voor
een mathematische benadering van individueel economisch gedrag, die hij zelf

,22aanduidt als de 'mechanica van utiliteit en het eigenbelang.
De homo economicus in zijn meest abstracte hoedanigheid is te vinden in

het werk van Walras.23 De economische mens is gericht op het eigenbelang,
doetrationeel, goed geinformeerd en beschikt over een mathematisch talent.
Walras was zich bewust van de hoge graad van abstractie in zijn veronder-
stellingen. De empirische vraag of mensen in werkelijkheid beantwoorden aan
het concept van de homo economicus achtte hij echter geen vraag voor de

21   K. Pribam, 1983.
22    W. Jevons, 71,2 Tbeory of Political Economy, Penguin, Harmondsworth, 1970.
23  L. Walras, Elements d'dconomie politique pure ou tbeorie de la ricbesse sociale,

Corbaz, Lausanne, 1874.
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economische wetenschap.24
Pareto heeft de status van de homo economicus als methodologische hulp-

figuur benadrukt en dit rationaliteitsconcept als een adequate beschrijving van
de werkelijkheid afgewezen. Alleen een abstract economische mens kan vol-
gens Pareto de fundering bieden voor een zuivere economische wetenschap.
Daartoe zou elke verwijzing naar psychologische overwegingen uit het concept         I 
van marginale utiliteit geweerd moeten worden. Daarnaast zou een toegepaste
economische wetenschap andere gedragsveronderstellingen moeten hanteren.
Pareto's methodologische positie komt overeen met die van Mill. Beiden zien
de tekortkomingen van het model van de homo economicus als beschrijving
van de menselijke werkelijkheid. Zij gebruiken dit rationaliteitsconcept als
basis voor de economische modelbouw die de werking van de vrije markt in
zijn meest zuivere gedaante dient te beschrijven. Het adjectief 'zuiver' refereert
hier aan de abstractie van allerlei factoren die in de empirie de vrije markt-
werking zouden kunnen verstoren. Beide auteurs kampen met het probleem
dat niet duidelijk wordt hoe de economische modelbouw die gebaseerd is op
een abstract en psychologisch inadequaat mensbeeld, niettemin empirische
validiteit kan hebben. Mill geeft nog een eerste aanzet tot een antwoord door
te verwijzen naar de context van het handelen. De mens is volgens Mill geen
homo economicus, maar in de handelingscontext van de economie gedraagt hij
zich meestal als een homo economicus. De dominantie van het economisch
motief van winstmaximalisatie boven andere motieven komt dus voort uit de
handelingscontext die de economie vormt. Mill beschikte niet over een maat-
schappijtheorie om de relatie tussen handelingsrationaliteit en de maatschappe-
lijke context van het handelen uit te werken. Wanneer in hoofdstuk 4
Habermas' gebruik van de systeemtheorie besproken wordt, zal de relatie
tussen de werking van het economische systeem, het winstprincipe en de han-

delingsrationaliteit van organisatieleden opnieuw gethematiseerd worden.
Pareto en Mill slagen evenmin als Jevons en Walras erin, om de relatie

tussen de zuivere economische wetenschap en de economische werkelijkheid te
verhelderen. Voor de beoefening van een zuivere economische wetenschap is
dat ook niet nodig. De homo economicus is als een model van individueel
economisch gedrag geschikt voor de constructie van een ideaaltypisch model
van het economisch systeem. Dat wil zeggen dat men een zuivere markt con-
strueert welke in werkelijkheid niet bestaat. Niettemin heeft de construct:ie

van een zuivere markt een heuristische betekenis voor het onderzoek naar de
re8le volkshuishouding.

25

24   D. Bensusan-Butt, On Economic Man, An Essay on tbe Elements of Economic
7beory, Australian National University Press, Camberra, 1978, p. 129.

25   J. de Beus, Markt, democratie en urijbeid.  Een politiek-economiscbe studie, W.E.J.

Tjeenk Willink , Zwolle, 1989, p. 164.
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Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het rationaliteits-
concept van de homo economicus zijn eigenschappen ontleent aan de vereisten
van de mathematische modelbouw van een zuivere markt. Daarom moet de
homo economicus, zoals Mill en Pareto hebben uiteengezet, worden gezien als
een ideaaltypische constructie en niet als een theorie van het menselijk gedrag.
Kan niettemin ook van dit ideaaltypische model van handelingsrationaliteit
worden gezegd dat het een heuristieke waarde heeft voor het onderzoek naar
de besluitvorming van individuen? Anders gezegd, wat is de descriptieve en
prescriptieve functie van de handelingsrationaliteit van de homo economicus
voor de praktijk van het menselijk handelen? In de rest van dit hoofdstuk
zullen we deze descriptieve en prescriptieve functie van het economische ratio-
naliteitsconcept nader onderzoeken.

1.2       De dubbelfunctie van de homo economicus

Lionel Robbins heeft in zijn boek 'An Essay on the Nature and Significance of
Economic Science,26 een definitie gegeven van de economische wetenschap die
na hem algemeen gangbaar is geworden. Robbins onderscheidt een materiele
en een formele definitie van economische wetenschap. De materiEle definitie
definieert de economische wetenschap als de studie naar de oorzaken van
materifle welvaart. Deze definitie correspondeert met de titel en inhoud van
Smiths 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. De
economie wordt daarin opgevat als een sfeer van de maatschappij waarin de
actoren streven naar welvaart. Volgens deze materiEle definitie moet de econo-
mische mens binnen de handelingscontext van de economie gezocht worden.

De formele definitie bepaalt de economische wetenschap als de studie van
het menselijk gedrag onder de schaarsteconditie. Er is sprake van schaarste en
daarmee van een economisch probleem, wanneer aan vier voorwaarden simul-
taan wordt voldaan: 1. Er bestaan verschillende doelen. 2. De tijd en de midde-
len om deze doelen te bereiken zijn beperkt. 3. De tijd en de middelen zijn
alternatief aanwendbaar. 4. Het nut dat aan de verschillende doelen wordt toe-
gekend verschilt.27 Volgens deze formele definitie concentreert de economische

wetenschap zich op het economisch aspect van een handelingssituatie. Uit de
bovengenoemde vier voorwaarden volgt dat het economisch aspect betrekking
heeft op de opgave van bepaalde gewenste handelingsalternatieven door de
keuze van het geprefereerde alternatief. In zoverre elke menselijke keuze de

opgave van bepaalde doelen impliceert, heeft zij een economisch aspect. De
economische wetenschap is volgens de formele definitie dus niet de wetenschap

26  L. Robbins, An Essay on tbe Nature and Significance of Economic Science,
Macmillan, Londen, 1935.

27    Ibid., 1935, p. 12.
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van een bepaald soort handelen binnen een economische sfeer, maar van een
aspect van elke handelingssituatie binnen en buiten de economie. Vandaar dat
Robbins de economische analyse van toepassing acht op alle menselijke hande-
lingen in zoverre er sprake is van een economisch aspect.

28

Robbins verkiest de formele boven de materi8le definitie van economische
wetenschap, omdat de schaarsteconditie zich niet beperkt tot een bepaalde

handelingscontext. Met de algemeen gangbaar geworden formele definitie
formuleert Robbins de economische problematiek als een rationele keuze-
problematiek. De economische analyse van het economische aspect van een
handelingssituatie maakt het volgens hem mogelijk om een rationele keuze te
maken, dat wil zeggen een keuze in het volle besef van wat we kiezen en wat
we voor die keuze opofferen:9 Over de doelen als zodanig zegt de economi-
sche wetenschap volgens Robbins niets. Er bestaat niet zoiets als een econo-
misch doel. De econoom houdt zich niet bezig met de inhoudelijke bepaling
van doelen, maar slechts met het feit dat de middelen om verschillende doelen
te bereiken beperkt zijn. Robbins denkt hiermee de economische handelings-
rationaliteit te kunnen beperken tot het doelrationele aspect: gegeven de prefe-
renties en de ter beschikking staande middelen, bepaalt de economische analyse
van de keuzesituatie wat de consistente en optimale keuze is. De neutraliteit
van de economische theorie ten opzichte van de inhoudelijke bepaling van
waarden ziet Robbins als een garantie voor een waardeneutrale wetenschaps-
beoefening, in de betekenis die Max Weber daaraan gegeven heeft.30 Voor een
toepassing van de economische rationele keuzetheorie op het bedrijfsleven
betekent dit, althans volgens Robbins, dat het niet nodig is te veronderstellen
dat economische actoren streven naar winstmaximalisatie. Gegeven een doel-
stelling kan de econoom bepalen wat in een bepaald geval een rationele keuze
inhoudt. Om deze reden kan de rationele keuzetheorie evenzogoed in de non-
profit sector als in de profit-sector worden toegepast.

Robbins lijkt dus elke uitspraak over de nastrevenswaardigheid van een doel
zoals winstmaximalisatie Ie vermijden. Dit betekent volgens hem niet dat de
economische wetenschap stilzwijgend uitgaat van een egoistisch mensbeeld.
Het maakt voor de economische theorie niet uit of een mens een egoist danwel
een altruist is. Het gaat erom dat de egoist of altruist verschillende doelen
nastreeft met middelen die beperkt beschikbaar zijn ten opzichte van de vraag
ernaar. Onafhankelijk van de nagestreefde doelen beveelt de economische
rationaliteit in elk geval het efficiEntste alternatief aan. Een dergelijke aanbeve-

ling heeft, zoals Robbins ook erkent, een normatief karakter en berust op een
bepaald waardeoordeel. Robbins noemt het de raison d'Btre van de economt-

28    Ibid., p. 17.
29    Ibid., p. 152.
30    Ibid., p. 91.
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sche wetenschap dat economische rationaliteit in de praktijk gewenst wordt.11
De praktische relevantie van het economische rationaliteitsconcept berust dus
op het belang van de waarderingsmaatstaf van effici8ntie. De economische
theorie is waardevrij of neutraal in zoverre de waarderingsmaatstaf van effi-
cifntie indifferent is ten opzichte van andere waarderingsmaatstaven. De toe-
passing van de waarderingsmaatstaf van efficikEntie zelf is echter niet waarde-
vrij.32 Aangezien de praktische relevantie van het economische rationaliteits-
concept afhangt van een normatieve veronderstelling met betrekking tot de
wenselijkheid van economische rationaliteit, is geen enkele toepassing van
economische theorieEn geheel waardevrij.

De toepassing van economische rationaliteit wordt door Robbins gerecht-
vaardigd door een beroep te doen op het gezonde verstand van de lezer, die
toch zal moeten erkennen dat economisch rationeel handelen te prefereren is
boven impulsief handelen of ander vormen van irrationeel handelen. Hiermee
stelt hij economische rationaliteit gelijk aan de rationaliteit van de mens. Hij
geeft daarbij geen antwoord op de vraag waarom en wanneer een keuze voor
economische rationaliteit wenselijk is.

Robbins uiteenzetting verheldert de verhouding tussen het economische
rationaliteitsconcept en de praktijk van het menselijk handelen, doordat hij
prescriptie en descriptie van elkaar scheidt. Hij beseft dat mensen niet zonder
meer economisch rationeel handelen en dat economische rationaliteit eigenlijk
altijd een opgave impliceert om de praktijk vorm te geven overeenkomstig de
economische rationaliteit. In tegenstelling tot wat Robbins meent, kan bij een
prescriptieve toepassing van het economische rationaliteitsconcept geen sprake

zijn van een waardevrije wetenschapsbeoefening.
Deze prescriptieve functie van de economische theorie werd door economen

voor en na Robbins meestal niet strikt gescheiden van de descriptieve functie.
Enerzijds worden de veronderstellingen van de economische theorie geponeerd
als zijnde eenvoudige ervaringsfeiten (Jevons), anderzijds worden de veronder-
stellingen zelf maatgevend voor de realiteit. Ulrich noemt dit de prescriptieve
en descriptieve dubbelfunctie van de economische theorie:3 In zijn descriptieve
functie heeft het economische rationaliteitsconcept de status van een falsifieer-
bare hypothese over het menselijk handelen. In zijn prescriptieve functie
wordt de waarderingsmaatstaf van effiiintie een handelingsmaxime. Wanneer
deze twee functies niet van elkaar gescheiden worden, is het bij een discre-
pantie tussen het ideaaltypische rationaliteitsconcept en het feitelijke handelen
van mensen niet duidelijk of de handelingspraktilk tekortschiet of dat omge-

31    Ibid., p. 157.
32   Vgl. G. Giifgen, 71,eorie der wirtscba licben Entscheidung Untersucbungen zur

Logik und Bedeutung des rationalen Handelns, 3., erweiterte und erganzte
Auflage, Mohr, Tiibingen, 1974 (1963), pp. 88-89.

33    P. Ulrich, 1993, p. 197.
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keerd het model tekortschiet in zijn beschrijving van de praktijk.
Dit Ricardiaanse euvel maakt de toepassing van het economische rationali-

teitsconcept vanzelfsprekend. Een vanzelfsprekendheid die ontleend wordt aan
het aura van een waardevrije economische wetenschap. In zoverre de wense-
lijkheid van een toepassing van economische rationaliteit op een praktisch pro-
bleem niet beargumenteerd wordt en vanzelfsprekend wordt geacht, fungeert
het economische rationaliteitsconcept in zijn dubbelfunctie tevens als een
ethisch dogma. Het dogmatisch aspect huist in de veronderstelling dat de toe-
passing van het efficiBntiecriterium waardevrij is, zodat de illusie ontstaat dat
praktische problemen middels een waardevrije wetenschap kunnen worden
opgelost.34 Aangezien een verwarring tussen de descriptieve en prescriptieve
functie van het economische rationaliteitsconcept tot onkritische, dat wil
zeggen niet-beargumenteerde toepassingen kan leiden, acht ik het van belang
beide functies duidelijk van elkaar te onderscheiden. In de volgende paragrafen
zullen beide functies apart besproken worden, opdat het niet-waardevrije
karakter van een toepassing van het economische rationaliteitsconcept duide-
lijk naar voren komt. Daarbij zal worden nagegaan wat het realiteitsgehalte is
van de veronderstellingen van het rationaliteitsconcept van de homo
economicus en of een afwijking van economische rationaliteit altijd terecht als
irrationeel kan worden bestempeld.

1.3      De descriptieve functie

Hierboven is uiteengezet dat Robbins de economische rationaliteit als een puur
formele rationaliteit begrijpt, dat wil zeggen dat de economische rationaliteit
inhoudelijk niet gerelateerd is aan bepaalde waarden. De economische doel-
rationaliteit kan ten behoeve van elke doelstelling ingezet worden, omdat zij
louter betrekking heeft op de wijze waarop een bepaalde doelstelling wordt
nagestreefd. Dit betekent dat volgens Robbins de introductie van het winst-
motief of een andere variant van het utilitaristische motief binnen de economi-
sche theorie neerkomt op de introductie van een inhoudelijk bepaald waarde-

systeem. De substantie, de inhoudelijk doelen, waarop de economische doel-
rationaliteit gericht is, worden dan concreet ingevuld. Over deze inhoudelijke
bepaling van de doelen kan vanuit het formele economische rationaliteits-
concept niets gezegd warden. Noch het winstmotief, noch het nutsmaximalisa-
tiemotief van de consument kan volgens Robbins dus economisch rationeel
worden genoemd. Robbins splits met zijn formele rationaliteitsconcept het
rationaliteitsconcept van de klassieke economen in twee delen. Enerzijds is er
de formele doelrationaliteit die waardeneutraal is, en anderzijds de door het

34  H. Albert, Okonomiscbe Ideologie und Politiscbe Tbeorie, Schwarz, G6ttingen,
1972, pp. 66-69, 121-126.
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utilitarisme inhoudelijk bepaalde rationele doelstelling van het handelen: nuts-
maximalisatie. De economische wetenschap zou alleen betrekking hebben op
de formele doelrationaliteit.

Mijns inziens slaagt Robbins er niet in om het economische rationaliteits-
concept volledig los te koppelen van elke inhoudelijke bepaaldheid. Met
andere woorden, zijn formele rationaliteitsconcept is niet strikt formeel. In de
vorige paragraaf werd geconcludeerd dat het efficiintiecriterium zelf een
waarderingsmaatstaf is. Ik zal deze stelling hier toelichten. De besparing die
een efficient gebruik van middelen oplevert, krijgt betekenis vanuit de schaar-
steproblematiek. Wanneer we uitsluitend de efficientienorm zouden hanteren
om een rationele keuze te maken, impliceert dit maximalisatie van de doel-
stellingsfunctie. Dat wil zeggen dat die keuze rationeel is, waarbij met dezelfde
middelen het meeste nut gerealiseerd wordt. De efficientienorm verwijst dus
naar een utilitaristische metanorm (die handeling is nastrevenswaardig die het
meeste nut teweegbrengt) en kan daarom niet worden begrepen als een puur
formeel rationaliteitscriterium, evenmin als een verkwistingsnorm dat kan
zijn. Een puur formele doelrationaliteit, zoals die in de inleiding van dit hoofd-
stuk gedefinieerd is, zou verschoond moeten blijven van de waarderings-
maatstaf van efficientie. Voor een puur formele doelrationaliteit is het met
betrekking tot de keuze van technieken alleen relevant of zij tot het gestelde
doel leiden en niet of zij dit op een efficidnte wijze doen. Het effici8ntie-
criterium is maar in 66n enkel opzicht formeel Ie noemen: het is neutraal ten
opzichte van de inhoudelijke bepaling van de nagestreefde doelen, tenzij een
doel een efficiEnt middelengebruik uitsluit, bijvoorbeeld wanneer men op
verkwisting uit is of wanneer men royaal de tijd neemt voor iets.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het economische
rationaliteitsconcept als descriptieve theorie enerzijds betrekking heeft op de
doelrationaliteit van actoren en anderzijds op een utilitaristische metanorm die
een efficiinte aanwending van middelen voorschrijft. Het is Robbins niet
gelukt de homo economicus van ziln utilitaristische karakter te ontdoen.

Robbins bepaalt de relatie tussen de economische doetrationaliteit en de
omgang met keuzesituaties nader, door de economische doelrationaliteit tot
een aspect van alle handelingen te beperken. Hij noemt zijn aspectdefinitie van
economische wetenschap ook weI de analytische definitie, omdat het een
aspect van elke handelingssituatie analytisch isoleert van andere aspecten. De
rationele keuzetheorie modelleert het economische aspect van een handelings-
situatie als een rationele keuzesituatie. Een rationele handeling is dan de hande-

ling die met een maximalisatiemodel beschreven kan worden. Een dergelijk
model vooronderstelt dat de handelingsalternatieven door een bepaalde maat-
staf gemeten kunnen worden en dat het alternatief met de grootste meetwaarde
gekozen wordt. Zo moet in de theorie van het consumentenbeslissingsgedrag,
om bij een gegeven voorkeursordening en inkomen van de consument te
kunnen verklaren hoe een bepaalde keuze van een consumptiepakket totstand-
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komt, worden voorondersteld dat de consument het pakket kiest dat aan zijn
nutsfunctie een maximale waarde toekent.35 Hetzelfde geldt mutatis mutandis
voor de rationele ondernemer en in principe voor elke beslisser die zich in een
keuzesituatie bevindt, die door een waarnemer vanuit het economisch gezichts-
punt gemodelleerd kan worden. Voor het voorspellend vermogen van de ratio-
nele keuzetheorie of de theorie van het consumentenbeslissingsgedrag moet
tevens worden verondersteld dat de beslisser dezelfde informatie hanteert en
op dezelfde wijze interpreteert als een objectieve rationele waarnemer dat zou
doen. Dat een actor op grond van verkeerde veronderstellingen in subjectieve
zin doelrationeel kan handelen en dat er een daarom een discrepantie kan
bestaan tussen de subjectieve rationaliteit van een concrete beslisser en de
objectieve rationaliteit van de waarnemer, wordt in de economische theorie-
vorming irrelevant gemaakt door de aanname van volledige geinformeerdheid
van de actor. Deze aanname is van belang omdat binnen het raamwerk van het
maximalisatiemodel alleen dergelijk volledig geinformeerd handelen naar het
objectieve maximum leidt. Alleen dan kan men met behulp van een definitie
van de handelingssituatie vanuit het economische rationaliteitsmodel zich
wagen aan voorspellingen met betrekking tot het werkelijke handelen van

36
actoren.

Samengevat bestaat het rationaliteitsconcept van de homo economicus, zoals
deze in de rationele keuzetheorie is uitgewerkt, uit de volgende veronder-
stellingen:
1. De economische mens is volledig geinformeerd over alle voor de beslissing
relevante aspecten van de omgeving (middelen, alternatieven en restricties).
2. De economische mens heeft een goed geordende en stabiele set van voorkeu-
ren (volledig, continu en transitief).
3. De economische mens beschikt over goede rekencapaciteiten waardoor hij
in staat is het optimum van zijn doelfunctie te berekenen.
4. De economische mens is gericht op de maximale vervulling van zijn per-
soonlijke voorkeuren, dat wit zeggen dat hij zijn nut maximaliseert.

In de vorige paragraaf is betoogd dat de bovenstaande karaktereigenschappen
van de homo economicus afgeleid zijn uit de behoeften van een mathematische
formulering van het maximalisatieprobleem. Sommige van deze eigenschappen
lijken arbitrair danwel incorrect bezien vanuit alledaagse opvattingen over
rationaliteit. Mill en Pareto benadrukten daarom de status van de homo
economicus als een methodologische hulpfiguur. Robbins heeft deze methodo-
logische status verduidelijkt door het economische rationaliteitsconcept te
beperken tot het schaarste-aspect van alle handelingen: wanneer er sprake is
van een schaarste-aspect, kan het probleem gemodelleerd worden naar de eisen

35    P. Ruys, Rationeel gedrag, Tilburg, 1981, p. 3. G. Gdfgen, 1974, p. 24.
36    G. G fgen, 1974, pp. 33-34.
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van het economische rationaliteitsconcept. Dit economisch aspect wordt analy-
tisch gescheiden van andere aspecten van de handelingssituatie. Alleen voor het
economische aspect van het handelen is de economische rationaliteit relevant
en alleen met betrekking tot het economisch aspect wordt verondersteld dat de
mens tevens een homo economicus is. Dat de mens daarnaast ook niet calcule-
rend, spontaan, irrationeel of normgeleid kan handelen is daarmee niet uitge-
sloten. Het enige wat de economische theorie veronderstelt is dat actoren met
betrekking tot het economisch aspect van een situatie economisch doelratio-
neel handelen.

Daarnaast benadrukt Robbins dat vanuit het economische rationaliteits-
concept geen uitspraken kunnen worden gedaan over de feitelijk optredende
psychologische verschijnselen. Hij sluit zich daarmee aan bij de opvattingen
van de Oostenrijkse school (Menger, B6hm-Bawerk) die de subjectieve waarde-
leer loskoppelde van psychologische theoriean zoals het psychologisch hedo-
nisme. Er wordt niet verondersteld dat een mens zijn handelingssituatie daad-
werkelijk modelleerd als een rationeel keuzeprobleem, noch dat hij zijn set van
voorkeuren ordent naar de eisen van volledigheid, transitiviteit en continuTteit.
De rationele keuzetheorie en de theorie van het consumentenbeslissingsgedrag
behandelen de psyche van de beslisser als een 'black box'.

Paul Samuelson heeft zich ingespannen om de micro-economische theorie
van het consumenten- en producentengedrag volledig te zuiveren van alle niet
observeerbare en daarom voor een waarnemer niet objectiveerbare elementen
van het gedrag. Het utiliteitsconcept als psychologisch concept verwijst naar
een dergelijke niet objectiveerbare sfeer van de persoonlijke genietingen.37 Het
nut dat iemand toekent aan de verwachte resultaten van een bepaalde hande-
ling is immers voor de wetenschapper niet waarneembaar en kan slechts door
introspectie van de betroffen consument worden achterhaald. Aangezien intro-
spectie onderhevig is aan allerlei subjectieve psychologische factoren die de
werkelijke preferenties van de consument zouden kunnen verhullen, acht
Samuelson observatie van het werkelijke koopgedrag de enige methodologisch
verantwoorde manier, om de voorkeursordening van een consument te achter-
halen. Vanwege deze nadruk op de feitelijk in het koopgedrag gebleken prefe-
renties noemt Samuelson zijn theorie de 'revealed preference theory:n De
'revealed preference theory' gaat uit van een behavioristische analyse van
gedrag. In het behavioristische model wordt het bewustzijn of de psyche van
de mens opgevat als een 'black box: Alle processen die zich in deze black box
afspelen zijn niet observeerbaar en worden daarom buiten het onderzoek
gehouden. De behavioristische analyse zegt niets over de inhoud van deze

37   P. Samuelson, 7be Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, Vol. 1, MIT
Press, Cambridge, Massachusetts etc., 1966, p. 4

38    P. Samuelson, Consumption Theory in Terms of Revealed Preference, in, Ibe
Collected Scientific Papers of Paul A.  Samuelson,Vol. 1, 1966, pp. 64-74.
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black box en beperkt zich tot de bestudering van de relatie tussen stimuli in de
omgeving van de actor en diens respons. In het geval van het consumenten-
gedrag bestaan de stimuli uit de prijzen van verschillende goederen en het be-
steedbaar budget. De voorkeursordening van de consument bevindt zich in de
black box. De respons wordt verondersteld bepaald te zijn door een verande-
ring van de stimuli in de tijd, gegeven een gedurende deze periode stabiele

voorkeursordening. De stabiliteitshypothese is een cruciale veronderstelling
voor de 'revealed preference theory'. Wanneer immers zowel de stimuli als de
voorkeursordening in hetzelfde tijdsbestek veranderen, kunnen er geen uit-
spraken gedaan worden over de voorkeursordening van de consument op basis
van het geobserveerde koopgedrag. De stabiliteitshypothese garandeert dat elke
geobserveerde verandering in het koopgedrag het gevolg is van een verandering
in de stimuli en niet van een verandering in de voorkeursordening.

Deze behavioristische analyse maakt volgens Samuelson niet alleen het utili-
teitsconcept overbodig, ook het rationaliteitsconcept van de homo economicus
kan naar het antiquariaat van de economische wetenschap worden verwezen.
In zijn artikel 'A Note on the Pure Theory of Consumer's Behavior' (1938)39
stelt hij: 'Alles dat volgt zal betrekking hebben op een geidealiseerd individu -
niet noodzakelijk, echter, de rationele homo economicus'. In een later
geschrift (1947) licht hij toe wat deze uitspraak betekent: 'De utiliteitsanalyse is
gebaseerd op de fundamentele veronderstelling dat het individu, geconfron-
teerd met gegeven prijzen en begrensd door een gegeven totale uitgave, die
combinatie van goederen selecteert, welke het hoogste is op zijn preferentie-
schaal. Dit vereist niet (a) dat het individu zich in een andere betekenis ratio-
neel gedraagt; (b) dat hij weloverwogen en zelfbewust is in zijn koopgedrag; (c)
dat er een intensieve grootte is die hij voelt of raadpleegt'.4° Met de kwalificatie
van (b) als een onnodige veronderstelling elimineert Samuelson de homo
economicus als grondslag voor het type mathematische theorievorming over

economisch gedrag dat hij zelf en na hem de 'main stream' van economische
wetenschappers beoefent hebben. De term 'rationaliteit' verwijst bij
Samuelson naar het resultaat van het handelen, de respons uit de black box, en
niet naar het cognitieve proces in de black box zelf. Dit is een consequentie
van zijn behavioristische opvatting. Binnen de behavioristische analyse is er
immers geen plaats voor bewuste, weloverwogen denkprocessen. De eliminatie
van de homo economicus door Samuelson is een gevolg van de door hem ge-
hanteerde methodologie.

Samuelson overtuigt echter niet in zijn poging volledig af te zien van het
rationaliteitsconcept van de homo economicus. Hoe kan immers verklaard
worden dat iemand dat goederenpakket weet te kiezen dat het hoogste scoort

39    P. Samuelson, Vol. 1., 1966, pp. 3-14.
40      P. Samuelson, Foundations of Economic Anailsis, Cambridge,  1953  (1947),  pp.

97-98.
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op zijn prefentieschaal, zonder te veronderstellen dat deze persoon een
bewuste afweging maakt met betrekking rot voorkeuren, doelen, middelen en
de consequenties van de alternatieven? Men moet minimaal veronderstellen dat
de voorkeursordening relevant is voor de keuze die de actor maakt,41 wat mijns
inziens betekent dat verondersteld moet worden dat de actor zich bewust is
van zijn voorkeursordening, dat wit zeggen dat hij een voorkeur heeft. Het
hebben van een voorkeur kan niet los worden gezien van een bewuste afwe-
ging van handelingsalternatieven, wil men voorkomen dat het begrip
'voorkeursordening' zinledig wordt en daarmee de resultaten van de economi-
sche theorie. Daarom is Samuelsons poging om de homo economicus uit de
economische theorie te weren niet zinvol en vormt de homo economicus nog
steeds de elementaire bouwsteen van de economische theorievorming over
individueel gedrag.

Wanneer het rationaliteitsconcept van de homo economicus niet uit de eco-
nomische theorie gebannen kan worden, is het van belang de descriptieve
waarde van dit concept te onderzoeken. Hiermee zijn we terug bij het uit-
gangspunt van Pareto, Robbins en Samuelson, dat het rationaliteitsconcept niet
overeenkomt met psychologisch verschijnselen en entiteiten. De waarde van
het rationaliteitsconcept van de homo economicus is niet gelegen in zijn
descriptieve adequaatheid, maar in de voorspellende waarde van de theorie die
eruit kan worden afgeleid. Het enige wat van belang is voor de voorspellende
waarde van de economische theorie is dat de uitkomsten van de psychologische
processen die zich in de black box afspelen, dezelfde zijn als de voorspellingen
die uit de economische theorie kunnen worden afgeleid.

De vraag of het realiteitsgehalte van het economische rationaliteitsconcept al
dan niet relevant is voor de verklarende en voorspellende waarde van de
economische theorie is het onderwerp geweest van een belangrijke methodo-
logische controverse tussen economen. Milton Friedman vertegenwoordigt in
deze controverse de extreme positie dat de geldigheid van de veronderstel-
lingen er niet toe doet, zolang de theorie die erop gebaseerd is maar empirisch

41 Sen spreekt van twee mogelijke interpretaties van de voorkeursordening: (i)
choice-salience intepretation: in zoverre de voorkeursordening de ondersteuning
is voor het voorspellen van het gedrag van een persoon, moet deze relevant zijn
voor de keuze van een persoon; (ii) well-being inte,pretation: het te maximali-
seren doel dat in de voorkeursordening weerspiegeld wordt, is het persoonlijke
welzijn van de persoon. Mijns inziens moet men ten minste de cboice-salience

inte,pretation veronderstellen in de economische theorie. Volgens Sen zijn beide

interpretaties niet hetzelfde, ondanks dat vele belangrijke resultaten van de eco-
nomische theorie afhangen van de veronderstelde congruentie tussen luell-being
en cboice-salience. A. Sen, The Formulation of Rational Choice, 71)e A merican
Economic Review, May 1994, pp. 385-389.
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toetsbaar is en goede voorspellingen oplevert.42 Economische theorieifn dienen
volgens hem alleen op het realiteitsgehalte van hun voorspellingen te worden
beoordeeld. Met betrekking rot de veronderstellingen van de economische
theorie is het voldoende aan te nemen dat de actoren zich gedragen als of ze
hun beslissingen nemen op de wijze die door de theorie verondersteld wordt.
Wanneer de econoom veronderstelt dat een ondernemer zijn winst maximali-
seert, betekent dat dus niet dat hij werkelijk gelooft dat de ondernemer het
verloop van zijn marginale productiekosten-curve kent. Het is voldoende te
veronderstellen dat hij middels vuistregels zo handelt, als of hij zijn winst-
maximum met behulp van dergelijk curven bepaalt.43 Friedmans opvatting
komt erop neer dat elke descriptieve relatie tussen economische veronder-
stellingen en de economische werkelijkheid verbroken wordt. Deze opvatting
van wetenschappelijk aanvaardbaarheid wordt instrumentalistisch genoemd,
omdat de theorie louter als middel wordt gebruikt om toI goede voorspellin-
gen te komen.44

Friedmans methodologische positie is door velen overgenomen waaronder
met name George Stigler en Gary Becker. Ook zij maken een instrumenteel
gebruik van veronderstellingen om een theorie van het consumentengedrag te
ontwikkelen, waarmee op grond van de observatie van louter empirische varia-
belen voorspellingen kunnen worden gedaan over het te verwachten consu-
mentengedrag.45 De veronderstellingen die zij daarvoor nodig hebben zijn ten
eerste dat de voorkeursordening in de tijd stabiel is en ten tweede dat de consu-
ment ziin nut maximaliseert. Kritiek op deze veronderstellingen lijkt Stigler en
Becker niet te kunnen deren, omdat het slechts 'as if'-premissen zijn. Het enige
wat telt is de voorspellende waarde van de theorie. Deze op Friedman steunen-
de methodologische positie gaat ervan uit dat de voorspellende waarde van de
theorie niet te leiden heeft van de descriptieve inadequaatheid van de veronder-
stellingen. De voorspellende waarde komt als het ware uit de lucht vallen. In
de volgende paragraaf zal de kritiek van Herbert Simon op Friedmans metho-
dologische positie besproken worden.

Simon heeft zich bij de verdere ontwikkeling van de rationele keuzetheorie
sterk bekommerd om de empirische relevantie van de theorie. Dit heeft geleid
tot kritiek op de irrefle veronderstellingen van het economisch rationaliteits-
concept en ten slotte tot in brede kring aanvaarde bijstellingen van deze ver-
onderstellingen. Dat deze aanpassingen van het rationaliteitsconcept van de

42 M. Friedman. Essays in Positive Economics, University of Chicago Press,

Chicago, 1953, pp. 3-43.
43    Vgl. G. Gifgen, 1974, p. 41.
44   F. van Doorne en J. Vromen, Maatscbappelijke werkelijkbeid en economiscbe

wetenscbap.   Filosofiscbe   analyses   van   een   veystoorde   ·relatie,   Acco,  Leuven/-
Amersfoort, 1988.

45  G. Stigler en G. Becker, De Gustibus Non Est Disputandum, American
Economic Review, 67 (March), 1977, pp. 76-90.
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homo economicus plaatsvonden in de rationele keuzetheorie komt doordat zij
zich sedert de tweede wereldoorlog meer op de praktijk van het besluitvor-
mingsproces in onder andere ondernemingen richtte. Hierdoor trad de discre-
pantie tussen het rationele keuzemodel en de besluitvormingspraktijk duidelijk
aan het daglicht.

1.3.1    Beperkte rationaliteit

Herbert Simon is 66n van de belangrijkste critici van het neoklassieke perfecte
rationaliteitsconcept. Gedurende een viertal decennia heeft hij in een stroom
publicaties gewezen op de onhoudbaarheid van de veronderstellingen van het
perfecte rationaliteitsconcept van de homo economicus. Daarbij leverde hij op
verschillende fronten tegelijk kritiek, wat een mogelijke verklaring biedt voor
zijn succes. Eerdere kritiek op het rationaliteitsconcept van de homo
economicus werd door economen onschadelijk gemaakt door zich te beroepen
op de zuiver methodologische functie van dit rationaliteitsconcept en door
elke relatie met de psychologie te vermijden. Het is misschien de kracht van
Simons kritiek dat deze niet alleen het realiteitsgehalte van de veronderstel-
lingen betreft, maar tevens een methodologische positie zoals Friedman die
inneemt.

Simons belangrijkste tegenargument is dat de voorspellingen met betrekking
tot de marktwerking gevoelig zijn voor de gemaakte veronderstellingen op het
niveau van de besluitvormingsprocessen van individuele economische acto-
ren.46 Dit betekent dat van een adequatere descriptieve theorie van besluitvor-
mingsprocessen ook betere voorspellingen verwacht kunnen worden. De
descriptieve inadequaatheid van de neoklassieke theorie van rationele besluit-
vorming is derhalve niet onschadelijk voor haar voorspellende waarde. Daar-
naast is de descriptieve inadequaatheid van het neoklassieke rationele besluit-
vormingsmodel volgens Simon funest wanneer de feitelijke besluitvorming van
actoren het voorwerp van aandacht is. Behalve dat uit het perfect rationele
keuzemodel voorspellingen volgen die niet overeenkomen met de feitelijke
resultaten van besluitvormingsprocessen, biedt dit model geen normatief hou-
vast voor de inrichting van besluitvormingsprocessen in de praktijk. Ik zal
hieronder Simons argumenten weergeven, waarmee hij de descriptieve en pres-
criptieve tekortkomingen van de neoklassieke theorie van perfecte rationaliteit
tracht aan te tonen.

Simons kritiek beperkt zich tot 66n aspect van het rationaliteitsconcept van
de homo economicus, namelijk diens cognitieve competentie als een informatie
verwerkend organisme. Zijn uitgangspunt is dat een adequate theorie van be-

46  H. Simon, Rational Decision Making in Business Organizations, American
Economic Review, September 1979, 4, p. 509. H. Simon, Discussion: Problems
of Methodology, American Economic Review Proc., May, 1963, 53, pp. 229-231.
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sluitvormingsprocessen de eigenschappen van het beslissende organisme mede
in beschouwing moet nemen. De abstracties van het neoklassieke rationele
keuzemodel kunnen worden begrepen als een poging om een besluitvormings-
theorie te formuleren die rationeel keuzegedrag kan voorspellen zonder kennis
van de besluitvormingsprocessen erbij te betrekken, opdat de economische
theorie gevrijwaard kan blijven van psychologische assumpties. Deze poging
kan slechts slagen wanneer er wordt verondersteld dat het organisme zich per-
fect weet aan te passen aan veranderingen in de omgeving en dat 66n bepaald
doel door dit organisme nagestreefd wordt. Gegeven dit doel, de kenmerken
van de omgeving en de veronderstelling van een zich perfect aanpassend orga-
nisme, kan zonder kennis van het besluitvormingsproces het optimale alterna-
tief worden berekend. 47

Simon bekritiseert de extreme eisen die de veronderstelling van perfecte
aanpassing aan het kiezend organisme stelt. Zo moet de homo economicus in
staat zijn om (i) aan elke mogelijke consequentie een bepaald nut toe te
kennen; (ii) de exacte aard van de consequenties vast te stellen; (iii) de
consequenties ten opzichte van elkaar volledig te ordenen; (iv) te weten of de
consequenties zeker zijn, of de kansverdeling van de consequenties te bepalen.
Ten opzichte van deze veronderstellingen stelt Simon: 'Mijn eerste empirische
propositie is dat er een compleet tekort aan bewijsmateriaal is, dat in feitelijke
menselijke keuzesituaties van enige complexiteit, deze berekeningen gemaakt
kunnen worden, of feitelijk gemaakt worden:48 Deze stelling onderbouwt hij
door te wijzen op de resultaten van empirisch onderzoek naar het bestaan van
een nutsfunctie bij mensen. Uit dit onderzoek, dat door de ontwikkeling van
de speltheorie door von Neumann en Morgenstern49 een nieuwe impuls kreeg,

blijkt dat mensen zich in zeer eenvoudige en doorzichtige situaties gedragen als
nutsmaximaliserende actoren. Zo gauw echter de keuzesituatie iets gecompli-
ceerder wordt, blijken er geen consistente keuzen meer gemaakt te worden,
waaruit een nutsfunctie zou kunnen worden afgeleid.

Dit experimenteel resultaat kan op twee manieren worden uitgelegd: (i) de

consument/producent wil zijn nut/winst maximaliseren en als men ze met
simpele keuzesituaties confronteert zullen ze dat ook doen; (ii) de werkelijk-
heid iS te gecompliceerd in verhouding tot de cognitieve capaciteiten van de
mens, waardoor het rationele keuzemodel van nuts/winstmaximalisatie weinig
praktische relevantie heeft. De eerste interpretatie impliceert dat bij complexe-
re keuzesituaties de normatieve micro-economie kan helpen de perfect ratione-

47   H. Simon, 7be Sciences of tbe Artificial, third edition, MIT Press, Londen, 1996,
p. 26.

48  H. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, Quarterly Journal of
Economics, February 1955, p. 104.

49   J. von Neumann en 0. Morgenstern, Tbeory of Games and Economic Behavior,
Princeton University Press, Princeton, 1947.
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le keuze te maken. Zo zijn onder de noemers van 'Operational research' en
'Scientific management' kwantitatieve methoden en technieken ontwikkeld die
kunnen worden toegepast op bepaalde management problemen. Simon stelt
daar de tweede interpretatie tegenover die vooral door gedragswetenschappers
onderschreven wordt. Ondanks de bruikbaarheid van kwantitatieve methoden
en technieken liggen volgens hem de meeste (bedrijfseconomische) problemen
buiten het toepassingsbereik van maximalisatietechnieken.'° Willen we bij
complexere problemen nog van economisch rationele oplossingen spreken,
dan zal er volgens Simon een rationaliteitsconcept moeten worden gehanteerd
dat bescheidener eisen stelt aan de cognitieve competentie. Temeer daar de pro-
bleemsituaties waarop het economische rationaliteitsconcept betrekking zou
kunnen hebben, vanuit de optiek van het kiezende organisme vrijwel altijd
complex zijn. Deze complexiteit wordt bepaald door een tweetal factoren. Ten
eerste de complexiteit van de omgeving. Ten tweede de beperkte cognitieve
competentie van de mens. De economische wetenschap heeft in haar poging
om complexere probleemsituaties geschikt te maken voor een beschrijving
vanuit het perfecte rationaliteitsconcept, de complexiteit altijd aan de zijde van
de omgeving gedefinieerd. Het ontbreken van informatie over de omgeving
maakt uiteindelijk de probleemsituatie complex.

Economen hebben getracht het probleem van onzekerheid te behandelen
door het als een informatieprobleem te modelleren. Elke onzekerheidssituatie
correspondeert met een bepaalde beschikbaarheid van informatie over de
omgeving. Om in de rationele keuzemodellen het maximalisatieprincipe toe te
passen, moet een rationeel keuzecriterium voor elke onzekerheidssituatie ge-
vonden worden. Wanneer de veronderstelling van volledige informatie, dat wil
zeggen geen onzekerheid, wordt opgegeven en we de situatie van volledige
onzekerheid buiten beschouwing laten, kunnen er een drietal standaardsitua-
ties van onzekerheid worden onderscheiden:
1. Quasizekerheid: de waarschijnlijkheidsverdeling met betrekking tot het op-
treden van verschillende consequenties van alternatieven is bekend. Een derge-

lijke waarschijnlijkheidsverdeling kan worden opgesteld wanneer men met een
voldoende groot aantal van gevallen te maken heeft die alle onder dezelfde
stochastische wetmatigheid vallen. In dit geval kan met behulp van de waar-
schijnlijkheidsberekening de keuzesituatie worden herleid tot een keuzesituatie
onder bijna-zekerheid, mits het aantal keuzesituaties groot is. Het rationele
keuzecriterium kan nu worden bepaald: kies het alternatief met het hoogSIe
verwachte nut 0ayes-regeD. Dit rationeel keuzecriterium is echter  in  de  prak-
tijk maar zelden toepasbaar, omdat de waarschijnlijkheidsverdeling veelal on-
bekend is.
2. Normale onzekerheid: de keuzesituatie is voor het subject eenmalig, zodat

50    H. Simon, Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science,
7be American Economic Review 3, June, 1959, pp. 259-260.
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de waarschijnlijkheidsverdeling slechts de kans aangeeft dat bepaalde conse-
quenties zullen optreden (stochastische onzekerheid), of de waarschijnlijkheids-
verdeling is onbekend, zodat men moet trachten subjectieve waarschijnlijk-
heden in te schatten. Voor deze keuzesituatie kan geen keuzecriterium worden
gevonden dat vergelijkbaar is met de Bayes-regel. Het keuzecriterium varieert
namelijk met de risicohouding die iemand inneemt. Aangezien de meest
rationele risicohouding niet vast te stellen is, is de rationaliteit van een keuze
onder normale onzekerheid onbepaald.
3. Strategische onzekerheid: er bestaat een principieel gebrek aan informatie,
dat wil zeggen dat het informatiegebrek niet door extra zoekactiviteiten kan
worden opgeheven. Het informatiegebrek berust op de sociale interdependen-
tie tussen actoren. Deze actoren worden in de speltheorie begrepen als tegen-
spelers die ieder voor zich de handelingen (zetten) van de tegenspeler mede in
hun strategiebepaling betrekken. De strategische onzekerheid betreft de tegen-
zetten of strategie van de anderen en daarmee het resultaat van het eigen
strategisch handelen. Deze onzekerheid kan niet worden opgeheven door
nomologische theorievorming over de beslissingen van anderen. Het ontwer-

pen van een strategie is daarom aangewezen op een interpretatie van de bedoe-
lingen van de tegenspelers. Het probleem van de situatie van strategische
onzekerheid is dat er, evenals bij normale onzekerheid, geen eenduidig
rationeel keuzecriterium kan worden bepaald. De risicohouding van de stra-
teeg hangt mede af van zijn interpretatie van de bedoelingen van medestrate-
gen. Een meest rationele interpretatie van de bedoelingen van anderen is echter
niet bepaalbaar.

51

Simon concludeert op grond van het bovenstaande dat de speltheorie geen op-
lossing biedt voor de rationele ongedetermineerdheid van strategische onzeker-
heid en dat zij door een nauwkeurige analyst laat zien dat deze rationele
ongedetermineerdheid onoplosbaar is.52 Dit betekent dat het zinloos is om
rationeel handelen onder normale en strategische onzekerheid te definiEren als
nutsmaximaliserend handelen. Het perfecte rationaliteitsconcept van de homo
economicus heeft dus noch descriptieve, noch prescriptieve waarde voor alle
situaties van normale en strategische onzekerheid. Bovendien vereist de toe-
passing van statistische besluitvormingstechnieken dat de besluitvormer infor-
matie heeft over de waarschijnlijkheidsverdeling, dan wel in staat is redelijk
adequaat subjectieve waarschijnlijkheden in te schatten. Simon wijst erop dat
dit de informatie- en berekeningsproblemen van de besluitvormer alleen maar
vergroot, terwijl relatief eenvoudige problemen al eisen stellen aan de informa-
tieverwerkings- en rekencapaciteit van de besluitvormer, die deze zelfs met

51     G. Gbfgen, 1974, pp. 174,205. G. Gifgen, 1980. H. Koningsveld en J. Mertens,
Commimicatief en  strategiscb bandelen, Coutinho, Muiderberg, 1992, pp. 31-37.

52    H. Simon, 1979, pp. 505-506.

30



behulp van computers niet kan waarmaken:3 Aangezien ondernemingen op
het niveau van de strategische besluitvorming vooral met complexe problemen
te maken hebben, kunnen we de praktische relevantie van het perfecte rationa-
liteitsconcept met Simon beperkt noemen.

Simon heeft een alternatief rationaliteitsconcept ontwikkeld dat zijns in-
ziens wel aansluit bij de resultaten van empirisch onderzoek naar probleem op-
lossend handelen, waaruit de beperkingen van de cognitieve competentie van
de mens blijken. Dit concept van beperkte rationaliteit (bounded rationality)
heeft de volgende kenmerken:
1. Niet alle alternatieven zijn bekend, derhalve wordt er naar geschikte alterna-
tieven gezocht.
2. De consequenties van de verschillende alternatieven zijn slechts ten dele be-
kend, vanwege de beperkte rekencapaciteit en de onzekerheid in de externe
omgeving.
3. De besluitvormer beschikt niet over een algemene en consistente utiliteits-
functie om heterogene alternatieven met elkaar te vergelijken.
4. Op grond van 1 tot en met 3 wordt gezocht naar tevredenstellende alterna-
tieven (satisficing), in plaats van naar optimale alternatieven. Ook andere pro-
cedures kunnen worden gehanteerd om met het probleem van beperkte ratio-
naliteit om te gaan.

54

Centraal in dit concept van beperkte rationaliteit staan de zoekactiviteit en
de satisfactieprocedure die aangeeft dat de zoekactiviteit gestaakt kan worden
op het moment dat er een tevredenstellend alternatief gevonden is. Of een
alternatief al dan niet tevredenstelt, is afhankelijk van het aspiratieniveau van
de besluitvormer. Dit aspiratieniveau wordt in de regel naar boven toe bijge-
steld wanneer het satisfactieniveau relatief eenvoudig bereikt wordt. Omge-
keerd daalt het aspiratieniveau wanneer het satisfactieniveau niet of slechts met
veel moeite bereikt wordt.

De satisfactieprocedure verschilt in een belangrijk opzicht van het maximali-
satieprincipe. Er worden geen extreme eisen gesteld aan het besluitvormings-
proces,   noch   aan de capaciteiten   van de besluitvormer(s).   Dat het realiteits-
gehalte van de veronderstellingen van de theorie van beperkte rationaliteit
groot is, wordt gestaafd door empirisch onderzoek naar de besluitvorming in
organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat keuzen niet alleen bepaald worden
door de objectieve kenmerken van de probleemsituatie, maar tevens door een

specifiek heuristisch proces waardoor de zoekactiviteit gestuurd wordt. Een
adequate descriptieve theorie van besluitvorming kan daarom volgens Simon
niet zonder een procesmodel van besluitvorming waarin de zoekactiviteit gein-
corporeerd is, wat betekent dat de ambitie van de neoklassici om het zonder

53    Ibid., 1979, p. 504.
54    Ibid., 1979, pp. 501-503.
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een dergelijk procesmodel te stellen onrealiseerbaar is. 55

Met het concept van beperkte rationaliteit worden psychologische veronder-
stellingen in de theorie van de besluitvorming geintroduceerd. Daarmee wint
deze theorie aan descriptieve waarde. Daarnaast kan het concept van beperkte
rationaliteit op een groter probleembereik worden toegepast. Het satisfactie-
criterium kan zowel in situaties van zekerheid, normale onzekerheid en strate-
gische onzekerheid worden toegepast. Uiteraard kan in het geval van strategi-
sche onzekerheid geen uniek rationaliteitscriterium uit het beperkte rationali-
teitsconcept worden afgeleid. Wel is het mogelijk om een rationele oplossing
voor het strategische probleem te vinden. Elk alternatief dat in het slechts
denkbare geval tot een tevredenstellend resultaat leidt, is een mogelijke ratio-
nele oplossing voor het strategisch probleem. De Uiteindelijke unieke oplossing
voor het probleem is de eerst gevonden satisficerende oplossing, omdat er
sprake is van sequentieel zoekgedrag.

56

De grotere descriptieve waarde en toepasbaarheid van de theorie van be-
perkte rationaliteit, vergeleken met het concept van perfecte rationaliteit, plei-
ten in het voordeel van het beperkte rationaliteitsconcept. De homo economi-
cus heeft in zijn allesomvattende alwetendheid mythologische proporties
aangenomen. Simon heeft er daarnaast op gewezen dat een theorie die uitgaat
van een onrealistisch concept van rationaliteit evenmin prescriptieve waarde
kan hebben, omdat er zelden voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor
perfecte rationaliteit (zekerheid of quasi-zekerheid en hoge cognitieve compe-
tenties). Op grond  van deze voordelen  van het beperkte rationaliteitsconcept
hebben een aantal economen het beperkte rationaliteitsconcept als basis voor
hun verdere theorievorming genomen. Belangrijke voorbeelden zijn de trans-
actiekostentheorie van Williamson, de X-efficidntie-theorie van Leibenstein en
de gedragstheoretische benadering van de onderneming door Cyert en March.

Er is ook kritiek op de theorie van beperkte rationaliteit. Wat de descrip-
tieve waarde betreft varieert de kritiek van een verdere specificatie van wat
beperkte rationaliteit inhoudt, tot een lagere inschatting van de cognitieve
competentie van de mens. De prescriptieve waarde van het concept van be-
perkte rationaliteit wordt gefvalueerd vanuit de vraag naar de meest effectieve
strategie om met de beperkingen van de rationaliteit van de besluitvormer(s)
om te gaan. Daarbij verschillen de critici van mening over de vraag welke
strategie haalbaar is en welke strategie betere resultaten belooft. De door
Simon voorgestelde satisfactieprocedure is dus slechts 66n mogelijke stategie
naast andere.57 Belangrijker dan de verschillen is voor dit onderzoek de over-

55    Ibid., 1979, p. 507.
56    H. Simon, 1955, p. 110.
57  A. Etzioni, 7Be Moral Dimension. Towards a New Economics, Free Press, New

York, 1988, p. 130; C. Lindblom, The Science of Muddling Through, Public
Administration  Review 19, 1959, pp. 79-88.
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eenkomst tussen Simon en zijn critici. Zij hebben allemaal de neoklassieke
mythe van perfecte rationaliteit en het maximalisatieprincipe opgegeven.

Een belangrijke beperking van Simons kritiek is dat deze slechts 66n aspect
van het rationaliteitsconcept van de homo economicus betreft, namelijk diens
cognitieve competentie. Andere kenmerken van de homo economicus blijven
buiten schot. Zo reserveert Simon, evenals de neoklassici, het begrip rationali-
teit voor doelrationeel handelen. Van andere intelligente wijzen van omgang
met onze voorkeuren is geen sprake. Daarnaast behoudt de doelrationele actor
bij Simon de gerichtheid op het individuele eigenbelang. Een aantal belangrijke
kenmerken van het rationaliteitsconcept van de homo economicus komen dus
onveranderd terug in Simons concept van beperkte rationaliteit. Daarmee lijkt
de homo economicus een tweede jeugd tegemoet te gaan.

1.3.2    Economie als een wetenschap van het menselijk gedrag

Een belangrijk aspect van de adoptie van de theorie van beperkte rationaliteit
is dat het beperkte rationaliteitsconcept als een gedragswetenschappelijke hy-
pothese en niet langer louter als een methodologische hulpfiguur wordt gezien.
Zo zet bijvoorbeeld Bruno Prey zich in het beperkte economische rationali-
teitsconcept tot het nieuwe paradigma voor de sociale Wetenschappen te ver-
heffen.58 Het serieus nemen van het economische rationaliteitsconcept als een
theorie van het menselijk gedrag is een logische consequentie van Simons
poging om het realiteitsgehalte van de veronderstellingen te verhogen. De
vraag is nu of met de theorie van beperkte rationaliteit het realiteitsgehalte van
het economische rationaliteitsconcept zodanig is toegenomen dat dit concept

een goede verklaring biedt van menselijk gedrag. Prey denkt dat dit het geval
is. Hij beweert dat het menselijk gedrag adequaat geanalyseerd kan worden met

behulp van een economisch model van menselijk gedrag dat uit de volgende
vijf elementen bestaat:
1. Methodologisch individualisme: het uitgangspunt bij de verklaring van soci-
aal gedrag is het gedrag van het individu. Dit betekent niet dat de mens geiso-
leerd van anderen beschouwd wordt, maar dat het gedrag van mensen alleen
begrepen kan worden als het resultaat van een interactie tussen het individu en

zijn omgeving, andere mensen en instituties. Daarnaast worden de normen en
evaluaties van individuen als gegeven geaccepteerd.
2. Motieven bepalen het gedrag: mensen handelen systematisch en voorspel-
baar op grond van de voordelen respectievelijk nadelen die zij van een bepaalde
activiteit verwachten. Daarbij beschikken zij over een beperkte cognitieve
competentie.

58   8. Prey, Economics As a Science of Human Behavior. Towards a New Social
Science Paradigm, Kluwer Academis Publishers, Boston, Dordrecht, London,
1992.
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3. Motieven zijn het resultaat van preferenties en randvoorwaarden die strikt
van elkaar gescheiden worden: veranderingen van het menselijk gedrag worden
zover mogelijk toegeschreven aan waarneembare en meetbare veranderingen
van de set van mogelijkheden die bepaald wordt door de randvoorwaarden.
Veranderingen van het gedrag worden dus nooit toegeschreven aan niet
waarneembare veranderingen van de voorkeuren. De belangrijkste randvoor-
waarden die geacht worden het gedrag te bepalen zijn het te besteden budget

en de prijzen van goederen.
4. Eigenbelang als handelingsmotief: individuen streven hun eigenbelang na en

gedragen zich overwegend egoistisch.
5. De beperkende randvoorwaarden worden vooral bepaald door instituties
(overeenkomsten die herhaalde menselijke interacties vormgeven): voorbeeld-
en van instituties zijn de markt, een hierarchie, normen en tradities. 59

Het vijfde punt maakt dat Freys model tot de institutionele economie

behoort. Economen hebben getracht binnen de institutionele benadering meer
recht te doen aan sociale verschijnselen zoals de invloed van sociale normen en
tradities en van organisaties op het individuele gedrag van mensen. Uit de
andere punten van het model blijkt dat Frey het behavioristische gedragsmodel
van Samuelson, Stigler en Becker overneemt: de voorkeursordening is stabiel,
zodat het koopgedrag voorspeld kan worden op grond van een gegeven voor-
keursordening en een verandering in de set van mogelijkheden. Deze verander-

ingen fungeren als stimuli die een bepaalde, middels het economisch model
voorspelbare respons teweegbrengen. Dat betekent dat de voorkeursordening
in de black box opgesloten en geisoleerd is van alle factoren die de voorkeurs-
ordening zouden kunnen veranderen. In tegenstelling tot Stigler en Becker ver-
bindt Frey een empirische geldigheidsclaim aan zijn veronderstellingen. Daar-
mee komt een essenti8le beperking van het economische rationaliteitsconcept
in zicht: gedrag dat voortkomt uit een verandering in de voorkeursordening
kan door de economische theorie niet verklaard worden.

Een tweede kenmerk dat Preys model deek met de theoriean van
Samuelson, Stigler en Becker is dat het begrip eigenbelang zo ruim geinterpre-
teerd wordt dat alle mogelijke handelingsmotieven eronder vallen. Of iemand
nu de voorkeur geeft aan een altruistisch alternatief dan wel een een egoistisch
alternatief, in beide gevallen doet men datgene wat de voorkeur geniet en han-
delt men dus in het eigenbelang. In deze definitie van het economisch motief
bestaat er geen onderscheid tussen het handelen vanuit een morele plicht of
vanuit een behoefte. Doordat een dergelijke differentiatie binnen het voor-
keursbegrip achterwege blijft, die aangeeft of een voorkeur al dan niet op het
(enge) eigenbelang gebaseerd is, wordt de economische verklaring van gedrag
tautologisch. Handelen betekent per definitie handelen op grond van het eigen-
belang, waardoor het begrip 'eigenbelang' geen onderscheidend begrip meer is.

59     Ibid., 1992, pp. 3-8.
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De economische verklaring van het menselijk gedrag zegt dan niets meer of
minder dan dat men handelt op basis van voorkeuren. Over de subjectieve
betekenis van een voorkeur wordt verondersteld dat deze altijd het eigenbelang
aangeeft. Amartya Sen heeft erop gewezen dat een dergelijk definitie van
eigenbelang niet falsifieerbaar is. 60

Alhoewel Frey geen oog heeft voor het tautologische karakter van economi-

sche verklaringen, is hij zich bewust van enkele beperkingen van het economi-
sche model. In de economische analyse wordt niet bepaald wat de specifieke
inhoud is van de kosten en baten op grond waarvan een voorkeur bepaald kan
worden. Hier zou de psychologie de economisch wetenschap kunnen aanvul-
len door de abstracte concepten van kosten en baten concreet in te vullen. De
kracht van het economische model ligt volgens Prey niet in de analyse van de
factoren die de voorkeursordening bepalen, maar in de verklaring van het
effect van veranderingen van de randvoorwaarden op het menselijk gedrag.
Het voordeel van het economisch model is daarbij volgens Frey dat het, in
tegenstelling tot het psychologische model, een strikte scheiding tussen prefe-
renties en randvoorwaarden hanteert. Freys argumentatie ten faveure van het

rationaliteitsconcept van de homo economicus als paradigma van de sociale

wetenschappen steunt vooral op dit voordeel van het economische model van
gedrag. Het is het enige model dat voldoende aandacht schenkt aan de invloed
die een verandering in de objectieve set van mogelijkheden op het menselijk
gedrag heeft. Het bestaan van beperkende objectieve randvoorwaarden biedt
een verklaring voor de discrepantie tussen geintendeerd en feitelijk gedrag. Ter-

wijl in psychologische experimenten getracht wordt de verstorende werking
van deze randvoorwaarden weg te nemen, stelt het economische model juist
deze randvoorwaarden centraal. De belangrijkste randvoorwaarden zijn vol-
gens Frey economische randvoorwaarden zoals het beschikbaar inkomen, de

prijzen voor goederen en diensten en de voor consumptie en handelen
benodigde tijd. In deze randvoorwaarden herkennen we de in de economische
wetenschap centraal staande schaarsteconditie. Overal waar schaarste een rol
van betekenis speelt, is de economische verklaring van gedrag volgens Prey
superieur gebleken.

Andere belangrijke randvoorwaarden worden gevormd door instituties.
Onder deze instituties rekent Prey onder meer sociale en morele normen en
tradities als belangrijke randvoorwaarden van het gedrag. Evenals de economi-
sche randvoorwaarden bepalen deze instituties de set van mogelijkheden voor
het kiezende individu. Hier stuiten we op een belangrijk kenmerk van Freys
model. Sociale en morele normen en tradities worden door 'Frey begrepen als
externe, het gedrag beperkende factoren. De sociale en morele instituties
behoren tot de objectieve hindernissen die zouden bestaan in de vorm van ver-

60     A. Sen, Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic
Theory, Philosophy and Public Affairs (Summer), 1977, pp. 322-325.
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wachtingen van andere mensen met betrekking tot het te vertonen gedrag.
Doordat Frey in zijn economische model de voorkeursordening strikt scheidt
van de randvoorwaarden en sociale en morele normen tot de categorie van de
externe randvoorwaarden rekent, ontstaat het beeld van een mono-utilistische
actor die slechts 66n handelingsdoel kent: het eigenbelang. Deze actor, waarvan
de innerlijke wereld geregeerd wordt door een uniforme categorie van voor-
keuren, stuit op een verzameling externe randvoorwaarden waarop hij zijn
calculaties moet afstemmen. Het institutionele model van Prey biedt weliswaar
de mogelijkheid om sociale en morele normen en tradities op te nemen, maar
de enige manier dat dit kan gebeuren zonder dat het economische model zijn
voorspellende kracht verliest, is door ze te beschouwen als externe randvoor-
waarden.

De vraag is of Freys economische model een adequate descriptie biedt van

menselijk gedrag, wanneer we ook de invloed van sociale en morele normen en
tradities op het gedrag mede in beschouwing nemen. Om deze vraag te beant-
woorden moeten worden nagegaan of de beschrijving van sociale en morele
instituties als externe randvoorwaarden een juiste beschrijving biedt van de rol
die de moraal en de samenleving spelen in het leven van de mens. Deze proble-
matiek zal ik in de volgende paragraaf bespreken.

1.3.3    Kritiek op het rationaliteitsconcept van de homo economicus

Sen heeft getracht aannemelijk te maken dat morele oordelen, politieke ideolo-
gieiin en persoonlijkheidsidealen een rol spelen in het menselijk gedrag die niet
verenigbaar is met de gedragsveronderstellingen van de economische theorie.
Zo stelt de gereveleerde preferentietheorie van Samuelson een persoonlijke
keuze gelijk aan maximalisatie van de persoonlijke welvaart. Daarmee wordt
uitgesloten dat behalve overwegingen met betrekking tot de persoonlijke wel-
vaart, ook andere overwegingen een keuze mede kunnen bepalen.

Sen wijst op het verschijnsel van betrokkenheid ('commitment') dat ver-
schilt van wat hij 'sympathy' noemt. Met de term 'sympathy' duidt Sen aan
wat economen vaak uitleggen als het probleem van het interdependente nut.
Economen spreken van interdependent nut wanneer een actor lust of onlust
ervaart bij andermans nutsbeleving.61 Sen meent dat de problematiek van de
betrokkenheid niet adequaat weergegeven wordt door dit model van het inter-
dependente nut. Betrokkenheid verschilt volgens Sen hierin van interdepen-
dent nut, dat de betrokkenheid bij het welzijn van anderen niet voortkomt uit
lust- en onlustgevoelens, maar een intrinsieke motivatie vertegenwoordigt. Een
voorbeeld van betrokkenheid is een morele norm die iemand in acht neemt,
niet omdat het hem plezier verschaft, maar uit plichtsbetrachting. Op grond

61  Zie bijvoorbeeld G. Becker, 732 Economic Approach to Human Behavior,
Chicago, 1976, p. 282.
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van een dergelijke betrokkenheid kan iemand een alternatief kiezen met een la-
gere opbrengst dan anders bereikbaar zou zijn, of de keuze valt toevallig samen
met het optimum, zonder dat de nutsoverweging het motief voor de keuze

62was.

Sen wijst erop dat de cruciale kwestie hier niet is of zelfopgelegde beperkin-
gen in een maximalisatiemodel kunnen worden opgenomen als externe rand-
voorwaarden, dat kan namelijk door ze te reconstrueren als objective
functions.63 Men zou dan wel in overeenstemming hiermee het begrip van
objectives moeten herzien. De vraag die volgens Sen centraal zou moeten staan
is 'of er redelijke argumenten zijn die de zelfbeperking van handelingsnormen
onderbouwen, met een opzettelijke beperking van instrumentele mogelijk-
heden.,64

Het kwalitatieve onderscheid dat Sen maakt tussen handelen uit betrokken-
heid en handelen uit nutsoverwegingen veronderstelt dat betrokkenheid niet
herleid kan worden tot de categorie van utiliteit. Hij verwijst naar de argu-
menten van Adam Smith en Immanuel Kant voor de onderbouwing van zelf-
beperkende normen. In hoofstuk 3 zal deze draad weer opgepakt worden,
wanneer de argumentatieve (communicatief rationele) onderbouwing van nor-
men besproken wordt. Hieronder zal ik me concentreren op de gevolgen van
de onherleidbaarheid van betrokkenheid tot utiliteit voor de economische
theorievorming.

Om aan het andere karakter van betrokkenheid recht te doen moet volgens
Sen de mono-utilistische 'all-purpose preference ordering,65 van de homo
economicus opgegeven worden. Daarvoor in de plaats stelt hij een structuur
van metavoorkeuren. Een metavoorkeur is een voorkeursordening van voor-
keursordeningen. Stel dat X de overwogen set is van alternatieve en elkaar
wederzijds uitsluitende combinaties van handelingen en dat Y de set van orde-
ningen van de elementen van X is. Dan is een ordening die deel uitmaakt van
de set Y een metavoorkeur betreffende de handelingsset X. Sen gebruikt onder-
meer een voorbeeld van een roker die wil stoppen met roken om deze struc-
tuur in te vullen. Stel dat een roker overweegt (A) niet te roken, (B) wel te
roken en dat hij een voorkeur heeft voor (B). Stel tevens dat deze actor een

persoonlijkheidsideaal koestert waaruit een voorkeur voor het niet langer
hebben van een voorkeur voor roken voortvloeit, dan rangschikt een derge-
lijke metavoorkeur de alternatieven van X in de volgorde, A,B. Wanneer de

62    A. Sen, 1977, p. 327; A. Sen, 1994, p. 386.
63 Dit wordt onder meer door Frey gedaan. Hij neemt het onderscheid tussen

metavoorkeuren en eerste orde voorkeuren over, zonder aanpassingen van het
economische model, door zelfopgelegde beperkingen te begrijpen als externe
randvoorwaarden voor het calculerende individu. B. Prey, 1992, p. 212.

64    A. Sen, 1994, p. 387, voetnoot 8.
65    A. Sen, 1977, p. 336.
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actor besluit te stoppen met roken, reveleert deze keuze niet de voorkeur die
de persoonlijke nutsbeleving maximaliseert (It), zoals de gereveleerde preferen-
tietheorie veronderstelt.

Met onder andere dit voorbeeld illustreert Sen op welke wijze betrokken-
heid een 'counterpreferential choice' in kan houden. Hiermee wordt de cru-
ciale veronderstelling van de gereveleerde preferentietheorie, dat een gekozen
alternatief beter dan wel minstens zo goed is als de andere alternatieven die een
persoon kan kiezen, ondergraven. Het belangrijkste kenmerk van betrokken-
heid is dus dat het een scheiding teweeg kan brengen tussen de feitelijke
persoonlijke keuze en de keuze voor het alternatief dat het nut maximaliseert. 66

De erkenning van het verschijnsel van betrokkenheid in de economische
theorievorming zou volgens Sen verstrekkende gevolgen hebben voor de
formulering van deze theorieiin. Daarnaast zou een belangrijke methodologi-
sche consequentie zijn dat de observatie van de feitelijke keuzen van mensen
niet voldoet om de voorkeursordening te achterhalen. Volgens Sen is daarbij
een rol weggelegd voor introspectie en communicatie tussen wetenschapper en

ondervraagde personen.

Een tweede punt van kritiek dat zowel het beperkte als het perfecte rationali-
teitsconcept van de homo economicus betreft, is dat uitgegaan wordt van een
stabiele voorkeursordening, terwijl de ervaring leert dat voorkeuren zich in de
tijd wijzigen. Voor de theorie van gereveleerde preferenties is dit laatste geen
probleem op voorwaarde dat er een tijdsinterval gedefinieerd kan worden dat
enerzijds lang genoeg is om rekening te houden met het verlangen naar variatie
en dat anderzijds niet zo lang duurt dat er sprake kan zijn van een verandering
van smaak.67 Het wordt pas problematisch wanneer de smaak, dat wil zeggen
de voorkeuren van het subject, zich tijdens of kort na de koophandeling
wijzigen. In dit geval waardeert het subject de consequenties van het handelen

op grond van een andere voorkeursordening dan die aan de handeling vooraf
ging. Men kan dan niet meer zeggen dat het subject zijn nut maximaliseert.

March heeft op deze mogelijkheid van veranderende voorkeuren gewezen
en betoogt dat het hier niet gaat om een verwaarloosbaar randverschijnsel. Het
kan juist getuigen van een intelligente omgang met de eigen voorkeuren. Een
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een rijkere en/of verfijnde smaak.6,

Neem bijvoorbeeld een liefhebber van muziek die klassieke muziek koopt, niet
omdat hij reeds van klassieke muziek houdt, maar om zijn gehoor te trainen,
zodat hij op den duur van klassieke muziek zal gaan houden. Aangezien deze
muziekliefhebber tracht zijn genietingen te verrijken en verfiinen zou, zelfs

66    Ibid., 1977, pp. 328-329.

67    D. Bensusan-Butt, 1978, p. 146.
68     J. March, Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice, 7be

BeR  Jo rnal  of Economics, 9, 1978, pp. 587-608.
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vanuit een utilitaristisch gezichtspunt, de handeling rationeel genoemd kunnen
worden. Een ander voorbeeld is dat iemand door te handelen negatieve neven-
effecten van ziJn keuze ervaart en op grond daarvan zijn voorkeur wijzigt.

De reden van een subject om zijn voorkeuren door te handelen tevens te
veranderen kan behalve door utiliteitsoverwegingen ook ingegeven zijn door
morele of politieke overwegingen. We kunnen derhalve concluderen dat meta-
voorkeuren zowel op een bestaande voorkeursordening als op een verandering
van de voorkeursordening betrekking kunnen hebben. De veranderingen van
de voorkeursordening kunnen uitgaan van metavoorkeuren, maar kunnen ook
voortkomen uit niet-gefntenteerde en onvoorziene consequenties van het
handelen.

Een veranderlijke en niet-consistente (counterpreferential choice) voorkeurs-
ordening is onverenigbaar met een calculerende rationaliteit die de consequen-
ties van een handeling waardeert op basis van een stabiele en consistente
voorkeursordening. Aangezien verfijning van smaak, of het in acht nemen van
morele overwegingen intelligent genoemd kan worden, kan de rationele keuze-
theorie niet volstaan met het verwaarlozen van dit verschijnsel, noch het af-
doen als irrationeel gedrag. Het probleem dat de veranderlijkheid en inconsis-
tentie van voorkeuren voor de keuzetheorie vormt, formuleert March als
volgt: 'Hoe kunnen we nu verstandig handelen zodat de ontwikkeling van toe-
komstige voorkeuren beheerst kan worden, wanneer we nu niet beschikken
over een criterium om toekomstige voorkeuren te evalueren, dat niet zelf beYn-
vloed zal worden door ons handelen? (...) Ik vermoed dat een echte concep-
tuele confrontatie met endogene preferenties enige herinvoering van morele
filosofie in ons begrip van een keuze met zich mee zal brengen.'69 Op dit ver-
moeden gaat March niet verder in. Hij verkiest een technische (engineering)
benadering boven een meer filosofische benadering van deze problematiek. Ik
deel echter zijn vermoeden dat een grondige conceptuele confrontatie met
endogene (meta)voorkeuren, dat wil zeggen (meta)voorkeuren die door het
handelen zelf beYnvloed worden, om een filosofische benadering vraagt.

De fundamentele ambiguTteit met betrekking tot de redelijke omgang met
veranderlijke en inconsistente (tegenstrijdige) voorkeuren is dat de opvattingen
over wat een redelijk evaluatiecriterium is zelf weer beinvloed wordt door het
handelen. Met het handelen doelen we hier niet alleen op de uitvoering van
keuzen, maar ook en vooral op het communicatieve handelen tussen actoren.
De mens staat niet alleen in zijn meningsvorming, hij wordt daarentegen door
het communicatieve handelen met anderen in zijn meningsvorming sterk door
die anderen beinvloed. Technische, economische, morele, politieke etc. opvat-
ttingen zijn voortdurend in meer of mindere mate in beweging. Het com-
municatieve handelen is zowel (mede)bepalend voor de voorkeursordening en
de metavoorkeuren die een individu erop nahoudt, als voor de veranderingen

69    Ibid., 1978, p. 601.
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die daarin optreden. De ambiguiteit met betrekking tot de redelijkheid van een
evaluatiecriterium waarmee een toekomstige smaak kan worden ge8valueerd, is
dus te herleiden tot de beweeglijkheid van opvattingen die mede door het
(communicatieve) handelen zelf veroorzaakt wordt.

De kritiek op het economische rationaliteitsconcept als theorie van het
menselijk gedrag kan in de volgende punten worden samengevat (punt vier zal
in  hoofdstuk 2 nog worden toegelicht):
1. Het mono-utilitarisme: het economische rationaliteitsconcept bevat ten on-
rechte geen onderscheid tussen overwegingen met betrekking tot de persoon-
lijke welvaart en een feitelijke keuze. Het biedt ten onrechte geen plaats aan
kwalitatief andere overwegingen dan nutsoverwegingen.
2. Een stabiele voorkeursordening: het economische rationaliteitsconcept bevat
de onrealistische aanname van een stabiele voorkeursordening die niet door het
handelen zelf beinvloed wordt.
3. Een 66nzijdig rationaliteitsbegrip: de economische doelrationaliteit kan niet
de maat zijn voor een redelijke omgang met een inconsistente (punt 1) en ver-
anderlijke (punt 2) voorkeursordening. Mensen beroepen zich ook op andere
dan economisch-doelrationele overwegingen om hun gedrag te verklaren en
reclitvaardigen:° De criteria voor een redelijke omgang met een inconsistente
en veranderlijke voorkeursordening kunnen slechts gevonden worden m de
argumentatie van de kiezende actoren zelf en zullen veelal uitdrukking geven
aan ethische waarden.
4. Het methodologisch individualisme: rationaliteit is niet slechts een aangele-

genheid van het individu zoals het economische rationaliteitsconcept veronder-
stelt. Zowel subjectieve nutsoverwegingen als andere redenen om te handelen
worden medegevormd door socialisatie middels het communicatieve handelen.
Deze overwegingen worden medebepaald door sociale en morele normen en
tradities die hun oorsprong in de samenleving hebben en die door een, even-
min louter individuele, (kritische) toeEigening de identiteit van het individu
vormen. Freys voorstelling van een individu dat met sociale en morele normen

en tradities interacteert, als waren het louter externe (identiteitsvreemcle) rand-
voorwaarden, schiet derhalve tekort, wanneer het gaat om een adequaat begrip
van de betekenis van moraal en ethiek voor het individu.

De eerste twee punten van kritiek zijn die van respectievelijk Sen en March.
De punten drie en vier komen voort uit Habermas' theorie van het communi-
catieve handelen. Deze theorie biedt een geschikt interpretatiekader voor het
door Sen en March geconstateerde verschijnsel van een intelligente omgang
met veranderende en inconsistente voorkeuren, die door het economische

rationaliteitsconcept niet, of slechts als zijnde irrationeel, beschreven kunnen
worden. Vanuit de theorie van het communicatieve handelen kan tevens het

70      Vgl. F. van Doorne en J. Vromen, 1988, pp. 151-153.
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methodologisch individualisme bekritiseerd worden. In hoofdstuk 3 zal deze
kritiek verder uitgewerkt worden, nadat eerst in hoofdstuk 2 de theorie van
het communicatieve handelen besproken is.

1.4       De prescriptieve functie

In deze paragraaf wordt de prescriptieve functie van het economische rationali-
teitsconcept voor ondernemingen onderzocht. In paragraaf 1.2 is naar aanlei-
ding van een uiteenzetting met de opvattingen van Robbins beargumenteerd
dat prescriptie van economische rationaliteit alleen op basis van een waarde-
oordeel kan plaatsvinden. De wenselijkheid van economische rationaliteit is
echter in de praktijk niet vanzelfsprekend en dient te worden beargumenteerd.
Wanneer de keuze voor economische doelrationaliteit niet vanzelfsprekend is
en ook handelwijzen op basis van andere geldingsaanspraken (bijvoorbeeld op
normatieve juistheid) dan de aanspraak op efficiEnte doelrealisatie rationeel ge-
noemd kunnen worden, ziet het kiezende individu zich geplaatst voor een
(definidring van de) handelingssituatie in al zijn facetten. Niet alleen een
economisch aspect, maar eventueel ook een moreel, juridisch, politiek, esthe-
tisch en/of persoonlijkheids-aspect zouden in een situatie relevant kunnen zijn.
Welke aspecten in de besluitvorming relevant zijn en prioriteit dienen te krij-
gen is in geen enkele handelingssituatie vooraf gegeven.

Deze complexiteit wordt gereduceerd door bestaande maatschappelijke insti-
tuties zoals een markt, een hierarchie, sociale en morele normen en tradities en
de wetgeving. Het zijn vooral de sociale en morele normen en tradities die
bepalen dat in een handelingscontext het ene of het andere aspect in het alge-
meen prioriteit dient te krijgen. Zo is het tegenwoordig aanstootgevend en op
zijn minst getuigend van een bijzondere visie op het verschijnsel, om de keuze
van een huwelijkspartner louter en alleen op grond van economische en
machtsoverwegingen te beargumenteren, terwijl dat ooit bij gegoede families in
vele Europese landen de algemene praktijk was. Dit voorbeeld demonstreert
twee punten. Ten eerste is er inderdaad een economisch aspect aan de partner-
keuze verbonden, omdat het de inzet van schaarse alternatief aanwendbare
middelen betreft. Ten tweede blijkt dat de aard van de argumenten om de part-
nerkeuze te legitimeren bepaald worden door sociale en morele normen naast
affectieve factoren. Ook het marktgedrag wordt door sociale en morele nor-
men en tradities genormeerd. Op een markt is het normaal dat iemand zich
laat leiden door nutsoverwegingen en tracht zijn doelen op efficiEnte wijze te
bereiken. Daarbij is het bijvoorbeeld normaal van toeleverancier te wisselen
wanneer deze beter is, ongeacht de vraag of de verlaten toeleverancier daardoor
in problemen komt. Een economische relatie is dus gebaseerd op het eigen-
belang van de bij een transactie betrokken partijen, zodat de relatie ook vooral
economisch geivalueerd wordt. Zoals reeds Smith en Mill stelden, is deze stra-
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tegisch-instrumentele orientatie op het eigenbelang die het marktgedrag van
transactiepartners stuurt in meer of mindere mate geaccepteerd in moderne
samenlevingen met een zelfstandig economisch systeem.

Voor de beantwoording van de vraag of de economische doelrationaliteit
aan een handelingspraktijk kan worden voorgeschreven, is het niet voldoende
om te weten dat er een economisch aspect kan worden onderscheiden in een
bepaalde handelingssituatie. Het is de door sociale en morele normen en affec-
tieve factoren bepaalde handelingscontext die in het algemeen bepalend is voor
het gewicht dat economische overwegingen dienen te krijgen. Daarom is de
relevantie van economische analysen van het huwelijk en de familie afhanke-
lijk van het relatieve belang van het economisch aspect voor het handelen bin-
nen die bepaalde context. De mate waarin dit het geval is, kan niet deductief
uit de economische theorie worden afgeleid en zal door empirisch onderzoek
aan het licht moeten worden gebracht. Economische analysen van handelings-
contexten buiten het economisch systeem krijgen een begripsimperialistisch
karakter wanneer de economische rationaliteit zonder meer als norm voor
rationeel handelen wordt genomen. Wanneer we ons beperken tot de hande-
lingscontext van de economie, is het voor de bepaling van de prescriptieve

' functie van de economische doelrationaliteit van belang aan te geven in welke
mate de doelrationele orientatie op het eigenbelang in de economie daadwerke-
lijk geaccepteerd en gelegitimeerd wordt en welke normatieve overwegingen
daarbij een rol spelen.

1.4.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen: inlei-
ding in de problematiek

Het winststreven van een onderneming is ten minste in zoverre maatschappe-
lijk geaccepteerd dat de vrije ondernemingsgewijze productie in een kapitalisti-
sche vrije markt maatschappij legaal is. De onderneming mag binnen de gren-
zen die de wet stelt winst nastreven. Daarnaast wordt het winststreven en daar-
mee de prioriteit van economische doelrationaliteit in de besluitvorming van
ondernemingen in brede kring als moreel legitiem beschouwd. Dat er ook
grenzen zijn aan deze acceptatie blijkt uit de occasionele weerstand van betrok-
kenen, wanneer de doelrationele gerichtheid op winst ten koste gaat van ande-
re waarden en belangen. De exclusieve oriEntatie op winst en op economisch
doetrationele manieren om dit doel na te streven blijken te kunnen stuiten op
tal van morele bezwaren die door een pluriforme groep van critici en/of be-
trokkenen naar voren worden gebracht. Een voorbeeld daarvan is de kritiek
op de negatieve effecten van een wereldwijd groeiend economisch systeem op
het milieu. Een overeenkomst tussen de diverse punten van kritiek is dat een
exclusief economisch-doelrationele orientatie op het winstdoel het in acht
nemen van morele normen en het respecteren van niet-economische waarden
uitsluit. In zoverre deze waarden en normen niet door wettelijke maatregelen
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beschermd en bevorderd worden resulteert er een specifiek bedrijfsethische
problematiek. Deze problematiek omvat de vraag naar de maatschappelijke of
morele verantwoordelijkheid van ondernemingen, naast de verantwoordelijk-
heid conform de wet te handelen.

In het debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderne-
mingen kunnen, voor wat de kern van het probleem betreft, twee tegenge-
stelde posities onderscheiden worden. De eerste positie is dat de enige maat-
schappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen erin bestaat (maximale)
winst na te streven, omdat alleen dan onder bepaalde voorwaarden sprake kan
zijn van een optimale allocatie van middelen in een economie en van een conti-
nue welvaartgroei, wat de functie van het economisch systeem is. Met andere
woorden, de maatschappelijke functie van een onderneming bestaat erin op
een efficiente wijze te voldoen aan de vraag van consumenten naar producten
en diensten (marktfunctie). Alleen dan vervult het economische systeem zijn
functie. De normatieve argumentatie voor deze positie steunt op de veronder-
stelde systeemrationaliteit van een vrije markt met volledige mededinging. De
vervulling van de marktfunctie is zelf de voorwaarde voor de bevordering van
andere waarden zoals werkgelegenheid. Een onderneming kan slechts werkge-
legenheid verschaffen wanneer de onderneming de producten van de arbeid op
een concurrerende wijze kan afzetten. Elke afwijking van de norm van winst-
maximalisatie leidt volgens deze visie onvermijdelijk tot een verlies aan
systeemfunctionaliteit en is daarom maatschappelijk onwenselijk. Deze positie
wordt door vele neoklassieke economen ingenomen, die weliswaar ervan uit-
gaan dat werkelijk bestaande markten afwijkingen vertonen van het ideaaltype
van volledige mededinging, maar anderzijds vasthouden aan het model van
volledige mededinging als het normatieve ideaal voor de praktijk. E6n van de
belangrijkste vertegenwoordigers van deze positie is Milton Friedman.

Friedman noemt nog andere argumenten die pleiten voor een beperking van
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen tot het ver-
groten van de winst.71 Zo stelt hij dat de manager die zijn sociale verantwoor-

delijkheden laat prevaleren boven het winstbelang van de aandeelhouders voor
wie hij werkt, in feite het geld van deze aandeelhouders spendeert voor zelf-
gekozen maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit komt volgens Friedman
neer op een niet-democratisch gelegitimeerde belasting van ondernemingswin-
sten. Het behartigen van sociale doeleinden maakt van de manager een agent
van het publiek die in feite democratisch gekozen zou moeten worden.

Wanneer we niet uitgaan van de manager als agent van de aandeelhouders,
maar van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de aandeelhouders

71   M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago/
London, 1962, pp. 133-134. M. Friedman, The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits, New York Times Magazine, September 13, 1970, pp. 32-
33, 122-126.
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zelf, geldt volgens Friedman hetzelfde argument. Het betreft dan meestal een
groep sociaal bevlogen aandeelhouders die ten koste van andere aandeelhou-
ders, werknemers en/of consumenten een maatschappelijk doel willen beharti-
gen. In zoverre zij daarin slagen geldt ook voor hen dat zij de ondernemings-
winst belasten en over de besteding daarvan (ondemocratisch) beslissen. Dat
het hier gaat om een niet-democratisch gelegitimeerde belasting van onder-
nemingswinst beargumenteert Friedman door erop te wijzen dat de manager/
aandeelhouder geen volksvertegenwoordiger is en door de veronderstelling dat
de maatschappelijke doelen die behartigd worden, groepsbelangen zijn die zich
niet volgens het normale democratische besluitvormingsproces hebben weten
door te zetten, dan wel de persoonlijke sociale voorkeuren van managers/aan-
deelhouders weerspiegelen. Managers/aandeelhouders zouden daarom zowel
omwille van de vrijheid van de ondernemingsgewijze productie, als omwille
van de democratie af moeten zien van de vervulling van sociale verantwoorde-
lijkheden die neerkomen op een niet-democratisch gelegitimeerde belasting.

Friedmans positie appeleert aan een common sense opvatting over onder-
nemen in een kapitalistische vrije markt economie. Onafhankelijk van de poli-
tieke voorkeur is bijna iedereen ervan overtuigd dat het ondernemen uitslui-
tend gericht is op het maken van zoveel mogelijk winst. Daarom krijgen eco-
nomische overwegingen altijd prioriteit boven morele overwegingen. In het
zakenleven gaat het om geld verdienen. Wanneer ethiek geld kost, zal ethiek
het onderspit delven. Er heerst een kloof tussen de economie en de ethiek en
de enige brug ertussen wordt gevormd door de wet. Wanneer een onderne-

ming zijn winst niet zou maximaliseren en morele kosten voor zijn rekening
neemt, zal de onderneming door de sociaal-darwinistische werking van de vrije
concurrentie uit de markt geilimineerd worden. Bovenstaande opvatting over
het ondernemen wordt kernachtig samengevat in de uitspraak: 'The business
of business is business.'

Deze common sense visie lijkt stand te houden ondanks dat Simon en ande-
ren door middel van psychologisch onderzoek inmiddels hebben aangetoond,
dat het voor de mens een onbegonnen opgave is om zijn nut of winst te maxi-
maliseren, omdat hij slechts over beperkte cognitieve capaciteiten beschikt en
de verkrijgbare informatie bijna altijd beperkingen kent (zie § 1.3). Managers
blijken in de praktijk gedrag te vertonen dat meer overeenkomt met een tevre-

denstellende strategie. Daarom stelt Frank Harrison in zijn handboek over
'The Managerial Decision-Making Process': 'Het is geen overdrijving om te
beweren dat maximaliserend gedrag in het gesloten besluitvormingsmodel vol-
komen ongeschikt schijnt voor de besluitvorming van het management in for-
mele organisaties. Gezien de beperkingen waarbinnen een rationele besluitvor-
mer werken moet, zijn de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan
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,72maximaliserend gedrag volledig onrealistisch.
Een ander belangrijk bezwaar tegen de doelstelling van maximale winst is

dat deze doelstelling, zoals Friedman zelf al aangeeft, andere doelstellingen die
bijvoorbeeld gericht zijn op sociale verantwoordelijkheden en het in acht
nemen van morele normen en waarden, aan zich ondergeschikt maakt. Winst-
maximalisatie impliceert dat efficiEntie de enige waarderingsmaatstaf is om
alternatieven te beoordelen. Dit betekent dat het efficienste alternatief gekozen
wordt, ongeacht of deze een morele waarde of norm schendt. Onder meer
Drucker heeft op dit gevaar dat inherent is aan winstmaximalisatie gewezen:
'De eerste test van elke onderneming is niet de maximalisatie van winst, maar
het realiseren van voldoende winst om het risico verbonden aan economische
activiteiten te dekken en dus om verlies te vermijden (...) het concept [van
winstmaximalisatie] is erger dan irrelevant: het is schadelijk. Het is een belang-

rijke oorzaak voor het misverstand omtrent de aard van winst in onze maat-
schappij en voor de diepgewortelde vijandigheid tegen winst. Het is groten-
deels verantwoordelijk voor de ergste vergissingen van het overheidsbeleid (...)
En het is in grote mate verantwoordelijk voor de heersende opvatting dat er
een inherente tegenspraak bestaat tussen winst en het vermogen van een onder-
neming om een sociale bijdrage te leveren. 173

Het behalen van voldoende winst is een noodzakelijke voorwaarde voor de
continuiteit van een onderneming in een vrije markt. Wat bestreden wordt is
dat de doelstelling van winstmaximalisatie operationeel gemaakt kan worden
gezien de beperkte cognitieve capaciteiten van de mens en dat winstmaximali-
satie noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming. Dat winst-
maximalisatie noodzakelijk zou zijn voor het voorbestaan van een onder-
neming volgt alleen wanneer we veronderstellen dat er sprake is van volledige
mededinging. Werkelijke markten wijken echter altijd af van het ideaaltype
van de volledige mededinging en kunnen deze hooguit benaderen. De zuivere
systeemwerking van de vrije markt met volledige mededinging veronderstelt,
zoals we in dit hoofdstuk beschreven hebben, het ideaaltypische perfecte ratio-
naliteitsconcept van de homo economicus die in werkelijkheid niet bestaat.
Vanuit systeemtheoretisch perspectief betekent de kritiek op het economische
concept van handelingsrationaliteit dat er geen perfecte systeemwerking be-
staat, evenmin als de daarbij behorende systeemdwang die geen enkele discre-

pantie van de winstmaximalisatienorm toestaat.
Om het voortbestaan van de onderneming te garanderen moeten onderne-

mingen streven naar voldoende winst. Het voldoende winst niveau wordt
gedefinieerd door het rentabiliteitsniveau waarop het voortbestaan van een

72 E. Harrison, 7be Managerial Decision-Making Process, Houghton Mifflin,
Boston, 1987, p. 136.

73    P. Drucker, Management: Tasks - Responsibilities - Practices, Harper & Row, New

York, 1973, p. 60.
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gemiddelde onderneming in een bedrijfstak op lange termijn gewaarborgd is
(concurrentiEle rentabiliteit).74 Dit rentabiliteitsniveau is per definitie voldoen-
de om de kosten van het in de onderneming geinvesteerde lange termijn ver-
mogen te dekken. Een belangrijk verschil tussen deze voldoende winst/renta-
biliteitsdoelstelling en de winstmaximalisatiedoelstelling is dat de eerste ruimte
biedt voor andere doelstellingen naast het behalen van winst. Wanneer een
onderneming de concurrentiBle rentabiliteit behaalt, kan en zal zij vaak streven
naar een hogere rentabiliteit. Tevens is er, wanneer niet naar winstmaximalisa-
tie behoeft te worden gestreefd, een handelingsruimte die benut kan worden
om andere doelstellingen na te streven. De onderneming kan het zich veroor-
loven om te voldoen aan een sociale verantwoordelijkheid of een morele norm
die kosten met zich meebrengt, omdat dit niet in strijd is met de doelstelling
van voldoende winst. Dat betekent dat er geen noodzaak bestaat om het effi-
ciEnste maar, immorele alternatief te kiezen. Er is ruimte voor afweging tussen
economische en morele overwegingen. De grootte van deze handelingsruimte
is afhankelijk van de mate waarin de betreffende markt afwijkt van het ideaal-
type van volledige mededinging. De systeemdwang van een markt met onvolle-
dige mededinging wijkt af van de systeemdwang van een markt met volledige
mededinging, waardoor de vervulling van de systeemfunctie door de onderne-
ming tot op zekere hoogte verenigbaar is met een oriEntatie op maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en morele normen.

1.4.2   Ethiek als luxe

Het bovenstaande zou kunnen suggereren dat ethiek en sociale verantwoorde-
lijkheid blijkbaar een luxe zijn. Een luxe die een onderneming, wanneer de
concurrentie feller wordt en het behalen van een voldoende rentabiliteit onder
druk komt te staan, zich niet langer kan permitteren. Dit is een misvatting die
berust op de gedachte dat het voor ondernemingen effectief kan zijn, om hun
concurrentiekracht te putten uit immoraliteit en maatschappelijke onverant-

woordelijk gedrag. In zoverre ethiek geld kost, kan er inderdaad op de korte
termijn bezuinigd worden door deze kostenpost te schrappen. Aan een derge-

lijke strategie zijn echter zwaarwegende nadelen verbonden. Op de eerste

plaats is het onvoldoende voor een onderneming die in problemen verkeert de
crisis te bezweren door te bezuinigen op ethiek. Een effectieve vervulling van
de marktfunctie is zowel in goede als in slechte tijden de enige geschikte strate-
gie om een concurrentiBle rentabiliteit te behalen. Zonder een dergelijke effec-
tieve vervulling van de marktfunctie is het bezuinigen op kosten die verbonden
zijn aan morele betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid,

74   H. Daems en S. Douma, Concurrentiestrategie en concernstrategie. Een analyse
van bet concurrentieel voordeel van de onderneming, Kluwer Bedrijfsweten-
schappen, Deventer, 1990, p. 42.
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dweilen met de kraan open. Bezuiniging is immers geen garantie voor een ver-
hoogde effectiviteit.

In het geval dat een immoreel alternatief de effectiviteit wel vergroot, zou
men zich kunnen afvragen of niet ook andere wegen naar Rome leiden. Aange-
zien winstmaximalisatie niet afgedwongen wordt, volstaat een tevredenstellend
alternatief. Waarschijnlijk zullen meerdere opties aan het geaspireerde satisfac-
tieniveau voldoen. Het is dan economisch rationeel om het moreel acceptabele
en tevredenstellende alternatief te kiezen dat misschien een lagere opbrengst
heeft dan het immorele alternatief, maar dat tevens beantwoord aan morele
geldigheidsaanspraken. Zo kunnen naast de bedrijfseconomische prestatiecrite-
ria ook morele en maatschappelijke doelstellingen en randvoorwaarden een rol
spelen. Het alternatief dat bedrijfseconomisch tevredenstelt en een bepaalde
morele randvoorwaarde niet schendt verdient de voorkeur vanuit het gegeven
van een pluriforme inconsistente voorkeursordening. Slechts in de meer uit-
zonderlijke gevallen dat het enige tevredenstellende alternatief tevens immoreel
is, is er sprake van een conflict tussen economische doelrationaliteit en ethiek.

Het tweede bezwaar tegen een bezuiniging op ethiek is dat immoreel en
maatschappelijk onverantwoordelijk gedrag de effectiviteit van de onderne-
ming eerder verstoort, dan dat het de onderneming ten goede komt. Ten eerste

is voor het voldoen aan bedrijfseconomische prestatiecriteria een positieve
betrokkenheid (ten opzichte van de macht in de organisatie)14 van tenminste
een deel van de werknemers vereist. Deze positieve betrokkenheid, die
bepalend is voor de arbeidsinzet en coaperatiebereidheid van werknemers, kan
slechts worden opgebouwd en onderhouden door een wederkerige betrokken-
heid tussen werknemers en de onderneming. Nu zal deze betrokkenheid eerder

berekenend dan moreel van aard zijn, omdat de onderneming zijn werknemers
normaliter met materi8le beloningen en sancties bejegend, terwijl een morele
betrokkenheid correspondeert met symbolische sancties die de identiteit van
de betrokkene raken. Het zal voor de co6peratiebereidheid van werknemers
van belang zijn of zij zich in het algemeen redelijk of onredelijk behandeld
voelen, met betrekking tot zulke zaken als het nakomen van gemaakte afspra-

ken, gelijkbehandeling van werknemers, overwerk en reorganisaties. Het kan
net het verschil uitmaken tussen een negatief berekenende houding die neer-
komt op het minimaliseren van inspanningen en een positief berekenende
houding die een grotere codiperatiebereidheid impliceert op voorwaarde dat de
cooperatieve houding wederkerig is.76 Voor het welslagen van bijvoorbeeld
automatiseringsprojecten en 'total quality control'-projecten is een dergelijke

75 Zie voor dit begrip van betrokkenheid (involvement) A. Etzioni, A
Comparative Analysis of Complex Organizations, Free Press, New York, 1975
(1961).

76  E. Bax, Organisatiecultuur, tecbnologie en management in een veranderende
samenleving, Het Spectrum, Utrecht, 1991, pp. 155-162.
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codperatiebereidheid ook in de lagere echelons van de organisatie cruciaal,
omdat zij de voor deze projecten benodigde informatie beschikken en 'know-
how' door ervaring hebben opgedaan. Wanneer nu het management op grond
van kostenoverwegingen gaat snoeien in de voorwaarden (schenden van
afspraken, het benadelen van personeel zonder dat daar een compensatie
tegenover staat) voor een positieve betrokkenheid bij een organisatie, snijdt het
mogelijk zichzelf in de vingers, wanneer de co8peratiebereidheid afneemt en
her onderlinge wantrouwen groeit. De mate waarin dit het geval is hangt af
van het soort betrokkenheid dat voor bepaalde werkzaamheden vereist is.

Voor de relatie van de onderneming met de omgeving geldt dat maatschap-
pelijk onacceptabel gedrag kan leiden tot economische averij, omdat een goede

reputatie medebepalend is voor het koopgedrag van consumenten. Daarnaast is
een co8peratieve instelling van een onderneming ten opzichte van belangen-

groepen en lokale en nationale overheden van belang voor de 'goodwill' en het
verkrijgen van faciliteiten die door overheden worden verstrekt. De relaties
van de onderneming met de omgeving zijn medebepatend voor het succes en
het voortbestaan van de onderneming. Het op wederzijdse belangen, rechten
en plichten gerichte onderhoud van relaties met de externe omgeving en de in-
terne 'stakeholders' is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onder-
neming.

Het gesloten besluitvormingsmodel van winstmaximalisatie neemt de erken-
ning van relaties met de omgeving niet op als een constituerende voorwaarde
voor de effectiviteit van de onderneming. Dat wil zeggen dat dit model niet
toestaat dat de doelstellingsstructuur van de onderneming medebepaald wordt
door de omgeving, waartoe ook de werknemers behoren voorzover zij meer
zijn dan een abstracte productiefactor. Dit beeld van de onderneming als een
gesloten entiteit weerspiegelt het rationaliteitsconcept van de homo economi-
cus als een actor die een stabiele mono-utilistische nutsfunctie heeft die niet
door de communicatieve interactie met de omgeving beinvloed wordt. De
interactie tussen de onderneming en haar omgeving wordt bepaald door een

strategisch-instrumentele instelling van de onderneming. Daarom verschijnen
in het gesloten winstmaximalisatiemodel de marktfunctie en de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van de onderneming als elkaars tegengestelden.

In een open besluitvormingsmodel wordt daarentegen uitgegaan van de
gedachte dat de interactie met de omgeving niet alleen strategisch instrumen-
teel van aard is, maar tevens communicatief. Dat wil zeggen dat de omgeving
een rol speelt in de definiBring van beperkende randvoorwaarden en van
sommige doelstellingen in de doelstelingsstructuur.

Deze open communicatieve instelling van de onderneming is onder een be-

paalde voorwaarde een conditie voor het voortbestaan van de onderneming op
lange termijn. Deze voorwaarde is dat de maatschappelijke acceptatie van de

onderneming door de overheid en het publiek van strategisch belang is voor de
onderneming. Dit betekent dat aan maatschappelijke afkeuring consequenties
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zijn verbonden die de onderneming zich op lange termi in niet kan veroor-
loven. Aan deze voorwaarde wordt niet in elk land voldaan. Bovendien zijn er
verschillen per bedrijfstak en per onderneming, omdat het sanctiepotentieel
van de overheid en het publiek gekoppeld is aan de machtsverhouding tussen

de verschillende partijen. Hoe afhankelijker een onderneming in de vervulling
van haar marktfunctie is van een bepaalde lokale en nationale gemeenschap,
hoe meer zij rekening zal moeten houden met haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid als een constituerende conditie voor het voortbestaan van de
onderneming op lange termijn. Anders gezegd, de relatieve machtsverhouding
tussen een onderneming en de gemeenschap waar de onderneming deel van
uitmaakt, is bepalend voor de rol die de gemeenschap kan afdwingen in de
defini8ring van de maatschappelijke handelingssituatie van de onderneming,
dat wil zeggen de verhouding tussen de marktfunctie en de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de onderneming.

Wanneer het voldoen aan eisen van maatschappelijk verantwoord onder-
nemerschap relevant is voor het voortbestaan van de onderneming, kan een
onderneming niet eenzijdig bezuinigen op de investeringen die zij gedaan heeft
om publieke relaties op te bouwen en te onderhouden. De op de erkenning
van elkaars wederzijdse belangen opgebouwde relaties tussen onderneming,
overheid en publiek verdragen zich slecht met opportunisme en vergen daaren-

tegen een integere invulling van verantwoordelijkheden. De opvatting dat
ethiek een luxe is en in slechte tijden het onderspit moet delven is dus
incorrect, wanneer een integere invulling van de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid van strategisch belang is voor het voortbestaan van de onderneming
op lange termijn. Ethiek is onder de genoemde voorwaarde zelf een succes-

bepalende factor. Ondernemingen kunnen het zich dan niet veroorloven
morele en maatschappelijke doelstellingen en randvoorwaarden te negeren.
Ethiek is geen luxe, maar in veel gevallen een investering in de continukeit van
de onderneming op lange termijn.

In het geval dat verantwoord ondernemerschap harmonieert met een vervul-
ling van de marktfunctie op lange termijn en dus tevens economisch rationeel
is, is een strategisch-instrumentele orientatie op het eigenbelang een voldoende
motivationele waarborg voor verantwoord ondernemerschap. Wanneer het
verband tussen verantwoord ondernemerschap en effectieve vervulling van de
marktfunctie op lange termiln echter onduidelilk of afwezig is, biedt een
strategisch-instrumentele oriBntatie op het eigenbelang deze waarborg niet.

Vertegenwoordigers van de opvatting dat ondernemingen een maatschappe-
lijke en morele verantwoordelijkheid hebben, benadrukken dat ondernemin-
gen deze verantwoordelijkheid moeten waar maken, ongeacht of dit kostenver-
hogend is. Ondernemingen worden geacht verantwoord Ie ondernemen, niet
omdat dit economisch rationeel is, maar omdat het hier een morele plicht ten
opzichte van individuen en de samenleving als geheel betreft. Het argument
dat dit tot een lager nationaal product leicIt, wordt gepareerd door de vraag of

49



verhoging van de welvaart het enige maatschappelijk nastrevenswaardig goed
is. De politiek-economische kwestie is of men een zo hoog mogelijk nationaal
product wil nastreven, of dat men de voorkeur geeft aan een nationaal product
dat op een humane, ecologisch verantwoorde wijze tot stand is gebracht. Voor
een onderneming betekent deze vraag of zij naast de winstdoelstelling ook
morele doelstellingen en randvoorwaarden in acht neemt.

In de onderhavige studie wordt de stelling verdedigd dat ondernemingen
tegelijkertijd de marktfunctie dienen te vervullen en hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid op zich dienen te nemen. Daarbij wordt het opnemen van
de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet los gezien van de vervulling van
de marktfunctie, aangezien dit in veel gevallen de voorwaarde is voor het
voortbestaan van de onderneming. De maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de onderneming rijkt verder dan het strategisch belang van de onder-
neming. Er is sprake van een morele plicht,7 om de belangen en rechten van
transactiepartners en derden, dat wil zeggen zij die niet direct bij transacties
betrokken zijn, in een samenleving te respecteren. Daarbij is de vervulling van
de marktfunctie de voorwaarde voor verantwoord ondernemerschap. In de
praktijk is gebleken dat dit kan leiden tot dilemma's. Het behalen van een
concurrentiele rentabiliteit is soms in strijd met ecologische, maatschappelijke
en morele doelen. Verantwoordelijk ondernemerschap betekent dan een ver-
antwoorde omgang met dergelijke dilemma's, wat onder meer inhoudt dat een
onderneming zich inzet om uit de impasse van de dilemmasituatie te geraken.

Verantwoord ondernemerschap veronderstelt dat een onderneming haar
handelingssituatie niet langer uitsluitend definieert vanuit de marktfunctie en
de wetgeving, maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Een dergelijke situatiedefinitie zal afwijken van de neoklassieke, economische
visie op de onderneming, waarin de onderneming gezien wordt als een net van
economische contracten tussen transactiepartners, die op basis van strategisch-
instrumentele overwegingen transacties met elkaar aangaan. De aandeel-

houders zijn in deze visie de uiteindelijke belanghebbenden bij winstmaximali-
satie. Vandaar dat Friedman maatschappelijk verantwoord ondernemen als het
spenderen van het rechtmatige eigendom van de aandeelhouders beschouwt.
Friedman gaat er vanuit dat binnen de grenzen van de wet de aandeelhouders
als enige gerechtigd zijn om de maatschappelijke handelingssituatie van de
onderneming te definiEren. Het is echter nog maar de vraag of het eigendoms-
recht een voldoende legitieme basis is om dit privilege aan een beperkte groep
aandeelhouders toe te kennen. Friedmans sterkste argument voor dit privilege
is dat beperkingen van de handelingsruimte van ondernemingen slechts demo-
cratisch gelegitimeerd zijn, wanneer zij de uitdrukking zijn van een meerder-

heidspositie in een democratisch besluitvormingsproces. Alleen de wetgever
kan op democratisch legitieme wijze de handelingsruimte van de onderneming

77 Zie hoofstuk 3 voor een bespreking van de herkomst van deze verplichting.
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beperken. De juistheid van dit argument betekent echter niet, zoals Friedman
denkt, dat alleen democratische verwachtingen van het publiek legitiem zijn.
Legitieme verwachtingen beperken zich niet tot de verwachtingen van een
meerderheid in een samenleving. Legitieme verwachtingen van werknemers
kunnen bijvoorbeeld zeer bedrijfsspecifiek zijn, zodat het geen agendapunt is
voor vakbonden of politieke partijen. Ondernemingen kunnen schade toe-
brengen aan een kleine groep betroffenen zonder dat de wet dit verbiedt. De
enige mogelijkheid die in dat geval voor de betroffenen resteert, is een appdl te
doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming. De
kosten die verbonden zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen wor-
den door Friedman daarom ten onrechte als belastingen beschouwd. De belas-
tingheffing dient ter financiering van de overheid. De hoogte en de vorm van
de belastingheffing zijn daarom een zaak voor het parlement. De kosten die
verbonden zijn aan het in acht nemen van een morele norm of waarde hebben
echter niets met de overheidsfinancieiin Ie maken en behoeven geen democrati-
sche legitimatie.

Het probleem blijft, zoals Friedman terecht constateert, dat de status van
niet via het democratische wils- en besluitvormingsproces gearticuleerde beper-
kingen of verwachtingen, onduidelijk en onzeker is. Over de vraag welke ver-
wachtingen moreel legitiem zijn, zal niet vaak consensus bestaan, wanneer be-
langen en/of waarden met elkaar in strijd zijn. Ook is het moeilijk recht te
doen aan nuanceverschillen tussen dat wat moreel verwerpelijk, laakbaar, toe-
laatbaar, gewenst of vereist is. Het is dan ook onredelijk om van een onder-
neming te verwachten in alle bedrijfsethische problemen het Salomonsoordeel
in huis te hebben. Om de morele willekeur waar Friedman voor waarschuwt
te voorkomen, kan een onderneming haar opvattingen toetsen aan die van de
belanghebbenden bij de onderneming. De verantwoordelijkheid van de onder-
neming bestaat er vanuit dit opzicht in om een open interne en externe com-
municatie te onderhouden, in plaats van een defensieve strategische houding
aan te nemen (zie de hoofdstukken 4 en 5). Dit open model van het besluitvor-
mingsproces in de onderneming betekent dat aan geen enkele groep
'stakeholders' binnen de onderneming of daarbuiten het privilege toekomt, om
de handelingssituatie van een onderneming voor eens en altijd te definieren, in
zoverre deze niet reeds door de marktfunctie en de wet gedefinieerd is.

Samenvattend trek ik de volgende conclusies. De prescriptieve functie van
het economische rationaliteitsconcept wordt in de handelingscontext van de
economie bepaald door de marktfunctie en de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van een onderneming en de verhouding daartussen. Het voldoen aan
de marktfunctie is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de
onderneming op lange termijn. Dat betekent dat een onderneming voldoende
winst moet genereren om op lange termijn een concurrentiBle rentabiliteit te
behalen. Het principe van een tevredenstellende winst correspondeert met
Simons concept van een beperkte rationaliteit. Dit winstprincipe sluit, in
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tegenstelling tot het winstmaximalisatieprincipe, een oriEntatie op morele nor-
men en maatschappelijke verantwoordelijkheid die ten koste van de winst gaat,
niet per definitie uit.

Naast de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de marktfunctie heeft
een onderneming een morele verantwoordelijkheid ten opzichte van haar
externe en interne stakeholders. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid
legt beperkingen op aan de activiteiten van een onderneming en verlangt van
deze ook de ontplooiing van activiteiten ten gunste van maatschappelijke doe-
len. De verhouding tussen de marktfunctie en de maatschappelijke verant-
woordelijkheid dient in een discussie met betrokkenen te worden verduide-

lijkt. Pas wanneer deze verhouding in een definitie van de maatschappelijke
handelingssituatie verduidelijkt is, is er een normatief referentiekader voor de

bepaling van de prescriptieve functie van het rationaliteitsconcept van de
homo economicus.

In deze paragraaf ben ik met het betoog vooruitgelopen op zaken die in de vol-
gende hoofdstukken zullen worden uitgewerkt. Hierboven is reeds een aanzet

gegeven tot de discussie over bedrijfsrationaliteit en de verhouding tussen

bedrijfsrationaliteit en ethiek die in hoofdstuk V uitgewerkt zal worden. In de

volgende hoofdstukken zullen een aantal onderzoeksvragen worden behandeld
die bepalend zijn voor deze discussie. In hoofdstuk 2 worden de concepten van
het communicatieve handelen en communicatieve rationaliteit besproken en
hun relatie tot het concept van de leefwereld. In hoofdstuk 3 wordt de verhou-
ding tussen communicatieve rationaliteit en ethiek behandeld. Vervolgens zal
in hoofdstuk 4 onderzocht worden wat de betekenis is van de economische

systeemdwang voor de bedrijfsethische handelingsruimte en daarmee voor de
verhouding tussen bedrilfsrationaliteit en ethiek.

52



2 Communicatieve rationaliteit en
communicatief handelen

Het concept van 'communicatieve rationaliteit' staat om twee redenen in dit
onderzoek centraal. Ten eerste heeft Habermas dit concept zo ontwikkeld dat
het niet kan worden herleid toI een nieuwe variant van doelrationaliteit, zodat
het zinvol is om te vragen naar de communicatieve rationaliteit van actoren in
de economie, als onderscheiden van hun doelrationaliteit. Uit dit onderzoek
moet blijken of de economische wetenschap de rationaliteit van actoren in een
onderneming te eng heeft opgevat (zie hoofdstuk 4 over de consequenties van
de systeemdwang voor het rationele handelen en hoofdstuk 5 over bedrijfs-
rationaliteit).

Ten tweede bieden de concepten 'communicatieve rationaliteit' en 'commu-
nicatief handelen' aanknopingspunten voor de ethiek. Een keuze op basis van
kwalitatief andere overwegingen dan nutsoverwegingen, zoals een beroep op
morele normen ter rechtvaardiging van een handelwijze, kan met deze concep-
ten als rationeel beschreven worden. Habermas zelf heeft op basis van de
theorie van het communicatieve handelen zijn variant van de discoursethiek
ontwikkeld. In hoofdstuk 3 zal de relatie van communicatieve rationaliteit en
ethiek worden uitgewerkt, waarbij de discoursethiek vergeleken wordt met de
opvattingen van Levinas over communicatie en ethiek. Dit hoofdstuk concen-
treert zich op een bespreking van de concepten 'communicatieve rationaliteit'
en 'communicatief handelen' in relatie tot het concept van de 'leefwereld'.
Deze uiteenzetting heeft tot doel genoemde concepten te verhelderen en te
laten zien dat ze, in tegenstelling tot wat Habermas meent, kunnen worden
toegepast binnen de context van transacties. De toepassing van deze concepten
op de handelingsco6rdinatie in de economie zal in dit hoofdstuk aan de hand
van een voorbeeld uit de persoonlijke verkoop besproken worden. Onder-
zocht wordt welke rol het op overeenstemming gerichte handelen bij deze
co8rdinatie kan spelen. Daarbij zal voorlopig geen rekening gehouden worden
met het gegeven dat het handelen binnen organisaties ook gebonden is aan de
voorwaarden van de formele organisatie en van het economisch systeem. In
hoofdstuk 4 zat onderzocht worden welke rol het overeenstemming gericht
handelen kan spelen bij de coBrdinatie van handelingen binnen ondernemin-
gen en bij transacties, wanneer wel rekening wordt gehouden met de formele
organisatie en het economische systeem. Daar zal ook de discussie met
Habermas over deze toepassing van het concept van het 'communicatieve han-
delen' te vinden zijn.
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2.1       Doelrationeel en op overeenstemming gericht handelen

Het uitgangspunt van Habermas' onderscheid tussen communicatieve rationa-
liteit en doelrationaliteit is het onderscheid dat hij maakt tussen doelrationeel
en op overeenstemming (Verstindigung) gericht handelen. Met dit onderscheid
tussen twee niet tot elkaar herleidbare handelingstypen staat of valt de plausibi-
liteit van het onderscheid tussen communicatieve rationaliteit en doelrationali-
teit. Dit zal hieronder allereerst worden toegelicht, waarna het concept van het
communicatieve handelen nader zal worden bepaald.

Rationaliteit heeft volgens Habermas niet op de eerste plaats met het bezit
van kennis te maken, maar met het gebruik van kennis door taal- en hande-
lingsvaardige subjecten (TKH I, p. 25).1 Het gebruik van kennis verwijst naar
het menselijk handelen en met name naar de realisatie van het doel van het
handelen. De criteria van rationaliteit zijn de voorwaarden waaraan moet wor-
den voldaan met het oog op de realisatie van het handelingsdoel. Wanneer de
kenmerken van het doel van de ene handeling wezenlijk verschillen van het
doel van een andere handeling kunnen ook de rationaliteitscriteria verschillen.
Een onherleidbaar verschil tussen handelingsdoelen is zowel de basis voor het
onderscheid tussen twee elementaire handelingstypen als voor twee daarmee

corresponderende concepten van rationaliteit.
Dit laatste is het geval bij de twee elementaire handelingstypen die

Habermas onderscheidt; het op overeenstemming gerichte handelen onder-
scheidt zich van elk doelrationeel handelen door de specifieke aard van het
doel van het handelen. Ook het op overeenstemming gerichte handelen kent
een teleologische structuur, dat wil zeggen is gericht op een doel. Het doel van
het op overeenstemming gerichte handelen kan echter niet volgens de criteria
van doelrationaliteit gerealiseerd worden. De reden hiervoor is dat het doel van
het op overeenstemming gerichte handelen op een drietal punten verschilt van
het doel van het doelgerichte handelen.

Een doelgerichte activiteit is een op doeltreffendheid gerichte en causaal
werkende ingreep in de objectieve wereld. Aan het handelingsplan ligt een
situatieduiding ten grondslag: "waarin het handelingsdoel (a) onafhankelijk van
de intervenierende middelen (b) als een causaal te bewerkstelligen toestand (c)
in de objectieve wereld wordt bepaald" (ND, p. 66). Volgens Habermas ver-
schillen op overeenstemming gerichte handelingen op bovengenoemde punten
(a, b en c) van het model van doelgerichte handelingen (Zwecktiitigkeit).

In het op overeenstemming gerichte handelen wordt een taalhandeling ge-
bruikt om toI een gedeelde overtuiging te komen. Een taalhandeling is een
verbale uiting waarmee een spreker met een ander over iets in de wereld over-
leg kan voeren. Voorbeelden van taalhandelingen zijn bevelen, constateringen,
bekentenissen, vragen, verklaringen etc.. Het tweeledige doel van een op over-

1  Zie de lijst met afkortingen p. 227.
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eenstemming gerichte taalhandeling is dat de hoorder de betekenis van het
gezegde begrijpt en de uiting als geldig erkent. Dit noemt Habermas de 1110cutio-

naire doelen van een taalhandeling (TKH I, p. 394; ND, p. 66). Het welslagen
van een taalhandeling is afhankelijk van de vraag of deze illocutionaire doelen
bereikt worden. Een voorbeeld van een op overeenstemming gerichte taal-
handeling is:

(1) Ik gebied u hier niet te roken.

Wanneer de toehoorder (1) begrijpt en als geldig erkent is de op overeenstem-
ming gerichte taalhandeling geslaagd. Wanneer we met Habermas een taalhan-
deling begrijpen als een middel dat gericht is op het bereiken van overeen-
stemming, blijkt dat deze handeling niet voldoet aan de drie voorwaarden van
een doelgerichte activiteit.

(a) Ten eerste kunnen de illocutionaire doelstellingen niet onafhankelijk van
de linguYstische middelen van het op overeenstemming gerichte handelen ge-
definieerd worden. Volgens Habermas interpreteren het medium van de
natuurlijke taal en het telos van het op overeenstemming gerichte handelen
elkaar wederzijds, dat betekent dat het ene zich niet laat verklaren zonder
terug te grijpen op het andere.

(b) Ten tweede kan de spreker het doel van het op overeenstemming
gerichte handelen niet als iets intenderen wat causaal te bewerkstelligen is. Het
slagen van een taalhandeling is immers afhankelijk van het begrip en van de
instemming van de hoorder, wat zich aan de beheersing door de spreker
onttrekt. De spreker kan misverstanden niet uitsluiten, evenmin kan hij inter-
subjectieve overeenstemming afdwingen: "Wat duidelijk door gratificatie of be-
dreiging, suggestie of misleiding totstandkomt, kan intersubjectief niet als over-
eenstemming tellen" (ND, p. 70). In dat geval is er geen sprake van een vrijwil-
lige stellingname van de hoorder. Met andere woorden, het resultaat van het
op overeenstemming gerichte handelen kan niet afgedwongen, noch geantici-
peerd worden, omdat dit resultaat de uitkomst is van een intersubjectief pro-
ces. Dit betekent dat een doelgerichte actor niet eenzijdig een handelingsplan
kan ontwerpen dat hem of haar garandeert dat er overeenstemming bereikt zal
worden, evenmin kan met zekerheid geanticipeerd worden op welke punten
meningsverschillen zullen optreden. Aangezien de realisatie van illocutionaire
doelen afhankelijk is van wederzijdse coi;peratie, kan een spreker een illocutio-
nair succes niet op dezelfde wijze aan zichzelf toeschrijven als de doelgericht
handelende persoon een succesvolle ingreep in de wereld.

(c) Ten slotte vormen het communicatieproces en zijn beoogde resultaat, uit
het perspectief van de betrokkenen, geen toestanden in de objectieve wereld. In
tegenstelling tot doelgericht handelende actoren die elkaar slechts als entiteiten
of als tegenspelers kunnen bereiken, ontmoeten spreker en hoorder elkaar "als
behorend tot de intersubjectief gedeelde leefwereld van hun taalgemeenschap,
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d.w.z als tweede personen" (ND, p. 67). Zie paragraaf 2.3 voor een
uiteenzetting over de talige relatie tot drie werelden en over de leefwereld.

Omdat de doelen van op overeenstemming gericht en doelgericht handelen
wezenlijk van elkaar verschillen, moeten zij ieder aan andere rationaliteits-
voorwaarden voldoen. Habermas illustreert dit door te laten zien hoe kennis
van een bepaalde propositionele inhoud op verschillende wilzen gebruikt kan
worden om verschillende doelen te bereiken. Zo kan A deelnemen aan een ge-

sprek en de bewering 'p' doen. A gebruikt dan de kennis 'p' om overeenstem-
ming te bereiken. Om dit doel te bereiken moet A kritiseerbare geldigheids-
aanspraken aan zijn taalhandeling verbinden die door een hoorder geaccep-
teerd of verworpen kunnen worden. Voor de communicatieve rationaliteit van
een uiting is het doen gelden van kritiseerbare geldigheidsaanspraken dus con-
stitutief (TKH I, pp. 26-29).

B gebruikt daarentegen de kennis 'p' om de juiste middelen te kiezen voor
het realiseren van een gewenst resultaat. Voor de rationaliteit van deze doelge-
richte interventie is niet het doen gelden van geldigheidsaanspraken constitu-
tief, maar dat B zijn interventie baseert op een handelingsplan dat de waarheid
van 'p' impliceert. Het is voor het slagen van een doelgerichte interventie niet
nodig dat de actor garant staat voor de inlossing van de geldigheidsaanspraak
op waarheid. Dat de werkzaamheid van B's handeling samenhangt met de
waarheid van 'p' betekent immers niet dat B het met iemand over de waarheid
van 'p' dient eens te worden om succesvol in de objectieve wereld te interve-
niEren (TKH I, p. 29).

A en B gebruiken dezelfde kennis 'p' op verschillende manieren. In beide ge-
vallen gaat het om een kritiseerbaar en fundeerbaar weten, wat de voorwaarde
is voor de rationaliteit ervan. Habermas wijst erop dat al naar gelang dezelfde
kennis wordt gebruikt voor een doelgerichte interventie of voor het op over-
eenstemming gerichte handelen, het telos van de rationaliteit bepaald wordt
door het doel van deze verschillende handelingstypen. Het telos van de doel-
rationaliteit is instrumentele beheersbaarheid; het telos van communicatieve
rationaliteit is overeenstemming, dat wil zeggen het bereiken van een gedeelde
overtuiging (TKH I, p. 30). Als we van het doelgerichte, niet-communicatieve
gebruik van kennis uitgaan, is het concept van doelrationaliteit relevant dat
door de rationele keuzetheorie is uitgewerkt (zie hoofdstuk  1).  Als we daaren-
tegen van het communicatieve gebruik van propositionele kennis in taalhande-

lingen uitgaan, stuiten we op een concept van communicatieve rationaliteit.
Dit concept verduidelijkt Habermas betekenistheoretisch aan de hand van een
analyse van de voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van taalhandelingen.
Hieronder zullen slechts de resultaten van deze analyse worden weergegeven,
aangezien een reconstructie ervan in het kader van het onderhavige onderzoek
te ver zou voeren.
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2.1.1 De verbreding van het cognitieve rationaliteitsconcept

Hierboven is louter een cognitieve opvatting van rationaliteit besproken die
uitsluitend betrekking heeft op het gebruik van descriptieve kennis. Daarbij
horen de geldigheidsaanspraken van waarheid en werkzaamheid. Een groot
deel van het eerste boek van de 'Theorie van het communicatieve handelen' is
gewijd aan uiteenzettingen en argumentaties die aannemelijk maken dat met
elke op overeenstemming gerichte taalhandeling, naast de geldigheidsaanspraak

op waarheid, drie andere geldigheidsaanspraken gedaan worden.
Habermas komt op het spoor van deze andere geldigheidsaanspraken door

het formeelpragmatische onderzoek naar de voorwaarden waaronder een hoor-
der een taalhandeling kan begrijpen en accepteren: 'We begrijpen een taalhan-

deling, wanneer we weten, wat haar acceptabel maakt' (TKH I, p. 400). We
weten wat een taalhandeling acceptabel maakt, wanneer we het soort argumen-
ten kennen die een spreker zou kunnen geven om een hoorder ervan te over-
tuigen dat de spreker in de betreffende context met recht geldigheid voor zijn
uiting claimt. Een taalhandeling begrijpen betekent ook dat men weet hoe men
de taalhandeling kan gebruiken om met iemand ergens overleg over te voeren.
Daarom is volgens Habermas reeds aan de voorwaarden voor het begrijpen van
taalhandelingen te zien dat taalhandelingen op overeenstemming gericht zijn:
'Men zou helemaal niet weten, wat het betekent: de betekenis van een uiting
begrijpen, wanneer men niet zou weten, dat deze de totstandkoming van
overeenstemming kan en moet dienen; en het is in het begrip van overeenstem-

ming gelegen, dat het voor de betrokkenen geldt. De dimensie van de geldig-
heid is dus inherent aan de taal. De oriEntatie op geldigheidsaanspraken be-
hoort tot de pragmatische voorwaarden van op overeenstemming gericht han-
delen - en van het taalbegrip zelf' (I\ID, p. 128).

Dit betekent niet dat Habermas het begrijpen van de betekenis van een
talige uitdrukking over 66n kam scheert met het tot overeenstemming komen
op basis van een als geldig begrepen taalhandeling. Het betekent wel dat vragen
naar de betekenis van een talige uitdrukking niet volledig gescheiden kunnen
worden van vragen naar de geldigheid ervan. Anders gezegd, een taalhandeling
begrijpen is ook het handelingskarakter ervan begrijpen (ND, p. 147). Daarom
heft Habermas, voor het taalpragmatisch onderzoek naar geldigheidsvoorwaar-
den, de fixatie op het propositionele deel van de uitspraak op en richt zich op
het illocutionaire deel van een uitspraak.

Het propositionele en het illocutionaire bestanddeel van een taalhandeling
kunnen onafhankelijk van elkaar varifren. Habermas noemt dit de dubbel-
structuur van de taal of het propositioneel uitgedifferentieerde karakter van de
taal. Het propositionele gedeelte kan onveranderd terugkeren in verschillende
typen taalhandelingen, dat wil zeggen dat hetzelfde propositionele gedeelte met
verschillende illocuties kan samengaan. Habermas geeft het volgende voor-
beeld (VE, p. 406):
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propositionele inhoud: het roken van een pijp door Peter

taalhandelingen: 'Ik beweer, dat Peter een pijp rookt.'
'Ik verzoek ie (Peter), een pijp te roken.'
'Jk vraag je (Peter), rook jij pijp?.'
'Ik waarschuw ie (Peter), pijp te roken.' etc.

Het onderstreepte gedeelte is her illocutionaire bestanddeel van de taalhande-
ling. Het illocutionaire bestanddeel van een taalhandeling geeft aan op welke
wijze het gezegde, het propositionele bestanddeel, bedoeld is. Het illocutio-
naire bestanddeel is als een pragmatisch commentaar dat de gebruikswijze van
het gezegde bepaalt.2 Dit noemt Habermas het reflexieve kenmerk van zelf-
interpretatie van een taalhandeling: een taalhandeling laat zich uit zichzelf
kennen als die handeling als welke ze ook uitgevoerd wordt. (TKH I, pp. 375-
376, ND, pp. 64-65). Als iemand bijvoorbeeld een bevel geeft om dit of dat te
doen, dan is het duidelijk welke handeling deze persoon heeft uitgevoerd: hij
heeft een bevel geuit. Als iemand bekent bepaalde gevoelens te hebben, is het
evenzeer duidelijk dat deze persoon claimt een bekentenis af te leggen. Dit
handelingskarakter waarvan de aard door het illocutionaire bestanddeel be-

paald wordt, openbaart zich volgens Habermas alleen aan een potentiEle hoor-
der die in de houding van een tweede persoon het waarnemersperspectief ten
gunste van het deelnemersperspectief opgeeft:

Habermas onderscheidt op grond van de dubbelstructuur van de taal twee
verschillende communicatieve niveaus waarop het op overeenstemming gerich-
te handelen plaatsvindt: (a) Het niveau van de intersubjectiviteit, waarop spre-

ker en hoorder door middel van illocutionaire acten een interpersoonlijke reta-
tie met elkaar aangaan, wat het op overeenstemming gerichte handelen aller-
eerst mogelijk maakt. (b) Het niveau van de ervaringen en feiten, waarover de
gesprekspartners in de door de illocutieve act vastgelegde modus (a) met elkaar
overleg voeren (VE, p. 406). De zelfinterpreterende reflexiviteit van de taal
berust op deze vereniging van een (in de objectiverende instelling voltrokken)
communicatie van de inhoud en een in een performatieve instelling voltrokken
(meta)communicatie over het interpersoonlijke aspect dat bepaalt hoe het ge-
zegde begrepen moet worden  (VE,  p. 408). Anders gezegd,  uit de illocutionaire
rol van de taalhandeling blijkt onder welk geldigheidsaspect de spreker de ui-

ting vooral bedoeld heeft (TKH I, p. 414).

2 Deze beschrijving van het illocutionaire bestanddeel van een taalhandeling wilkt af
van Austins oorspronkelilke invulling ervan. Zie voor Habermas' kritiek op
Austin: VE, pp. 409-417, ND, pp. 118-121.

3  Zie voor een uiteenzetting over de methodologische betekenis van het deelnemers-

perspectief TKH I, pp. 152-196.
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V

De verschillende geldigheidsaanspraken die aan taalhandelingen verbonden
zijn, vormen tezamen de rationele basis van de communicatieve rationaliteit.
Deze communicatieve rationaliteit manifesteert zich als een structurele samen-
hang tussen geldigheidsvoorwaarden, de daarop betrekking hebbende geldig-
heidsaanspraken en de argumenten voor de inlossing van geldigheidsaan-
spraken (ND, p. 124). Uit het onderzoek naar de geldigheidsvoorwaarden en
de daarop betrokken geldigheidsaanspraken concludeert Habermas dat een ac-
tor die gericht is op het bereiken van overeenstemming met ten minste een
andere actor, het volgende claimt:
(1) dat de gedane uitspraak waar is, respectievelijk dat aan de existentidle voor-
waarden van een genoemde propositionele inhoud daadwerkelijk voldaan is;
(2) dat de taalhandeling gegeven een geldende normatieve context juist is,
respectievelijk dat de normatieve context zelf legitiem is;
(3) dat de manifeste intentie van de spreker zo bedoeld is, zoals deze geuit
wordt, dat wil zeggen dat de spreker meent wat hij of zij zegt;
(4) dat de symbolische uitdrukking welgevormd is.
In navolging van Habermas laat ik de welgevormdheidsclaim buiten beschou-
wing, omdat deze betrekking heeft op de taaloperatie, het regelconform formu-
leren van een zin, die met een op overeenstemming gerichte handeling gepaard
gaat en als zodanig geen handeling is. Dergelijke taaloperaties kunnen niet be-
kritiseerd worden onder het gezichtspunt van waarheid, normatieve juistheid
of waarachtigheid. Hun handelingsco8rdinerende functie beperkt zich tot de
begrijpelijkheid en de verstaanbaarheid van de taalhandeling (TKH I, p. 147).

Wanneer de welgevormdheidsclaim buiten beschouwing wordt gelaten, kan
gesteld worden dat elke op overeenstemming gerichte spreker tegelijkertijd de
waarheid van zijn uitspraak, de juistheid ervan in het licht van een bepaalde
normatieve context, de juistheid van deze context zelf en waarachtigheid met
betrekking tot geuite subjectieve belevenissen claimt (TKH I, p. 149).

Het begrip 'geldigheidsaanspraak' neemt een centrale positie in binnen de
theorie van het communicatieve handelen. Habermas definieert een geldig-
heidsaanspraak als het equivalent van de bewering, dat aan de voorwaarden
voor de geldigheid van de uiting voldaan is (TKH I, p. 65). Het kenmerkende
van Habermas' positie is dat hij stelt dat ook aan het morele en expressieve

aspect van uitingen kritiseerbare geldigheidsaanspraken verbonden zijn die
kunnen worden onderscheiden van de aanspraak op waarheid. Aangezien aan
de centrale vooronderstelling van rationaliteit, te weten kritiseerbaarheid en
fundeerbaarheid, voldaan wordt, kunnen ook deze aspecten mee worden geno-
men als onderdeel van het op overeenstemming gerichte handelen.

Dat er inderdaad drie verschillende geldigheidsaanspraken aan elke taalhan-
deling verbonden zijn, demonstreert Habermas bij voorkeur door te laten zien
op grond waarvan een hoorder een willekeurige taalhandeling kan accepteren
of afwijzen. Dit wordt geillustreerd door het volgend voorbeeld:
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(1) Ik gebied u hier niet te roken.

Dit gebod kan door een hoorder afgewezen worden op grond van de afwijzing
van 66n of meerdere geldigheidsaanspraken:
1. De waarheidsclaim: de hoorder kan de waarheid betwisten van de door de
spreker gemaakte veronderstelling dat het hier verboden iS te roken door er
bijvoorbeeld op te wijzen dat hij zich in een rokerscoup6 bevindt, waar het ge-
oorloofd iS te roken.
2. De normatieve juistheidsclaim: (i) de roker bestrijdt de juistheid van de toe-
passing van het gebod door bijvoorbeeld te wijzen op de uitzonderlijke situatie
dat hij zo meteen geaxecuteerd zal worden en dat een ter dood veroordeelde
recht heeft op een laatste wens. De rokende gevangene beroept zich hiermee

op de voorrang van een andere norm in deze uitzonderlijke situatie boven de

gelding van het formele voorschrift;
(ii) de roker bestrijdt de juistheid van het gebod door de legitimiteit ervan te

betwisten, bijvoorbeeld door te stellen dat hij het gezag van de Nederlandse
staat in deze niet erkent.
3. De waarachtigheidsclaim: de roker bestijdt de waarachtigheid van de spre-

ker; hij vermoedt bijvoorbeeld dat de spreker een flauwe grap maakt aangezien
deze zelf een sigaret rookt.

De realisatie van het doel van het op overeenstemming gerichte handelen,
het komen tot overeenstemming, is afhankelijk van de bereidheid van spreker
en hoorder om op overeenstemming gericht te handelen en vervolgens van de
stellingname van de hoorder ten opzichte van de drie geldigheidsaanspraken
die de spreker met zijn taalhandeling doet gelden. Er zijn drie communicatieve

stellingnamen mogelijk:
1. De hoorder zegt 'ja' tegen de drie geldigheidsaanspraken, dat wil zeggen dat
hij of zij het in de taalhandeling gedane aanbod en daarmee bepaalde verplich-
tingen accepteert. Zo betekent het 'ja' tegen de aanspraak van normatieve juist-
heid dat de hoorder de betreffende taalhandeling, gegeven de normatieve con-
text, als geldig erkent en dat hij de betreffende norm als geldig erkent. Dit
impliceert dat de hoorder instemt conform de norm te handelen (TKH I, pp.
405-410).
2. De hoorder wijst het in de taalhandeling gedane aanbod af op grond van de

afwijzing van een of meerdere geldigheidsaanspraken.
3. De hoorder onthoudt zich van een positieve of negatieve stellingname.

Wanneer een hoorder op grond van een vrijwillige instemming met de
geldigheidsaanspraken gehoor geeft aan de daaruit voortvloeiende handelings-
verplichtingen, is hij daartoe rationeel gemotiveerd. Rationele motivatie ver-

wijst naar de acceptatie van kritiseerbare geldigheidsaanspraken. Een spreker
kan een hoorder tot de aanname van een talig aanbod rationeel motiveren door
de garantie te geven dat hij desgewenst de geldigheidsaanspraken met goede

argumenten zal onderbouwen. Deze garantie biedt uiteraard geen zekerheid
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dat de spreker inderdaad tot een overtuigende verdediging van zijn stelling-
name in staat is. Dat zal moeten blijken. Waar het hier om gaat is dat niet de
geldigheid van het gezegde verantwoordelijk is voor de bindende kracht van
het illocutionaire succes. Een communicatieve taalhandeling ontleent daaren-
tegen zijn co6rdinerend effect aan de overtuiging van de hoorder dat de spre-
ker desgewenst de geldigheidsaanspraken zal kunnen inlossen (TKH I, p. 406).

Vandaar dat de reputatie van de spreker als deskundige, of zijn of haar more-
le autoriteit zo belangrijk is voor de soepele acceptatie van geldigheidsaan-
spraken. Hoe groter de vanzelfsprekende morele autoriteit van een persoon of
instituut, hoe kritieklozer diens toehoorders accepteren wat er gezegd wordt.
In het meest extreme geval denken de toehoorders zelf niet na en ontlast de
reputatie of de morele autoriteit het communicatieve handelen volledig van
argumentaties voor de inlossing van geldigheidsaanspraken (TKH II, pp. 271-
273).

De geldigheidsaanspraken vormen de rationele basis voor een communica-
tieve handelingscoGrdinatie. Empirische motivatie verwilst daarentegen naar
het bonte scala van straffen en beloningen, van dwang en verleiding die een
actor kunnen motiveren tot bepaalde handelingen zonder dat hij ten opzichte
van geldigheidsaanspraken stelling neemt. In dat geval is er sprake van strategi-
sche handelingsco8rdinatie. Taalhandelingen kunnen zowel in het communica-
tieve als in het strategische handelen gebruikt worden. Alleen in het geval van
communicatief handelen is de taalhandeling gericht op het bereiken van over-
eenstemming. In de volgende paragraaf zullen we het onderscheid tussen com-
municatief en strategisch handelen nader toelichten.

2.2       Communicatief en strategisch handelen

Hierboven werd gesteld dat doelgericht handelen en op overeenstemming ge-
richt handelen twee elementaire handelingstypen zijn, dat wil zeggen dat ze
niet tot elkaar herleid kunnen worden. Deze twee elementaire handelingstypen
kunnen echter wel met elkaar verbonden worden in door middel van taal tot
stand gekomen interacties. Habermas beschouwt 'sociaal handelen' of
'interactie' als een complex begrip dat met behulp van beide elementaire han-

delingstypen geanalyseerd kan worden. Men moet dan wel verschillende han-

delingsniveaus onderscheiden waarop de interactie plaatsvindt (Ent, pp. 364-
366, 401 voetnoot 63). Op 66n en hetzelfde handelingsniveau kan men niet
tegelijkertijd op overeenstemming gericht en doelgericht handelen. Wel is het

mogelijk dat een bereikte overeenstemming op het eerste handelingsniveau, op
het tweede handelingsniveau dienst doet als basis voor het verdere doelgerichte

(instrumenteel of strategisch) handelen. Afhankelijk van de constellatie van de

handelingstypen in de interactie spreekt Habermas van strategisch respectieve-
lijk van communicatief handelen.
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In het communicatieve handelen is er sprake van een door middel van taal
tot stand komende interactie, waarbij de illocutionaire krachten van taalhande-
lingen een handelingscodrdinerende rol aannemen. Daarbij is het bereiken van
overeenstemming de basis voor het verdere doelgerichte handelen van spreker
en hoorder. Ze moeten het eerst over een aantal zaken met elkaar eens worden
voordat bijvoorbeeld de reorganisatie doorgevoerd, de inbraak uitgevoerd of
de transactie voltrokken wordt. Het probleem van de handelingsco6rdinatie
doet zich voor wanneer een actor zijn handelingsplan alleen interactief, dat wil
zeggen met behulp van het handelen (of het nalaten daarvan) van minstens 66n
andere actor ten uitvoer kan brengen (ND, p. 69). Het communicatieve hande-
len onderscheidt zich van het strategische handelen door het mechanisme van
de handelingsco6rdinatie. Bij het communicatieve handelen is dit mechanisme
ten minste op edn bandelingsniveau het op overeenstemming gerichte handelen.
Dit betekent dat in het communicatieve handelen de op een consensus gerichte
kracht, dat wil zeggen de verbindingsenergie van de taal zelf voor de hande-
lingscodrdinatie actief wordt (ND, p. 69). De communicatief handelende spre-
ker is dus voor een effectieve handelingsco8rdinatie altijd op ten minste 66n
handelingsniveau aangewezen op het op overeenstemming gerichte handelen
dat zich onttrekt aan elke doelrationele beheersing.

In het strategische handelen daarentegen worden taalhandelingen zodanig
onderworpen 'aan de taalloze dynamiek van beYnvloedingen door doelgericht
op elkaar inwerkende actoren, dat de specifiek talige verbindingsenergiefn niet
gebruikt worden' (I\ID, p. 68). In het (manifest) strategische handelen functio-

neert de taal als medium voor de overdracht van informatie,4 terwijl het coor-
dinatie-effect afhankelijk blijft van de niet-verbale wijze waarop de actoren de
handelingssituatie en elkaar beYnvloeden. In het communicatieve handelen is
ten behoeve van de handelingsco6rdinatie een gemeenschappelilke definitie van
de handelingssituatie vereist. In het strategische handelen is een dergelijke con-
sensus niet vereist, aangezien de uiteindelijke interactie bepaald wordt door
empirische motivatie, dat wil zeggen door de voor- en nadelen die actoren
daarvan verwachten. In figuur l. wordt een overzicht gegeven  van de samen-
hang tussen de hierboven beschreven handelingstheoretische concepten.

4 Dit geldt slechts voor het manifest strategische spreken, zoals het bevelen. De
latent strategische spreker maakt daarentegen manipulatief gebruik van de bin-
dingsenergieiin van de taal, door de schijn van op overeenstemming gericht hande-
len hoog te houden. De taal functioneert in dat geval niet primair als medium voor
de overdracht van informatie (zie hieronder de bespreking van latent strategisch

handelen).
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Type interactie Elementair handelingstype

eerste tweede
handelingsniveau handelingsniveau

Communicatief op doelgericht
handelen overeenstemming handelen

gericht handelen

Strategisch doelgericht doelgericht
handelen handelen handelen

Figuur 1. Communicatief en strategisch handelen

Om het onderscheid tussen communicatief en strategisch handelen toe te lich-
ten en de toepasbaarheid ervan op de handelingscodrdinatie in de economie te
demonstreren, zal hieronder een voor de economische sfeer belangrijk voor-
beeld besproken worden: de transactie. Daarbij wordt nog geen rekening ge-
houden met de voorwaarden die de formele organisatie en het economische
systeem volgens Habermas aan het handelen binnen ondernemingen opleggen.
In hoofdstuk 4 zullen Habermas' opvattingen hierover besproken en bekriti-
seerd worden.

Stel dat een aanbieder A een product X aanbiedt dat de interesse heeft ge-
wekt van een potentiele klant K. Stel dat K de prijs van X niet weet en ernaar
informeert. A deelt mede wat de prijs van X is door een constatieve taalhande-
ling te verrichten:

(1) De prijs van X bedraagt fl. 100,-

De klant kan nu op deze taalhandeling op twee manieren aansluiten waardoor
de interactie in het ene geval communicatief en in het andere geval strategisch
wordt. Stel dat K meent dat fl. 100,- een onrechtvaardige prijs is voor X, omdat
de meeste mensen zich X voor die prijs niet kunnen veroorloven, terwijl X
volgens K een niet-substitueerbaar product is dat een basisbehoefte vervult. K
spreekt A hierop aan en problematiseert zodoende de legitimiteit van de hoog-
te van de prijs. Wanneer A zich aangesproken voelt en zich met argumenten
gaat verdedigen,5 is er sprake van een communicatieve interactie waarbij er
allereerst (eerste handelingsniveau) overeenstemming dient te worden bereikt
over de legitimiteit van de prijs die A voor X wenst te stellen, voordat een
eventuele transactie (tweede handelingsniveau) plaats kan vinden.

5  Dit veronderstelt dat A gelooft dat K's kritiek oprecht gemeend is en niet slechts een
verholen strategie om op de prijs af te dingen (zie hieronder over latent strategisch

handelen).
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Wanneer K daarentegen bij het horen van (1) onmiddellijk tot aanschaf van
X overgaat, is er sprake van een strategische interactie, waarbil niet de talige
interactie het doorslaggevende co8rdinatie-effect teweegbracht, maar de bein-
vloeding van K door A met het aanbod van X tegen de prijs van fl. 100,-. Ook
wanneer K zou proberen af te dingen op de prijs, geeft de talige interactie niet
de doorslag bij het totstandkomen van de transactie. De interactie die plaats-
vindt wanneer K overgaat tot het afdingen op de prijs van X verschilt wezen-
lijk van een discussie over de vraag of A een onrechtvaardig hoge prijs vraagt
voor X. Het afdingen op een gestelde prijs kan niet worden geinterpreteerd als
een ter discussie stellen van een geldigheidsaanspraak. Afdingen of onderhande-
len wordt daarentegen gekenmerkt door het doorslaggevende belang van we-
derzijdse empirische beinvloeding. Anders gezegd, bil onderhandelingen trach-
ten de belanghebbenden hun troeven tegen elkaar uit te spelen. Bij het afdin-
gen en onderhandelen is het zaak om de macht die K ontleent aan zijn hoe-
danigheid van potentiele afnemer zo voordelig mogelijk uit te spelen tegen de
aanbieder van X. In een situatie waar K 66n van de vele vragers is en A de enige
aanbieder van X (monopolie) zal de onderhandelingspositie van K relatief
zwak zijn en zullen zijn afdingingspogingen waarschijnlijk geen effect hebben.
Het gaat er immers niet om of A een hoge of een onrechtvaardige prijs vraagt
voor X, maar hoe gemakkelijk A erin slaagt X te verkopen voor fl. 100,-.
Onderhandelingen en onderhandelingsmethoden hebben alleen zin wanneer
beide partijen over enige macht beschikken om te onderhandelen:

Onderhandelingen worden door Habermas niet als een geval van op over-
eenstemming gericht handelen begrepen (VE, p. 550), maar als een geval van
strategisch handelen, omdat bij onderhandelingen de interactie niet totstand-
komt op basis van een overeenstemming met betrekking tot de geldigheidsaan-

spraken. Het door onderhandelingen bereikte compromis wordt daarentegen
gekenmerkt door een verdiscontering van de verschillende machtsposities, dat
wil zeggen dat men incalculeert op welke wijze de macht van de andere partij
het eigenbelang kan schaden. In het gegeven voorbeeld is het dan ook mogelijk
dat K het product X koopt voor fl. 100,-, terwijl hij zelfs fl. 60,- nog te duur
vindt voor X. Het zou immers kunnen dat X een niet-substitueerbaar product
is dat een belangrijke behoefte van K vervult. Wanneer transacties niet onaf-
hankelijk van een consensus over de redelijkheid van een prijs zouden kunnen
plaatsvinden, zou de werking van markten ernstig verstoord worden zo niet
geheel stagneren. Wanneer in hoofdstuk 4 de werking van het medium geld
besproken wordt, kom ik hierop terug. Daar zal tevens betoogd worden dat, in
tegenstelling tot wat Habermas stelt, communicatief handelen bij transacties
een belangrijke rol kan spelen; zie hieronder ook het voorbeeld van de kleding-
verkoper.

6     R. Fisher, W. Ury en B. Patton, Getting to yes: negotiating agreement without
giving in, Houghton Mifflin, Boston, 1981.
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Naast communicatief en manifest strategisch handelen onderscheidt
Habermas latent strategisch handelen. Vanwege het belang van dit type sociale

interactie voor het onderhavige onderzoek zal dit begrip hieronder uitvoerig
worden toegelicht.

2.2.1 Latent strategisch handelen

Habermas definieert het latent strategisch handelen als een onderschikking van
taalhandelingen aan de voorwaarden van het doelgerichte handelen. Bij latent
strategisch taalgebruik worden taalhandelingen (a) in dienst gesteld van het
eigen belang, (b) terwijl de schijn van op overeenstemming gericht handelen
wordt hoog gehouden, dat wil zeggen dat men de gesprekspartner bedriegt met
betrekking tot de rol die het eigenbelang in de interactie speelt (TKH I, pp.
393-396). Dit bedrog komt dus voort uit een manipulatief gebruik van de talige

verbindingsenergie van het op overeenstemming gerichte handelen.
Het handelingstheoretische onderscheid tussen manifest strategisch hande-

len, latent strategisch handelen en communicatief handelen licht Habermas toe
met behulp van het betekenistheoretische onderscheid tussen illocutionaire en
perlocutionaire effecten van een taalhandeling: Het begrijpen (1) en accepteren
(2) van taalhandelingen zijn de illocutionaire effecten van een taalhandeling.
Perlocutionair zijn alle andere doelen en effecten van een taalhandeling.
Habermas onderscheidt de perlocutionaire effecten (1) die uit de betekenis van
een taalhandeling volgen van de perlocutionaire effecten (2) die niet als gram-
matisch geregelde effecten uit het gezegde zelf resulteren, maar op contingente
wijze, niettemin door een illocutionair effect, tot stand komen (ND, p. 71).
Het voorbeeld dat Habermas geeft is het volgende: 'H begrijpt (illocutionair ef-
fect 1) en accepteert (illocutionair effect 2) het verzoek, om aan Y een beetje
geld te geven. H geeft Y 'een beetje geld' (perlocutionair effect 1) en maakt
daarmee diens vrouw blij (perlocutionair effect 2)' (ND, p. 71).

De tweede soort van perlocutionaire effecten die grammaticaal niet geregeld

zijn, verstoren het communicatieve handelen niet op voorwaarde dat ze een
openlijk deel van de situatieduiding zijn, of dat ze tenminste zouden kunnen
worden medegedeeld zonder dat dit nadelig zou zijn voor het op overeenstem-

ming gerichte handelen. Er is daarentegen sprake van latent strategisch hande-
len wanneer een grammaticaal niet geregeld effect beoogd wordt door de spre-
ker, terwijl dit niet een openlijk onderdeel is van de situatieduiding, en ook
niet bekend kan worden zonder het op overeenstemming gerichte handelen
ernstig in gevaar te brengen. Stel dat de spreker (S) met zijn verzoek aan H, Y
een beetje geld te geven, het Y mogelijk wil maken om een inbraak te doen,

7 Habermas' invulling van deze begrippen wijkt af van de betekenis die Austin
aan deze begrippen gegeven heeft. J. Austin, Hote to do 7bings witb Words,
Oxford University Press, Oxford, 1976.
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waarbij S aanneemt dat deze misdaad niet door H zou worden goedgekeurd en
daarom ook niet door H gefinancierd zou worden, wanneer hij de werkelijk
toedracht van het verzoek van S zou kennen. In dit geval, aldus Habermas, zou
de uitvoering van de voorgenomen misdaad een perlocutionair effect (3) zijn
dat niet tot stand zou komen indien de spreker het van meet af aan als doel zou
meedelen:

Het latent strategisch spreken berust dus volgens Habermas' overwegingen
op een verzwegen bedoeling van de spreker om met zijn taalhandeling een per-
locutionair effect (3) teweeg te brengen. Betekent dit dat het demarcatiecrite-
rium om latent strategisch handelen en communicatief handelen van elkaar te
onderscheiden gelegen is in het verzwegen karakter van een door de spreker
beoogt, maar niet beheersbaar, perlocutionair effect (3)? Zo ja, dan zou het niet
mogelijk zijn een geval van latent strategisch handelen te beschrijven, waarbij
het beoogde perlocutionaire effect (2) door de spreker wordt toegegeven. Dit
laatste is mijns inziens echter wel mogelijk.

Latent strategiscb bandelen: een tweede ge·ual
Habermas noemt slechts 66n manier waarop de gesprekspartner bedrogen kan
worden omtrent de rol die het eigenbelang in de talige interactie speelt. Vol-
gens hem handelt men latent strategisch of manipulatief wanneer men het een-
zijdig bepaalde eigenbelang dat men nastreeft verzwijgt. Op het moment dat de
hoorder in de gaten krijgt dat de spreker door middel van de taalhandeling
hem tot iets wil aanzetten wat uit de taalhandeling zelf niet blijkt en wat voor
de hoorder onacceptabel is, beseft hij immers dat hij gemanipuleerd wordt.
Het strategisch beoogde effect dient derhalve verzwegen te worden.

Mijns inziens kan er op grond van Habermas' onderscheidingen nog een
tweede, niet door Habermas behandelde manier worden onderscheiden waar-
op de latent strategisch handelende spreker succes kan hebben door de ge-
sprekspartner te bedriegen met betrekking tot de rol die het eigenbelang in de
interactie speelt. De strategische spreker kan toegeven dat hij er belang bij
heeft om de hoorder te overtuigen en tevens claimen dat hij ook onafhankelijk
van dit toegegeven eigenbelang een bepaalde mening is toegedaan. De spreker
claimt expliciet dat hij afziet van manipulatie, dat wil zeggen dat hij claimt te
menen wat hij zegt. In (lit geval is er alleen dan sprake van latent strategisch
handelen wanneer de spreker liegt.

Het verschil met het door Habermas beschreven geval van latent strategisch
handelen is dat nu niet verzwegen wordt dat de spreker een bepaald belang
heeft bij het overtuigen van de hoorder en dat de spreker zelfs toegeeft met de
betreffende taalhandeling ook een bepaald effect teweeg te willen brengen (per-

8    Met het onderscheid tussen perlocutionaire effecten (1),(2) en (3), corrigeert
Habermas zijn eerdere opvatting dat alle perlocutionair effecten tot de klasse

van latent stategische handelelingen behoren. (Ent, p. 363).
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locutionair effect 2), maar dan wel louter op basis van een rationele motivatie
van de hoorder. De overeenkomst tussen beide gevallen van latent strategisch
handelen is dat ook in dit geval de spreker zijn gesprekspartner bedriegt om-
trent de rot die het eigenbelang in de interactie speelt: de spreker claimt expli-
ciet dat zijn eigenbelang in de kwestie niet betekent dat hij liegt, terwijl dat wet
het geval is. Ook in dit geval wekt de spreker slechts de schijn van op overeen-
stemming gericht handelen, aangezien hij niet voldoet aan de waarachtigheids-
claim. Daarom is ook in dit geval sprake van latent strategische handelen in
tegenstelling tot manifest strategisch handelen: het strategische handelen is niet
manifest, aangezien het plaatsvindt onder de vlag van op overeenstemming ge-
richt handelen (vgl. ND, pp. 71-73).

Het tweede geval van latent strategisch handelen komt voort uit de moge-
lijkheid tot zelfreferentie die in taal besloten ligt. Een spreker kan naar zijn
eigen taalgebruik verwijzen door bijvoorbeeld te zeggen: 'alles wat ik tegen
hem zei is gelogen' of 'ik maakte geen grap, ik meende wat ik zei'. Door deze
mogelijkheid van zelfreferentie kan de spreker zichzelf te hulp schieten, wan-
neer zijn gesprekspartner hem niet vertrouwt, bijvoorbeeld vanwege de beken-
de belangen die voor de spreker in het spel zijn. Anders gezegd, door de waar-
achtigheidsclaim expliciet te herhalen kan de latent strategische speler het spel
een ronde verder brengen, dat wil zeggen het latente karakter van zijn strate-
gisch handelen behouden. De vraag of een perlocutionair effect al dan niet
door de spreker verzwegen wordt, is dus niet doorslaggevend voor de vraag of
er sprake is van latent strategisch spreken: ook een niet verzwegen perlocutio-
nair effect kan op onwaarachtige wijze worden bereikt.

Een kledingverkoper zou bijvoorbeeld kunnen beweren dat het kostuum
dat de klant overweegt te kopen een persoonlijke favoriet is van de verkoper
en dat de verkoper over weinig kostuums ZO te spreken is als over dit kos-
tuum. De verkoper zou nog kunnen benadrukken dat hij op overeenstemming
gericht is door te zeggen dat hij die mening niet is toegedaan, omdat hij graag
een kostuum verkoopt, maar dat hij oprecht meent wat hij zegt. Nu zijn er
twee mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk dat de verkoper niet meent wat

hij zegt. Het kostuum bekoort hem niet in het bijzonder. Hij zegt dit alleen
maar om de klant te overreden het kostuum te kopen. In dit geval is er sprake
van latent strategisch handelen. De verkoper behaalt eventueel een verkoop-
succes door middel van de schijn van op overeenstemming gericht handelen te
wekken, in dit geval door te liegen over de oprechtheid van zijn mening. Ten
tweede is het mogelijk dat de verkoper wel degelijk meent wat hij zegt en dat
hij dit verkoopargument alleen maar gebruikt wanneer hij het in alle oprecht-
heid kan doen. In dit geval is er sprake van een op overeenstemming gerichte
handeling die in deze bijzondere context als een verkoopargument fungeert.
Het verkoopargument is een op overeenstemming gerichte handeling in
zoverre deze louter gericht is op het bereiken van overeenstemming. Deze
overeenstemming kan vervolgens als basis voor de verwerkelijking van indivi-
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duele handelingsdoelen dienen (communicatieve handeling). Dit betekent on-
der meer dat de klant van de verkoper mag verwachten dat hij ook buiten de
context van de transactie de verkondigde mening gestand zal doen:

Het bovenstaande voorbeeld demonstreert dat het succes van latent strate-
gisch handelen afhangt van de mogelijkheid dat de taalhandeling door de klant
ten onrechte als een op overeenstemming gerichte taalhandeling wordt be-
schouwd. Alleen wanneer de klant gelooft dat de verkoper meent wat hij zegt
en dus in de waarachtigheid van deze mening gelooft, zal her verkoopargument
zijn uitwerking kunnen hebben. Habermas duidt deze verhouding tussen la-
tent strategisch handelen en op overeenstemming gericht handelen aan als een
parasitaire verhouding. Volgens hem is het op overeenstemming gericht taal-
gebruik de originele modus, waartoe het latent strategisch handelen zich parasi-
tair verhoudt, dat wil zeggen dat taalhandelingen het niet-illocutionaire doel
van beTnvloeding van de hoorder slechts kunnen dienen, wanneer ze ook
geschikt zijn voor het bereiken van illocutionaire doelen (TKH I, pp. 388,394;
ND, p. 72). Anders gezegd, latent strategisch handelen parasiteert op het ver-
trouwen van de hoorder in de oprechtheid van de spreker.

2.2.2 Communicatief, manifest en latent strategisch handelen: overeen-
komsten en verschillen

Hieronder zal de conceptuele samenhang Iussen de begrippen 'communicatief',
'manifest' en 'latent strategisch handelen', zoals die hierboven beschreven is,
worden samengevat door de overeenkomsten en verschillen aan te geven.

Bij het communicatieve handelen worden op overeenstemming gerichte
handelingen in dienst gesteld van de uitvoering van de doelgerichte handelings-
plannen van actoren. Met betrekking tot dit nastreven van een handelingsplan
onderscheidt het communicatieve handelen zich niet van het strategische han-
delen. Het communicatieve handelen en het latent strategische handelen onder-
scheiden zich van het manifest strategische handelen, doordat op tenminste een

handelingsniveau gebruik gemaakt wordt van het handelingsco8rdinerende
mechanisme van het op overeenstemming gerichte handelen. Daarbij is het
latent strategische handelen een deficTente modus van de werking van het me-
chanisme van het op overeenstemming gerichte handelen: men schendt eenzij-
dig de voorwaarden van het op overeenstemming gerichte handelen.

Het communicatieve handelen onderscheidt zich van het latent strategische
handelen, doordat de illocutionaire doelen van het op overeenstemming ge-
richte handelen in het communicatieve handelen zonder voorbehoud worden
nagestreefd en in het latent strategisch handelen met voorbehoud. Dit voorbe-

9      De ambiguiteit van het verkoopargument, dat gelegen is in de mogelijkheid van
latent strategisch handelen, speelt een belangrijke rol in de ethische problema-
tiek van reclame en de persoonlijke verkoop.
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houd kan een verzwegen perlocutionair effect (3) ziln en/of, zoals ik hierboven
betoogd heb, een voorbehoud met betrekking tot de ernst of waarachtigheid
van de taalhandeling.

Een belangrijk verschil tussen latent en manifest strategisch handelen is dat,
aangezien het latent strategische handelen gebruik maakt van het mechanisme
van het op overeenstemming gerichte handelen, het succes van latent strate-
gisch handelen afhankelijk is van het succes van de (schijnbaar) op overeen-
stemming gerichte taalhandeling en dus niet door de strategische actor eenzg-

dig beheerst kan worden. Het doel van het op overeenstemming gerichte han-
delen en daarmee van het latent strategische handelen, kan niet volgens de cri-
teria van doelrationaliteit gerealiseerd worden. Het doel van een manifest stra-
tegische handeling daarentegen, kan wel door middel van een doelgerichte acti-
viteit gerealiseerd worden.

Het verschil tussen communicatief handelen en strategisch handelen berust
uiteindelijk op het verschil tussen de twee elementaire handelingstypen van het
op overeenstemming gerichte handelen en doelgericht handelen, dat wil zeggen

op de ongelijkheid van de handelingsdoelen van beide elementaire handelings-
typen.

Het voorbeeld van de kledingverkoper laat zien hoe een op overeenstem-
ming gerichte taalhandeling binnen een strategische handelingscontext, zoals
een transactie, kan fungeren. Het verkoopargument doet zich voor als een op
overeenstemming gerichte handeling (eerste handelingsniveau), die eventueel
een perlocutionair effect (2), de transactie, mede teweeg zou kunnen brengen.
Met het gebruik dat de verkoper door zijn verkoopargument maakt van het
handelingsco6rdinerende mechanisme van het op overeenstemming gerichte
handelen, is ook de mogelijkheid van latent strategisch handelen (manipulatie)
gegeven. De strategische handelingscontext geeft geen uitsluitsel over de vraag
of de verkoper daadwerkelijk latent strategisch handelt of de voorwaarden van
het op overeenstemming gerichte handelen juist wel respecteert. Wanneer de
klant de kledingverkoper gelooft en mede daarom tot aanschaf van het kos-
tuum besluit, kan op een tweede handelingsniveau middels een strategische
interactie de transactie plaatsvinden.

Kritiek
Ter afsluiting van deze paragraaf zullen twee punten van kritiek die men in de
literatuur met betrekking tot het communicatieve handelen kan vinden, wor-
den besproken:
(i) door de pathos van het streven naar consensus wordt in de theorie van het
communicatieve handelen het optreden van dissensus onderbelicht en onderge-
waardeerd;
(ii) Habermas' onderscheid tussen op overeenstemming gericht en strategisch
handelen brengt een polarisering met zich mee die geen recht doet aan de ver-
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wevenheid van communicatie en strategisch handelen in de praktijk. 10
ad   (i): Het eerste   punt van kritiek is mijns inziens onterecht, aangezien
Habermas benadrukt dat het nee-kunnen-zeggen constitutief is voor het com-
municatieve handelen (TKH II, p. 114). Vanuit de optiek van het op overeen-
stemming gerichte handelen kan een dissensus in strikte zin slechts optreden
onder de voorwaarden van het op overeenstemming gerichte handelen (Ent, p.
371). Een dissensus heeft immers betrekking op het afwijzen van een geldig-
heidsaanspraak of een bepaald argument. Dissensus is als resultaat van het op
overeenstemming gerichte handelen even waardevol als een consensus. Het
vaststellen van meningsverschillen vormt immers een aanleiding voor verder
onderzoek en discussie.

Alleen vanuit het oogpunt van het op het realiseren van individuele hande-
lingsplannen gerichte communicatieve handelen verschijnt een dissensus als
een te vermijden of te overwinnen risico. In het communicatieve handelen
staat het op overeenstemming gerichte handelen immers in dienst van de han-
delingscourdinatie die ten gevolge van een dissensus dreigt spaak te lopen.
Wanneer Habermas een accentteken plaatst op het streven naar consensus, dan
geeft hij daarmee mijns inziens niet blijk van een consensuspathos, maar geeft
hij te kennen dat hij de handelingscoardinerende functie van taal primair acht
ten opzichte van de expressieve functie (de presentatie van belevenissen) en de
weergave-functie (het weergeven van toestanden en gebeurtenissen in de objec-
tieve wereld).  De handelingscourdinerende functie, waarbij  het  gaat  om de  vor-
ming en vernieuwing van interpersoonlijke relaties, is volgens hem primair,
omdat de menselijke taal zich vanuit deze primaire handelingsco8rdinerende
functie heeft ontwikkeld. Vandaar dat het telos van het op overeenstemming
gerichte handelen overeenstemming is en niet dissensus of onbepaald blijft.

ad (ii): Het tweede punt van kritiek is dat Habermas' onderscheid tussen op
overeenstemming gericht en strategisch handelen een polarisering met zich
meebrengt die geen recht doet aan de verwevenheid van communicatie en stra-
tegisch handelen in de praktijk. Deze dichotomisering is volgens Berger proble-
matisch, omdat op deze wi<ze een zuiver belangeloos handelen van een op het
eigenbelang gericht handelen wordt onderscheiden, terwijl communicatie ook
altijd politieke en economische functies vervult. Berger verwijst hier naar
Pierre Bourdieult Met Bourdieu wil Berger de dichotomie tussen het economi-
sche en het niet-economische prijsgeven ten gunste van een algemene weten-

10  J. Berger, Die Versprachlichung des Sakralen und die Entsprachlichung der
Okonomie, in A. Honneth, H. Joas (red), Kommunikatives Handeln, Beitrage zu
Jurgen Habermas' 'Tbeorie des Kommunikativen Handelns', Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1986, pp. 255-277.

11   P. Bourdieu, Ent·wurf einey Tbeorie der Praxis, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1979, pp. 155, 335-357.
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schap van de economie, die in staat is alle handelingen en dus ook die handelin-
gen die zichzelf als belangeloos of van de economie bevrijd verstaan, als econo-
mische handelingen te beschrijven, dat wil zeggen als handelingen die gericht
zijn op de maximalisatie van materiBle of symbolische winst (zoals reputatie en
solidariteit). Zelfs  wetenschappelijke en filosofische discussies vervullen   altijd
ook economische en politieke functies voor de betrokkenen. Kortom, het han-
delingsmodel van het op overeenstemming gerichte handelen zou volgens
Bourdieu vanuit het economische paradigma van het nutsmaximaliserende han-
delen begrepen moeten worden.

Ook deze kritiek treft mijns inziens geen doel. Dat Habermas twee elkaar
wederzijds uitsluitende elementaire handelingstypen onderscheidt, betekent
niet dat hij een dichotomie tussen belangeloos en op het eigenbelang gericht
handelen introduceert. Het begrip van het communicatieve handelen is nota
bene gedefinieerd als een combinatie van op overeenstemming gericht hande-
len met het doelgericht nastreven van het eigenbelang. Het op overeenstem-
ming gericht handelen laat zich volgens Habermas zonder problemen in dienst
stellen van strategische interacties. De onverenigbaarheid van beide elementaire
handelingstypen heeft louter betrekking op hetzelfde handelingsniveau. Een
spreker kan niet tegelijkertijd op overeenstemming gericht zijn en tevens op
hetzelfde handelingsniveau strategisch handelen. Overeenstemming betekent
een vrije stellingname ten opzichte van geldigheidsaanspraken. Een dergelijke
vrile stellingname kan niet via doelgerichte interventies worden afgedwongen.
Voor zover er sprake is van een dichotomie heeft deze betrekking op de ele-
mentaire handelingstypen die Habermas onderscheidt, waarbij deze dicho-
tomie niet de nadelige konsekwenties heeft die Berger vreest. Dat op 66n han-
delingsniveau het op overeenstemming gerichte handelen plaatsvindt, betekent
dus niet dat men over de gehele handelingssequentie belangeloos handelt; men
kan een overeenstemming gebruiken voor verdere strategische interacties of
voor de realisatie van individuele handelingsplannen. Wel is het zo dat het op
overeenstemming gerichte handelen zich niet laat beschrijven vanuit het model
van de doelrationaliteit. Daarom kan het op overeenstemming gerichte hande-
len niet begrepen worden als een geval van economisch handelen.

Dat het op overeenstemming gerichte handelen tevens economische en poli-
tieke functies heeft, wordt door Habermas niet ontkend. Integendeel, hij
onderscheidt een aantal functies van het op overeenstemming gerichte hande-
len voor de reproductie van de leefwereld (zie hieronder § 2.3.4), waaronder de
reproductie van groepssolidariteit. Groepssolidariteit heeft belangrijke poli-
tieke en economische functies, zoals bijvoorbeeld de afname van de transactie-
kosten binnen de groep. Deze groepssolidariteit zelf kan niet door economisch
handelen ge(re)produceerd worden. Een ander voorbeeld is het economische
en politieke belang dat de openbare accountantsprofessie heeft bi j het waar-
borgen van een goede reputatie als onafhankelijk en onpartijdig controleur van
financidle verantwoordingen. Dit aspect van de reputatie kan evenmin door
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economisch handelen gereproduceerd worden, maar slechts door op overeen-
stemming gericht handelen.12 Daarnaast kan in het algemeen gesteld worden
dat men middels het op overeenstemming gerichte handelen politieke en eco-
nomische belangen kan behartigen.

2.3      De leefwereld

Tot nu toe is nauwelijks aandacht besteed aan de leefwereldlijke achtergrond
van het op overeenstemming gerichte handelen. Daardoor lijkt het alsof com-
municatie zich in een maatschappelijk vacuum afspeelt. De theorie van het
communicatieve handelen is echter juist sterk gericht op de maatschappelijke
inbedding van communicatie. De betekenis van een taalhandeling begrijpen
betekent volgens Habermas dat men het handelingskarakter ervan moet begrij-

pen, en dit impliceert op zijn beurt dat men recht moet doen aan de betekenis
van de maatschappelijke context voor de interpretatie van een situatie. Wat
deze betekenis is, kan niet door een waarnemer maar slechts door een deel-
nemer aan de gesprekssituatie die de invloed van de maatschappelijke context

ondergaat, verstaan worden. Een uiteenzetting over het begrip van het 'com-
municatieve handelen' zou daarom onvolledig zijn zonder een uiteenzetting
over de leefwereldlijke achtergrond. Dit zal in deze paragraaf aan de orde
komen.

Hieronder zal eerst de talige relatie tot drie werelden en het concept van de
leefwereld besproken worden. Nadat het concept van de leefwereld besproken

is, kan worden uiteengezet dat de inlossing van geldigheidsaanspraken in een
discours betekent dat de gespreksdeelnemers tegenfeitelijk (kontra ktiscb)
moeten anticiperen op een ideale gesprekssituatie. Tenslotte zullen in deze
paragraaf de functies van het communicatieve handelen voor de reproductie
van de leefwereld aan de orde komen. In § 2.4 zal de relatie tussen de voor dit
onderzoek relevante structurele componenten van de leefwereld, namelijk de
persoonlijkheid en de maatschappij, worden besproken. De relatie tussen per-
soonlijkheid en maatschappij is onder meer van belang voor de vraag naar de
betekenis van zelfbeperkende morele normen voor de persoon.

2.3.1    De talige relatie tot drie werelden

Met de drie geldigheidsaanspraken op waarheid, morele juistheid en expres-
sieve waarachtigheid die aan elke op overeenstemming gerichte taalhandeling
verbonden zijn, correspondeert, volgens Habermas, een verwijzingssysteem
van drie formele wereldbegrippen. Een actor gaat met een op overeenstem-

12   H. Post, B. van de Ven, Economische en communicatieve rationaliteit in het
beroep van openbare accountant, De Accountant, april 1994.
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ming gerichte taalhandeling een relatie aan met:
1. de objectieve wereld als het geheel van entiteiten waarover ware uitspraken
mogelijk zijn;
2. de sociale wereld als het geheel van alle legitiem gereguleerde interpersoon-
lijke relaties; en
3.   de subjectieve wereld   als het geheel van belevenissen   van de spreker  die
slechts voor hem toegankelijk zijn (TKH I, p. 149).
Alleen de objectieve wereld heeft de ontologische betekenis van een verzame-
ling entiteiten. Legitiem gereguleerde interpersoonlijke relaties en persoonlijke
belevenissen zijn daarentegen geen entiteiten die door een actor aangetroffen
kunnen worden. Deze wereldbegrippen moeten derhalve niet ontologisch
begrepen worden (TKH I, pp. 123, 126). De drie werelden vormen samen een
door spreker en hoorder gemeenschappelijk verondersteld verwijzingssysteem,
waarmee de gesprekspartners vastleggen waarop het op overeenstemming ge-
richte handelen betrekking kan hebben.

Een actor kan in het communicatieve handelen de relatie tot 66n van de drie
werelden voorop stellen door de nadruk op een bepaalde geldigheidsaanspraak
te leggen. Afhankelijk van de geldigheidsaanspraak in kwestie onderscheidt
Habermas de objectiverende, de normconforme en de expressieve instelling
van elkaar. Deze verschillende modi van taalgebruik worden door het illocu-
tionaire bestanddeel van een expliciete taalhandeling aangeduid. Op basis van
deze drie verschillende actorinstellingen kunnen drie klassen van taalhandelin-
gen worden onderscheiden: constatieve, regulatieve en expressieve taalhande-
lingen. Met een dergelijke taalhandeling geeft de actor te kennen welk geldig-

heidsaspect hij voorop stelt en aan welke wereld hij vooral refereert (I'KHI,

pp. 414, 415).
Een actor verricht een constatieve taalhandeling in de objectiverende instel-

ling en gaat daarmee op de eerste plaats een relatie aan met iets in de objectieve
wereld. Deze relatie tot de objectieve wereld gaat hij aan doordat hij een feit
tracht uit te drukken. De negatie van een constatieve taalhandeling betekent
dat de hoorder de waarheidsaanspraak verwerpt die de spreker doet gelden.

Met een regulatieve taalhandeling gaat een actor in de normconforme
instelling een relatie aan met iets in een gedeelde sociale wereld. Dit doet hij
door te verwijzen naar een voor de betreffende sociale groep geldende legitie-
me gedragsverwachting, waarmee hij tevens te kennen geeft een legitieme inter-
persoonlijke relatie aan te willen gaan. De negatie hiervan betekent de ver-
werping van de claim op normatieve juistheid.

Met een expressieve taalhandeling verwijst een actor in de expressieve instel-
ling naar iets uit zijn innerlijke subjectieve wereld door een persoonlijke bele-
venis voor een publiek te verwoorden. De negatie hiervan betekent dat de
hoorder de waarachtigheid van de zelfexpressie betwijfelt (TKH I, pp 435,
436).
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Met de verschillende actorinstellingen en klassen van taalhandelingen is hier-
boven ook reeds aangegeven welke drie functies het communicatieve handelen
vervult: (a) de weergave of vooronderstelling van toestanden en gebeurtenissen
in de objectieve wereld; (b) de vorming en vernieuwing van interpersoonlijke
relaties; (c) de presentatie van belevenissen, de zelfpresentatie (TKH I, p. 413).
De communicatief bereikte overeenstemming is een overeenstemming met be-
trekking tot de genoemde drie geldigheidsaanspraken en is ingebed in relaties
tot de daarmee corresponderende werelden. Het eventuele 'nee' van een hoor-
der betekent derhalve ook dat het communicatieve handelen 66n of meerdere
functies niet vervult: de spreker slaagt er niet in een feit weer te geven, een
interpersoonlijke relatie te bevestigen en/of een geslaagde presentatie van zijn
belevenissen te geven, omdat de uiting niet overeenstemt met de wereld van be-
staande feiten, onze wereld van legitiem gereguleerde interpersoonlijke relaties
en/of met de betreffende wereld van subjectieve belevenissen. Communica-
tieve handelingen zijn dus altijd in een complex netwerk van wereldrelaties
ingebed, waarbil de actor kan aangeven welk geldigheidsaspect en de relatie tot
welke wereld in zijn taalhandeling voorop staat.

Bij het instrumentele en het strategische handelen daarentegen relateert een
actor zich niet tegelijkertijd aan drie werelden. De enige wereld die door het
instrumentele handelingsbegrip wordt voorondersteld is de objectieve wereld
van feiten en gebeurtenissen. Het gaat erom of het de actor lukt datgene wat in
de wereld het geval is, door een doelgericht instrumenteel ingrijpen, in over-
eenstemming te brengen met zijn wensen en bedoelingen. De instrumentele
handeling belichaamt kennis die een effectieve ingreep al dan niet mogelijk
maakt. Deze kennis kan daarom op grond van zijn effectiviteit beoordeeld
worden.

Bij het strategische handelen worden ten minste twee doelgericht handelen-
de subjecten verondersteld die hun doelen realiseren door zich te richten op de
beslissingen van andere actoren. Een strategisch handelende actor moet de
cognitieve capaciteiten hebben om in de objectieve wereld niet alleen fysieke
entiteiten te onderscheiden, maar ook om besluitvormende strategische syste-
men te identificeren. De strategische speler ontmoet de Strategische tegenspeler
noch als een medelid van een gedeelde sociale wereld noch als vreemdeling; hij
reduceert de ander tot een entiteit van de objectieve wereld met besluitvor-
mende eigenschappen. Het strategische handelingsmodel veronderstelt volgens
Habermas dus geen andere wereld dan de objectieve wereld. Het verschil met
het instrumentele handelingsmodel is dat de complexiteit van de entiteiten van
de objectieve wereld is toegenomen (TKH I. pp. 131, 132).

Het communicatieproces en de eventueel bereikte resultaten ervan, zoals de

vorming of vernieuwing van een legitieme interpersoonlijke relatie of de ken-
nismaking met iemands belevingswereld en/of de toename van kennis met be-
trekking tot de wereld, zijn geen toestanden in de objectieve wereld. Het com-
municatieproces en zijn resultaten zijn slechts toegankelijk doordat spreker en
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hoorder een performatieve houding aannemen, dat wil zeggen dat zij een inter-
persoonlijke relatie met elkaar aangaan om met elkaar over iets overleg te voe-
ren, waarbij de spreker zich reflexief aan de mogelijkheid orienteert dat de
hoorder de geldigheid van het gezegde zou kunnen bestrijden (ND, p. 131).
Een strategische actor daarentegen neemt slechts een objectiverende houding
aan ten opzichte van legitieme gedragsverwachtingen, beweringen, persoon-
lijke ontboezemingen en uitingen. Daarom is de strategische orientatie op het
feitelijk gelden van een norm, iets anders dan de geldigheid van een norm
intersubjectief erkennen (TKH I, p. 132). Vandaar dat Habermas meent dat de
strategische actor slechts een relatie aangaat met de objectieve wereld.

Dit geldt ook voor het latent strategische handelen. De latent strategische
spreker gebruikt het co8rdinatiemechanisme van het op overeenstemming
gerichte handelen om zijn gesprekspartner te misleiden. Een voorwaarde voor
zijn succes is dat de spreker erin slaagt zijn gesprekspartner te verleiden en te
manipuleren, door bijvoorbeeld te verwijzen naar in de samenleving breed aan-
vaarde normen en/of naar eigen belevenissen. Betekent dit dan niet dat de
latent strategische spreker juist door het innemen van de normconforme en/of
expressieve instelling zijn gesprekspartner misleidt? Habermas' antwoord hier-
op luidt ontkennend. De latent strategische spreker misleidt inderdaad zijn ge-
sprekspartner, niet door het innemen van de normconforme en/of expressieve
instelling, maar door te doen als of een dergelijke instelling wordt ingenomen.
Anders gezegd, een niet-oprechte normconforme instelling is geen normcon-
forme instelling. De latent strategische spreker neemt daarentegen een objecti-
verende houding aan ten opzichte van het op overeenstemming gerichte hande-
len en de daaruit volgende resultaten. Daardoor kan hij ook trachten manipula-
tief gebruik te maken van de verbindingsenergieifn van het op overeenstem-
ming gerichte handelen.

Wanneer in § 2.3.4 de functies van het communicatieve handelen voor de re-

productie van de leefwereld besproken worden, zal duidelijk worden dat de
, ,een-wereld-relatie van het strategische handelen ook het individualistische
karakter van de homo economicus beschrijft: de homo economicus is geen
medebewoner van een intersubjectief gedeelde wereld van een taalgemeenschap
en kan dat ook niet worden.

2.3.2 De leefwereld

Communicatief handelende actoren moeten steeds de handelingssituatie waarin
Zij zich bevinden gemeenschappelijk defini8ren. De spreker gaat met zijn taal-
handeling uit van een bepaalde definitie van de handelingssituatie die als een
niet expliciet gethematiseerde achtergrond van de taalhandeling fungeert. Een
hoorder zal het in de taalhandeling gedane aanbod niet accepteren, wanneer
zijn situatiedefinitie afwijkt van die van de spreker. Voor de handelingsco6rdi-
natie via het op overeenstemming gerichte handelen is namelijk vereist dat de
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situatiedefinities van spreker en hoorder elkaar in voldoende mate overlappen
(TKH II, p. 185). Alleen dan kunnen gesprekspartners overeenstemming berei-
ken over de geldigheid van een uitspraak, waarmee tevens een gemeenschappe-

lijke definitie van de situatie bevestigd wordt. Vanuit dit gezichtspunt betekent
elke nieuwe taalhandeling een test met betrekking tot de door de spreker
impliciet voorgestelde definitie van de handelingssituatie. Deze kan bevestigd,
deels opgeschort of in zijn geheel ter discussie gesteld worden.

Bij elke (her)definiering van de handelingssituatie worden inhouden aan de
drie werelden gerelateerd. Tegelijkertijd onderscheiden volgens Habermas de
actoren zichzelf van de relaties tot de drie werelden. Dit betekent dat het inter-
preterende subject gescheiden blijft van de interpersoonlijke relaties die het
aangaat, de eigen subjectieve belevenissen en de geconstateerde feiten (TKH II,
p. 186).

De impliciete definiBring van een handelingssituatie geschiedt binnen een
horizon die met het thema van het gesprek kan verschuiven. Deze horizon
wordt gevormd door wat Habermas 'leefwereldlijke verwijzingssamenhangen'
noemt. Een situatie is een door het gespreksthema naar voren gebracht en door
handelingsplannen gearticuleerd fragment uit deze leefwereldlijke verwijzings-
samenhangen die verder op de achtergrond blijven, dat wil zeggen dat zij niet
gethematiseerd worden (TKH II, p. 187).

De leefwereldlijke verwijzingssamenhangen bestaan uit een cultureel overge-
leverde en talig georganiseerde voorraad van interpretatiekaders. Habermas
interpreteert de verwijzingssamenhang hiermee als een betekenissamenhang die
bestaat tussen een bepaalde taalhandeling, de onmiddellijke context van de taal-
handeling en de connotatieve horizon van betekenissen.13 De culturele inter-
pretatiekaders vormen de achtergrond van het communicatieve handelen waar-
mee de betrokkenen intuttief vertrouwd zijn, zonder in eerste instantie met de
mogelijkheid van een problematisering rekening te houden. Deze vanzelf-
sprekendheden komen in het communicatieve handelen pas voor een proble-
matisering in aanmerking, wanneer ze voor een bepaalde handelingssituatie
sterk relevant zijn.

Voortbordurend op het voorbeeld van 'de roker' zal ik het concept 'leefwe-
reld' hieronder toelichten. De spreker (S) zegt tegen een rokende hoorder (R):

(1) 'Ik gebied u hier niet te roken.'

Het thema is 'het ongeoorloofde roken door R' en het handelingsplan is 'het
doven van de sigaret door R'. Thema en handelingsplan maken tezamen dat
een bepaalde situatie als een fragment van de leefwereld impliciet naar voren
wordt gebracht. Stel dat toi de situatieduiding van S onder meer behoort dat

13 Hiermee verlaat Habermas de bewustziinsfilosofische begrippen die aan het
Husserliaanse begrip van leefwereld verbonden zijn, zie TKH II, p. 189.
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hij formeel het recht heeft om R te gebieden hier niet te roken, dat wit zeggen
dat hij veronderstelt dat er 'hier' een rookverbod van kracht is (waarheid), dat
intersubjectieve geldigheid heeft en verdient (juistheid). Op grond van deze
situatiedefinitie meent S een regulatieve taalhandeling te kunnen verrichten,
waarmee R geboden wordt het roken hier te staken. R kan in zijn reactie in-
gaan op deze of op andere elementen van de met de geldigheidsaanspraken im-
pliciet gegeven situatiedefinitie. Stel dat R reageert door S erop te wijzen dat er
hier geen rookverbod van kracht is, omdat zij zich in een rookcoup& bevinden
en dat R dus geen gehoor zal geven aan het ten onrechte door S geuite gebod.
Het al dan niet gelden van een rookverbod is een element van de situatiedui-
ding door S die met (1) gepaard gaat. Dat S een astma-aandoening heeft is een
gegeven dat tot dusverre niet tot de situatieduiding behoorde, maar wel tot de
leefwereldlijke achtergrond van de scene in de rookcoup&. S zou (lit achter-
grond gegeven kunnen thematiseren door bijvoorbeeld te stellen:

(2) 'Excuseer, maar ik zou u niettemin willen vragen of u zo vriendelijk wilt
zijn niet te roken, aangezien ik last heb van astma en er geen plaats meer is in
de niet-rookcoup6.'

Het thema is met (2) verschoven van het ongeoorloofde roken door R naar het
schadelijke effect van R's rookgedrag op de gezondheid van S en de onmacht
van S om dit effect te voorkomen zonder een beroep op R te doen. Voordat S
zich realiseert dat hij in een rookcoup& zit, vormt zijn astma-aandoening voor
hem een leefwereldlijke vanzelfsprekendheid die weliswaar verbonden is aan
zijn wens R te laten stoppen met roken, maar die als zodanig geen onderdeel is
van de situatieduiding die met (1) gepaard gaat. Dit verandert op het moment
dat het thema verschuift. Aangezien er geen rookverbod van kracht is, moet S
andere redenen aanvoeren om tot een bevredigende handelingsco6rdinatie met
R te komen.14 Andere voorbeelden van leefwereldlijke achtergrondgegevens

die bij de definiering van de handelingssituatie door S en R betrokken zouden
kunnen worden, zijn dat R arts van beroep is, dat een intercity trein alleen tus-
sen zogenaamde intercity steden stopt en dat het gangpad nog vrij is.

De genoemde voorbeelden liggen nog redelijk dicht bij de situatiedefinitie
die  gepaard  gaat  met  (2).  Het  is ook mogelijk  dat de leefwereldlijke betekenis-
samenhang ver afstaat van de situatiedefinitie. De leefwereldlijke samenhangen

14 Het voorbeeld laat ook zien dat een morele norm (in dit geval: 'men mag een
ander geen vermijdbare ernstige schade toebrengen') niet per se via een regula-
tieve taalhandeling tot gelding behoeft te worden gebracht om toch aan iemands
verantwoordelijkheid te kunnen appelleren. Met het verzoek (2) van S zijn alle
drie de geldigheidsaanspraken verbonden. Door de aanspraak op morele juist-
heid wordt de genoemde norm in de situatiedefinitie betrokken. Iemand kan
zich derhalve moreel geboden voelen zonder dat een spreker expliciet dat gebod
via een regulatieve taalhandeling tot gelding brengt.
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worden met een toenemende verwijdering in ruimte en tijd en met een toe-
nemende sociale verwijdering anoniemer en diffuser. Er kan slechts een zeer
klein fragment van deze leefwereldlijke achtergrond op een bepaald moment
ter sprake worden gebracht en bij de situatiedefinitie worden betrokken. Dit
betekent dat de leefwereld als zodanig niet in zijn totaliteit gethematiseerd kan
worden. Anderzijds maakt de leefwereld de extramundane positie mogelijk ten
opzichte van de drie werelden.

Dat er geen extramundane positie ten opzichte van de leefwereld zelf moge-
lijk is, komt doordat de taal en de Cultuur die constitutief zijn voor de leef-
wereld, bij elke taalhandeling achter de rug om aanwezig zijn. Zodra iemand
de performatieve instelling inneemt begeeft hij zich in het voorgeTnter-
preteerde bereik van het cultureel vanzelfsprekende. Een spreker kan alleen

performatief stellingnemen door gebruik te maken van zijn kennis van
culturele overleveringen. Dit laatste impliceert ook een eventueel geamendeer-
de of herziene voortzetting van deze culturele overlevering. Wanneer de hori-
zon van een bepaalde situatiedefinitie overschreden wordt, treedt men derhalve
niet binnen een cultureel of talig vacuum: 'In de communicatieve praktijk van
alledag bestaan geen eenvoudigweg onbekende situaties. Ook nieuwe situaties
duiken vanuit een leefwereld op die uit een altijd al vertrouwde culturele ken-
nisvoorraad opgebouwd is' (TKH II, p. 191).

De leefwereld is volgens Habermas tevens de transcendentale ontmoetings-
plaats van spreker en hoorder, dat wil zeggen dat dankzij de gedeelde culturele
interpretatiekaders van de leefwereld, spreker en hoorder een extramundane
stelling in kunnen nemen ten opzichte van het binnenwereldlijke waarop het
op overeenstemming gerichte handelen betrekking heeft. De distantie die ten
opzichte van taal en cultuur, en dus de leefwereld, niet mogelijk is, kan wet
worden bereikt ten opzichte van de feiten, normen en/of belevenissen, dat wit
zeggen ten opzichte van de drie werelden. Het verschil tussen de leefwereld en
de drie formele wereldbegrippen is dat de leefwereld voor het op overeenstem-
ming gerichte handelen als zodanig constitutief is, terwijl de formele wereld-
begrippen een referentiesysteem vormen voor datgene waarop het op overeen-

stemming gerichte handelen betrekking kan hebben OKH H, p. 192).
In paragraaf 2.2 is beschreven dat in het communicatieve handelen het op

overeenstemming gerichte handelen een onderdeel is van de verwezenlijking
van de individuele handelingsplannen van de actoren. De communicatief han-
delende actoren proberen daarom twee risico's te vermijden: ten eerste het
risico van een mislukking van het op overeenstemming gerichte handelen, dat
wil zeggen een dissensus of een misverstand; ten tweede het risico van een han-

delingsplan dat zijn doel mist. Wanneer het op overeenstemming gerichte han-
delen mislukt, betekent dit ook dat de actoren hun doelen niet bereiken. Daar
kan nu aan toegevoegd worden dat voor het vermijden van het communica-
tieve risico het nodig is dat de situatiedefinities van spreker en hoorder elkaar
voldoende overlappen. Wanneer dit niet het geval is, kan het streven naar over-
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eenstemming zelf het nagestreefde doel worden (TKH II, pp. 193-194). Bij het
uitwerken van een gemeenschappelijke situatiedefinitie kunnen de gespreks-
partners overgaan tot een theoretisch, pragmatisch, moreel en/of ethisch dis-
cours, waarbij de handelingsdruk wordt opgeschort om een bepaalde geldig-
heidsaanspraak nader te onderzoeken (ED, p. 101).

Het thematiseren van een geldigheidsaanspraak en de poging deze aanspraak
met argumenten (een argument bevat redenen die op een systematische wilze
met de geldigheidsaanspraak van een geproblematiseerde uiting verbonden
Zijn) in te lossen noemt Habermas een argumentatieve praktijk of rationeel dis-
cours (TKH I, p. 38). Deze argumentatieve praktijk kan zowel plaatsvinden in
een alledaagse conversatie als in het wetenschappelijke en filosofische discours.

In het van handelingsdruk ontlaste discours betekent het inlossen van een
geldigheidsaanspraak dat de gespreksdeelnemers moeten anticiperen op ideale
gespreksvoorwaarden waaronder de geldigheid van uitspraken bepaald kan
worden. Deze voorwaarden vormen tezamen wat Habermas de ideale ge-
sprekssituatie noemt. In de volgende paragraaf zal dit concept besproken
worden.

2.3.3 De ideale gesprekssituatie

De ideale gesprekssituatie wordt door Habermas gedefinieerd als een gespreks-
situatie waarin de communicatie niet door externe contingente b€invloedingen
(macht, geld), noch door dwang die Uit de structuur van de gesprekssituatie zelf
voortkomt, verstoord wordt. Anders gezegd, de ideale gesprekssituatie sluit
systematische verstoringen van het op overeenstemming gerichte handelen uit:
'En wet credert de communicatiestructuur slechts dan geen dwang, wanneer
voor alle gespreksdeelnemers een symmetrische verdeling van de kansen, om
taalhandelingen Ie kiezen en uit te voeren, gegeven is' (VE, p. 177). Uit deze
algemene symmetrievoorwaarde leidt Habermas een aantal voorwaarden af die
moeten garanderen dat deelnemers aan het gesprek een gelijke kans hebben om
taalhandelingen te kiezen en uit te voeren (zie hiervoor VE, pp. 177-178).

Alleen wanneer aan de voorwaarden van de ideale gesprekssituatie voldaan
is, is een argumentatief bereikte overeenstemming een toereikend criterium
voor de inlossing van een geldigheidsaanspraak. Het zijn deze voorwaarden
van de ideale gesprekssituatie waarvan een spreker moet veronderstellen dat ze
in voldoende mate gerealiseerd zijn, in zoverre hij meent deel te nemen aan een
argumentatieve praktilk. Hij moet veronderstellen dat de enige dwang in de
gesprekssituatie de dwang van het betere argument is en dat alle motieven,
behalve die van de gezamenlijke zoektocht naar waarheid, uitgesloten zijn
(TKH I, pp. 47-48).

Deze laatste formulering 'de uitsluiting van alle motieven, behalve die van
de gezamenlijke zoektocht naar waarheid' zou misverstanden kunnen wekken.
Het is voldoende om te stellen: alle motieven zijn in de ideale gesprekssituatie
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toegelaten op voorwaarde dat ze de gezamenlijke zoektocht naar waarheid niet
verstoren, dat wil zeggen zolang ze geen rol van betekenis spelen in het komen
tot een overeenstemming. Zonder deze nuancering van Habermas' stelling
zouden er onhoudbare consequenties uit kunnen worden afgeleid. Bijvoor-
beeld dat een wetenschapper of filosoof nooit serieus een wetenschappelijk
debat kan aangaan met een andere wetenschapper of filosoof die met het
streven naar kennis en waarheid tevens zijn of haar boterham verdient. Wat
volgens Habermas deze wetenschapper of filosoof moet veronderstellen wan-
neer hij of zij serieus van gedachte wil wisselen met een collega, is dat diens
belangen en emoties (behalve het verlangen naar waarheid) niet bepalend zijn
voor het geven en accepteren van argumenten. Dat aan deze voorwaarde in de
praktijk vaak niet voldaan wordt, doet daar niets aan af. De anticipatie op de
ideale gesprekssituatie heeft dan ook een tegenfeitelijk karakter. De ideale
gesprekssituatie behoeft dus niet feitelijk gerealiseerd te zijn om van een
rationeel discours te kunnen spreken.

Dat de anticipatie op de ideale gesprekssituatie tegenfeitelijk is, betekent niet
dat de ideale gesprekssituatie een te realiseren norm is (VE, p. 180 en ND, p.
184). De ideale gesprekssituatie is volgens Habermas empiriscb werkzaam in de
tegenfeitelijke anticipatie door elke op overeenstemming gerichte deelnemer
van een rationeel discours. Dat de anticipatie op de ideale gesprekssituatie Volgt
uit de kenmerken van het op overeenstemming gerichte handelen, wordt dui-
delijk wanneer we het doel van het op overeenstemming gerichte handelen in
beschouwing nemen: het komen tot een gedeelde overtuiging of het vaststellen
van dissensus op grond van het vrijelijk doen gelden, accepteren en verwerpen

van geldigheidsaanspraken. Dit doel kan alleen bereikt worden wanneer de
gespreksdeelnemers geloven dat zijzelf en hun gesprekspartners in staat zijn
om hun argumenten en kritiek te uiten, dat wil zeggen dat zij moeten ver-

onderstellen dat geen enkele communicatiebarribre of storing deze uiting cor-
rumpeert of verhindert. De ideale gesprekssituatie zoals Habermas die beschre-

ven heeft, kan worden begrepen als een (mogelijk tekortschietende) reconstruc-

tie van een gesprekssituatie waarin dergelijke communicatiestoringen afwezig

ZlJn.
De door de gespreksdeelnemers gemaakte idealiseringen van de ideale ge-

sprekssituatie betreffen niet de identiteit van de deelnemers zelf, noch de uit de
leefwereld komende conflictstof (ED,  p.  163). De ideale gesprekssituatie veron-
derstelt dus geen ideale gespreksdeelnemer. Het betreft daarentegen formeel-

pragmatische veronderstellingen die een discoursdeelnemer maakt wanneer hij
op overeenstemming gericht handelt. Het maken van tegenfeitelijke veronder-
stellingen verplicht de gespreksdeelnemers niet tot rationeel handelen. Deze

veronderstellingen maken slechts de argumentatieve praktijk mogelijk. De
idealiseringen van de ideale gesprekssituatie hebben derhalve een normatieve
betekenis die niet gelijk gesteld mag worden aan het verplichtende karakter
van handelingsnormen (ED, p. 133).
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Volgens Habermas is het morele gezichtspunt van een onpartijdige beoor-
deling van de geldigheid van een norm in de reciprociteit van de tegenfeitelijke
anticipatie op de ideale gesprekssituatie en daarmee in het op overeenstemming
gerichte handelen ingebouwd (MKH, pp. 141, 175; FG, p. 140). Uit de tegen-
feitelijke symmetrische veronderstellingen die iemand moet maken, wanneer
hij tracht een geldigheidsaanspraak discursief in te lossen, leidt Habermas het
moraal-principe ofwel U-principe van zijn discoursethiek af. Hieronder zal in
Hoofdstuk 3 wanneer de discoursethiek besproken wordt, nader worden inge-
gaan op dit U-principe.

Dat in de communicatieve praktijk voortdurend sprake is van een asymme-
trische verdeling van macht is niet in tegenspraak met het begrip van het op
overeenstemming gerichte handelen. De voor de toepassing van de communi-
catieve handelingstheorie relevante vraag is of het doel van het handelen over-
eenstemming is of 66Il of ander eenzijdig te formuleren doel dat door een doel-
gerichte activiteit bewerkstelligd kan worden. Wanneer het doel van het han-
delen overeenstemming is, moet zowel de machtige als de minder machtige
gespreksdeelnemer anticiperen op de ideale gesprekssituatie: beiden moeten
veronderstellen dat hun asymmetrische machtsverhouding in de discussie geen
rol van betekenis speelt. Deze tegenfeitelijke anticipatie is bijvoorbeeld nodig
in elke handelingssituatie waarin een machtige persoon een ondergeschikte om
raad vraagt. Het nee kunnen en mogen zeggen door de raadgevers is daarbij
een voorwaarde voor de waarde van het advies.

2.3.4 De functies van het communicatieve handelen voor de reproductie
van de leefwereld

Habermas noemt cultuur, maatschappij en persoonlijkheid als de drie struc-
turele componenten van de leefwereld. De cultuur is de kennisvoorraad waar-
uit de gespreksdeelnemers in het op overeenstemming gerichte handelen hun
interpretatiekaders putten. Onder maatschappij verstaat Habermas het geheel
van legitieme ordeningen via welke de gespreksdeelnemers hun toebehoren aan
sociale groepen regelen en zich daarmee van onderlinge solidariteit verzekeren.
Onder persoonlijkheid verstaat hij de taal- en handelingsvaardigheden die het
mogelijk maken aan het op overeenstemming gerichte handelen deel te nemen
en daarbij de persoonlijke identiteit te bevestigen. Het net van interacties in de
alledaagse communicatieve praktijk is volgens Habermas het medium waar-
door (i) de cultuur; (ii) de maatschappij en (iii) de persoonlijkheid worden gere-
produceerd (TKH II, p. 209).

ad  (i):  Wanneer de interactiedeelnemers met elkaar  over de situatie overleg
voeren, staan zij in een culturele overlevering die zij tegelijkertijd benutten en
vernieuwen door de situatie in het licht van bestaande interpretatiekaders te
bezien. Het functionele aspect van het communicatieve handelen betreft hier
de voortzetting van tradities en de vernieuwing van de culturele kennisvoor-
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raad.

ad (ii): De maatschappij als geheel van legitieme ordeningen wordt door het
communicatieve handelen gereprodruceerd doordat interactiedeelnemers, wan-
neer zij hun handelingen co6rdineren door middel van de intersubjectieve er-
kenning van kritiseerbare geldigheidsaanspraken, uitgaan van hun groepslid-
maatschap en daarmee tevens de sociale integratie van de groep bevestigen. Het
functionele aspect van deze handelingscoBrdinatie via het communicatieve han-
delen betreft sociale integratie en het ontstaan van solidariteit.

ad (iii): De opgroeiende persoonlijkheden internaliseren de waarden van hun
sociale groepen en verwerven algemene handelingsvaardigheden, wanneer zij
deelnemen aan interacties met competent handelende personen uit de groep.
Het functionele aspect van deze socialisatie betreft de vorming van persoon-
lijke identiteiten (TKH II, p. 208).

Elk reproductieproces van een structurele component van de leefwereld
heeft gevolgen voor het onderhoud van de andere structurele componenten.
De culturele kennisvoorraad biedt de mogelijkheid van legitimatie van bestaan-
de instituties (maatschappij) en biedt vormende gedragskaders voor het ver-
werven van algemene handelingsvaardigheden (de persoon). De maatschappij
biedt de persoon mogelijkheden voor de vorming van legitieme relaties en
vormt binnen de cultuur een kernbestand van waarden en verplichtingen. Het
socialisatieproces van personen tenslotte, draagt bil aan de overlevering en
vernieuwing van de cultuur door het interpretatieve werk van personen en aan
het voortbestaan van de maatschappij door het bieden van motivatie voor het
normconforme handelen (TKH II, pp. 216-219).

De genoemde reproductiewijzen hebben betrekking op de symbolische
structuren van de leefwereld. Daarvan onderscheidt Habermas de reproductie
van de materiBle basis van de leefwereld die in het subsysteem economie tot-
standkomt. Habermas wijst de identificatie van samenleving (Gesellschaft) met
de leefwereld af. De moderne westerse samenlevingen bestaan behalve uit de
leefwereld ook uit de subsystemen staat en economie. Binnen deze subsyste-
men worden handelingen niet primair sociaal geintegreerd via het communica-
tieve handelen, maar vooral systematisch geintegreerd door respectievelijk de
media macht (de staat) en geld (de economie). In hoofdstuk 4 zal de systemati-
sche integratie van de economie besproken worden.

2.4      Individualisatie door socialisatie

Ten behoeve van de evaluatie van het rationaliteitsconcept van de homo
economicus zal in deze paragraaf de relatie tussen individu en maatschappij
worden besproken zoals Habermas die ziet. In het economische rationaliteits-
concept, zoals gedefinieerd in het voorgaande hoofdstuk, wordt uitgegaan van
een eenzame atomistische actor die los staat van de maatschappij. In zoverre de

82



instituties van de maatschappij in de analyse betrokken worden, zoals in de in-
stitutionele economie, gebeurt dit op een wijze die niet strookt met de verhou-
ding tussen het individu en de maatschappij zoals Habermas die beschrijft.

Volgens Habermas wordt de identiteit van gesocialiseerde individuen
gevormd door de talige communicatie met anderen en door het intrasubjec-
tieve gesprek dat iemand met zichzelf voert. Individualiteit vormt zich door
intersubjectieve erkenning en door een intersubjectief bemiddeld zelfbewust-
zijn (ND, p. 191). Habermas wit de term 'individualiteit' reserveren voor het
performatieve gebruik ervan, dat wil zeggen, dat hij individualiteit wil
verklaren vanuit het zelfverstaan (Selbstverstdndnis) van een taal- en hande-
lingsvaardig subject, dat zich als onvervangbaar en onverwisselbaar persoon
tegenover andere gespreksdeelnemers presenteert en eventueel rechvaardigt:
'Dit zelfverstaan, hoe diffuus het ook altijd mag blijven, fundeert de identiteit
van het ik. In hem articuleert zich zelfbewustzijn niet als de verhouding tot
zichzelf (Selbstbeziehung) van een kennend subject, maar als de ethische zelf-
bevestiging (Selbstvergewisserung) van een toerekeningsvatbaar persoon' 0\ID,
p. 207). Deze ethische zelfbevestigingls is de in meer of mindere mate bewuste
toeEigening van een ontwerp dat iemand van zichzelf maakt en waarmee
iemand garant staat voor de continuiteit van zijn levensverhaal.

Het identiteitsstichtende zelfverstaan van een persoon heeft volgens
Habermas geen descriptieve betekenis, dat wil zeggen dat de structuur waar-
voor iemand met zijn aanspraak op individualiteit garant staat, geenszins het
meest eigene van de persoon is: 'Niemand kan over zijn identiteit beschikken
als over eigendom' (ND, p. 217). De schijn dat de identiteit het bezit van het
individu is, ontstaat volgens Habermas vanuit het bezitsindividualisme van een
bewustzijnsfilosofie die uitgaat van de abstracte zelfobjectivering van het ken-
nende subject, in plaats van de identiteit als resultaat van een intersubjectief
proces te begrijpen: 'het zelf van de oorspronkelijke verhouding tot zichzelf is
een uit de performatieve instelling van een tweede persoon geconstitueerd,
maar niet uit het waarnemersperspectief van een derde persoon concreet voor-
gesteld 'mij' (ND, p. 217).

Het identiteitsstichtende zelfverstaan fungeert in de interactie als een waar-
borg voor anderen dat men te maken heeft met een toerekeningsvatbaar per-
soon die in staat is garant te staan voor gedane geldigheidsaanspraken. Vandaar
dat het zelf van het ethische zelfverstaan afhankelijk is van de erkenning door
de adressaten: het zelf ontwikkelt zich als antwoord op de verwachtingen van
anderen. Hieruit volgt dat bet ik, dat in mijn ze#bewustzijn als bet eigene gegruen
lijkt, niet uit eigen kracbt door mij in stand gebouden en ontwikkeld lean Yuorden.
In die zin is de eigen ideniteit niet bebeersbaar. Het ik bevat daarentegen een
intersubjectieve kern, omdat het individualisatieproces waaruit het ik ontstaat

15   De term 'ethiek' heeft bij Habermas betrekking op de vraag naar het goede

leven, waarop elke cultuur en elke tijd zijn eigen antwoorden vindt.
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door het netwerk van door taal bemiddelde interacties bepaald wordt.
Het zelf dat mij gegeven is vanuit de performatieve instelling van de tweede

persoon is het herinneringsbeeld van mijn ego, zoals het zojuist in het aange-
zicht van de ander gehandeld heeft. Dit betekent dat het ik in de eigen ervaring
slechts als een historische figuur optreedt. Het ik dat als de rode draad van
mijn levensgeschiedenis door mijn talige interacties gewoven is, noemt

Habermas in navolging van Mead ook wel het 'me'.16 Daarvan onderscheiden
is het 'I' dat zich aan elke zelfreflectie onttrekt. Het 'I' is het spontaan hande-
lende ik, waartegenover het 'me' staat als de herinnering aan een spontane toe-
stand van het ik. Het 'me' maakt een epistemisch zelfbewustzijn mogelijk als
kennis van de eigen levensgeschiedenis.

Habermas onderscheidt een epistemisch zelfbewustzijn van een praktische
relatie toI het zelf. Ook de praktische relatie rot her zelf laat zich beschrijven
vanuit het begrippenpaar 'I' en 'me'. De betekenis van deze begrippen veran-
dert nu de motivationele dimensie aan bod is. De perspectiefwisseling waar-
door het ik zichzelf waarneemt als een ten opzichte van een ander handelend
sociaal subject, resulteert in een overname van de gedragsverwachtingen van
anderen (internalisatie). Dit tweede 'me' van de praktische relatie tot het zelf is
wat Mead beschrijft als de 'generalized other'. Hiertegenover verhoudt zich het

'I' opnieuw als spontaniteit die zich aan het bewustzijn onttrekt.
Anders dan bij het epistemische ik vormt zich in het praktische ik het

onbewuste, wat zich OP tweeerlei wijze manifesteert: als de aandrang van im-

pulsen die onderhevig zijn aan de zelfcontrole door het 'me' en als bron van
innovaties die de conventioneel verstarde normen openbreken en vernieuwen.
De praktische relatie tot het zelf wordt dus mogelijk door een 'me' dat de im-
pulsiviteit en creativiteit van een weerbarstig ik aan sociale banden legt, vanuit
het intersubjectieve perspectief van het maatschappelijk 'wij' (I\ID, p. 219).

Het 'me' is een conservatieve macht die de leefvormen en erkende instituties
van een bepaalde maatschappij weerspiegelen. Een conventionele ik-identiteit
of 'me' maakt moreel verantwoordelijk handelen mogelijk op grond van de
onderschikking van de individuele spontaniteit aan de collectieve wil. De indi-
viduele spontaniteit herkent zichzelf niet helemaal in deze door socialisatie ver-

kregen identiteit. Het 'I' is een bron van differentie en pluraliteit die ervoor
zorgt dat het individu niet samenvalt met zijn door socialisatie verkregen

identiteit (ND, p. 222).
Door de toegenomen druk van de maatschappelijke differenties in de wester-

se samenlevingen breken conventionele identiteiten open, dat wil zeggen dat
de individualiteit zich niet meer zozeer manifesteert door de meer of minder

geslaagde aanpassing aan een maatschappelijk stereotype, maar door de afwij-
zing of gewijzigde invulling van maatschappelijke stereotypen. Daarbij treden
wat Habermas het morele en het ethische noemt uit elkaar. De afwijzing van

16   G. Mead, Mind, Self and Society, University of Chicago Press, Chicago, 1962.
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starre maatschappelijke normen gaat gepaard met de noodzaak voor het indivi-
du op grond van zijn eigen geweten te handelen (het morele). Daarnaast wordt
het individu belast met de eis voor zichzelf een individueel ontwerp voor zijn
leven te maken (het ethische). Zowel de zelfbepaling (autonomie)  als de zelfver-
werkelijking van een bewuste leefwijze warden in toenemende mate aan het
individu overgelaten.

Op deze wijze interpreteert Habermas het individualiseringsproces in de
westerse samenlevingen. Wanneer het individu erin slaagt het gegroeide
'Verstindigungsbedarf communicatief in te vullen, dan betekent individualisa-
tie tevens zelfontplooiing en emancipatie van traditionele gedragskaders. Vol-
gens Habermas behoeft individualisatie echter niet emancipatorisch te zijn.
Individualisatie kan vereenzaming en vervreemding betekenen in zoverre de
toegenomen behoefte aan op overeenstemming gericht handelen niet wordt
ingevuld (ND, p. 238 en TKH II, p. 215).

De van het individu verwachte zelfbepaling en zelfverwerkelijking ver-
onderstelt dat het individu een post-conventionele ik-identiteit kan verwerven
die uiteindelijk maatschappelijk bepaald is. Het individu dat zichzelf losmaakt
van tradities kan niet buiten de samenleving treden in een sociaal vacuiim van
'abstracte eenzaamheid en vrijheid' (ND, p. 223). Deze post-conventionele ik-
identiteit moet derhalve zijn normen en waarden vinden in een anticipatie op
een meer omvattende, universele gemeenschap. Deze is door Mead beschreven
als een universele gesprekssgemeenschap (ideale gesprekssituatie) die twee uto-
pische momenten bevat waarin volgens Habermas het expressieve en het
moreel-praktische moment van de persoonlijkheid gestileerd zijn. Ten eerste is
het een model van een niet-vervreemde communicatieve omgang, waarbij er
een reciproke speelruimte voor een spontane zelf-expressie bestaat en die een
wederzijdse empathie vereist. Ten tweede is het een model voor een onpartij-
dige, rationele wilsvorming (TKH II, pp. 147-148). Een individu dat als lid van
een ideale gespreksgemeenschap gesocialiseerd wordt, verwerft zich een identi-
teit met twee complementaire aspecten: de veralgemenisering en de verbijzon-
dering. Enerzijds leert het individu zich te oritinteren binnen een universeel
verwijzingskader, dat wil zeggen autonoom te handelen. Anderzijds leert hij
zijn autonomie, die hem aan alle andere gelijkmaakt, in te zetten om zijn sub-
jectiviteit en uniciteit te ontplooien. Hieruit volgt dat volgens Habermas, die
hierin Mead volgt, de uniciteit van het individu niet samenvalt met een inner-
lijke natuur van behoeften die zich aan socialisatie onttrekken, maar dat zowel
het 'me' als het 'I' maarschappelijk gevormd zijn.

Onder de voorwaarden van een ideale gesprekssituatie kunnen morele
beslissingen genomen worden die in een moderne samenleving het conventio-
nele bewustzijn van de moraal overvragen. Een post-conventionele ik-identiteit
kan zich volgens Habermas slechts stabiliseren door te anticiperen op een
relatie van wederzijdse erkenning, dat wil zeggen door op overeenstemming
gericht te handelen. In extreme situaties waarin het individu volledig op zich-
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zelf is teruggeworpen, omdat bijvoorbeeld niemand begrip heeft voor zijn
positie, kan het individu het op overeenstemming gerichte handelen slechts
voortzetten door zich te richten tot virtuele gesprekspartners in het verleden
of in de toekomst (ND, pp. 224-225). Daarbij blijft het post-conventionele ik
niet alleen als autonoom, maar ook als geindividualiseerd wezen afhankelijk
van het universele perspectief van de ideale gesprekssituatie, waarin ieder het
perspectief van elke ander kan innemen en ieder op de wederzijdse erkenning
door allen rekenen kan. Alleen op grond van deze idealisering kan het post-
conventionele ik aanspraak maken op onvervangbaarheid en uniciteit, omdat
het post-conventionele ik zichzelf slechts kan bevestigen door vanuit het per-
spectief van de anderen naar zichzelf te kijken als hun alter-ego. Het verschil
met de conventionele identiteit is dat een post-conventionele ik-identiteit zich-
zelf niet bejegent als een alter-ego van een ander uit de eigen concrete groep,
maar als het alter-ego van alle gesocialiseerde anderen. In de morele zelfreflectie
ziet de post-conventionele identiteit zich op deze wijze als vrije wil (autono-
mie), terwijl in de ethisch-existentiEle zelfreflectie de post-conventionele identi-
teit zich als een geindividualiseerd wezen aantreft met al zijn unieke eigenaar-

digheden.
De verhouding tussen 'I' en 'me' verandert op het moment dat het post-con-

ventionele ik zich ontwikkelt. Het 'I' dat zich afzet tegen de veralgemeniseerde

gedragsverwachtingen van het  'me'  moet  nu zelf de interactieverbanden  ont-
werpen die de reconstructie van de gebroken identiteit op een hoger, post-con-
ventioneel niveau, mogelijk maakt. Dit door te anticiperen op symmetrische
verhoudingen van een dwangloze wederzijdse erkenning. Deze projectie van de
ideale gesprekssituatie is terug te vinden in de structuur van het op overeen-
stemming gerichte handelen. In het op overeenstemming gerichte handelen
moet een spreker de hoorder als autonome persoon erkennen op het moment
dat hij hem de competentie toedicht ten opzichte van geldigheidsaanspraken

stelling te nemen. Op zijn beurt kan de spreker alleen maar de acceptatie van
zijn talig aanbod verwachten, wanneer hij veronderstelt dat hij zelf door de
hoorder als een autonoom persoon erkend wordt.

Habermas is van mening dat de vervulling van sociale rollen niet gelijk staat
aan een onpersoonlijke reproductie ervan. Dat de met elkaar verweven per-
spectieven van de eerste en tweede persoon onderling verwisselbaar zijn, bete-
kent niet dat de individuen onderling verwisselbaar zijn: '(...) de ene deelnemer
kan het perspectief van de andere slechts in de eerste persoon, en dat betekent
ook: nooit slechts als plaatsvervanger, maar onontkoombaar in eigen persoon
overnemen. Zo wordt de communicatief handelende louter door de structuur
van talige intersubjectiviteit eraan gehouden, ook in de normconforme hou-
ding, zichzelf te blijven. In het normgeleide handelen kan principieel niemand
het initiatief worden afgenomen om tegelijkertijd zichzelf te verwerkelijken en
niemand kan dit initiatief afgeven. Om deze reden wordt Mead niet moe, bij de
wijze waarop de actor zijn rollen interactief speelt, het moment van de niet-
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voorspelbaarheid en spontaniteit te benadrukken' (I\ID, p. 231). Vanwege het
verschil tussen 'I' en 'me' valt iemands identiteit niet samen met een optelsom
van algemene gedragsverwachtingen. Anders gezegd, iemands identiteit kan
niet volledig in het grotere geheel van de maatschappij opgaan.

Het post-conventionele 'I' vormt het aanspreekpunt voor elk moreel appa
dat buiten de algemene gedragsverwachtingen omgaat en dat verwilst naar een
universele gespreksgemeenschap. Het post-conventionele ik is dus de drager
van een verantwoordelijkheid die niet totaal gebonden is aan lokale zeden en
normen. Het verschil tussen 'I' en 'me' is derhalve ook constitutief voor het
verschil tussen ethiek, als zijnde het antwoord van een lokale samenleving of
een individu op de vraag naar het goede leven, en moraal, als zijnde de vraag
naar de universele geldigheid van een norm, waarbij geanticipeerd wordt op de
ideale gesprekssituatie (zie hoofdstuk 3 over de discoursethiek).

2.4.1   Kritiek op het methodologisch individualisme van de homo econo-
micus

Naar aanleiding van de hierboven beschreven sociaal-psychologische theorie
over de ontwikkeling van de menselijke identiteit zal ter afsluiting van deze
paragraaf het methodologisch individualisme van het economische rationali-
teitsconcept bekritiseerd worden, voorzover dit als uitgangspunt fungeert bij
de beschrijving van de verhouding tussen het individu en de maatschappij.

Edn van de kritiekpunten op het economische rationaliteitsconcept die in §
1.3 behandeld zijn, is de kritiek op het methodologisch individualisme als een
hyperindividualisme. Het probleem betreft niet de mogelijkheid dat iemand
tijdelijk strategisch handelt en daarbij de wetgeving en de moraal als gegeven
randvoorwaarden begrijpt waarbinnen de strategiebepaling moet plaatsvinden.
Een mens is tot strategisch handelen in staat en het economisch rationaliteits-
concept vindt dan ook terecht toepassing wanneer het economische aspect in
een keuzesituatie relevant geacht wordt. Wat bestreden wordt is dat het econo-
mische rationaliteitsconcept als een gedragshypothese het menselijk handelen
adequaat kan beschrijven.

Vanuit de hierboven beschreven sociaal-psychologische theorie over de ont-
wikkeling van de menselijke identiteit kan begrepen worden waarom een mens
niet voortdurend een strategische instelling kan innemen. De identiteitsont-
wikkeling en daarmee de ontwikkeling van de voorkeursordening kan immers
alleen plaatsvinden via het op overeenstemming gerichte handelen dat een stra-
tegische instelling uitsluit. Wanneer er een zekere identiteitsontwikkeling heeft
plaatsgevonden, is aanhoudend strategisch handelen slechts denkbaar als een
experiment dat ten koste gaat van de autonomie en zelfverwerkelijking.
Iemand die zich losmaakt van de handelingscontext van elke argumentatieve
praktijk participeert immers niet langer in de intersubjectieve erkenningsver-
houdingen die zelfbepaling en zelfverwerkelijking mogelijk maken. Deze zelf-
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bepaling en zelfverwerkelijking hebben een intern:bjectieve betekenis die ver-

loren gaat zo gauw een actor louter en alleen strategisch zou handelen. De con-

sequent strategische actor neemt immers een objectiverende houding aan ten

opzichte van bestaande instituties en de medemens. Daardoor worden algeme-
ne normen tot externe hindernissen en de medemens tot een strategische tegen-

speler of inzetbaar hulpmiddel gereduceerd. De strategische actor beslist op
basis van zijn subjectieve voorkeuren en is daarbij niet afhankelijk van erken-
ning door anderen. Autonomie verandert nu in willekeur, terwijl de individua-
lisatie van het gesocialiseerde subject verandert in de vereenzaming van een
vrijgesteld subject dat denkt zichzelf te bezitten (ND, p. 233).

Een volgehouden strategisch handelen heeft dus een sociaal isolement toI ge-
volg. In dit sociaal isolement kan de strategische actor zich echter niet losma-

ken van zijn identiteit die zich in een bepaalde cultuur ontwikkeld heeft. In

zijn innerlijke monoloog blijft hij gebonden aan de handelingscontext van het
communicatieve handelen waarbinnen hij is opgegroeid en zichzelf bevestigd

(MKH, pp. 109-110). Dit betekent dat de eigen voorkeursordening evenals de

eigen identiteit niet volledig op eigen kracht door de strategische actor in stand

gehouden en ontwikkeld kan worden. Een economisch rationele, dat wil zeg-
gen asociale beheersing van de eigen voorkeursordening is daarom niet moge-
lijk. Anders gezegd, voor de ontplooiing van zijn behoeften en verfijning van
zijn smaak, dat wil zeggen voor zijn genot, is de mens aangewezen op een niet-
doelrationele interactie met zijn medemensen. Het is dus de sociaal-historische
leefwijze van een samenleving waarbinnen een persoon gevormd wordt die
hem in staat stelt zijn eigenbelang te articuleren en na te streven. Vandaar dat

de intersubjectieve erkenningsverhoudingen ook het referentiepunt zijn voor

de bepaling van de morele en ethische kwaliteit van bepaalde voorkeuren. In
paragraaf 3.3 kom ik hierop terug, nadat de verhouding tussen rationaliteit en
ethiek besproken is.
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3   Rationaliteit en ethiek

Het concept van het op overeenstemming gerichte handelen biedt verschillen-
de aanknopingspunten voor de ethiek. Zo heeft Habermas zelf op basis van
communicatietheoretische inzichten zijn variant van de discoursethiek ontwik-
keld. Hieronder zal 66n van deze aanknopingspunten echter anders geinterpre-
teerd worden dan Habermas doet. Het betreft de passiviteit van het op over-
eenstemming gerichte handelen, dat wil zeggen het zich vormen van overtui-
gingen bij gesprekspartners, het recht moeten doen aan het betere argument.
Deze passiviteit zal vanuit de opvattingen van Levinas over communicatie en
ethiek besproken worden. Op grond hiervan zal in paragraaf 3.1.4 het concept
van het op overeenstemming gerichte handelen geherinterpreteerd worden.

In de tWeede paragraaf van dit hoofdstuk worden de discoursethiek van
Habermas en de consequenties van de herinterpretatie van het begrip van het
op overeenstemming gerichte handelen voor de discoursethiek besproken. In
paragraaf 3.3 tenslotte, zal de kritiek op de homo economicus als gedragshypo-
these uit het eerste hoofstuk nog eenmaal de revue passeren, ditmaal met ge-
bruikmaking van de inmiddels uiteengezette beschouwingen over de verhou-
ding tussen rationaliteit en ethiek.

3.1 Overeenstemming en passiviteit

De stelling die in deze paragraaf beargumenteerd zal worden, is dat Habermas'
concept van op overeenstemming gericht handelen zo geconstrueerd is dat het
verwijst naar de asymmetrie van de ethische relatie tussen de ene en de andere
mens. Het doel van het op overeenstemming gericht handelen kan niet goed
begrepen worden, wanneer slechts uitgegaan wordt van de activiteit van de
spreker die zijn publiek wil overtuigen. Het op overeenstemming gerichte han-
delen wordt dan, tegen de bedoeling van Habermas, begrepen vanuit het strate-
gische model van de retorica. De activiteit van het willen overtuigen van de
ander is echter niet wezenlijker voor het op overeenstemming gericht handelen
dan de passiviteit van het recht moeten doen aan de argumenten van de ander.
Zoals ik hieronder nog zal uiteenzetten wijst Habermas hier zelf op en ge-
bruikt hij daartoe het concept 'passiviteit'. Mijns inziens laat deze passiviteit
zich beter beschrijven vanuit de door Levinas besproken asymmetrische sociale
relatie dan vanuit Habermas' summiere opmerkingen daarover. Voordat ik dit
aannemelijk zal trachten te maken, zal ik nog een methodologische kantteke-

ning plaatsen bij deze door de filosofie van Levinas geYnspireerde lezing van het
concept van het op overeenstemming gerichte handelen.
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Doet een dergelijke lezing geen onrecht aan Habermas' eigen conceptie van
het op overeenstemming gerichte handelen? Het antwoord is: ja en nee.
Habermas wordt onrecht aangedaan in zoverre een dergelijke lezing voorbij
gaat aan de methodologische restrictie die Habermas aan zijn eigen filosoferen
oplegt. Daar staat tegenover dat een interpretatie van het op overeenstemming
gerichte handelen vanuit Levinas' opvattingen over de passiviteit van de com-
municatie recht doet aan de onbepaalbaarheid van het betere argument.

De linguistische wending in de filosofie betekent voor Habermas het af-
scheid van een bewustzijnsfilosofie met als voornaamste methodologisch voor-
deel dat men geen beroep meer hoeft te doen op subjectieve introspectie van
bewustzijnsgegevens, aangezien men de filosofie nu kan verwijzen naar het
'openbare objectdomein van grammaticale uitdrukkingen' (ND, pp. 53-54).
Habermas verstaat onder subjectieve introspectie zelfobjectivatie, dat wil zeg-
gen een objectiverende greep op de eigen bewustzijnsinhouden. Nu onttrekt
volgens Habermas de spontaniteit van het bewuste leven zich aan de object-
vorm. Het 'I' is een restpost van de bewustzijnsfilosofie welke zich niet leent
om binnen deze filosofie tot begrip gebracht te worden, het is het subjectieve
bij uitstek (zie ook § 2.4 waar deze spontaniteit van het 'I' besproken is). In de
taalpragmatiek wordt daarentegen recht gedaan aan de intersubjectieve kern
van de identiteit, doordat het identiteitsbegrip ontwikkeld wordt aan de hand
van het intersubjectieve model van het communicatieve handelen. Daarbij is de
eenheid van analyse voor de taalpragmatiek evenals voor de filosofie de gram-
maticale uiting.

Nu is het probleem niet dat Levinas een bewustzijnsfilosoof zou zijn, noch
dat hij de spontaniteit van het bewuste leven voor een objectivatie vanuit het
toeschouwersperspectief toegankelijk acht. Evenals Habermas gaat Levinas er-
van uit dat het zelfbewustzijn niet het oorspronkelijke is, aangezien volgens
hem de ander aan de wieg staat van elk ontwakend bewustzijn. Ook Levinas
denkt de relatie tot het zelf vanuit een intersubjectief model, in zijn geval dat
van de ethische relatie. Levinas heeft de toegang tot deze werkelijkheid niet
methodologisch verhelderd. De door hem veelvuldig gebruikte fenomenologi-
sche methode kan niet worden gezien als de methode die de toegang tot deze
werkelijkheid ontsluit, omdat de ander niet als correlaat van een intentionele
act toegankelijk is. Levinas gebruikt de fenomenologische methode om te laten
zien waar deze op het beslissende punt tekort schiet als het erom gaat de relatie
met de ander te duiden.

Levinas claimt dat de 'confrontatie met de ander in het gelaat' een universele
ervaring is die niettemin door de mens gemeden of genegeerd kan worden. Dat
betekent dat er geen voor de filosofie specifieke methode nodig is om deze
ervaring te kunnen ondergaan. De ervaring van de betekenis van de relatie van
de 66n-voor-de-ander is dus geen privilege voor de filosofen. Hierin komt
Levinas met Habermas overeen: de ervaring van de metafysische relatie tot de
ander die Levinas tracht recht te doen binnen de filosofie, is slechts toeganke-
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lijk voor een deelnemer aan de intersubjectief gedeelde leefwereld. In deze zin
zou Levinas bij uitstek een filosoof zijn die tracht een niet-objectiverend con-
tact met de leefwereld te onderhouden, zoals Habermas bepleit (I\ID, p. 46 en
MK, pp. 9-28).

Het methodologische probleem is dus niet de instelling van de filosoof.
Evenmin is het een probleem dat Levinas zich bij zijn onderzoek van de com-
municatie niet concentreert op het 'openbare objectdomein van grammaticale
uitdrukkingen', maar op het verschil tussen het zeggen (Zegging) en het gezeg-
de (AZ, pp. 20-23. AE, pp. 6-9).1 Dit verschil maakt zulke paradoxale noties
begrijpelijk als een zeggen, waarbij iemand m66r zegt dan hij zegt. Daarmee
doelt Levinas op het overschot aan betekenis van een grammaticale uitdruk-
king (het gezegde) ten opzichte van de betekenis die de semantiek analyseert.
Habermas maakt mijns inziens met zijn taalpragmatische methode een belang-
rijk deel van dit overschot toegankelijk voor analyse. De betekenis van een
talige uitdrukking valt bij Habermas immers niet samen met de betekenis van
het gezegde zoals de semantiek deze analyseert. Vragen naar de betekenis van
een talige uitdrukking kunnen volgens hem niet volledig gescheiden worden
van vragen naar de geldigheid ervan (zie § 2.1 over doelrationeel en op over-
eenstemming gericht handelen).  Met  de drie geldigheidsaanspraken kan begre-
pen worden dat communicatie behalve de uitwisseling van informatie ook het
aangaan van een interpersoonlijke relatie met zich meebrengt. Door op over-
eenstemming gericht te handelen verbinden we onszelf aan de gedane geldig-

heidsaanspraken, waarop we kunnen worden aangesproken. Het 'm66r zeggen'
waar Levinas op doelt kan daarom mijns inziens, voor een deel begrepen
worden als het intersubjectieve handelingskarakter van communicatie dat
Habermas met zijn model van het communicatieve handelen beschrijft.

Er is echter ook een oneindig overschot aan betekenis waarop Levinas doelt
dat niet door een taalpragmatische analyse beschreven kan worden. Een bete-
kenis die bijvoorbeeld verstaan kan worden in het beroep dat een ander op mij
doet, zonder dat met zoveel zvoorden re doen; het gevoel de ander verplicht te
zijn, zonder dat deze mij letterlijk opdraagt iets te doen en zonder dat dit volgt
uit de geldigheidsaanspraak op normatieve juistheid. De betekenis kan ook
blijken uit de ervaring voor het welzijn en lijden van de ander(en) verantwoor-
delijk te zijn, zonder daartoe vrijwillig besloten te hebben of zonder dat de
ander mij dat gevraagd heeft.

Deze betekenis van de verantwoordelijkheid van de 66n-voor-de-ander komt
in geen enkele geldigheidsaanspraak tot uitdrukking, ook niet in wat

1    Zie de lijst met afkortingen. Bij citaten van Levinas uit Totalite et Infini en
Autrement qu'#tre ou au-delk de l'existence is gebruik gemaakt van de Nederlandse
vertalingen waarin tevens de Franse paginanummering is opgenomen. Hier zal
steeds naar de nummering van de Nederlandse en van de Franse uitgave worden
verwezen.
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Habermas de identiteitsaanspraak noemI: in het op overeenstemming gerichte
handelen moeten de gespreksdeelnemers elkaars identiteit erkennen, om elkaar
als gesprekspartners serieus te nemen (I\ID, p. 230). Dit omdat volgens Levinas
de betekenis van de 66n-voor-de-ander niet berust op een bewuste erkenning,
dat wil zeggen een vrije keuze van mijn wil. Deze betekenis komt daarentegen
tot uitdrukking in de inbreuk die de ander op mijn zelfgenoegzaamheid maakt,
in de onrust van de slapeloosheid, in het niet-onverschillig kunnen zijn voor
het lijden en welzijn van de ander(en).

De betekenis waar Levinas op doelt kan niet uitputtend beschreven worden
in een eindig aantal proposities. Hij blijft principieel onzegbaar. Een denken
dat probeert recht te doen aan de metafysische relatie tot de ander moet daar-
om volgens Levinas, wat ze over deze relatie zegt altijd weer 'ontzeggen'. Een
dergelijk filosoferen zou Habermas niet meer tot de filosofie, maar tot de reli-
gie rekenen, wat overigens geen degradatie inhoudt: 'Zolang de religieuze taal
inspirerende, ja niet op te geven semantische inhouden in zich draagt, die zich
aan de uitdrukkingsmogelijkheden van een filosofische taal (vooralsnog?) ont-
trekken en waarvan de vertaling in funderingsdiscoursen nog op zich laat
wachten, zal de filosofie ook in haar na-metafysische gedaante, de religie niet
kunnen vervangen noch verdringen' (ND, p. 60). De filosofie kan volgens
Habermas de betekenis die Levinas ter sprake wil brengen geen recht doen,
omdat voor Habermas filoSOfie theorie moet zijn, dat wil zeggen dat een filoso-
fische bewering met argumenten ondersteund moet kunnen worden die geen
wereldontsluitende betekenis hebben. Habermas verstaat onder een wereldont-
sluitende betekenis, een betekenis die in eerste instantie idiosynkratisch is, zo-
als bijvoorbeeld in de poezie, en die als zodanig nog geen intersubjectieve
erkenning geniet. Wereldontsluitende argumenten die ons ertoe zouden kun-
nen brengen de dingen in een 'radica:1 ander licht' te zien, zijn in wezen vol-
gens Habermas geen filosofische argumenten (ED, p. 189).

Het taalgebruik van Levinas is vergeven van de wereldontsluitende argu-
menten waar Habermas op doelt. Met dit eigenzinnige taalgebruik tracht
Levinas de intersubjectieve relatie van meet af aan te zien als een ethische rela-
tie, waarvoor de betekenis van een asymmetrische verantwoordelijkheid van
de 66n-voor-de-ander bepalend is (zie § 3.1.3). Deze interpretatie van de inter-
subjectieve relatie werpt ook een ander licht op het concept van het op over-
eenstemming gerichte handelen. Ik zal hieronder betogen dat dit echter geen
'radicaal ander licht' is, omdat het concept van het op overeenstemming ge-
richte handelen zelf aanknopingspunten biedt voor een dergelijke door Levinas
geinspireerde lezing. Het methodologische verschil tussen Habermas en
Levinas is, zover ik het hier besproken heb, dat Habermas wereldontsluitende
argumenten niet tot de filosofie rekent, terwijl Levinas probeert een filosofisch
taalgebruik te ontwikkelen dat recht doet aan de inspirerende betekenis die
ook eigen is aan religieuze teksten zoals de Talmoed en de Bijbel.
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Volgens Habermas kan de filosofie geen antwoord geven op de existentiele
vraag: 'Waarom zou ik moreel handelen?' De filosofie kan geen fundering bie-
den voor een metanorm die stelt dat gerechtigheid moet zijn (ED, p. 187). Een
goede wil wordt volgens Habermas door socialisatie in een leefvorm voortge-
bracht en niet door goede argumenten. Ook bij Levinas vinden we geen argu-
menten die aangeven waarom we gerechtigheid zouden moeten willen. Levinas
gaat wel verder dan Habermas door te stellen dat het gelaat van de ander mij
tot gerechtigheid ordonneert (gebiedt). Het antwoord   op de vraag   naar  het
waarom van het rechtvaardig zijn wordt dus niet door de filosofie gegeven,
maar door de concrete confrontatie met het gebod dat uitgaat van het gelaat.
Het woord van de ander als gebod overkomt mij in het dagelijkse leven.
Levinas wil daarvan in zijn filosofie rekenschap afteggen, zonder te beweren
dat de filosofie in staat is goede argumenten te verschaffen voor het gehoor ge-
ven aan dit gebod. Dat zou bovendien betekenen dat het (zelf)bewustzijn de
plicht jegens de ander kan inhalen door er de grond van aan te geven: het auto-
nome bewustzijn zelf. Dit laatste wordt juist door Levinas bestreden: de ver-
antwoordelijkheid voor de ander is oneindig en verdiept zich bij elke plichts-
betrachting opnieuw. De filosofie kan dus wet trachten de ethische betekenis
van de intersubjectieve relatie indachtig te zijn, maar kan de inhoud daarvan
niet funderen noch volledig beschrijven. Deze filosofie zou als ethiek de taak
hebben m66r te denken dan ze denkt. Wat dit betekent zal in de volgende para-
grafen worden uitgewerkt.

Aangezien ik de methodologische restrictie van Habermas niet deel, kan
Levinas hier geintroduceerd worden. Evenals Levinas ben ik van mening dat de
filosofie de grenzen van het rationele vertoog moet verkennen door deze te
overschrijden. Het gaat er daarbij om m66r te denken dan het denken strict
rationeel kan funderen. Alleen op deze wijze kan de filosofie recht doen aan de
ethische betekenis van het gelaat dat elk denken in verlegenheid brengt.

3.1.1    Levinas over gescheidenheid, verlangen en de relatie tot de ander

In paragraaf 2.4 is uiteengezet dat volgens Habermas het individu onvervang-
baar en uniek is. Dat het individu zich kan inleven in de ander (empathie) bete-
kent dat het individu zichzelf in de positie van de ander kan verplaatsen. Het
gaat daarbij om een perspectiefwisseling van 66n en dezelfde persoon. De ander

blijft een vreemde, wiens perspectief niet letterlijk ingenomen kan worden.
Deze opvatting van Habermas komt overeen met wat Levinas de geschei-

denheid van het individu noemt. De gescheidenheid komt tot stand door het

genietende bestaan van de mens. In de genieting is de mens op absolute wijze
zichzelf en op onschuldige wijze egoYstisch en alleen. De mens schept behagen

in zijn behoeften, hij of zij is gelukkig met zijn of haar behoeften (TO, p. 129;
TI, p. 87). Het geluk is volgens Levinas niet gelijk aan een afwezigheid van be-

hoeften, maar bestaat in de bevrediging ervan.
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Dit betekent niet dat Levinas blind is voor de behoeftigheid van de mens als
afhankelijkheid van onder meer voedsel. De lichamelijke behoeften maken de
mens kwestbaar voor Onthouding. De behoeftigheid zelf is echter volgens
Levinas als zodanig geen ongeluk, aangezien het lichaam de tijd heeft om te
werken. De mogelijkheid tot uitstel van de onmiddellijke behoeftebevrediging,
maakt het mogelijk dat er een subject ontstaat, dat in staat is zijn behoeften te
bevredigen, die 'onderkend worden als materidle behoeften, dat wil zeggen als
vatbaar voor bevrediging' (TO, p. 132; TI, p. 89). Het geluk als genietend
bestaan is volgens Levinas een individuatieprincipe. De individuatie laat zich
slechts van binnenuit begrijpen krachtens waI Levinas de 'interioriteit' noemt
(TO, p. 170; TI, p. 121). De genieting is constitutief voor de scheiding tussen
de ene (het zelf)2 en de andere mens (de ander).

Levinas onderscheidt naast de behoefte, een metafysisch verlangen dat
slechts kan optreden in een gescheiden zijnde, maar niet voortvloeit uit de ge-
nieting. Het metafysisch verlangen wordt door Levinas beschreven als een ver-
langen naar het onzichtbare, om aan te geven dat het verlangde niet verschijnt
in het licht van het intentionele bewustzijn. Het verlangde is namelijk het
absoluut andere. Dit metafysisch verlangde andere is: 'niet "anders" in de zin
waarin het brood dat ik eet, het land waar ik woon, of het landschap dat ik
aanschouw anders is, zoals ikzelf soms voor mezelf anders ben, dit «ik", deze
"ander". Met deze werkelijkheden kan ik me verzadigen en me in zeer hoge
mate bevredigen alsof ik er gewoon gebrek aan had. Juist daardoor wordt hun
andersheid in mijn identiteit als denker of bezitter opgelost' 50, p. 29; TI, p.
3). Een bijzonder kenmerk van het metafysisch verlangen is daarom dat we het
niet kunnen vervullen, dat het zich daarentegen verdiept, dat het op geen
enkele wijze de afstand teniet doet tussen het gescheiden zijnde en het ver-
langde. Verlangens of behoeften die we kunnen bevredigen verschillen dus
daarin van het metafysische verlangen dat zij op genot kunnen uitlopen en het
genietende bestaan vullen. Het metafysisch verlangen is een: 'Verlangen zonder
bevrediging dat de verwijdering, de andersheid en de exterioriteit van het
Andere juist bedoelt' (TO, p. 31; TI, p. 4).

De relatie tussen het gescheiden zijnde en het verlangde wordt door Levinas
verduidelijkt met de idee van het oneindige. De idee van het oneindige leeft
volgens Levinas in het eindige zijnde dat de mens is. Het uitzonderlijke van de
idee van het oneindige is dat het ideatum de idee ervan te buiten gaat. Dit
noemt Levinas de transcendentie van het oneindige. Het transcendente is het
enige ideatum waarvan alleen maar een idee in ons kan bestaan. Het is name-
lijk oneindig ver van zijn idee verwijderd en dat wil zeggen dat het uitwendig

2           In de Nederlandse vertaling van Totaliti et In/ini wordt de term 'le mBme' vertaald
met 'hetzelfde' in plaats van 'het zelf'. Ik kies voor de vertaling met 'het zelf,
omdat in mijn onderzoek de relatie tussen de identiteit van de ene mens (het zelf)
en de exterioriteit van de andere mens (de ander) centraal staat.
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is, omdat het oneindig is (TO, p. 49; TI, p. 20).
De idee van het oneindige treedt concreet op als 'Verlangen naar het Onein-

dige dat door het verlangde gewekt wordt in plaats van vervuld' (TO, p. 51;
TI, p. 21). In de sociale relatie stelt het andere zich tegenwoordig op een wijze
die de idee van het andere in mij te buiten gaat. Dit noemt Levinas: 'confron-
tatie met het gelaat'. Dit gelaat 'vernietigt en overschrijdt op ieder ogenblik het
plastische beeld dat het bij ons achterlaat' (TO, p. 51; TI, p. 21).

Met andere woorden, de ander is in epistemologisch opzicht niet volledig
toegankelijk, dat wil zeggen dat de ander uiteindelijk niet kenbaar is. Evenmin
is de ander volledig toegankelijk in affectief opzicht (TO, pp. 30, 308-311; TI,
pp. 4,235,236). De relatie tussen het zelf en de ander compromitteert het an-
dere niet, dat wil zeggen dat de relatie de afstand niet teniet doet door de ene

term te relateren aan de andere, waardoor er een bemiddeling tot stand zou ko-
men. Het andere 'absolveert' zich daarentegen (maakt zich los) van elke relatie
tot het zelf.

3.1.2    Intersubjectiviteit en communicatie bij Habermas en Levinas

Voor dit onderzoek is het relevant of de ander volgens Levinas en Habermas in
de communicatie volledig toegankelijk is. Kan de intersubjectiviteit van het op
overeenstemming gericht handelen de afstand tussen het zelf en de ander wet
overbruggen? Habermas' antwoord luidt als volgt: 'Zo blijft in de alledaagse
communicatieve praktijk dat kwetsbare, objectiverend steeds weer herschikte
niet-identieke, dat steeds door het net van de metafysische grondbegrippen
viel, op een triviale wijze toegankelijk' (ND, p. 57). Deze triviale toegankelijk-
heid betekent niet dat de gesprekspartners elkaar volledig begrijpen. Op elke
talig verkregen overeenstemming hangt volgens Habermas een schaduw van
onbegrepen differentie. Habermas citeert daarom met instemming Humboldt:
'Al het begrijpen is daarom altijd tegelijkertijd een niet begrijpen, alle overeen-
stemming in gedachten en gevoelens tegelijkertijd een uit elkaar gaan' (ND, p.
56). De intersubjectiviteit van het op overeenstemming gerichte handelen is
daarom van huis uit poreus. De toegankelijkheid waarover Habermas spreekt
betekent dat de ander toegankelijk is in de performatieve instelling van de ge-
spreksdeelnemers, waarbij de spreker de ander als alter-ego benadert, terwijl hij
zich bewust is van 'hun absolute verscheidenheid en onvervangbaarheid' (I\ID,
p. 57). Anders gezegd, het verschil tussen spreker en hoorder wordt in het ko-
men tot een overeenstemming niet teniet gedaan: de ander is dus enerzijds op
een eenvoudige wijze toegankelijk als adressaat van mijn taalhandeling en
tevens ontoegankelijk als ander, wiens andersheid niet door een overeenstem-

ming verminderd wordt.
Mijns inziens is Habermas' visie op de (on)toegankelijkheid van de ander in

het op overeenstemming gericht handelen niet in tegenspraak met de Levinas-
iaanse notie van het absolute verschil tussen het zelf en de ander. Levinas'
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opvatting over communicatie komt bovendien overeen met Habermas' beeld
van een poreuze intersubjectiviteit, waarbij de gesprekspartners bij elke con-
sensus tevens uiteengaan. Bij Levinas komt dit tot uitdrukking in zijn onder-
scheid tussen het gezegde en de zegging (AZ, pp. 20-23; AE, pp. 6-9). Slechts
het gezegde in gesproken of geschreven woord is toegankelijk voor analyse,
commentaar en kritiek. De spreker valt echter niet samen met zijn woorden en
kan zichzelf te hulp schieten door zijn woorden bij te staan en tijdelijk voor al
te grote misverstanden te behoeden. Levinas kent hieraan een ethische beteke-
nis toe. In de zegging openbaart zich volgens Levinas het gelaat als appbl op
onze verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijk verstaander van de woor-
den van een ander te zijn en om tevens zelf oprecht te zijn. Het eerste betekent
niet het taalanalytisch uitkammen van het gezegde, maar bijvoorbeeld het kun-
nen beluisteren van een verzoek om hulp of gastvrijheid. Het betekent ook een
verantwoordelijkheid voor het zich laten uitspreken van de ander en het heb-
ben van geduld om te wachten op dat wat zich (nog) niet laat zeggen.

Dir appdl dat uitgaat van het gelaat van de ander openbaart zich in het
gesproken woord, maar ook, buiten elk spreken om, in diens zwijgen. In zo-
verre de betekenis die uitgaat van het gelaat bi j monde van de spreker zich laat
uitspreken, wordt een betekenis openbaar, bijvoorbeeld in de filosofische
werken van Levinas, die niet samenvalt met het gezegde. Het andere, als het
onzegbare, laat zich uitspreken in een zegging, maar dreigt onmiddellijk te
stollen tot een anders zijn dat slechts relatief is ten opzichte van het zelf. Het
absoluut andere laat zich strict genomen niet vangen in een eindig aantal pro-
posities, maar laat van zich horen in een zegging. Zodra het andere (Levinas
spreekt van anders dan zijn, 'autrement qu'etre'), voor ons wordt vertaald,
blijkt het zich volgens Levinas verraden te hebben in het gezegde dat de boven-
toon voert boven de zegging waarin het wordt uitgesproken. Het verraad zit
hem in de thematisering van het niet-thematiseerbare. Dit verraad moet derhal-
ve worden teruggebracht in het ongezegd maken van de zegging.

De betekenis van het gelaat is een ethische. De ander doet een appM dat ons
aangaat op een wijze die verder strekt dan de concrete vraag om hulp die ons
eventueel gesteld wordt. Het is dit overschot aan betekenis dat het onzegbare is
en dat tevens de zin is van de oneindige verdieping van de verantwoordelijk-
heid van de 66n-voor-de-ander. De toegankelijkheid van de ander in een concre-
te taalhandeling stuit bij Levinas dus op de ontoegankelijkheid, in de zin van
een overschot aan ethische betekenisvolheid, van het gelaat.

3.1.3    Levinas over ethiek, asymmetrie en passiviteit

De relatie van het zelf tot de ander is een asymmetrische relatie. De ander
komt op mij toe vanuit een dimensie van hoogheid. De confrontatie met het
gelaat betekent onder het gezag komen te staan van de ander die mij ter discus-
sie stelt. De ander is degene voor wie wij oprecht spreken. De ontvangst van de
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ander is de ontvangst van een gebod dat zich asymmetrisch uit in het groter
zijn van de vrees voor de moord op de ander dan de vrees voor de eigen dood.
Deze ervaring leert ons dat de relatie tot de ander in eerste instantie een
ethische relatie is. De ander zet een vraagteken bij het vanzelfsprekende van
mijn geluk, het recht om bij mezelf thuis te zijn. De confrontatie met het ge-
laat mondt uit in een crisis in mijn bestaan en roept mij op een niet inwissel-
bare verantwoordelijkheid op mij te nemen voor het lot van de ander.

Zoals het metafysisch verlangen zich niet kan laven aan de relatie met de
ander, maar zich telkens opnieuw verdiept in zijn beweging naar de ander toe,
heeft ook de verantwoordelijkheid voor de ander een structuur die niet op de
structuur van de behoeftebevrediging lijkt.3 Mijn verantwoordelijkheid voor
de ander verdiept zich bil elke poging de verantwoordelijkheid te realiseren;
niet omdat het geweten een onverzadigbare honger naar goede daden heeft,
maar omdat de confrontatie met het gelaat een oneindige ethische betekenis
openbaart die geen aflaten kent.

De ethische relatie is asymmetrisch in die zin dat alleen ik onder het gezag
van de ander kom te staan, zonder van de ander te kunnen verwachten dat
deze zich iets van mij aantrekt. De ethische betekenis die Levinas met de term
asymmetrie wil uitdrukken wordt volgens Levinas goed verwoord door de vol-
gende uitspraak uit Dostojevski's roman 'De broeders Karamazow'. E6n van
zijn romanfiguren zegt: 'Ieder van ons is ten overstaan van iedereen schuldig
voor allen, en ik m66r dan de anderen' (AZ, p. 208; AE, p. 186). Het 'm66r-
dan-de-anderen' wijst op de asymmetrie, dat wil zeggen de exceptionele situatie
van het ik dat onvervangbaar is in zijn verantwoordelijkheid voor de ander:
niemand kan deze verantwoordelijkheid overnemen. Daarom stelt Levinas dat
het de ethisch bewogen mens aanvankelijk weinig kan schelen wat een ander

mij verplicht is, dat is zijn of haar zaak. Voor mij is hij of zij voor alles degene
voor wie ik verantwoordelijk ben (T, p. 145; EN, p. 123). De betekenis van het
gelaat ontvangen betekent dus op de eerste plaats dat ik mij geboden voel mijn
verantwoordelijkheid op me te nemen, voorafgaand aan elke symmetrische eis
van wederkerige rechtvaardigheid en voor elke calculatie van een breder en
welbegrepen eigenbelang. De asymmetrie van de ethische verplichting bete-
kent geen slaafse onderworpenheid. Hoewel de subjectiviteit als verantwoorde-
lijke zich bevolen weet, is dit bevel geen onderwerping, maar een oproep die
de mens aanspreekt (T, p. 151; EN, p. 129).

De kerngedachte van Levinas over verantwoordelijkheid is dat de ene mens
door de ander uit zijn zelfgenoegzaamheid gehaald wordt, zodat onverschillig-
heid onmogelijk wordt. De ander betekent een breuk in het inwendige van
mijn reconstrueerbare levensgeschiedenis, van wat het ik denkt te zijn, omdat
de onrust, die door de kritische aanwezigheid van de ander teweeggebracht

3 Hieruit blijkt dat de plichtsbetrachting niet begrepen kan worden als op het
eigenbelang gericht handelen.
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wordt, tot in de kern van mijn identiteit ingrijpt (AZ, pp. 167-169; AE, pp.
146-148).   Nog  tot   voor het vrije levensontwerp reikt de betekenis   van   het
geroepen zijn tot verantwoordelijkheid. Dat maakt dat de verantwoorde-
lijkheid voor de ander niet netjes samenvalt met mijn vermogens: de verant-
woordelijkheid reikt tot de misstappen en het onheil die hun oorsprong niet in
mijn vrijheid vinden. Het niet voorbij kunnen gaan aan de niet door mij ver-
oorzaakte ellende van de ander, betekent dat ik bezeten ben door de verant-
woordelijkheid voor die ander. In die zin spreekt Levinas van gijzelaarschap en
substitutie. De een staat voor de ander in, alsof hij diens gijzelaar is, in beslag
genomen door de zorg die hij krijgt opgelegd. Aan deze zorg kan het ik zich
niet onttrekken; het is juist binnen deze zorg voor de ander dat de uniciteit van
het ik zin krijgt. Volgens Levinas betekent het woord 'ik', 'kijk, hier heb je
mij, instaand voor alles en iedereen, dat wil zeggen substitutie van mij aan de
anderen in het kader van een verantwoordelijkheid waartoe ik onvervangbaar
ben aangewezen (AZ, pp. 165-167; AE, pp. 145, 146).

De formulering 'tot-verantwoordelijkheid-aangewezen-zijn' brengt tot uit-
drukking dat de mens niet voor deze verantwoordelijkheid actief en bewust
kiest, maar daarentegen in de confrontatie met het gelaat tot verantwoordelijk-
heid verordonneerd wordt, tot aan het zich op de plaats van een ander gesteld
bevinden toe, dat wit zeggen, diens vervolging ondergaan zonder daarvoor ge-
kozen te hebben.

Levinas tracht met de noties van 'gijzelaarschap', 'subsitutie' en 'vervolging'
een passiviteit uit te drukken die verder gaat dan de passiviteit van een bereid-

willige ontvankelijkheid. De bereidwillige ontvankelijkheid in bijvoorbeeld
het gastvrije onthaal of in de uitnodiging tot het uiten van kritiek is nog teveel
een gekozen attitude van het subject. Het gaat Levinas om een passiviteit waar-
bij de identiteit van zijn stuk raakt en die een 'ontdoen' is van het bewustzijn.
Deze ommekeer van het bewustzijn duidt op een passiviteit waar geen aanvaar-

dingsproces aan vooraf gaat. Het gaat om een lijden ofwel een passie: 'waarvan
de actieve bron niet - en op generlei wijze - binnen het bewustzijn valt' (AZ, p.
150; AE, p. 129). Het is het 'absoluut verschillende, andere, onvoorstelbare,
onvatbare dat wil zeggen: het Oneindige dat - de voorstelling waaronder de
zijnden van het type mens zich manifesteren openscheurend - mij oproept te

verschijnen teneinde mij aan te wijzen, in het aangezicht van een ander, zonder
dat ik er onderuit kan, als unieke en uitverkorene' (T. p. 174; EN, p. 150).

De term 'uitverkorene' heeft hier een religieuze betekenis en niet slechts in

een overdrachtelijke zin. De mens is onvervangbaar uitverkoren, dat wil zeg-
gen door God opgeroepen om de verantwoordelijkheid voor alle anderen op
zich te nemen. Zo vraagt Levinas: 'Moeten wij deze vraag of deze oproep of
deze aanwijzing tot verantwoordelijkheid niet Gods woord noemen? Word ik
in deze aanwijzing niet eerder "God indachtig" dan in wat voor thematisering
van iets denkbaars dan ook, of in een of andere uitnodiging toI dialoog? Breekt
deze aanwijzing tot verantwoordelijkheid niet dwars door de vormen van alge-
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meenheid heen, waarin mijn kennen, mijn bekendheid met de andere mens,
deze aan mij voorstelt als gelijke, teneinde mij in andermans aangezicht aan te
wijzen als verantwoordelijke die er niet onderuit kan en, aldus, als de unieke
en uitverkorene?' (T. p. 194; EN, p. 168). De ethische betekenis van het gelaat
is volgens Levinas dus tevens een religieuze betekenis. In de woorden van
Levinas: 'de ethiek is de geestelijke optiek' waarbij het 'zien' zich richt op het
werk van rechtvaardigheid en op een God die in die rechtvaardigheid toegan-
kelijk is en niet op een of andere voorstelling van God. Volgens Levinas speelt
de metafysica zich dan ook daar af: 'waar de sociale relatie zich afspeelt - in
onze betrekkingen tot de mensen. Los van de relatie met de mensen kan er
geen enkele "kennis" van God zijn' (TO, p. 86; TI, p. 51). Het zijn daarom de
intermenselijke relaties die volgens Levinas een veld van onderzoek beschrijven
dat amper in zicht is, aangezien het onderzoek zich meestal beperkt 'tot enkele
formele categorieEn waarvan de inhoud slechts «psychologie" zou zijn' 50, p.
86; TI, p. 51).

Mijns inziens geeft Levinas met de kernachtige uitdrukking 'de ethiek is de
geestelijke optiek' aan waarom elke poging tot een rationele fundering van de
ethiek zal mislukken: de ethische betekenis doet een beroep op een zienswijze,
waarbij de ene mens zich tot verantwoordelijkheid tegenover de anderen aan-
gewezen weet. Ethisch inzicht ontstaat in eerste instantie niet op basis van een
rationele argumentatie, maar veronderstelt een tot inkeer komen van het sub-
ject in de confrontatie met het gelaat. Deze niet-fundeerbaarheid deelt de ethi-
sche betekenis met een onzichtbare en, in theoretische zin, onkenbare God.
Dat de ethische betekenis niettemin betekent met het appal dat uitgaat van het
gelaat van de ander, is misschien de betekenis van God voor de mens.

Zo onderzoekt Levinas de ethische betekenis van een passiviteit die bijvoor-
beeld maakt dat juist een ongenode gast die onaangekondigd een beroep doet
op mijn gastvrijheid een plaats aan tafel inneemt. Deze passiviteit ondermijnt
de ongenaakbaarheid van het genietende bestaan en is er de crisis van door
plaats te maken voor de bezetenheid van de verantwoordelijkheid van de 68n-
voor-de-ander. In de volgende paragraaf wil ik aannemelijk maken dat het con-
cept van het op overeenstemming gerichte handelen een dergelijke door
Levinas beschreven passiviteit veronderstelt.

3.1.4 Passiviteit, risico en overeenstemming

Levinas heeft de passiviteit van het subject ook beschreven als het niet-intentio-
nele bewustzijn dat aan iedere intentie voorafgaat, haar begeleidt dan wel van
at het intenderen teruggekomen is. Een dergelijk bewustzijn bevat geen inten-
tionele act, maar is zuivere passiviteit (T, p. 170; EN, p. 147). Het bewustzijn is
naast intentioneel bewustzijn volgens Levinas ook altijd en als ten overvloede
zelfbewustzijn, dat wil zeggen een begeleidend bewustzijn van de eigen men-
tale activiteit.
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Levinas onderscheidt het niet-intentionele prereflexieve bewustzijn van de
innerlijke waarneming waar het niet-intentionele bewustzijn gemakkelijk in
kan overgaan. Als zuivere passiviteit is het niet-intentionele bewustzijn van
meet af aan terughoudend om zich door middel van intentioneel denken tegen-
woordig te stellen. In die zin is het niet-intentionele bewustzijn een slecht ge-
weten: 'zonder intenties, zonder oogmerken, zonder het beschermende masker
van het personage dat zich op zijn gemak, en zich een houding gevend, aan de
wereld spiegelt' (T, p. 170; EN, p. 147). De innerlijkheid van het mentale staat
oorspronkelijk ter discussie: er worden vraagtekens gezet 'bij de rechtmatig-
heid van de positie in het zijn die zich doet gelden met intentioneel denken,
met kennen en met de greep van het zich thans, standvastig handhaven: zijn als
slecht geweten' (T, p. 172; EN, p. 148).

In het spreken is de passiviteit gelegen in de aarzeling en de terughoudend-
heid waarmee het 'ik' moeten zeggen gepaard gaat. Alsof het ik aarzelt om, in
de terminologie van het op overeenstemming gerichte handelen, in te staan

voor de geldigheidsaanspraken die met zijn taalhandeling gepaard gaan.
Habermas beschrijft een dergelijke aarzeling van de spreker om de performa-
tieve instelling in te nemen niet. Voor het innemen van de performatieve
instelling is het zelfs een vereiste dat de spreker zich reflexief aan de mogelijk-
heid orienteert dat de hoorder de geldigheid van het gezegde zou kunnen be-
strijden. Anders gezegd de spreker die een performatieve houding weet aan te
nemen lijkt al niet meer verontrust door zijn slechte geweten en lijkt de
schroomvalligheid van het niet-intentionele in zoverre bedwongen te hebben
als hij zich reflexief heeft voorbereid op het mogelijke weerwoord van een
opponent. Het nadrukkelijk poneren van een stelling is mogelijk geworden.
Het niet-intentionele bewustzijn kan volgens Levinas echter niet 'overwonnen
worden als bewustwording van die passiviteit die vervolgens 'als iets kinder-
lijks van de geest waar je doorheen moet' met gerust hart door het sprekende
subject achter zich gelaten kan worden (T, p. 171; EN, p. 148). Ook in de per-
formatieve instelling begeleidt het niet-intentionele bewustzijn de taalhande-
ling, zodat de spreker die met zijn taalhandeling een relatie tot de drie werel-
den aangaat, tevens zijn slecht geweten indachtig blijft als nog niet verantwoor-

de tegenwoordigheid. Wie het woord neemt wordt schuldeloos in staat van be-

schuldiging gesteld. De passiviteit blijkt daarom in de schroom om het woord
te nemen. Tevens uit de passiviteit zich in het gepijnigd worden door vragen,
moeten antwoorden en dus ook 'ik' moeten zeggen met het innemen van de

performatieve instelling. Dat daarbij de passiviteit in het spreken niet over-
wonnen wordt blijkt uit de noodzaak om in het uitkomen voor je ik-zijn zelf,
je recht op bestaan te moeten verantwoorden' (T, p. 172; EN, p. 148). De
schroom om te spreken is volgens Levinas de vrees voor al hetgeen mijn be-
staan, ondanks zijn intentionele en bewuste onschuld, aan geweld teweeg kan

brengen.
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Spreken is vanuit dit Levinasiaanse perspectief eerst en vooral het zich
blootstellen aan kritiek en misverstand, terwijl men antwoord geeft op de vra-
gen die het geweten verontrusten. Wanneer spreken eerst en vooral een zich
blootstellen is aan kritiek en misverstand, dan is de aanvang van een dergelijke
communicatie de 'solidariteit die begint met aan een ander getuigenis af te
leggen van zichzelf en zodoende, v66r alles, communiceren van de communi-
catie' (AZ, p. 173; AE, p. 153). Anders gezegd, in de communicatie gaat de ver-
houding tot de ander v66r de zelfbevestiging van de zekerheid, dat wil zeggen,
de waarheid van het gezegde. In de woorden van Habermas betekent dit dat
communicatie eerst en vooral het aangaan van een interpersoonlijke relatie is.
In tegenstelling toI Habermas is bij Levinas deze relatie asymmetrisch.

Levinas' notie van communicatie komt in dit opzicht overeen met het con-
cept van het op overeenstemming gerichte handelen dat volgens Levinas waar-
achtige communicatie niet uit kan zijn op de realisatie van een eenzijdig gefor-
muleerd eigenbelang. Zich in communicatie uiten (de expressieve functie van
het communicatieve handelen) is volgens Levinas gelilk aan zich openstellen:
'maar de openstelling is niet volledig, indien zij op erkenning uit is. Zij is volle-
dig, niet als zij zich openstelt om op te vallen of ter erkenning door de ander,
maar als zij tot verantwoordelijkheid voor hem wordt' (AZ, p. 173; AE, p.
152). Met andere woorden,   het  doel  van de communicatie  kan niet eenzijdig
vanuit het ik geformuleerd worden, bijvoorbeeld als het bevestigen van mijn
gelijk of het verzekeren van mijn machtspositie. Het doel van communicatie is,
nogmaals in de woorden van Levinas het 'communiceren van de communica-
tie'.

Levinas brengt met deze formuleringen tot uitdrukking dat communicatie
(anders dan het latent strategische spreken) oorspronkelijk waarachtig is.
Alleen dan kan immers het ik in de communicatie getuigenis afleggen van zich-
zelf. Waarachtigheid in de communicatie is in Levinas' optiek het tekengeven
van de niet-onverschilligheid: 'teken van die onmogelijkheid zich te onttrek-

.,ken en zich te laten vervangen, van die identiteit, van die uniciteit: zie mi 
(AZ, p. 207; AE, p. 185). Dit is mijns inziens niet in tegenspraak met
Habermas' notie van waarachtigheid in het op overeenstemming gerichte han-
delen. Waarachtigheid betekent volgens Habermas immers dat de spreker
meent wat hij zegt, dat hij kleur bekent en dat hij kan worden aangesproken
op wat hij heeft gezegd. Met andere woorden, in serieuze, op overeenstemming
gericht communicatie, is de relatie tussen het gezegde en de spreker niet vrij-
blijvend.

Deze niet-vrijblijvendheid heeft bij Habermas een andere betekenis dan bij
Levinas die dit interpreteert als de asymmetrische verantwoordelijkheid voor
de ander. Dit verschil volgt uit het verschillende karakter van hun analysen:
Habermas komt tot zijn conclusie, dat met elke op overeenstemming gerichte
taalhandeling een aanspraak op waarachtigheid gepaard gaat, via een formeel-
pragmatische analyse van de voorwaarden op grond waarvan een hoorder een

101



talig aanbod kan begrijpen en als geldig kan accepteren. Dat het bedrog dat met
het latent strategisch handelen gepaard gaat moreel onwenselijk zou zijn, kan
niet uit de formeel-pragmatische analyse volgen. Uit een formeel-pragmatische
analyse kan immers slechts worden afgeleid dat een latent strategische spreker
gebruikmaakt van de communicatieve vooronderstellingen die ieder moet ma-
ken om een talig aanbod te kunnen accepteren. Het morele oordeel dat dit ge-
bruik ook een misbruik is, zou moeten berusten op een geldige morele norm,
die in een moreel discours gerechtvaardigd zou moeten kunnen worden. Zo-
lang dit niet is gebeurd, is er alleen sprake van een zwakke transcendentale
noodzaak voor de gesprekspartners om op de ideale gesprekssituatie te antici-
peren, als zij op overeenstemming gericht willen spreken. Het niet-vrijblijven-
de karakter van de relatie tussen het gezegde en de spreker betekent bij
Habermas dus dat het gaat om een noodzakelijke waarachtigheidsclaim aan de
kant van de spreker en om een noodzakelijke anticipatie op het ingelost zijn
van deze claim aan de kant van de hoorder, wanneer zi  OP overeenstemming
gericht zijn.

Bij Levinas heeft de niet-vrijblijvendheid of niet-onverschiligheid van de
relatie tussen spreker en gezegde de radicaal ethische betekenis van een 'uiter-
mate bloorgesteld zijn aan het bevel voor een ander te verschijnen' (AZ, p. 207;
AE, p. 185). De verplichting die uitgaat van het gelaat van de ander doet een
beroep op een uniek antwoord van mijn kant, op mijn waarachtigheid, on-
danks het risico van een misverstand in de communicatie, dat wil zeggen: 'ook
berusten (voor enig besluit, in de passiviteit) in het risico van een misverstand
(...), in het risico van de onjuistheid en het weigeren van de boodschap' (AZ, p.
174; AE, p. 153) Dit betekent overigens niet dat Levinas liegen altijd als immo-
reel beschouwt. Het gaat Levinas alleen om de oorspronkelijke gerichtheid van
communicatie en die denkt hij vanuit de asymmetrische relatie van de 66n-
voor-de-ander. Het probleem van het moreel geoorloofde latent strategische
spreken, wanneer bijvoorbeeld misdadigers vragen naar de schuilplaats van
mijn vrienden, doet zich pas voor in de situatie waarin derden hun intrede
doen. In de volgende paragraaf zal ik hierop terugkomen. Voor nu volsta ik
met de opmerking dat Levinas van mening is dat de verantwoordelijkheid
jegens derden latent strategisch spreken wenselijk kan maken. Dit doet echter
niets af aan de oorspronkelijke gerichtheid van communicatie die met het ge-
bod van waarachtigheid gepaard gaat.

Het risico van communicatie is volgens Levinas principieel. Communicatie
kan slechts transcendent zijn (de afstand tussen spreker en hoorder respecteren)
als riskant bestaan, als offer of gift van de kant van de spreker die niet kan
rekenen op een goede verstaander. Het risico van de communicatie duidt daar-
bij niet op een tekort aan zekerheid (AZ, p. 174; AE, p. 154), omdat het risico
dat de radicale exterioriteit van de ander, als bron van misverstanden en kri-
tiek, met zich meebrengt niet verzekerbaar is. Het is daarom onvermijdellijk
dat het werk van een auteur in de interpretaties van zijn lezers een eigen leven
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gaat leiden en van alles wordt wat de auteur niet bedoeld heeft (TO, pp. 205-
207,269; TI, pp. 150-151, 204).

Nu de belangrijkste Levinasiaanse noties besproken zijn kan het concept van
het op overeenstemming gerichte handelen geherYnterpreteerd worden. De
rechtvaardiging van deze herinterpretatie ligt mijns inziens in het concept van
het op overeenstemming gerichte handelen zelf. De verwachting van een spre-
ker dat de hoorder zijn talig aanbod zal accepteren, is in het op overeenstem-
ming gerichte handelen gebaseerd op de veronderstelling dat hij goede argu-
menten kan geven om tot deze overeenstemming te komen. Daarmee antici-
peert de spreker op de symmetrische voorwaarden van de ideale gespreks-
situatie, waarin slechts de autoriteit van het beste argument geldt. Wanneer nu
blijkt dat de hoorder de beste tegenargumenten heeft om het aanbod af te
slaan, dan is de enige consequente en oprechte reactie op dit weerwoord, de
acceptatie ervan. Zo niet, dan was de spreker niet op overeenstemming
geori8nteerd, maar op het behalen van zijn gelijk. Het concept van het op
overeenstemming gerichte handelen veronderstelt derhalve een passiviteit die
blijkt uit de oprechtheid waarmee de eigen opvattingen ter discussie gesteld
worden en uit de ervaring dat men aan het twijfelen wordt gebracht door de
argumenten van de ander. Hetgeen waarvan we de ander willen overtuigen
loopt in oprechte communicatie dus het risico aangetast te worden door de
kritiek die het ontmoet, zodat nieuwe overtuigingen kunnen postvatten. Dit
betekent dat in oprechte communicatie onze identiteit bevestigd kan worden,
maar tevens ook op het spel staat.

Habermas gebruikt zelf ook de term 'passiviteit' wanneer hij het verande-
ringsproces van onze overtuigingen beschrijft: 'aan overtuigingen kleeft ook
altijd een moment van passiviteit - ze vormen zich en worden niet zoals beslis-
singen door ons geproduceerd' (ED, p. 122). Dat betekent dat onze identiteit
niet gevrijwaard kan blijven van veranderingen wanneer we op overeenstem-
ming gericht handelen, omdat het passieve moment van overtuigd worden,
even wezenlijk is voor het op overeenstemming gerichte handelen als het actie-
ve moment van het willen overtuigen van de ander.

Alhoewel Habermas de passiviteit van communicatie onderkent, ben ik van
mening dat alleen Levinas' ethische duiding van de betekenis van passiviteit in
de communicatie recht doet aan de vraag wat het betekent om in een discussie
een beter argument te accepteren: het onderricht kunnen worden. De formeel
pragmatische analyse biedt geen criteria voor de bepaling van het betere argu-
ment. Dit geldt voor alle type discoursen. De formeel pragmatische analyse

geeft een reconstructie van de leefwereldlijke funderingspraktijk en bepaalt
niet de inhoudelijke overtuigingskracht van een argument. Deze is sowieso niet
formeel vast te stellen, omdat het verkrijgen van inzicht niet kan worden los-
gekoppeld van het geweld van de nog niet verantwoorde tegenwoordigheid
van het sprekende ik, die de Zegging met zich meebrengt. Met andere woor-
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den, in de communicatie kan de spreker het gezegde niet neutraliseren, omdat
hij zich niet kan Ontdoen van het performatieve karakter van het eigen spreken

(de  Zegging). Dat betekent  dat de asymmetrie van de sociale relatie de commu-
nicatie van meet af aan 'overrompelt'. Van deze 'overrompeling' kan de com-
municatie zich niet geheel verschonen, ook niet in de ideale gesprekssituatie
waar de spreker zijn aanvankelijk onverantwoorde stellingname desgevraagd
moet verantwoorden. Er blijft immers altijd een restant van niet verantwoorde
tegenwoordigheid van de spreker aanwezig. Het niet-intentionele bewustzijn
getuigt hiervan door als slecht geweten de nog niet verantwoorde tegenwoor-
digheid van het spreken te begeleiden. Dit betekent dat de acceptatie van een
argument als het betere, niet slechts berust op de herkenning van een cognitie-
ve inhoud, maar tevens op een passiviteit van het onderricht kunnen worden
die voortkomt uit de asymmetrie van de sociale relatie.

Zoals gezegd geldt dit voor alle typen discoursen. De ethische passiviteit van
het onderricht kunnen worden is een voorwaarde voor het op overeenstem-
ming gerichte handelen. Dit kan, behalve door te wijzen op de niet verant-
woorde tegenwoordigheid van het sprekende ik in de communicatie, aanneme-
lijk worden gemaakt door na te gaan wat volgens Habermas de overtuigings-
kracht van het betere argument in een moreel discours bepaalt. Volgens
Habermas ontlenen argumenten in een moreel discours hun overtuigings-
kracht aan een geloofwaardige cognitieve inhoud. Ook morele gevoelens zoals

verontwaardiging, dankbaarheid of schaamte corresponderen immers met
bepaalde waardeoordelen en drukken daarmee een cognitie uit. Wat de cogni-
tieve inhoud van de geuite morele intuities betreft, meent Habermas dat een
filosoof deze kan achterhalen afhankelijk van hoever zijn hermeneutische

bereidwilligheid reikt (EA, p. 13). Men achterhaalt mijns inziens op deze wijze
inderdaad de cognitieve inhoud van het gezegde, maar daarmee is de overtui-
gingskracht van het betere argument (de Zegging) niet formeel-pragmatisch
vastgelegd. De cognitie staat namelijk niet los van een optiek. De herkenning
van een cognitieve inhoud van morele gevoelens en intuities veronderstelt
reeds de ethische optiek die geEvoceerd wordt door het appdl dat uitgaat van
het gelaat. De cognitieve inhoud van het gebod 'gij zult niet doden' is bijvoor-
beeld slechts te verstaan vanuit een ethische optiek die niet onverschillig staat

ten opzichte van het geweld van het doden. Zo ook veronderstelt het verstaan

van het betere morele argument reeds de confrontatie met het gelaat.
Habermas' concept van het op overeenstemming gerichte handelen moet mijns
inziens daarom geherinterpreteerd worden vanuit de Levinasiaanse notie van
passiviteit, wanneer het gaat om de beargumentering van de geldigheid van mo-
rele normen.

Een dergelijke herinterpretatie doet recht aan de ethische betekenis van

passiviteit in de communicatie. Ten eerste is Levinas' analyse meer gevoelig
voor de geweldadigheid van spreken en zwijgen door communicatie te relate-
ren aan het begeleidende slechte geweten. Dit slechte geweten is het bewustzijn
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van mijn nog te verantwoorden tegenwoordigheid bij het innemen van de per-
formatieve instelling. Het zwijgen is in potentie niet minder geweldadig dan
het spreken. Men kan immers ernstig in gebreke blijven door geen verant-
woording af te leggen daar waar anderen dat (terecht) wensen.

Ten tweede blijkt de passiviteit niet alleen uit de schroom om het woord te
nemen, maar ook uit het niet anders kunnen dan instemmen met het argument
dat men als beter beoordeeld heeft. Levinas laat zien dat het erkennen van het
beste argument niet zozeer een vermogen is, maar de passiviteit van het subject
dat onderricht kan worden. Ook vanuit een Levinasiaanse lezing kan daarom
worden gesteld dat het telos van het op overeenstemming gerichte handelen,
overeenstemming, principieel niet beheersbaar is door het subject en zich daar-
mee onttrekt aan de (economische) doelrationaliteit.

Ten derde maakt Levinas' analyse van passiviteit in de communicatie het
mogelijk om de performatieve instelling, waarbij de spreker garant staat voor
geldigheidsaanspraken, ethisch te duiden als verantwoordelijkheid van de 66n-
voor-de-ander. Het innemen van de performatieve instelling is bij Levinas van
meet af aan verbonden met de verantwoording daarvan. Met name van de aan-
spraak op waarachtigheid komt bij Levinas de ethische betekenis sterk naar
voren. Habermas daarentegen biedt geen zicht op het ethisch geboden zijn van
oprecht spreken, los van een discoursethische fundering ervan.

Ten vierde laat Levinas zien dat oprechte communicatie een waagstuk is
waarin mensen zich blootstellen aan kritiek en misverstand en dat er daarom
solidariteit nodig is om op overeenstemming gericht te handelen, zeker wan-
neer de eerste stap in de richting van oprechte communicatie nog gezet moet
worden.

Een belangrijk voordeel van deze Levinasiaanse lezing van het concept van
het op overeenstemming gerichte handelen is dat Levinas' nadruk op de asym-
metrie van de ethische relatie het mogelijk maakt om impasses van een
rechten- en plichtenethiek te doorbreken die gebaseerd is op een symmetrische
verhouding tussen alle betrokkenen. Zo kan de navolging van morele plichten
volgens Habermas niet verwacht worden van sommigen waar anderen deze
plichten en masse verzuimen ('Zumutbarkeit'). Dergelijke plichten noemt
Haberrnas supererogatoriscb, omdat ze overvragen wat van iemand moreel ver-
wacht mag worden. De naleving van supererogatoriscbe plichten is moreel prij-
zenswaardig, maar niet geboden: 'De geldigheid van morele geboden is aan de
voorwaarde gebonden dat deze als het fundament van een algemene praktijk in
het algemeen nageleefd worden. Slechts wanneer aan deze toepassingsvoor-
waarde voldaan is, brengen ze datgene tot uitdrukking waI allen zouden kun-
nen willen. Slechts dan zijn morele geboden in het gedeelde belang en stellen
ze - juist omdat ze in dezelfde mate voor iedereen goed zijn - geen supererogato-
riscbe aanspraken. In zoverre bezegelt de Vernun/imoral de afschaffing van het
offer' (ED, p. 136).
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Het problematische van deze toepassingsvoorwaarde is dat er een impasse
optreedt zo gauw een geldige norm niet in het algemeen nageleefd wordt en er
geen wetgeving op dit gebied bestaat (Habermas pleit voor een oplossing door
middel van wetgeving, waardoor immers wel een algemene navolging kan wor-
den  afgedwongen).  In het bedrij fsleven  kan deze impasse zich concreet  voor-
doen, wanneer een moreel wenselijke handelwijze tevens een significant con-
currentienadeel zou betekenen voor een bedrijf dat als enige hiervoor zou
kiezen. Dit probleem zou opgelost kunnen worden, wanneer de bedrijven uit
een bedrijfstak met elkaar een convenant zouden sluiten op basis van een com-
municatieve handelingscoijrdinatie: Nu bestaat de impasse hierin dat van de
bedrijven niet verwacht mag worden dat ze een eerste stap doen in de richting
van op overeenstemming gericht handelen om het probleem op te lossen, ze
zijn dat tenminste niet moreel verplicht wanneer de anderen dat ook nalaten.

Deze impasse kan niet doorbroken worden door een plicht om de voorwaar-
den van het op overeenstemming gerichte handelen eerst te realiseren. Een der-
gelijke plicht zou volgens Habermas niet fundeerbaar zijn, omdat een funde-

ring binnen de discoursethiek veronderstelt dat er reeds een veralgemenise-
ringstest bestaat (het U-principe zie § 3.2.1) die aan bepaalde symmetrische
argumentatieve voorwaarden voldoet, terwijl de te funderen plicht juist de
realisatie van deze symmetrische argumentatieve voorwaarden betreft (ED, pp.
196-197).

Een belangrijk verschil tussen Habermas en Levinas in dit opzicht is dat
Habermas uitgaat van een symmetrische verhouding tussen rechten en plichten
van burgers in een democratische rechtsstaat, terwijl Levinas uitgaat van de
asymmetrie van de ethische relatie. Dit betekent dat de voor communicatie, in
de zin van het op overeenstemming gerichte handelen, benodigde solidariteit
(voor een coaperatieve zoektocht naar waarheid, of voor een niet-strategische
handelingsco8rdinatie) op de eerste plaats mijn verantwoordelijkheid is. De
asymmetrie van de ethische relatie betekent met betrekking tot een situatie
waarin een norm niet algemeen nageleefd wordt, of het op overeenstemming
gerichte handelen niet de algemeen nageleefde praktijk is, dat ik me als eerste
verantwoordelijk kan voelen om de norm na te leven, respectievelijk om de
voorwaarden van het op overeenstemming gerichte handelen te helpen realise-
ren. De asymmetrische verantwoordelijkheid die Levinas beschrijft kan verder
reiken dan de symmetrische rechten en plichten die in een moreel discours
gelegitimeerd worden. Volgens Levinas heeft een app61 op mijn verantwoorde-

4    Zie P. Ulrich, Integrative Wirtschafts- und Unternehmensethik, in: S. Blasche,
W. Kdhler, P. Rohs (red.), Ma¥kt und Moral. Die Diskussion um die Unter-
nebmensetbik, Haupt, Bern/Stuttgart/Wien, 1994, p. 100, en H. van Luijk, Om
redelijk ge·win: Oefeningen in bed¥ijfsetbiek, Boom, Amsterdam, 1993, pp. 202-
203. Van Luijk spreekt overigens niet van een communicatieve oplossing, maar
van participatieve samenwerking.
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lijkheid een verplichtend karakter zonder dat deze plicht een discursieve rug-
dekking heeft gekregen. De asymmetrie van mijn verantwoordelijkheid jegens
de ander bestaat juist in het niet symmetrisch corresponderen van rechten en
plichten. Een plicht behoeft dus niet onmiddellijk zijn andere gezicht te laten
zien als een ten opzichte van anderen opeisbaar recht.

Het bovenstaande lijkt erop te wijzen dat Levinas een opofferingsethiek be-
schrijft, van het soort dat Habermas juist tracht te vermijden. De zaak is echter
gecompliceerder. Levinas maakt namelijk een onderscheid tussen de symmetri-
sche verhoudingen van het recht en de asymmetrie van de ethische verant-
woordelijkheid van de 66n-voor-de-ander. Dit onderscheid en de verhouding
daartussen is het onderwerp van de volgende paragraaf.

3.1.5    Levinas over de symmetrie van het recht

Als communicatie van meet af aan betekent dat ik blootgesteld ben aan misver-
standen en de niet aflatende kritiek van de ander, zoals Levinas stelt, dan bete-
kent dit ook dat de aanspraken op normatieve juistheid en waarachtigheid uit-
eindelijk niet ingelost kunnen worden. Ik kan dan immers nooit voldoende
verantwoording afleggen en nooit voldoende argumenten aandragen om een
juistheidsclaim te onderbouwen. Er blijft sprake van een oneindig tekort, waar-
van ook het slechte geweten getuigt. Het ik zal telkens opnieuw het woord
moeten nemen en daarbij opnieuw zi in handen vuil moeten maken.

Er is volgens Levinas pas sprake van een begrenzing van deze oneindige ver-
antwoordelijkheid wanneer de relatie tot de derde(n) mede in beschouwing
wordt genomen. Dan blijkt dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor de
ander, maar ook voor deze derde, deze ander die pas, als het ware, in tweede
instantie om de hoek komt kijken en mij noopt mijn verantwoordelijkheden
ten opzichte van alle anderen af te wegen. Het optreden van de derde(n) maakt
een theoretisch denken noodzakelijk dat de symmetrische rechten en plichten
ten opzichte van allen kan afwegen (AZ, p. 224; AE, p. 200).

Door het optreden van de derde wordt het onderscheid relevant tussen alge-
mene normen die in een moreel discours door alle belanghebbenden als alge-
meen geldende legitieme gedragsverwachtingen kunnen worden erkend en ver-
plichtingen die niet gefundeerd zijn in een dergelijk discours, maar uitgaan van
de asymmetrische verantwoordelijkheid van de 66n-voor-de-ander. De nood-
zaak toI het theoretische wikken en wegen in een moreel discours doet volgens
Levinas geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid voor de ander. De symme-
trische gerechtigheid zelf leeft van de inspiratie van de asymmetrische verant-

woordelijkheid: 'recht blijft alleen gerechtigheid in een maatschappij waar geen
verschil is tussen naasten en ver verwijderden, maar waar je ook om de meest

nabije niet heen kunt; waar de gelijkheid van allen gedragen wordt door mijn
ongelijkheid, door de overmaat van mijn verplichtingen boven mijn rechten.
Jezelf vergeten houdt de gerechtigheid gaande (...) Op die manier kan deze ver-
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antwoordelijkheid de ware rationaliteit worden van de rede, ofwel zijn univer-
saliteit, een rationaliteit van de vrede' (AZ, p. 228; AE, p. 203).

De aanspraak op normatieve juistheid die met elke op overeenstemming ge-
richte taalhandeling gepaard gaat en die Habermas ontdekt in de mogelijkhe-
den van de hoorder om 'nee' te zeggen, beperkt zich dus volgens Levinas niet
tot de feitelijke sociale gelding van normen, maar blijft tevens blootgesteld aan
nieuwe onverwachte kritiek en verwachtingen van de anderen. Ook Habermas
erkent dat de aanspraak op normatieve juistheid zich niet beperkt tot de feite-
lijke sociale gelding van een norm, maar tevens verwijst naar de universele ge-
spreksgemeenschap waarin de geldigheid van een norm altijd opnieuw ter dis-
cussie kan worden gesteld. In de vorige paragraaf is betoogd dat een belangrijk
verschil tussen Levinas en Habermas in dit opzicht is dat Levinas het gebieden-
de karakter van een vernieuwd appal op mijn verantwoordelijkheid erkent,
zonder dat deze plicht rugdekking behoeft via het morele discours dat
Habermas voor de legitimatie van een dergelijke postconventionele innovatie
in stelling wil brengen. Voor Habermas heeft zo'n appdl de status van een
supererogatoriscbe verwachting, dat wil zeggen dat het gaat om een moreel prij-
zenswaardig, maar niet verplicht handelen. Van niemand kan volgens Haber-
mas worden verwacht dat hij zichzelf vergeet. De asymmetrie van de verant-

woordelijkheid voor de ander betekent daarentegen dat ik van niemand een
offer mag verwachten, behalve van mijzelf. De wederkerigheid ervan is niet
mijn zaak, maar die van de ander. Dit asymmetrische offer houdt bij Levinas
immers de gerechtigheid gaande.

De Levinasiaanse opvatting lijkt tot een opofferingsethiek te leiden. Dat zou
ook zo zijn, als niet de verantwoordelijkheid voor de derden mij opdraagt af-
wegingen te maken: 'een vergelijking van hetgeen in principe niet te verge-
lijken is' (T, p. 144; EN, p. 122), er niet alleen te zijn voor deze andere, maar
ook voor die verdere naaste en, als een consequentie daarvan, ook te denken
aan mijn eigen zelfontplooiing. Bovendien ben ik ook een ander voor de ande-
ren, wat betekent dat ik weliswaar geen asymmetrische plichtsbetrachting van
hen mag verwachten, maar dat ik wel een beroep kan en moet doen op de
rechten die in de symmetrische rechtsorde van de staat corresponderen met
mijn plichten. Voorzover de Levinasiaanse opvatting over verantwoordelijk-
heid leidt tot een opofferingsethiek is dat in de zin van de eerste stap doen, bij-
voorbeeld in de richting van een oprechte communicatie met de ander, of in de
richting van een beter milieukwaliteitsbeleid in een bedrijf.

Nu kan worden begrepen waarom het latent strategische spreken dat de
manipulatie van de ander beoogt, volgens Levinas moreel geoorloofd of zelfs

geboden kan zijn, wanneer de ander mij of mijn medemensen vervolgt. Mijn
verantwoordelijkheid voor derden kan mijn verantwoordelijkheid om oprecht
te spreken ten opzichte van deze vervolgers in zijn tegendeel doen verkeren.
Om dezelfde reden is volgens Levinas ook geweld geoorloofd om te voorko-
men dat de ene mens de ander schade berokkent of om het gedane onrecht te
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vergelden.
Een voordeel van Levinas' notie van asymmetrische verantwoordelijkheid

voor de bedrijfsethiek is dat de altruistische en sociale betrokkenheid of zorg
voor het milieu die een aantal personen binnen het bedrijfsleven tot handelen
beweegt, niet als supererogatorisch, in de zin van niet-verplichtend, behoeft te
worden geinterpreteerd, maar als een niet te missen aspect van wat onder de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen moet worden ver-
staan. Dat de concurrentiedruk ondernemingen tevens noopt tot het in acht
nemen van hun winstverantwoordelijkheid betekent niet dat het innovatief
voorop lopen in bijvoorbeeld milieu- en arbeidsvraagstukken, of de eerste stap
zetten in een proces dat moeten leiden tot nieuwe wetgeving of zelfregulering
ten behoeve van concurrentieneutrale oplossingen van morele vraagstukken,
altijd teveel gevraagd is. Dit is een gewetensvraag waarop de betrokkenen in
het bedrijfsleven zelf een antwoord moeten vinden.

Maar leidt de geestelijke optiek van de ethiek, van waaruit Levinas de sociale
relatie bespreekt, niet tot een 'overbelichting'? Doet de ethiek van de oneindi-
ge verantwoordelijkheid van de 66n-voor-de-ander niet onrecht aan de eindig-
heid van de capaciteiten en beschikbare hulpbronnen van mensen, samenlevin-

gen en ondernemingen? Kan van de verantwoordelijken binnen een onderne-
ming die moet opereren binnen de context van een vrije kapitalistische markt,
wel verwacht worden dat zij trachten een bijdrage te leveren aan een rechtvaar-

dige economie die verder reikt dan de symmetrische plichten van recht en
moraal? Vanuit de opvattingen van Levinas zou men kunnen zeggen dat
weliswaar niet deze of gene belanghebbende dit kan eisen van een bedrijf, maar
dat een oproep om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige economie wel
de betekenis is van het appa dat uitgaat van het gelaat. Overigens betekent dit
niet dat de winstverantwoordelijkheid van een bedrijf niet belangrijk is. Naar
analogie van het argument dat iemand de verantwoordelijkheid voor de ande-
ren beter kan vervullen, wanneer ook het zelfbehoud en de zelfontplooiing in
voldoende mate gerealiseerd worden, kan men stellen dat een bedrijf ook vol-
doende winst moet maken om voort te bestaan, zodat het tenminste de
mogelijkheid heeft een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige economie.

Levinas heeft met de notie van 'de derde' en de noodzaak om 'het onverge-
lijkbare te vergelijken', getracht aan te geven dat morele verantwoordelijkheid
nemen ook bestaat in het maken van afwegingen. De uitkomst van de afweging
tussen de belangen van een bedrijf en die van belanghebbenden binnen en bui-
ten de organisatie, kan dus zijn dat de belangen van het bedrijf zwaarder we-
gen. De bedrijfsethiek heeft daarbij (onder meer) de taak te onderzoeken of en
hoe dergelijke afwegingen binnen de besluitvorming van ondernemingen een
plaats kunnen krijgen. In hoofdstuk 5 zal deze vraag aan bod komen.
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3.2 Discoursethiek

De Levinasiaanse lezing van het concept van het op overeenstemming gerichte
handelen heeft ook gevolgen voor mijn interpretatie van de discoursethiek
zoals Habermas die uiteenzet. Mijns inziens geeft Habermas geen juiste voor-
stelling van de herkomst van de geldigheid van morele normen. Hij legt wel
het rationele aspect bloot van algemeen geldige gedragsverwachtingen. Hier-
onder zal Habermas' discourstheorie van de moraal besproken worden, waar-
na zijn opvatting over de relatie tussen universaliteit en motivatie bekritiseerd
zal worden. Daarbij zal vanuit het Levinasiaanse gedachtegoed betoogd wor-
den dat Habermas de relatie tussen ethiek en rationaliteit onjuist interpreteert.
Ter afsluiting van deze paragraaf zal worden nagegaan welke consequenties
deze kritiek voor de discoursethiek heeft.

3.2.1 Het moraalprincipe

Van moreel handelen is volgens Habermas sprake wanneer iemand zich orWn-
teert op reflexief getoetste geldigheidsaanspraken. Dit begrip van moraliteit
doet zich pas voor op het postconventionele niveau van iemands morele ont-
wikkeling. Op het daaraan voorafgaande conventionele niveau bestaat moreel
handelen in het plichtsgetrouw volgen van conventionele normen (MKH, p.
174). De overgang van de conventionele fase naar de postconventionele fase
kan plaatsvinden doordat men leert een hypothetische instelling aan te nemen
ten opzichte van de conventionele normen, met als gevolg dat iemands relatie
tot de sociale wereld afstandelijker wordt (MKH, p. 179). Volgens Habermas
betekent dit niet dat de morele ontwikkeling moet eindigen in een waarderela-
tivisme. Ook op het postconventionele niveau is het mogelijk om normen te

rechtvaardigen die hun vanzelfsprekendheid verloren hebben. Het communica-
tieve handelen wijst in de richting waar deze rechtvaardiging moet worden ge-
zocht: alleen de discursieve procedure van het inlossen van geldigheidsaanspra-
ken behoudt nog rechtvaardigende kracht, die de argumentatie te danken heeft
aan haar verworteling in het communicatieve handelen (MKH, p. 175).

De gevolgde discursieve procedure staat dus centraal bij de bepaling van de
geldigheid van normen. Vandaar dat de discoursethiek van Habermas een
procedurele ethiek wordt genoemd. Een belangrijk kenmerk van deze procedu-
rele ethiek is dat zij geen antwoord geeft op de vraag naar het goede leven.

Het kenmerkende van morele normen is volgens Habermas dat ze er aan-
spraak op maken algemeen te gelden, dat wil zeggen dat ze gepaard gaan met
de aanspraak de erkenning van alle betrokkenen te verdienen, dat ze daarom
terecht bestaan en dat beargumenteerd kan worden dat ze terecht bestaan

(MKH, pp. 59,75). In het op overeenstemming gerichte handelen betekent dit
dat men erop anticipeert in een ideale gesprekssituatie de norm te kunnen
rechtvaardigen. Vandaar dat de te volgen procedure voor rationele discoursen,
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het zogenaamde discoursprincipe (D-principe), verwijst naar de instemming
van alle gesprekspartners. Het D-principe luidt:

Die handelingsnormen zijn geldig waarmee alle mogelijke betroffenen als deel-
nemers van rationele discoursen zouden kunnen instemmen (FG, p. 138).

Het D-principe geldt voor alle rationele discoursen. Het moraalprincipe kan
worden begrepen als een specificatie van het algemene D-principe voor die be-
paalde handelingsnormen die alleen onder het gezichtspunt van een gelijke
belangenbehartiging gerechtvaardigd kunnen worden (FG, p. 139). Zo
resulteert de 'Universalisierungsgrundsatz' (het U-principe) ofwel moraalprin-
cipe uit een operationalisering van het D-principe voor morele vraagstukken.
Het moraalprincipe of U-principe neemt de rol van argumentatieregel op zich
die aangeeft hoe op onpartijdige wijze ieders belangen in een moreel discours
behartigd kunnen worden. Het U-principe luidt:

Elke geldige norm moet aan de voorwaarde voldoen dat de voorzienbare gevol-
gen en neveneffecten van een algemene naleving van een norm, voor de vervul-
ling van ieders belangen, door alle betrokkenen ongedwongen kunnen worden
geaccepteerd (MKH, p. 75; ED, p. 12).

Het morele gezichtspunt van een onpartijdige beoordeling van de geldigheid
van een norm is in de reciprociteit van het op overeenstemming gerichte han-
delen ingebouwd (MKH, pp. 141, 175; FG, p. 140). Habermas leidt het moraal-
principe af uit de symmetrische veronderstellingen die iemand moet maken
wanneer hij tracht een geldigheidsaanspraak discursief in te lossen. Men moet
dan intuitief procedurele voorwaarden veronderstellen die neerkomen op een
impliciete erkenning van het U-principe (zie voor deze afleiding: MKH, pp. 96-
103). De discoursethische   idee van fundering  van de moraal bestaat volgens
Habermas dus hierin dat het U-principe zich in samenhang met de in het D-
principe uitgedrukte generieke voorstelling van normfundering, laat afleiden
uit de impliciete inhoud van algemene veronderstellingen die met argumentatie
gepaard gaan (EA, p. 61).

De aldus communicatietheoretisch gefundeerde discoursethiek heeft vier
kenmerken. De discoursethiek is (i) deontologisch; (ii) cognitivistisch; (iii) for-
malistisch en (iv) universalistisch (ED, pp. 11-12).

ad (i) Deontologisch: de discoursethiek beperkt zich tot de problemen rond
rechtvaardig handelen. Het moraaltheoretisch te verklaren probleem is derhal-
ve de morele geldigheid ('Sollgeltung') van morele normen. Habermas maakt
daarbij een onderscheid tussen de feitelijke sociale gelding van een norm en de
vraag of een norm erkenning verdient (morele geldigheid). Zo kan het zijn dat
een norm feitelijk intersubjectieve erkenning geniet, maar bij een discursieve
toetsing niet door ieder geaccepteerd wordt. Aangezien het om de morele gel-
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digheid van normen gaat en niet  om de vraag naar het goede leven  (ethiek),
spreekt Habermas van een deontologische discoursethiek. De term discours-
ethiek is dan ook misleidend, omdat Habermas de term ethiek reserveert voor

vragen naar het goede leven. Hij spreekt daarom liever van een discourstheorie
van de moraal in plaats van discoursethiek. Deze laatste term is evenwel inge-

burgerd geraakt om zowel Habermas' als Karl-Otto Apels versie van de dis-
coursethiek aan Ie duiden. Daarom zal in dit onderzoek de term discoursethiek
gebuikt worden.

ad (ii) Cognitivistisch: normatieve juistheid wordt begrepen als een waar-
heidsanaloge geldigheidsaanspraak. In deze zin is de discoursethiek een cogniti-
vistische ethiek (zie § 3.1.4 waar Habermas' opvatting besproken is dat morele
stellingnamen een morele cognitie uitdrukken).  Deze moet aangeven  hoe  nor-
matieve uitspraken gefundeerd kunnen worden.

ad (iii) Formalistisch: de discoursethiek geeft een formele procedure, het D-
principe, voor morele discoursen. Daarnaast geeft zij een formele argumenta-
tieregel, het U-principe, om op onpartijdige wijze te bepalen wat moreel ge-

rechtvaardigd is. De discoursethiek bepaalt dus niet de inhoud van normen, dat
moeten de discoursdeelnemers zelf doen.

ad (iv) Universalistisch: de discoursethiek is tenslotte universalistisch, omdat

zij beweert dat het moraalprincipe (of een daarop gelijkend principe) niet
slechts de intuitie van een bepaalde cultuur of een bepaald tijdperk uitdrukt,
maar algemeen geldt.

3.2.2 De geldigheid van morele normen

Habermas maakt een onderscheid tussen de morele, ethische en pragmatische

geldigheid en betekenis van verschillende handelingsnormen. Dit onderscheid
zal hieronder besproken worden. Op basis hiervan zal betoogd worden dat
morele plichtsbetrachting niet geinterpreteerd kan worden als een poging om
de persoonlijke welvaart te maximaliseren.

De discourstheorie heeft volgens Habermas telkens op andere wijze betrek-
king op morele, ethische en pragmatische vragen. Daarom spreekt hij van een

gedifferentieerd gebruik van de praktische rede (ED, p. 101). Binnen de hori-

zon van de doelrationaliteit heeft de vraag 'Wat moet ik doen?' betrekking op
pragmatische opgaven. Praktische overwegingen van technische en economi-
sche aard die gepaard gaan met een aanspraak op werkzaamheid respectievelijk
efficiEntie, leiden tot voorwaardelijke imperatieven. De imperatieve betekenis
van deze handelingsnormen is een relatief 'moeten': de handelingsprocedures
zeggen wat men gegeven een bepaald probleem moet doen, als men bepaalde
waarden of doelen wil realiseren. Zo gauw de waarden zelf problematisch wor-
den stijgt de vraag 'Wat moet ik doen?' volgens Habermas boven de horizon
van de doelrationaliteit uit (ED, pp. 101-103).
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De vragende betreedt het terrein van de ethiek, wanneer de waarden die in
het geding zijn niet slechts toevallige neigingen zijn, maar tevens het zelfbegrip
van de persoon, zijn leefwijze en karakter raken. Dit zijn vragen naar het goe-
de leven en ethische waarden zijn de uitdrukking van sterke preferenties met
betrekking tot deze vragen. Sterke preferenties verschillen hierin van triviale
preferenties dat ze antwoord geven op de vraag wie men is en zijn wil.
Habermas geeft enkele voorbeelden. Zo geeft volgens hem de keuze voor een
bepaald automerk of kleding slechts op uiterlijke wijze uitdrukking aan ethi-
sche waarden. Mijns inziens is het echter niet mogelijk om voor ieder objectief
vast te stellen wat triviale preferenties zijn. Elke preferentie, ook die voor een
automerk, kan immers haar schijnbaar triviale karakter verliezen, wanneer
deze in het licht van een uniek levensontwerp een bijzonder gewicht krijgt of
door anderen ter discussie wordt gesteld. Het onderscheid tussen triviale en
sterke preferenties is mijns inziens daarom slechts bruikbaar om aan te geven
dat voor een bepaalde persoon sommige preferenties triviaal zijn, omdat ze
voor die persoon niet de vraag naar het goede leven betreffen, terwijl de sterke
preferenties dat wel doen. Van belang daarbij is dat deze persoon een afstand
tot de eigen preferenties kan innemen en ze kan beoordelen in het licht van het
eigen unieke levensontwerp.

Ethische vragen worden volgens Habermas met onvoorwaardelijke impera-
tieven beantwoord. Het 'moeten' van deze imperatieven hangt namelijk niet af
van subjectief triviale doelen en preferenties. Zo hangt bijvoorbeeld een sterke
waardering voor een hedonistische leefwijze niet af van een voorkeur voor
wijn boven bier. Het ethische 'moeten' heeft betrekking op wat men voor
zichzelf op lange termijn en in zijn geheel goed acht (ED, pp. 103-105). Het in
§ 1.3 gegeven voorbeeld van de roker die een metapreferentie heeft voor een
gezonde leefwijze, illustreert hoe een ethische metapreferentie, in tegenspraak
met en onafhankelijk van een eerste-ordevoorkeur kan gelden.

De betekenis van morele imperatieven verschilt volgens Habermas van de
betekenis van pragmatische relatieve imperatieven en onvoorwaardelijke ethi-
sche imperatieven. Een morele imperatief geeft antwoord op de vraag 'Wat
moet ik doen?' onder het gezichtspunt van een onpartijdige oplossing van be-
langenconflicten. De geldigheid van morele imperatieven berust daarbij op het
morele gezichtspunt dat belangenconflicten op een onpartijdige wiize moeten
worden opgelost. Het uitgangspunt van een onpartijdige conflictoplossing kan
niet de subjectieve voorkeursordening zijn, noch kan zonder meer worden uit-
gegaan van ethische waarden, aangezien deze ook vaak de bron van belangen-
conflicten vormen. Een onpartijdige oplossing vereist dat het egocentrische
perspectief van mijn behoeftebevrediging en van mijn invulling van het goede
leven wordt opgegeven voor een moreel perspectief dat de verenigbaarheid van
onze handelingsnormen met de belangen van anderen test. In de discoursethiek
wordt dit morele perspectief verkregen door een universele rolovername in het
morele discours. De geldigheid van een morele imperatief volgt dus uit een ra-
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tioneel gemotiveerde overeenstemming en kan dus niet door een eenzaam sub-
ject bepaald worden. Het 'moeten' van een morele imperatief heeft de beteke-
nis dat het rechtvaardig en daarom plicht is zo te handelen. Een morele impe-
ratief geldt onvoorwaardelijk en niet alleen voor mij (ED, p. 108).

Een morele imperatief kan in tegenspraak geraken met een subjectieve voor-
keur of ethische waarde, omdat de veralgemeniseringseis ook de legitieme ver-
wachtingen van anderen tot gelding brengt. Het handelen uit plicht kan daar-
om niet gereduceerd worden tot het maximaliseren van de persoonlijke wel-
vaart of tot het handelen in het eigenbelang. Het argument dat een rechtvaardi-
ge handelwijze in iemands eigenbelang is, wanneer hij een voorkeur heeft voor
een rechtvaardig leven, is niet relevant voor de morele geldigheid van het ge-
bod. Een moreel gebod geldt immers ook wanneer men onverschillig staat ten

opzichte van een rechtvaardig leven. Het genoemde argument laat slechts zien
dat een morele imperatief zowel vanuit het morele als het ethische gezichts-
punt beoordeeld kan worden: een handelwijze kan bijvoorbeeld niet goed zijn
voor mil, omdat ze niet past in het beeld van de persoon die ik zijn wil en te-
vens onrechtvaardig zijn, omdat de handelwijze niet veralgemeniseerd kan
worden (ED, p. 106).

3.2.3   Motivatie- en toepassingsproblematiek

Iemand die zich in de conventionele ontwikkelingsfase van de moraliteit be-
vindt, baseert zijn morele oordelen op de concrete zeden en gewoonten van
een bepaalde gemeenschap. De zeden van een gemeenschap drukken een be-
paalde historische leefwijze uit die niet alleen een moreel oordeel concretiseert,
maar volgens Habermas ook de motivatie voor het morele handelen levert. De
leden van een gemeenschap zijn erin gesocialiseerd en nemen dus gewoonten,
normen en waarden van de gemeenschap over. Het morele gezichtspunt vereist
echter dat iemand afstand kan nemen van een bepaalde leefwijze, omdat een
morele vraag getoetst wordt op zijn universele geldigheid. Een morele vraag
wordt dus ontdaan van zijn cultuur-historische context met als gevolg dat het
morele antwoord erop volgens Habermas slechts de rationeel motiverende
kracht van een inzicht behoudt. Dat een moreel discours 'gedemotiveerde ant-
woorden op gedecontextualiseerde vragen' (MKH, p. 191) geeft, levert volgens
Habermas twee problemen op: (i) de abstractie van de handelingscontext
maakt dat het niet duidelijk is hoe een norm situationeel moet worden toege-

past; (ii) de scheiding van de rationeel motiverende inzichten van de empirische
attitudes geeft een motivatieprobleem met betrekking tot de naleving van mo-
rele inzichten.

ad (i): Het U-principe is relevant voor een moreel funderingsdiscours. Daar-
in wordt geabstraheerd van de context. De norm wordt op grond van stan-
daardsituaties beoordeeld en als geldig geaccepteerd. Vanwege deze abstractie
van de concrete situatie bestaat er een toepassingsprobleem, zodat het zinvol is
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te onderscheiden tussen de geldigheid of rechtvaardigheid van normen ener-
zijds, en de juistheid van individuele oordelen die een norm in een bepaalde
situatie toepassen anderzijds. Dat betekent dat de geldigheidsaanspraak op nor-
matieve juistheid zich in twee gezichtspunten differentieert: (i) de rationeel ge-
motiveerde instemming van alle betrokkenen die een geldige norm verdient;
(ii) het gezichtspunt van alle mogelijke situaties waarin de gefundeerde norm
toegepast kan worden (ED, p. 138).

Gunther heeft het toepassingsprobleem uitgewerkt op een wijze die
Habermas onderschrijft (ED, pp. 138-142): Of een norm ook van toepassing is
met het oog op de relevante kenmerken van de situatie, is een vraag die in een
toepassingsdiscours door alle betrokkenen beantwoord moet worden. Het the-
ma van het toepassingsdicours is volgens Gunther niet de geldigheid van de
norm voor elk individu met zijn belangen, maar de gepastheid ervan in het
licht van alle kenmerken van de bijzondere situatie: In het toepassingsproces
wordt aldus recht gedaan aan het hermeneutische inzicht dat de van toepassing
zijnde norm in het licht van kenmerken van de concrete situatie geconcreti-
seerd wordt en dat de situatie op haar beurt in het licht van de door de norm
gegeven bepalingen beschreven wordt.

Het onderscheid tussen de geldigheid van normen en een juiste toepassing
ervan maakt het mogelijk in het geval van een botsing tussen normen de ene
norm prioriteit te geven boven een andere norm, zonder dat er iets wordt afge-
dongen op de geldigheid van de ondergeschikte norm. De geldige normen vor-
men tezamen een coherente ordening. Deze ordening ontleent zijn coherentie
aan een gepaste interpretatie van de situatie en kan dus niet onafhankelijk van
deze hermeneutische opgave vastgesteld worden. De onderlinge relaties van
deze ordening veranderen dan ook met elk nieuw geval waarbij gezocht wordt
naar de meest gepaste norm. Het is het regelsysteem in zijn totaliteit dat ideali-
ter voor elke toepassingssituatie 66n juist antwoord toelaat. Terwijl de adequ-

ate interpretatie van een bijzondere situatie aan de ongeordende veelheid van
geldige normen, een coherente ordening verleent (ED pp. 140-141).

Het problematische van deze opvatting is dat er geen enig juiste interpretatie
van de morele bijzonderheden van een situatie bestaat. De radicale andersheid
van het gelaat laat geen volledige duiding van de bijzonderheden toe. Dit pro-
bleem zal hieronder, wanneer de consequenties van de op het gedachtegoed
van Levinas g€inspireerde kritiek voor de discoursethiek worden besproken,
verder uitgewerkt worden.

ad (ii): Habermas meent dat een toepassingsdiscours evenals een funderingsdis-
cours een zuiver cognitieve bezigheid is die derhalve geen compensatie biedt
voor de ontkoppeling van het morele oordeel van handelingsmotieven (ED, p.

5        K. Gunther, Der Sinnfir Angemessenbeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988.
6     Ibid., p. 55.
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114). De maatstaf voor de autonomie van de wil is de mate waarin iemand op
grond van morele inzichten handelt. Gegeven de mate waarin het socialisatie-

proces geslaagd is, zijn morele inzichten op zichzelf echter niet voldoende om
autonoom handelen te verzekeren. Morele oordelen motiveren ons volgens
Habermas in die mate tot handelen als de redenen waarop ze steunen een ratio-
neel motiverende kracht hebben (ED, p. 94). Het zich-tot-iets-verplicht voelen
is de uitwerking van de geweldloos bindende kracht van het betere argument
(ED, p. 144). Dat het betere argument een verbindende kracht heeft blijkt vol-
gens Habermas uit de gewetenswroeging die met plichtsverzuim gepaard kan
gaan. In het schuldgevoel komt tot uitdrukking dat we weten dat we geen goe-
de redenen hebben om onze plicht te verzuimen: we weten dat we tegen beter
weten in handelen (ED, p. 115).

Of iemand uit vrije wil moreel verantwoordelijk zal handelen hangt af van
het doorlopen socialisatieproces en een meer of minder geslaagde identiteits-
formatie. Naast de zwakke, rationeel motiverende kracht van goede argumen-
ten, is de geYnternaliseerde verankering van morele principes in het persoon-
lijkheidssysteem een motivationele bron voor plichtsbetrachting. Deze geinter-
naliseerde morele principes vormen volgens Habermas echter een zeer onzeke-
re factor in de bepaling van het werkelijke gedrag, omdat ten eerste de autono-

mie via sterke abstracties verloopt, dat wil zeggen dat men afstand moet nemen
van een bepaalde leefwijze en de bijbehorende door socialisatieprocessen ver-
worven motivatie, om een morele norm op zijn universele geldigheid Ie toet-
sten. Daarom is de rationeel motiverende kracht van een moreel inzicht vat-
baar voor allerlei corrumperende invloeden. Ten tweede zijn socialisatieproces-
sen die leiden tot een postconventionele ik-identiteit volgens Habermas zeld-
zaam. Ten derde stelt de discoursethiek hoge verwachtingen aan de wilskracht.

Zo wordt verondersteld dat iemand bereid is om naar een consensuele oplos-
sing te zoeken, dat wil zeggen aan een discours deel te nemen. Daarnaast wordt
verondersteld dat iemand de kracht heeft om op grond van morele inzichten te
handelen, ook wanneer ze het eigenbelang schaden.

Habermas acht het om genoemde redenen zeer onzeker of de rationeel mo-
tiverende kracht van goede argumenten voldoende is voor een algemene nale-

ving van een norm. Op grond hiervan concludeert Habermas het volgende:
een moraal die afhankelijk blijft van de tegemoetkomende voedingsbodem van
geschikte persoonlijkheidsstructuren, blijft in haar werkzaamheid beperkt, ten-

zij ze de motieven van de handelenden ook op een andere wijze kan bereiken
dan via internalisatie. Dit laatste kan door een institutionalisering van een
rechtssysteem dat de Vernun#moral 'handelingswerkzaam' aanvult (FG, p.
146).

De discoursethiek is voor het afdwingen van normconform gedrag aangewe-

zen op deze aanvulling door het rechtssysteem. Daarbij kunnen de motivatie
en houding om normconform te handelen worden vrijgelaten. Het dwingende
recht dekt normatieve verwachtingen immers door de dreiging met een sanctie-
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potentieel, zodat de betroffenen zich kunnen beperken tot een strategische in-
stelling (FG, p. 148).

Daarnaast biedt het recht een oplossing voor het probleem van de stiperero-
gatoriscbe plichten dat ontstaat wanneer een geldige norm niet algemeen nage-
leefd wordt (Zumutbarkeitsbedingung). Het rechtssysteem kan de algemene
naleving van een norm immers afdwingen, zodat normconform gedrag van
iedereen verwacht mag worden.

Het rechtssysteem vult dus volgens Habermas de moraal aan op haar zwak-
ke punt: de motivatie om moreel te handelen. Er kunnen echter vraagtekens
gesteld worden bij de wijze waarop Habermas universalisering en demotive-
ring aan elkaar koppelt.

3.2.4 Universaliteit, motivatie en morele gevoeligheid

Habermas' argumenten voor de stelling dat de moraal omwille van de naleving
ervan aanvulling behoeft van een rechtssysteem dat normconform gedrag (tot
op zekere hoogte) kan afdwingen, zijn aannemelijk. Men kan zich echter afvra-
gen of Habermas niet een al te ongeYnspireerd beeld schetst van de motivatie
om moreel te handelen. De moraal zou slechts de rationeel motiverende kracht
hebben van goede argumenten, omdat ze niet meer kan steunen op een inge-
burgerde leefwijze. Voor het verwerven van morele inzichten met een univer-
sele reikwijdte is het immers nodig dat de zedelijke context van een particuliere
leefvorm verlaten wordt ten gunste van een onpartijdig perspectief.

Ondanks Habermas' cognitivisme erkent hij dat morele gevoelens een be-
langrijke rol spelen in de vorming van morele inzichten. Het problematische
van zijn opvatting is dat de goede argumenten van het morele discours ons
slechts cognitief aanspreken, zodat de gewetenswroeging eveneens in een be-
perkte betekenis begrepen wordt. In het schuldgevoel komt volgens Habermas
immers slechts tot uitdrukking dat we weten niet over goede argumenten te
beschikken om onze plicht te verzuimen.

Komt in het schuldgevoel niet m r tot uitdrukking dan een weten van ons
argumentatief tekortschieten? Bijvoorbeeld het gevoel de ander onrecht te heb-
ben aangedaan? Anders gezegd, beperkt het schuldgevoel zich wel tot een lij-
den aan het cognitieve inzicht dat men de ander de verantwoording schuldig
moet blijven? Dan zou de apologie het Statuut van het goede bepalen, in plaats
van dat de apologie zijn zin ontleent aan de verantwoordelijkheid van de 66n-
voor-de-ander. Mijns inziens verwijzen schuldgevoelens niet alleen naar een ar-
gumentatief tekort, maar duiden ze op wat Levinas de passiviteit van gijzelaar-
schap en substitutie noemt, dat wil zeggen een plaatsvervangend verontrust
worden door het lijden van de ander, het voelen van mijn verantwoordelijk-
heid voor het lijden, dat al dan niet door mijn toedoen is ontstaan. Deze kwets-
baarheid is volgens Levinas de hoofdbetekenis van de gevoeligheid van het sub-
ject, voordat deze kan overgaan tot een thematisering en daarmee kennisvor-
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ming van hetgeen te doen staat (AZ, p. 99; AE, p. 80).
Het rationele inzicht dat we onze plicht verzuimen is van een andere orde,

dan de morele gevoelens van schaamte en schuld. Men kan dus een onderscheid
maken tussen het weet hebben van plichten en het zich-verplicht-voelen, de
slapeloosheid van het door gewetenswroeging getroffen subject (AZ, pp. 96-
106; AE, pp. 77-86). Het is niet de bedoeling hiermee een emotivistische pro-
blematiek op te roepen. Dit zou immers indruisen tegen Levinas' opvatting dat
de ander aan het begin van de intelligibiliteit staat. De hoofdbetekenis van ge-
voeligheid als kwetsbaarheid moet volgens Levinas dan ook ruimte bieden om
rekenschap te geven van zijn bijbetekenis van gevoel als een element van een
kennen.

Met de term 'plichtsgevoel' kan worden aangegeven dat de motivatie om
moreel te handelen niet op de eerste plaats uit rationele argumenten voort-

komt, maar uit een ervaring van het goede, dat wil zeggen de confrontatie met
het gelaat van de ander die mij aanspreekt op mijn verantwoordelijkheid. De
beste argumenten van de wereld zijn immers aan dovemansoren besteed als ik

onverschillig blijf voor de ander, als ik me niets laat zeggen en onkwetsbaar
zou zijn: Omgekeerd is de ratio van de argumenten veeleer of zij recht doen
aan de ethische inspiratie die uitgaat van de ander, niet als opponerende wil,
maar als kritisch apptl. In deze zin is hierboven het op overeenstemming ge-
richte handelen geherinterpreteerd: het verstaan van het moreel betere argu-
ment veronderstelt reeds de ervaring van mijn verantwoordelijkheid voor de
ander.

De verantwoordelijkheid voor de ander gaat vooraf aan theoretische be-

schouwingen over de universaliseerbaarheid van een norm en de betekenis er-
van valt niet samen met de normen die in een moreel discours geaccepteerd
worden. De ethische relatie tussen mensen is er al voor elk theoretiseren en

gaat er niet in op. Alleen op deze wijze kan de ethische relatie een bron zijn
voor het vinden van normen en tevens een instantie van kritiek:

Dat de betekenis van de ethische relatie niet opgaat in mijn weet hebben van
morele inzichten blijkt uit het gegeven dat het geweten niet door goede argu-
menten volledig gerust gesteld kan worden. Het zelfbewustzijn kan zijn zelf-
genoegzaamheid niet herwinnen via de apologie, omdat de verantwoordelijk-
heid voor de ander 'de logos van zijn stuk brengt' en 'verder strekt dan de

7    Vgl A. Honneth, Das Andere der Gerechtigkeit. Habermas und die ethische

Herausforderung der Postmoderne, Deutsche Zeitscbrift fur Pbilosophie, 1994,

nr.2, p. 207: 'denn die normativen Anspruche der einzelnen Personen sind nur
in dem Mafle uberhaupt zu bewerten, in dem mit dem entsprechenden
Einfuhlungsvermdgen zugleich herausgeh6rt wird, welche Rolle sie in deren

unverwechselbarer, besonderer Lebensgeschichte spielen.:
8     Vgl. T. de Boer, Ten overstaan van mijzelf. De plaats van de rationaliteit in de

ethiek, in: H. Bleijendaal, J. Goud en E. van Hove (red.), Emmanuel Levinas

over psycbe, kunst en moraal, Ambo, Baarn, 1991, p. 136.
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logos van het antwoord' (AZ, pp. 150-151; AE, p. 130). Het zich-verplicht-voe-
len kan verder reiken dan de symmetrische plichtsbetrachting in de orde van
het recht: 'In werkelijkheid slokt de gerechtigheid me niet op in het evenwicht
van haar universaliteit - de gerechtigheid sommeert me om verder te gaan dan
de rechte lijn van de gerechtigheid, en vanaf dat moment is er niets dat het ein-
de van de tocht kan markeren; achter de rechte lijn van de wet strekt zich on-
eindig en onontgonnen het land van de goedheid uit, dat alle hulpbronnen
vergt van een singuliere tegenwoordigheid. Ik ben dus noodzakelijk voor de ge-
rechtigheid als verdergaand verantwoordelijk dan enige door een objectieve
wet vastgestelde grens' (TO, p. 290; TI, p. 223).

Vanwege de verantwoordelijkheid voor de ander die zich door plichtsbe-
trachting niet verzadigt, maar verdiept, is het mijns inziens niet zo dat schuld-
gevoelens slechts de uitdrukking zijn van een argumentatief tekortschieten.
Het is tevens een ondergaan tekortschieten ten opzichte van de aanspraken van
de ander. Evenmin kan een beroep op wat de algemeen nageleefde praktijk is,
mijn antwoord op het ethisch appd van de ander trivialiseren. Het appbl van
de ander betreft rechtstreeks mijzelf, waardoor ik niet zomaar een uitvlucht
kan zoeken in wat anderen zeggen of doen.

Wat betekent dit alles voor de motivatie om moreel te handelen? Ten eerste
betekent het, eenvoudig gezegd, dat de motiverende werking van morele in-
zichten voortkomt uit verantwoordelijkheidsgevoel, dat wil zeggen het voelen
van de nabijheid tot de ander als zorg voor zijn welzijn. Dir verantwoordelijk-
heidsgevoel behoeft het morele inzicht niet te verlaten vanwege een decontex-
tualisering die een afstand tot de zeden en gewoonten van een samenleving im-
pliceert. Integendeel, deze afstandname kan ons de ander naderbij brengen. Ad
Peperzak heeft bondig beschreven hoe de ethiek van Levinas zich verhoudt tot
de opvatting dat een historische-concrete gemeenschap een onmisbare grond-
slag is voor de moraalfilosofie: 'Persoonlijke verantwoordelijkheid voor alle
anderen gaat aan alle cultuur en collectiviteit vooraf. Zij gaat haar ook te bo-
ven. Goedheid is geen anonieme gemeenzaamheid die ingebed is in collectieve
particularismen, maar een unieke openheid van individuen die zich ook bui-
tenshuis, in de culturele leegte van een woestijn of de onherkenbaarheid van
een donkere nacht, opdringt als taak die geen enkeling kan ontlopen. ,9

Ten tweede kan geconcludeerd worden dat de motivatie om moreel te han-
delen uit verantwoordelijkheidsgevoel voor de ander niet noodzakelijk de ont-
wikkeling van een postconventionele identiteit veronderstelt. De postconven-
tionele identiteit is alleen een voorwaarde voor het verkrijgen van gedecontex-
tualiseerde morele inzichten, voor de kennisvorming, waarbij de bijzondere
aanspraak op mijn verantwoordelijkheid al gevoelloos is gemaakt en met het

9      A. Peperzak, Levinas en de ethiek, in: H. Bleijendaal, J. Goud en E. van Hove
(red), Emmanuel Leuinas over psycbe, kunst en moraal, Ambo, Baarn, 1991, p.
125
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universele in verband gebracht in de beschouwing (AZ, p. 98; AE, p. 79). Het
hebben van een dergelijk expliciet inzicht is echter geen voorwaarde voor mo-
reel verantwoord handelen, zelfs niet voor moreel verantwoordelijk handelen
ten opzichte van anderen wiens leefwijze men afkeurt op grond van de eigen

zeden en gewoonten. Ook iemand met een conventionele identiteit kan aange-

sproken worden door het appdl van de ander. Dat dit appdl een decontextuali-
serende werking heeft, betekent dat het app61 kan, maar niet behoeft te leiden
tot een relativering van de geldigheid van conventionele normen. Het is daar-
om niet zo, zoals Habermas meent, dat het moreel handelen van een persoon
met een conventionele identiteit zich noodzakelijk beperkt tot het plichts-

getrouw volgen van conventies.

3.2.5    Consequenties voor de discoursethiek

Op grond van het bovenstaande moet de interpretatie van de morele geldigheid
van geboden herzien worden. De geldigheid van normen is afkomstig van de
asymmetrische morele autoriteit van het gelaat van de ander. Het is deze ethi-
sche geldigheid en de eruit voortvloeiende inspiratie die de toetssteen zijn voor
de ratio van argumenten die in een moreel discours een norm kunnen onder-
bouwen. De ethische inspiratie is daarbij onmisbaar om het betere argument te
verstaan.

Niet alles wat ethisch bewonderingswaardig gevonden wordt, kan echter ge-
universaliseerd worden als een algemeen geldende legitieme gedragsverwach-
ting.1° Niet omdat er geen morele plicht meer in het geding is, maar omdat het
een asymmetrische plicht betreft die ik niet aan mijn medeburgers in een
rechtsorde kan opleggen. De asymmetrische plicht is een plicht waarvan ikzelf
de adressaat ben (zie § 3.1.4).

Deze van Habermas afwijkende interpretatie van de geldigheid van normen
heeft voor de discoursethiek de consequentie dat haar toepassing niet alleen
beperkt blijft tot de onpartildige oplossing van handelingsconflicten (zoals
Habermas al stelt), maar dat zij ook de reikwijdte van het morele iiberhaupt te
beperkt begrijpt. Moraliteit beperkt zich niet tot universaliseerbare normen,
ook de asymmetrische plichtsbetrachting kan moreel of ethisch genoemd wor-
den.

Een consequentie van deze bredere opvatting van het morele of ethische

lijkt op her eerste gezicht te zijn dat het Habermasiaanse onderscheid tussen

moraliteit en ethiek zijn onderscheidende zin verliest. Levinas verstaat onder
het ethische of morele de betekenis van de verantwoordelijkheid van de 66n-
voor-de-ander, terwijl de invulling van het goede leven als mijn leven (dat wat
Habermas ethiek noemt) een morele betekenis krijgt in zoverre mijn zelfont-
plooiing bijdraagt aan wat ik voor de ander kan betekenen. Het verantwoorde-

10    T. de Boer, 1991, p. 133.
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lijk voor-de-ander-zijn impliceert immers een bepaalde leefwijze en kan er niet
los van begrepen worden.

Niettemin zal hieronder het onderscheid tussen moraal en ethiek gebruikt
worden, omdat ook Levinas een onderscheid maakt tussen het goede leven als
egocentrisch project (als genietend bestaan) dat amoreel danwel immoreel is, en
de morele of ethische relatie. Daarnaast is het Habermasiaanse onderscheid ge-
schikt om het belangrijke verschil aan te geven tussen de intersubjectieve gel-
digheid van morele geboden die algemeen gelden en de geldigheid van ethische
waarden die niet algemeen gelden. Bovendien sluit het onderscheid tussen
ethiek en moraal, zoals Habermas terecht opmerkt, niet uit dat een op grond
van persoonlijke waarden nageleefde norm onder het morele gezichtspunt be-
oordeeld wordt. Moraal en ethiek kunnen dus in hun onderlinge samenhang
gedacht worden.

Habermas' opvatting dat de morele geldigheid van een norm bepaald wordt
door de instemming van alle betrokkenen levert een belangrijk probleem op
voor zijn discoursethiek. Een probleem dat verdwijnt wanneer men de
Levinasiaanse interpretatie van de bron van morele verplichting accepteert.

Bij de toepassing van het U-principe stuit men op het probleem van de em-
pirische haalbaarheid van een moreel funderingsdiscours. Dit principe vereist
dat alle betrokkenen hun instemming aan de norm verlenen. Wie behoren tot
de betrokkenen7 Volgens het U-principe mag iemand niet van het discours
worden uitgesloten, wanneer diens belangen op het spel staan. Of en in welke
zin iemands belangen op het spel staan, moet in het discours zelf blijken. Der-
halve kan niemand bij voorbaat van deelname worden uitgesloten. Dat bete-
kent dat de morele fundering van een norm mogelijk verwijst naar de gehele
(volwassen) wereldbevolking als autoriserende instantie. Nu zijn de praktische
problemen om een dergelijk discours voor de bewoners van een kleine stads-
wijk te organiseren al niet gering, laat staan wanneer men de inwoners van een
land of de wereldbevolking in het discours wil betrekken. Gesteld echter dat
men een dergelijk discours zou kunnen organiseren, dan nog is het onwaar-
schijnlijk dat een norm de instemming van allen krijgt, gezien de pluraliteit
van leefwijzen. Bovendien moet de mogelijkheid voor alle betrokkenen om op
basis van gelijkwaardigheid aan machtsvrije discussies deel te nemen ook insti-
tutioneel gewaarborgd worden. Dat wil zeggen dat zij in staat gesteld moeten
worden zich de communicatieve vaardigheden en sociaal beschikbare kennis
eigen te maken die nodig  zijn  om aan discussies  deel te nemen. 1 1 Hieruit volgt
dat wanneer men het U-principe als criterium voor de geldigheid van normen

11  A. Honneth, Diskursethik und implizites Gerechtigkeitskonzept, in: W.
Kuhlmann, Moralitat und Sittlicbkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, pp.
187-188; J. Keulartz, De verkeerde wereld van Jiirgen Habermas, Boom, Amster-
dam, 1992, p. 258.
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accepteert, men de geldigheid van deze normen niet kan vaststellen en dus
moet opschorten.12 Deze opschorting blijft voortduren zolang de voorwaarden
die het U-principe aan het morele discours stelt niet gerealiseerd zijn. Gezien
de praktische problemen die een dergelijke realisering met zich meebrengt,
lijkt de opschorting voor altijd te zijn.

Dit betekent dat normen feitelijk niet rationeel gefundeerd kunnen worden.
Wanneer er al overeenstemming bereikt wordt in een moreel discours, wil dat
nog niet zeggen dat de normatieve geldigheidsaanspraak in kwestie is ingelost,
aangezien wellicht sommige belanghebbenden en argumenten door de externe
of interne dwang van de feitelijke gesprekssituatie (bijvoorbeeld asymmetrie
van communicatieve vaardigheden) buitengesloten zijn. Dit kan dan aanleiding
geven toI het heropenen van het debat en het openbreken van de consensus,
die als schijnconsensus bekritiseerd wordt. Voor de discoursethiek betekent dit
dat de morele geldigheid van een norm slechts onder voorbehoud vastgesteld
kan worden. Anders gezegd, de geldigheid van een norm blijft altijd tot op ze-
kere hoogte ongefundeerd.

Men zou dit als een tekortkoming van Habermas' versie van de discours-
ethiek kunnen zien. De geldigheid van een norm zal nooit geheel bevrijd kun-
nen worden van de feitelijkheid (Faktizitat), dat wil zeggen van de sociale gel-
digheid van een norm. Mijns inziens is het juist een verdienste van Habermas

dat hij de fundering van normen als problematisch begrijpt en de mogelijkheid
van een definitieve rationele fundering van een norm (impliciet) uitsluit. Wat
op grond van de Levinasiaanse interpretatie van de geldigheid van normen wel
als problematisch verschijnt, is dat het funderingsmanco in Habermas' versie
van de discoursethiek ook de geldigheid van normen aantast. Deze geldigheid
is immers bij Habermas onlosmakelijk verbonden met een fundering volgens
het U-principe.

Volgens Levinas is de geldigheid van een norm iets dat mij overkomt als een

gebod. Het gebod 'Gij zult niet doden' wordt openbaar in de confrontatie met
het gelaat. Dat betekent dat de geldigheid van het gebod niet afhankelijk is van

mijn erkenning ervan, noch van de erkenning van een verzameling individuen
in een moreel discours. De geldigheid van dit gebod is geen zaak waar ik of een
ander vrij tegenover kan staan. Daarom tast het discursieve funderingsmanco

de geldigheid van dit gebod niet aan.
In paragraaf 3.1.5 is uiteengezet dat volgens Levinas het asymmetrische ka-

rakter van de ethische relatie ons niet van de taak ontslaat om het onvergelijk-
bare te vergelijken. De aanwezigheid van derden maakt dat ik het ene belang

tegen het andere moet afwegen. In kwesties aangaande de rechtvaardige om-
gang met belangenconflicten moet men dus normen vinden die aan ieders be-

lang recht doen. Welnu, de rechtvaardiging van deze normen is mijns inziens

12     Vgl. H. van Erp, Het politiek belang.  Over de politieke orde in een pluralistiscbe
samenleving, Boom, Amsterdam, 1994, pp. 167-168.

122



aangewezen op argumentatieve praktijken, omdat een eenzame actor niet kan
bepalen wat in ieders belang is. Dit is ook het uitgangspunt van Habermas: een
re8le eenzame actor kan niet in voldoende mate het onpartijdige standpunt in-
nemen.11 De idee van een onpartijdige beslechting van belangenconflicten ver-
wijst derhalve naar de universele rolovername in het morele discours. Voorge-
stelde normen voor een faire behandeling van belangenconflicten moeten in
een moreel discours beargumenteerd worden. Op grond van het funderings-
manco kunnen we concluderen dat een dergeliike toetsing niet tot een funde-
ring van een norm kan leiden. Een rationele toetsing van argumenten levert
dus niet de zekerheid dat men gelijk heeft; de aanspraak op normatieve juist-
heid kan nooit volledig ingelost worden. Deze conclusie is verenigbaar met
Levinas' opvatting over communicatie: ik kan niet voldoende verantwoording
afleggen, noch voldoende argumenten aandragen om de juistheidsclaim te fun-
deren. Bovendien kan ik er nooit zeker van zijn dat ik de argumenten van de
ander volledig recht doe en dat alle relevante argumenten ook door de be-
trokkenen naar voren zijn gebracht. Er blijft sprake van een oneindig tekort.
Dit alles tast echter niet de geldigheid aan van een norm die door de beste ter
sprake gebrachte argumenten onderbouwd wordt. Ik blijf verplicht naar mijn
beste inzichten te handelen. Daarbij wijst het besef van het mogelijk tekort-
schieten van deze inzichten naar de taak om ze blijvend te toetsen.

Uitgaande van Levinas' opvatting van communicatie keert het probleem van
de rationele onfundeerbaarheid terug bil het toepassingsdiscours. In het toepas-
singsdiscours wordt door de betrokkenen gestreefd naar een adequate interpre-
tatie van de toepassingssituatie, zodat er een coherente ordening van het stelsel
geldige normen gevonden kan worden dat idealiter 66n gepast antwoord toe-
laat. De bijzonderheden van de situatie worden alleen dan volledig adequaat
geinterpreteerd, wanneer deze interpretatie recht doet aan de andersheid van
de ander. Dit is als zodanig niet mogelijk. Er blijft sprake van een oneindig te-
kort in datgene wat door argumenten in een discours naar voren wordt ge-
bracht. Het enige gepaste (geldige) antwoord dat de coherente ordening van
een stelsel van normen in een toepassingssituatie toelaat, kan daarom niet
gevonden worden. Er zal sprake zijn van meerdere min of meer gepaste ant-
woorden waar tussen men zal moeten kiezen.

Het belang van de discoursethiek voor dit onderzoek naar de mogelijkheden
van de bedrijfsethiek blijft dat het U-principe een juiste argumentatieregel is
voor het toetsen van morele normen en dat het toepassingsdiscours de aange-
wezen weg is om de gepastheid van normen te beargumenteren. De

13 Ook Honneth benadrukt dat het gehele idee van een moreel discours op de
eerste plaats niets anders is dan een middel, om iedereen die door een norm in
zijn belangen geraakt wordt de kans te geven zijn eigen zienswijze te articuleren
en daarmee als een onvertegenwoordigbaar individu op Ie treden. A. Honneth,
1994, p. 205.
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discourstheorie van de moraal is nodig om het 'onvergelijkbare te vergelijken:
Daarbij vereist de discoursethiek dat dit gebeurt op een wijze die verenigbaar is
met een erkenning van de ander als ander: door met hem of haar als discours-
deelnemer oprecht te communiceren en door geen argumenten, noch personen
van deelname aan het discours bij voorbaat uit te sluiten.

3.3 Homo economicus, rationaliteit en ethiek

In paragraaf 1.3.3 is betoogd dat het door Sen en March geconstateerde ver-
schijnsel van een intelligente omgang met inconsistente en veranderende voor-
keuren vanuit het economische rationaliteitsconcept niet begrepen kan wor-
den. De theorie van het communicatieve handelen biedt daarentegen een inter-
pretatiekader dat ruim genoeg is om (i) het handelen op grond van inconsisten-
te voorkeuren als rationeel te beschrilven en (ii) een redelijke omgang met een
veranderlijke voorkeursordening te duiden. We zullen deze interpretatie hier-
onder geven en daarbij tevens de reductie van het ethische en morele rationali-
teitsaspect tot het economische rationaliteitsconcept, onverlet de kritiek die
reeds in § 1.3.3 is gegeven, bekritiseren. De meerwaarde van de kritiek in deze
paragraaf is dat zij gebruik maakt van de inmiddels uiteengezette beschouwin-
gen over rationaliteit en ethiek.

ad (i): Metavoorkeuren die verantwoordelijk zijn voor 'counterpreferential
choices', dat wil zeggen voor de inconsistentie van voorkeuren, kunnen voort-
komen uit morele principes of ethische waarden. Een keuze op basis van een
morele of ethische metavoorkeur kan rationeel beargumenteerd worden. Door
deze argumentatie wordt aan de morele of ethische keuze een rationele basis
gegeven. Iemand kan Zo te kennen geven dat zijn of haar beweegredenen niet
voortkomen uit een calculatie van het eigenbelang, maar dat hij of zij een gel-
dende norm naleeft. Op deze wijze kan iemand zijn handelen dus rationeel
rechtvaardigen.

Morele beweegredenen kunnen niet zomaar worden gereduceerd tot het
eigenbelang door te stellen dat iemand op de een of andere manier nut aan zijn
handeling ontleent en dat dit nut de eigenlijke beweegreden is. De term eigen-

belang wordt dan zo breed opgevat, dat ze geen hermeneutische waarde meer
heeft.14 Gesteld dat het motief voor elke handeling het eigenbelang is, dan blijft
het zinvol om een invulling van het eigenbelang onder een moreel of ethisch
gezichtspunt te beoordelen, bijvoorbeeld als zijnde immoreel, als iets waar we
gewetenswroeging bij hebben of als iets dat onszelf of anderen op de lange
duur niet gelukkig maakt. Anders gezegd, de brede betekenis van de term
'eigenbelang' geeft geen nadere kwalificering van de term 'handelen'. We con-

14   Vgl. K.-0. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Ubergangs zur
postkonventionellen Moral, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988, p. 8.
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cluderen daarom dat de hypothese dat de drijfveer voor elk menselijk handelen
uiteindelijk het eigenbelang is geen hermeneutische winst oplevert.

Wanneer we de term 'eigenbelang' enger begrijpen als zijnde de maximalisa-
tie van de persoonlijke welvaart, dan krijgt de term 'eigenbelang' een substan-
tiale invulling: maximalisatie van de persoonlijke welvaart betekent de verabso-
lutering van de waarde persoonlijke welvaart boven alle andere waarden en is
dus onverenigbaar met concurrerende invullingen van het goede leven. Het
maximalisatieprincipe stelt de medemens en de natuur in dienst van 66n doel,
of dat doel nu winst, nut, welzijn of welvaart heet. Vanwege dit kenmerk van
het maximalisatieprincipe kunnen we stellen dat de homo economicus ziJn om-
geving slechts waarneemt met het oog op het doelrationeel bereiken van dit
ene handelingsdoel, met als gevolg dat de medemens en de natuur, door respec-
tievelijk strategische beinvloeding en technische beheersing, geYnstrumentali-
seerd worden. De homo economicus kan de medemens niet als ander erken-
nen, hij kan er sowieso geen intersubjectieve relatie mee onderhouden, omdat
de erkenning van de medemens als besluitvormend organisme niets zegt over
het aangaan van een intersubjectieve relatie op grond van legitieme gedragsver-
wachtingen, laat staan dat er sprake kan zijn van een confrontatie met het
gelaat van de ander die mijn gevoeligheid aanspreekt.

Het maximalisatieprincipe is niet geschikt voor de onpartijdige oplossing
van handelingsconflicten, omdat de subjectieve voorkeursordening (het eigen-
belang) niet de basis kan zijn voor de geldigheid van morele geboden (zie §
3.2.2 over de geldigheid van normen). Het 'free-rider' probleem kan dit illu-
streren. Een free-rider betaalt niet alle kosten die verbonden zijn aan het in
stand houden van een collectief goed en profiteert aldus onevenredig van de
bijdragen die anderen leveren om het collectieve goed in stand te houden. Het
gedrag van de free-rider kan zelfs een parasitair karakter krijgen wanneer het
collectieve goed er schade van ondervindt. De co6peratie die tuSSen Strategische
actoren op basis van gedeelde belangen tot stand kan komen, staat altijd onder
het voorbehoud dat de geanticipeerde individuele kosten van free-rider gedrag
de baten ervan moeten overtreffen. Wanneer free-rider gedrag daarentegen pro-
fijtelijk is, is het economisch rationeel om gemaakte afspraken te schenden.
Een dergelijk opportunisme is onverenigbaar met de geldigheid van morele
normen.

Het inzicht dat alle participanten in het marktverkeer op lange termijn baat
hebben bij een economie van het vertrouwen (zie § 4.2 over transacties en de
leefwereld) dat wil zeggen een marktmoraliteit die bijvoorbeeld het nakomen
van zakelijke afspraken als algemene norm stelt, weerhoudt de free-rider er niet
van zich opportunistisch te gedragen. Normconform gedrag door de anderen is
daarbij wel een voorwaarde voor het individuele profilt van de free-rider. Het
economische rationaliteitsconcept staat geen eenduidige conclusie toe met be-
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trekking tot normconform gedrag.15 Het belang dat de marktpartijen hebben
bij een algemene naleving van een zakenmoraal kan daarom alleen gewaar-
borgd worden, wanneer zij zich ook normconform gedragen als het in een be-
paald geval in hun nadeel is. Dit veronderstelt dat men de geldigheid van
morele normen kan erkennen en normconform kan handelen op grond van
die erkenning.

ad (ii): In paragraaf 1.3.3 werd gesteld dat March van mening is dat het econo-
mische rationaliteitsconcept geen evaluatiecriterium kan bieden van waaruit
bepaald zou kunnen worden hoe iemand de veranderingen binnen zijn voor-
keursordening moet sturen, opdat hij er in zijn genietend bestaan op vooruit-
gaat. De huidige voorkeursordening kan immers niet de maat zijn voor de eva-
luatie van toekomstige voorkeuren. Anders gezegd, we hebben geen evaluatie-
criterium om te bepalen of het economisch rationeel is onze smaak te verfij-
nen, omdat dit evaluatiecriterium zelf daardoor verandert. March vermoedt dat
voor een behandeling van dit probleem de introductie van de ethiek in de ra-
tionele keuzetheorie nodig is.

March betreedt met zijn probleemstelling inderdaad het gebied van de
ethiek. Het gaat hier immers om de vraag hoe ik mijn genietend bestaan kwali-
tatief kan verbeteren. March spitst dit probleem toe op de veranderlijkheid van
onze voorkeuren. De verandering van voorkeuren komt voort uit proefonder-
vindelijke ervaring. Deze ervaring wordt medebepaald door een interpretatie
van gewaarwordingen en dus door de interpretatiekaders die binnen de leef-
wereld beschikbaar zijn. De veranderlijkheid van voorkeuren is daarom mede
een gevolg van de leerprocessen die op grond van het op overeenstemming ge-
richte handelen mogelijk zijn. De interpretatiekaders van de leefwereld bevat-
ten tal van waarden met betrekking tot de superioriteit of verachtelijkheid van
voorkeuren. Zo menen sommigen dat het streven naar kwalitatief hoogstaande
genietingen het genietend bestaan kan verfijnen Flato, J.S. Mill). Volgens het
utilitarisme van Bentham is echter alleen de kwantiteit van genietingen rele-
vant. Het ascetisme bepleit daarentegen de totale beheersing van alle behoeften
door zo min mogelijk aan de bevrediging ervan toe te geven. Kortom, er zijn
net zoveel evaluatieprincipes met betrekking toI een wenselijke verandering
van voorkeuren als er opvattingen over het goede leven zijn. March' probleem
verwijst dus naar naar de pluraliteit van leefwijzen en de bijbehorende opvat-

15  Karl-Otto Apel spreekt in dit verband van de aporie van het Hobbessiaanse

maatschappelijke verdrag: 'Die Verpflichtung, den Vertrag prinzipiell
einzuhalten und auf den parasitiren Surplus-Vorteil der krirninellen Durch-
brechung des Vertrages prinzipiell zu verzichten, kann aus der Voraussetzung
des strategisch durchkalkulierten Selbstinteresses allein nicht hergeleitet
werden.' K.-0. Apel, Diskursethik als Verantwortungsethik und das Problem
der 6konomischen RationalitUt, pp 281-282 in: K.-0. Apel, 1988.
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tingen over het goede leven. Vanuit dit perspectief is de maximalisatie van de
persoonlijke welvaart of nut opnieuw slechts een mogelijke omgang met de
huidige voorkeursordening, naast andere gelijkberechtigde mogelijkheden.

Het bovenstaande resumerend, kan gesteld worden dat het rationaliteitscon-
cept van de homo economicus niet alle aspecten van de menselijke rationaliteit
omvat. Vanuit het communicatieve rationaliteitsconcept kan het economische
rationaliteitsconcept worden begrepen als het samengaan van formele doel-
rationaliteit en een utilitaristische metanorm die een efficiEnte middelenaan-
wending voorschrijft.16 Wanneer uitsluitend de efficiBntienorm bepalend is
voor een rationele keuze, dan impliceert dit maximalisatie van de doelstellings-
functie. Hiermee geeft het economische rationaliteitsconcept (impliciet) een in-
vulling van het goede leven die noodzakelijk in tegenspraak moet geraken met
geldige morele normen waarvan de naleving niet door het rechtssysteem wordt
afgedwongen, en die de gevoeligheid voor het morele appdl volledig uitsluit.
Winstmaximalisatie onder het voorbehoud van rechtsconform gedrag betekent
de schending van alle morele normen die niet door het recht worden afge-
dwongen, wanneer dat vanuit het winstoogmerk opportuun is. De prescriptie
van economische rationaliteit aan de praktilk van het ondernemen mag der-
halve niet onvoorwaardelijk zijn.

In hoofdstuk 5 zal worden onderzocht in hoeverre het communicatieve ra-
tionaliteitsconcept naast het economische rationaliteitsconcept in de definitie
van bedrijfsrationaliteit kan worden opgenomen. Een dergelijke brede definitie
van bedrijfsrationaliteit veronderstelt dat de dwang van het economische sys-
teem voor ondernemingen een handelingsruimte openlaat waarbinnen de
orientatie op de geldigheidsaanspraken van normatieve juistheid en waarachtig-
heid mogelijk is. In hoofdstuk 4 zal Habermas' opvatting hieromtrent bespro-
ken en bekritiseerd worden.

16   Zie § 1.3 voor de argumentatie ter onderbouwing van de stelling dat economi-
sche doelrationaliteit niet puur formeel is.
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4   Het economische systeem, de leefwereld en de
handelingsruimte voor bedrijfsethiek

In hoofdstuk 1 is bij de beschrijving van de functie en rationaliteit van het eco-
nomische systeem uitgegaan van de economische systeemtheorie zoals die in de
algemene evenwichtsanalyse naar voren komt. In de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk zal de functie van het economisch systeem vanuit een sociologische
systeemtheorie voorzover deze bij Habermas uitgewerkt is, besproken wor-
den. Habermas baseert zijn systeemtheoretische beschouwingen op een kri-
tisch gebruik van het werk van Parsons en Luhmann. De meer recente opvat-
tingen van Luhmann over het economische systeem als autopoietisch systeemt,
zijn overigens niet verwerkt in Habermas' systeemtheoretische benadering van
de economie.

Een belangrijk verschil tussen de economische systeemtheorie en Habermas'
systeemtheoretische benadering van de economie is dat de verhouding tussen

het systeem en zijn omgeving alsmede de systeemfunctie anders begrepen
wordt. De algemene evenwichtsanalyse gaat uit van een omgeving die slechts
een bron van storingen is, terwijl het systeem wordt gekenmerkt door een pro-
ces dat naar een pareto-optimaal equilibrium leidt; in het cybernetische model,
waarvan Habermas in navolging van Luhmann gebruik maakt, is de uitwisse-
ling met de omgeving normaal geworden (open systeem) en hangt het voort-
bestaan van het systeem af van de selectieve sturing van uitwisselingsprocessen
met de omgeving. Dit betekent dat het systeem erin moet slagen de complexi-
teit van de omgeving te reduceren door zijn grenzen te stabiliseren. Zelfbe-
houd, dat wil zeggen reproductie van het systeem, is daarom de functie van het
systeemi in het cybernetische model. Habermas meent dat het cybernetische
model van toepassing is op de selecterende werking van adaptatieve systemen
zoals de economie:

1        N. Luhmann, Die Wirtscbaft der Geseliscbaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988.
2        N. Luhmann, Moderne Systemtheorien als Form gesamtgesellschaftlicher Analyse,

in: J. Habermas, N. Luhmann, 7beorie der GeseUscbaft oder Sozialtecbnologie -  Was
leistet die System orscbungf, Suhrkamp Frankfurt am Main, 1971, p. 10.

3       J. Habermas, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Eine Auseinander-
setzung mit Niklas Luhmann, in: j. Habermas, N. Luhmann, 1971, p. 160. Met
betrekking tor sociale systemen die op basis van betekenis geintegreerd zijn is
Habermas van mening dat het cybernetische model niet van toepassing is, zie pp.
146, 165. Voor de beschrijving van sociale systemen is volgens hem een theorie van
het communicatieve handelen nodig.
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De equilibriumtoestand is slechts mogelijk binnen een gesloten systeem.
Men zou daarom verwachten dat economen slechts gebruik zouden maken van
principes van het gesloten systeemmodel. Dit is echter niet het geval. Econo-
men hebben getracht de invloed van de omgeving te erkennen door bijvoor-
beeld disequilibrium toe te staan als een veel voorkomende toestand van het
systeem; of door het concept van een dynamisch equilibrium, waarbij het sys-
teem zich van de ene evenwichtstoestand naar de andere beweegt; of door het
systeem te beschrijven als gekenmerkt door homeostasis (stabiele fase van het
systeem, waarin het systeem voor wat betreft het geheel en zijn fasen constant
blijft). Volgens Burrell en Morgan4 moeten deze drie strategieen worden begre-
pen als pogingen om de notie van equilibrium te behouden als een organisato-
risch principe in open systeem situaties, waar dit eigenlijk niet van toepassing
is. Een open systeem bereikt geen evenwicht, omdat het systeem door de inter-
acties met de omgeving voortdurend verandert. De homeostasis die het sys-
teem eventueel kan bereiken is geen noodzakelijke voorwaarde voor een open
systeem, zodat er geen sprake is van een dominante tendens naar een even-
wichtstoestand. Bovendien is het concept van homeostasis verbonden aan een
systeemmodel dat gebaseerd is op de analogie van een organisme, terwijl het
evenwichtsprincipe gebaseerd is op een mechanische analogie. Er is derhalve

sprake van theoretische inconsistentie wanneer een mechanisch equilibrium
model begrepen wordt als een open systeem.

Dat een open systeem zijn grenzen stabiliseert betekent dat het binnen/
buiten onderscheid telkens opnieuw door het systeem gereproduceerd moet
worden. Daarmee hangt de uitdifferentiatie-these samen die zowel door
Luhmann als door Habermas aangehangen wordt. Deze these houdt wat
Habermas betreft in dat het economische systeem zich heeft ontkoppeld van
de leefwereld. De uitdifferentiatie-these staat in dit hoofdstuk centraal, omdat
deze van groot belang is voor de probleemstelling van dit onderzoek. De vol-
ledige uitdifferentiatie van het economische systeem betekent namelijk dat het
communicatieve handelen binnen ondernemingen zijn geldigheidsgrondslag
verliest en dat dit codrdinatiemechanisme ook geen rol van betekenis speelt in
het totstandkomen van markttransacties. De geldigheidsaanspraken van waar-

heid, normatieve juistheid en waarachtigheid zouden dus niet in de economie
via een communicatieve handelingscot; rdinatie tot gelding gebracht kunnen
worden. Een consequentie hiervan is dat morele boodschappen uit de omge-

ving van het systeem (de leefwereld) buiten de systeemgrenzen worden gehou-
den en dat morele kritiek of aanspraken binnen bedrijven die door de organisa-
tieleden zelf naar voren worden gebracht, door de formeel juridische structuur

geneutraliseerd worden. Dit betekent dat de bedrijfsethiek vanuit het systeem-
theoretisch perspectief van Habermas geen been heeft om op te staan.

4   G. Burrell, G. Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis,
Heinemann Educational, Londen, 1979, p. 61.
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In de paragrafen 4.1 en 4.2 zal de uitdifferentiatiethese besproken en bekriti-
seerd worden. Ik Zal trachten aannemelijk te maken dat de systematische inte-

gratie van de economie is ingebed in de leefwereld. Met andere woorden, het
economische systeem is niet volledig, maar slechts relatief autonoom ten op-
zichte van de leefwereld. Het economische systeem kent een eigendynamiek,
maar is tevens voor zijn functioneren aangewezen op onder meer het courdina-
tiemechanisme van het communicatieve handelen, waardoor de leefwereldlijke

achtergrond ook binnen de economie van grote betekenis is.
Met de relativering van de Uitdifferentiatiethese is nog niet beschreven wat

de eigendynamiek van het economisch systeem als systeemdwang betekent
voor het al dan niet bestaan van een morele handelingsruimte. Dit zal in para-
graaf 4.3 onderzocht worden.

4.1      Doetrationaliteit en systematische rationaliteit

De samenleving valt volgens Habermas niet samen met de leefwereld. Een
maatschappijtheorie die zich aan deze identificatie bezondigt, verbindt haar op-
vatting over de samenleving onlosmakelijk aan het perspectief van de zelfinter-
pretatie door de onderzochte cultuur. Dit binnenperspectief laat al datgene bui-
ten beschouwing dat van buitenaf op de leefwereld inwerkt (TKH II, p. 223).

Vanuit het binnenperspectief van de leden van een leefwereld lijkt de afstem-
ming van handelingen op elkaar alleen te kunnen plaatsvinden onder de voor-
waarden van het op overeenstemming gerichte handelen. Hun doelgerichte
handelingen worden echter niet slechts communicatief geco6rdineerd, maar
ook via functionele verbanden die niet door hen beoogd zijn en meestal ook
niet binnen de horizon van de alledaagse praktijk waargenomen worden. In
een samenleving met een kapitalistische vrije markt is deze markt 66n van de
belangrijkste systematische mechanismen. De markt stabiliseert niet-geinten-
deerde handelingsverbanden via de functionele koppeling van handelingsgevol-
gen. Deze systematische integratie van de samenleving kan worden onderschei-
den van de sociale integratie ervan. In het geval van sociale integratie wordt het
handelingssysteem door een normatief gegarandeerde of communicatief bereik-
te consensus geTntegreerd. Bij systematische integratie wordt het handelingssys-
teem door de niet-communicatieve sturing van subjectief ongecotirdineerde in-
dividuele beslissingen geintegreerd. Sociale integratie betekent de wederzijdse
afstemming van handelingsoriiintaties, terwijl systematische integratie betrek-

king heeft op de handelingsgevolgen (TKH II, p. 226). De analyse van de syste-
matische integratie vereist een verandering van het methodologische perspec-
tief. Vanuit het waarnemersperspectief kan de systematische werking van het
marktmechanisme worden beschreven als een vanuit het deelnemersperspectief
onzichtbare hand.
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In hoofdstuk 1 is betoogd dat het rationaliteitsconcept van de homo econo-
micus als methodologische hulpfiguur, een onmisbare bouwsteen is voor de
economische systeemtheorie. Ook wanneer de homo economicus louter als
een methodologische hulpfiguur gebruikt wordt, blijft de vraag hoe het econo-
mische model van perfecte mededinging empirische validiteit kan hebben, ge-
zien het feit dat de eigenschappen van de homo economicus een eenzijdige en
overspannen beschrijving zijn van de rationaliteit van de mens. In § 1.1.1 werd
geconcludeerd dat J.S. Mill een aanzet tot een antwoord gaf door te verwijzen
naar de handelingscontext van de economie, waarbinnen de mens die geen
homo  economicus  is,  zich wel gedraagd als  of hij  dat is. Habermas stelt  nu  dat
deze handelingscontext gevormd wordt door de functionalistische imperatie-
ven van het economische systeem. Het is het medium van het economische
systeem, geld, dat de imperatieven voor de instandhouding van het economi-
sche systeem laat doorwerken in de handelingsoriBntatie van actoren. De door
het medium geld gestuurde interacties belichamen daarom niet zozeer een doel-
rationaliteit, maar een functionalistische ofwel systematische rationaliteit (Ent,
p. 388; ND, p. 83). Wel kan het op rationele keuze afgestemde strategische
handelen volgens Habermas gehandhaafd worden als het bij het sturingsmedi-
um geld passende handelingsbegrip.

Volgens Habermas heeft de omschakeling op door geld gestuurde interacties
voor een strategische actor een objectieve omkering van doelstelling en keuze
van middelen tot gevolg. Dat wil zeggen dat de doelstelling van het handelen,
het nastreven van winst, door het systeem gedicteerd wordt en niet door de
onderneming naar believen als organisatiedoelstelling gekozen kan worden:
Eenmaal op het systeem 'ingelogged' ervaart elke onderneming de zakelijke
imperatieven van het systeem. Zo kan een bedrijf zich bijvoorbeeld genood-
zaakt zien om reorganisaties door te voeren die een uitstoot van arbeid met
zich meebrengen. Ongeacht de intenties en emoties van organisatieleden moet
de onderneming de productiemiddelen immers zo organiseren dat ze voldoen-
de winst blijven genereren voor het voortbestaan van de onderneming. Dit is
het verzakelijkende karakter van de systeemdwang ofwel concurrentiedruk.

Het verzakelijkende karakter van de systeemdwang, ofwel het systeemfunc-
tionalisme, biedt volgens Habermas een consequentere oplossing voor de vraag
naar het ontstaan van een instrumentele sociale orde, dan het handelingsmodel
van de homo economicus dat het handelen binnen een kapitalistische vrije
markt uiteindelijk niet kan verklaren. Het ontstaan van een instrumentele so-
ciale orde, dat wil zeggen een sociale orde waarbinnen de deelnemers elkaar
instrumentaliseren voor het bereiken van de eigen doeleinden, kan namelijk
niet verklaard worden uit de dubbele contingentie van onafhankelijk van el-
kaar beslissende Strategische actoren (TKH H, p. 335; ND, p. 82, VE, p. 577).

5       Vgl. N. Luhmann, 1988, p. 57: 'Das Profitmotiv selbst entprivatisiert den, der sich
ihm widmet (...).'.
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Dit is zo omdat de intersubjectieve geldigheid van normen niet kan worden
afgeleid uit 'de belangen en de individuele kosten-baten-berekening van elkaar
toevallig ontmoetende, volgens de doel-middel-rationaliteit beslissende actoren'
(ND, p. 82). Het in § 3.3 besproken free-rider probleem illustreert dit punt: het
opportunisme van de free-rider maakt dat hij een norm zal schenden zodra de
verwachte baten daarvan groter zijn dan de verwachte kosten.

Binnen het systeemfunctionalisme wordt de sociale orde begrepen naar het
model van de grensbewarende systemen, zoals Parsons en Luhmann dit ont-
wikkeld hebben. Habermas probeert zijn systeemconcept, in tegenstelling tot
Parsons en Luhmann, vanuit het begrip van de leefwereld te ontwikkelen. War
dat betekent zal hieronder besproken worden.

4.1.1 Het geldmedium

Geld is het medium waardoor de gedragsturende informatiestromen binnen de
economie gecommuniceerd worden. Het belangrilkste kenmerk van dit me-
dium is dat de informatie die via de geldcode 100pt, de ontvanger niet alleen
over een aanbod informeert, maar hem ook tot aanname of verwerping van
ha aanbod motiveert. Men behoeft daarbij volgens Habermas geen beroep te
doen op het communicatieve handelen, dat hogere eisen stelt aan de actoren en
waarvan de afloop onzekerder is (dissensusrisico).

In een samenleving waar men niet zonder meer kan uitgaan van gedeelde
interpretatiekaders stijgen het benodigde inspanningsniveau en het risico van
dissensus in die mate waarin leefwereldlijke tradities hun autoriteit verliezen.
Het geldmedium kan het communicatieve handelen van overbelasting behoe-
den door het in bepaalde contexten Ie vervangen. Daarbij bespaart het geld-
medium tijd en voorkomt het tevens dat de handelingscourdinatie mislukt van-
wege een meningsverschil omtrent waarden en normen. Het geldmedium kan
de kosten van dissensus besparen, omdat dit medium volgens Habermas de
handelingscot;rdinatie loskoppelt van de leefwereldlijke context en de daarin
ingebedde geldigheidsaanspraken (TKH II, p. 393). Dit vermogen heeft het
geldmedium volgens Habermas, omdat het handelingsbeslissingen conditio-
neert op basis van een empirische motivatie: het verwijst naar de mogelijkheid
van behoeftebevrediging. Dit in tegenstelling tot een rationele motivatie die
steunt op een stellingname ten opzichte van geldigheidsaanspraken (TKH II, p.
398). Eenvoudig gezegd, aanbieder en vrager  van  een  goed of dienst behoeven
het niet eens te worden over de geldelijke of ethische waarde van een product,
om tot een transactie te komen: Men behoeft niet hetzelfde geloof te delen,
dezelfde sexuele voorkeuren ze hebben noch op dezelfde politieke partij te

6     Vgl. N. Luhmann, Wirtschaft als soziales System, in: N. Luhmann, Soziologiscbe
Aufkla™ng     1.    Aufsatze    zur    Tbeorie    sozialer Systeme, Westdeutscher Verlag,
KBln/Opladen, 1970, pp. 210, 212.

133



stemmen, etc., om met elkaar een transactie aan te gaan. Volgens Habermas is
deze ontkoppeling van de leefwereld volledig. Ik zal daarentegen in de volgen-
de paragraaf betogen dat deze ontkoppeling slechts partieel is.

Het geldmedium moet aan bepaalde kenmerken voldoen om het communi-
catieve handelen te vervangen en tegelijkertijd de kans op een doelrationele
handelingsco6rdinatie te vergroten. Habermas baseert zich hierbij op de vier
groepen kenmerken van het geldmedium die Parsons onderscheidde: In tegen-
stelling tot Parsons behandelt Habermas deze kenmerken vanuit het perspec-
tief van het communicatieve handelen (TKH II, pp. 395-399).

Ten eerste wordt het geldmedium door een aantal structurele kenmerken
bepaald. Geld is een code waarmee informatie kan worden overgedragen van
een zender naar een ontvanger. Het geldmedium genereert symbolische uit-
drukkingen die de ontvanger niet alleen over een aanbod informeren, maar
hem ook tot aanname of verwerping van het aanbod motiveren. Aangezien dit
moet verlopen volgens een van het communicatieve handelen onafhankelijk
automatisme, moet de geldcode aan een aantal structurele eigenschappen vol-
doen. De geldcode geldt slechts:

(i) voor een af te bakenen klasse standaardsituaties, namelijk transacties,
(ii) die door eenduidige belangen z6 gedefinieerd zijn,
(iii) dat de handelingsori8ntaties van de betrokkenen door een algemene waar-
de vastgelegd zijn (winst of nut),
(iv) dat alter tussen twee alternatieven kan kiezen (kopen of niet kopen),

(v) dat ego deze keuze door offertes kan beinvloeden,
(vi) dat de actoren zich slechts interesseren voor de consequenties van hande-

lingen, dat wil zeggen dat zij de vrijheid hebben om hun beslissing uitsluitend
te laten afhangen van een calculatie van het handelingssucces in termen van de
algemene waarde winst of nut.

Ten tweede moet het geldmedium bepaalde kwalitatieve eigenschappen heb-

ben, die in de literatuur als de klassieke functies van geld bekend staan. Het
moet (i) gemeten; (ii) in willekeurige hoeveelheden geruild en (iii) opgepot
kunnen worden. Volgens Habermas volgen deze voorwaarden uit de eis dat
ego in een mediumgestuurde interactie op de beslissingen van alter doelratio-
neel moet kunnen inwerken en dat het medium zelf tegelijkertijd het enige toe-

gelaten beinvloedingsmiddel 6n de succesmaatstaf moet kunnen zijn. Het moet
daartoe bewaard, toegeEigend, gecirculeerd en in banken gedeponeerd kunnen
worden.

Op de derde plaats moet het geldmedium worden gekenmerkt door wat
Habermas een structuur van aanspraak en inlossing noemt, aangezien geld
slechts waarde symboliseert en als zodanig slechts geringe intrinsieke waarde
heeft. De door de code vastgestelde aanspraken die als ruilwaarden worden uit-

7          T. Parsons,  Sociological  Tbeory  and Modern Society, The Free Press, New York,
1967.
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gegeven kunnen door reele gebruikswaarden worden ingelost; ze zijn door bij-
zondere reserves zoals goud en trekkingsrechten bij de Wereldbank gedekt.
Deze dekking is niet volledig, maar moet voldoende zijn om het vertrouwen in
een valuta te bewaren.

Een belangrijk verschil tussen het geldmedium en het communicatieve han-
delen is volgens Habermas dat geld een institutionele verankering behoeft in de
privaatrechtelijke instituties van het eigendoms- en contractrecht. De ontkop-
peling van de geldgestuurde interactie van leefwereldlijke contexten maakt een
terugkoppeling naar de leefwereld noodzakelijk, waarbij de transacties vanuit
het eigendoms- en contractrecht genormeerd worden.

Het vierde kenmerk van het geldmedium is dat het een systeemvormend
effect heeft. Het geldmedium legt een functionele koppeling tussen handelings-
gevolgen en stabiliseert aldus de samenhang tussen niet-geintendeerde handelin-
gen. Habermas spreekt hier van een 'normvrije socialiteit' of 'geneutraliseerde
handelingscontext' om aan te geven dat het in het economisch systeem gaat om
een normvrije afstemming tussen subjectief ongeco6rdineerde beslissingen
(TKH II, p. 226).

Habermas' uitdifferentiatiethese houdt in dat deze normvrije socialiteit een
ten opzichte van de leefwereld uitgedifferentieerd subsysteem betreft. Dit bete-
kent dat de systematische integratie via het geldmedium onafhankelijk van leef-
wereldlijke contexten kan plaatsvinden en dat het economische systeem essen-
tialistisch kan worden opgevat als een bestaand maatschappelijk subsysteem,
dat zich stabiliseert en zichzelf ten opzichte van zijn omgeving behoudt. Dit is
mogelijk omdat en in zoverre het economisch systeem zowel het systeeminter-
ne verkeer als het verkeer met de relevante omgeving onder monetaire con-
trole brengt (TKH II, pp. 256, 399; Ent, p. 385).

Op grond van de noodzakelijke leefwereldlijke verankering van het geld-
medium stelt Habermas, in tegenstelling tot Parsons en Luhmann, dat aan de
leefwereld ten opzichte van de subsystemen het methodologische primaat toe-
komt. Bovendien kan een verzelfstandigd subsysteem zoals de economie niet
onafhankelijk van de waarnemingen door de betrokkenen worden waargeno-
men. Dergelijke waarnemingen van de afbakeningen van een subsysteem tre-
den pas in moderne samenlevingen op. Volgens Habermas getuigt het filosofi-
sche discours van de moderniteit sedert de 19de eeuw ervan dat de ontkoppe-
ling van systeem en leefwereld binnen de leefwereld als verdeeldheid en verza-
kelijking waargenomen wordt: Het kenmerk van de moderniteit bestaat vol-
gens Habermas precies in dit ontstaan van een 'innerlijk buitenland', dat wil
zeggen een verzakelijkte sfeer binnen de samenleving. Dit kan volgens
Habermas begrepen worden door na te gaan hoe het economisch subsysteem
zijn uitwisseling met de omgeving onder monetaire controle brengt en wat dit

8     Zie voor Habermas' analyse van dit discours: J. Habermas, Der pbilosopbiscbe
Diskurs der Mode'ne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.
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voor de betrokkenen betekent. Deze uitwisseling zal in de volgende paragraaf
aan de orde komen.

4.2 Het economische systeem en de leefwereld

Vanuit het systeemperspectief gezien bestaat de uitwisseling van het economi-
sche systeem met de private huishoudens uit de uitwisseling van loon tegen ar-
beid en goederen en diensten tegen de effectieve vraag van consumenten. De
uitwisseling tussen het economische systeem en de leefwereld is dus gemoneta-
riseerd. Dat er binnen ondernemingen ook sprake is van machtsuitoefening
door leidinggevenden wil niet zeggen dat het economische systeem via het
machtsmedium is uitgedifferentieerd, zoals bij het politieke systeem het geval
is. De machtsuitoefening binnen ondernemingen staat in het teken van de ar-

beidsovereenkomst die als economische transactie de afkoppeling ten opzichte
van de leefwereld tot stand brengt. Vanuit het perspectief van de leefwereld be-
tekent dit dat zich rond de genoemde monetaire uitwisselingsrelaties de sociale
rollen van werknemer en consument vormen (TKH II, p. 472). Hieronder zal
eerst de relatie tussen het economische systeem en de werknemer besproken
worden en vet-volgens de relatie tussen het economische systeem en de consu-
ment.

Bij Habermas is er geen sprake van een rechtstreekse uitwisseling tussen het
economische systeem en de (staats)burger. De communicatieve boodschappen
uit de leefwereld sluiten niet direct op de geldcode aan. Habermas beschrijft de
relatie tussen de burger en het economisch systeem derhalve als een indirecte
relatie die via de transformatorfunctie van het recht verloopt. Dit zal ter afslui-
ting van deze paragraaf besproken worden.

4.2.1    Arbeid en de leefwereld

Het economische systeem regelt als werkverschaffingssysteem het verkeer met
de leefwereld via de rol van het juridisch geconstitueerde organisatielidmaat-

schap. Habermas noemt sociale relaties formeel wanneer deze juridisch gecon-
stitueerd zijn. Binnen een formele organisatie wordt de sir-uctuur van de rela-
ties dus bepaald door hun juridisch statuut. Met de globale acceptatie van de
voorwaarden van het organisatielidmaatschap door de werknemers verkrijgt
een organisatie volgens Habermas autonomie ten opzichte van de conflict-
gevoelige waarde-orifntaties en handelingsdisposities van de persoonlijkheden

die, vanuit het perspectief van de organisatie, tot haar omgeving behoren
(TKH II, pp. 257, 456). Dit betekent dat de werknemer zich los moet maken
van zijn leefwereldlijke achtergrond om zich in te stellen op het formele han-

delingsbereik. Ze leveren door de inzet van hun arbeidskracht een voor de
organisatie specifieke prestatie en worden daarvoor middels primaire en secun-
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daire arbeidsvoorwaarden beloond. Anders gezegd, volgens Habermas wordt
het voor de sociale integratie wezenlijke co6rdinatiemechanisme van het com-
municatieve handelen binnen organisaties gedeekelijk buiten werking gesteld.
Omdat het organisatielidmaatschap onder de premissen van een juridisch gere-
geld interactiebereik staat en volgens Habermas derhalve geneutraliseerd is:
'verliest het communicatieve handelen in de binnenruimte van organisaties zijn
geldigheidsgrondslag' (TKH II, p. 460). Dit betekent niet dat Habermas van
mening is dat het communicatieve handelen binnen formeel georganiseerde

handelingsbereiken geen rol speelt. De interacties die via het communicatieve
handelen verlopen vormen een netwerk van informele relaties die gezamenlijk
de informele organisatie uitmaken. Zonder deze informele organisatiestructuur
en dus zonder het communicatieve handelen, zouden volgens Habermas de
formeel geregelde sociale relaties geen stand kunnen houden en zouden de doe-
len van de organisatie niet bereikt worden (TKH II, pp. 459,460). Habermas
poogt hiermee recht te doen aan de kritiek die men zijns inziens terecht heeft

geleverd op de idealiserende veronderstellingen van het klassieke bureaucratie-
model. Niettemin meent Habermas dat dit model klopt in zoverre het hande-
len binnen een organisatie onder de voorwaarden van een formeel georgani-
seerd interactiebereik valt. Dit betekent volgens hem dat het communicatieve
handelen binnen formele organisaties onder het voorbehoud staat dat men des-

gewenst, zowel in routine aangelegenheden als in uitzonderingssituaties, op
formele regels van de organisatie kan teruggrijpen. Men is dus niet genood-
zaakt met communicatieve middelen overeenstemming te bereiken. De for-
mele relatie kan weliswaar het communicatieve handelen niet vervangen, maar
ontkracht wanneer nodig de geldigheidsgrondslag ervan door een communica-
tief te duiden situatie te herdefini8ren tot een situatie die geen communicatieve
overeenstemming behoeft. De co8rdinatie kan dan plaatsvinden door de uit-
oefening van hiirarchische macht die in de formele organisatiestructuur is vast-
gelegd.

Dit betekent dat (morele) kritiek binnen een onderneming onschadelijk kan
worden gemaakt, omdat men de handelingscoiirdinatie uiteindelijk niet via de
acceptatie van geldigheidsaanspraken behoeft te laten verlopen. Dit is de reden
dat organisaties zich volgens Habermas aan de invloed van culturele tradities
kunnen onttrekken en zich onafhankelijk kunnen maken van normen en
waarden uit de leefwereld (TKH II, p. 457). Zonder deze neutralisering ten op-
zichte van persoonlijkheden, de cultuur en de samenleving zouden moderne
organisaties volgens Habermas niet de voor hen kenmerkende bewegingsvrij-
heid hebben. Alleen abstracte rechtsgehoorzaamheid is nog een normatieve
voorwaarde waaraan een actor in formeel georganiseerde handelingsbereiken
moet voldoen (TKH II, p. 268).

Kritiek
Habermas' opvatting over de rol van het communicatieve handelen binnen
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organisaties bevat een spanning tussen twee elkaar schijnbaar uitsluitende stel-
lingen. Enerzijds is het communicatieve handelen als coilrdinatiemechanisme
binnen de informele organisatie onmisbaar voor het bereiken van organisatie-
doelen en voor de instandhouding van formele relaties. Anderzijds kan het
communicatieve handelen desgewenst buiten spel warden gezet. Hoe kan een
co8rdinatiemechanisme tegelijkertijd van cruciaal belang ziln en naar believen
buiten spel worden gezet? Deze paradox kan worden opgelost wanneer men
het buiten spel zetten van het communicatieve handelen als een mogelijkheid
ziet die zich in een bepaalde situatie voor kan doen, maar die geen belemme-
ring vormt voor de rol die de informele organisatie kan spelen bij het bereiken
van organisatiedoelen. Het is een beslissing van de betreffende machthebber
om al dan niet in een bepaalde situatie het communicatieve handelen uit te
schakelen. Wanneer deze beslissingsmacht wordt aangewend op een wijze die
rekening houdt met eventuele schadelijke gevolgen voor de informele organisa-
tie en met de tolerantie van dergelijke schade door werknemers, verliest de op-
positie tussen co8rdinatie op basis van formele hiErarchische macht en infor-
mele co6rdinatie het karakter van een tegenstelling.

Op deze manier geinterpreteerd is er geen tegenspraak tussen beide stellin-
gen. Habermas laat echter weinig ruimte voor een dergelijke interpretatie. Hij
stelt immers dat het communicatieve handelen niet alleen incidenteel buiten
spel kan worden gezet, maar tevens in de binnenruimte van organisaties zijn
geldigheidsgrondslag verliest. Het organisatielidmaatschap is ten opzichte van
aanspraken uit de leefwereld geneutraliseerd. Deze stelling is mijns inziens in
tegenspraak met zijn opvatting dat de informele organisatie onmisbaar is voor
het functioneren van de formele organisatie. Wanneer het organisatielidmaat-

schap volledig geneutraliseerd zou zijn, wordt de informele cotirdinatie immers
beroofd van de handelingscoBrdinerende hulpbronnen uit de leefwereld zoals,
al dan niet binnen de organisatiecultuur opgenomen, culturele interpretatie-
kaders en legitieme normen. Habermas sluit met zijn uitdifferentiatiethese de
toegang tot de hulpbronnen Uit de leefwereld af, terwijl deze toegang nu juist
onmisbaar is voor de informele coBrdinatie.

Doordat Habermas onverminderd vasthoudt aan de prioriteit van het bu-
reaucratische model van de organisatie boven de informele organisatie, ontstaat
er het tegenstrijdige beeld van een door levende persoonlijkheden en een dyna-
mische organisatiecultuur 'bezielde' onderneming die niettemin en terzelfder-
tijd onafhankelijk en neutraal is ten opzichte van de leefwereldlijke achter-

grond van haar organisatieleden, dat wil zeggen juist in zoverre zij persoonlijk-
heid zijn en niet alleen abstracte arbeidskracht. Ondanks zijn erkenning van de
rol van de informele organisatie ziet Habermas zich gedwongen vast te houden
aan de prioriteit van het bureaucratische model, omdat dit een logische gevolg-
trekking iS Uit Zijn Uitdifferentiatiethese: dat het economische systeem zich

volledig van de leefwereld ontkoppelt, betekent dat aan de informele organisa-
tie een aan de voorwaarden van het formeel geregelde interactiebereik onderge-
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schikte functie moet worden toegekend. Volgens Habermas handelen organisa-
tieleden daarom 'communicatief onder voorbehoud' (TKH II, p. 460). Wan-
neer we daarentegen zouden vragen naar de voorwaarden die het functioneren
van de informele organisatie stelt aan de rol en functie van formele co8rdinatie,
zou dit kunnen leiden tot de omgekeerde stelling dat het handelen op basis van
formeel vastgelegde structuren en regels onder het voorbehoud staat van de
verenigbaarheid met informele normen en interpretatiekaders. Ik concludeer
daarom dat de hierboven besproken tegenspraak in Habermas' organisatietheo-
rie een gevolg is van zijn maatschappijtheoretische uitdifferentiatiethese en dat
daarom deze uitdifferentiatiethese gerelativeerd dient te worden. Hieronder
zal, op grond van een nader onderzoek naar de rol van de informele organisa-
tie, onderzocht worden hoe deze relativering moet luiden.

Communicatiefbandelen binnen de onderneming
De in de vorige paragraaf genoemde tegenstrijdigheid in Habermas' opvattin-
gen over de functie van de informele organisatie zal in deze paragraaf nader
gespecificeerd worden. De vorming van de informele organisatie of organisatie-
cultuur vindt plaats tegen de achtergrond van de leefwereld. Dat wil zeggen dat
in de vorming van de organisatiecultuur een beroep moet worden gedaan op de
structurele componenten van de leefwereld: persoonlijkheid, legitieme gedrags-
verwachtingen en culturele interpretatiekaders. De primaire socialisatie binnen
de leefwereld is immers de achtergrond voor secundaire socialisatieprocessen
binnen formele organisaties. Hierboven werd gesteld dat de tegenstildigheid in
Habermas' opvatting is dat een organisatie zich niet volledig van de leefwereld
kan ontkoppelen 6n tegelijkertijd gebruik kan blijven maken van de communi-
catieve hulpbronnen uit de leefwereld voor het onderhoud van de informele
organisatie als drager van de formele organisatie.

Wanneer informele relaties en daarmee de organisatiecultuur een rol van be-
tekenis spelen in de handelingscoBrdinatie van werknemers, dan legt deze in-
formele sfeer beperkingen op aan de wilze waarop het management zijn taak
effectief kan uitvoeren. Deze beperkingen kunnen deels latent blijven zolang
het management niet afhankelijk is van deze handelingsco6rdinatie om effect-
ief te opereren. Zij kunnen echter manifest worden wanneer het management
bijvoorbeeld een veel omvattende reorganisatie wit uitvoeren, omdat in dat ge-
val het management wel afhankelijk is van de informele handelingsco8rdinatie.
In de managementliteratuur met betrekking tot veranderingsprocessen in orga-
nisaties is, sedert het begin van de jaren tachtig, in toenemende mate sprake
van een erkenning van de zelfstandige en moeilijk tot niet te beheersen rol van
de organisatiecultuur. Of het nu gaat om de invoering van een kwaliteitszorg
systeern, lean production/banking, automatisering of downsizing, een succesvol
transformatieproces is aangewezen op de betrokkenheid en participatie van
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werknemers: Zonder deze betrokkenheid en participatie loopt men het risico
dat men aan de oppervlakte van de organisatie weliswaar bepaalde formele
structuren tegenkomt, maar dat deze niet ondersteund worden door een op de
nieuwe structuren afgestemde organisatiecultuur. Men ontmoet als het ware
disfunctionele resten van de oude organisatiecultuur of deze ontwikkelt zich in
een ongewenste richting. Voor het welslagen van een veranderingsproces in

een organisatie is het dus noodzakelijk dat men de organisatiecultuur ook in
dit proces betrekt.

Het eigenaardige van een organisatiecultuur is vanuit het managementper-

spectief dat deze niet instrumenteel beheersbaar is voor het management. Dat
wil niet zeggen dat de organisatiecultuur niet door het management doelbe-
wust beinvloed kan worden, maar wel dat de resultaten van deze beinvloeding
niet volledig bepaald kunnen worden. Verschillende onderzoekers wijzen erop
dat ondanks het enthousiasme van het management, de beoogde verandering
van de organisatiecultuur vaak uitblijft of slechts ten dele totstandkomt. Een
eerste verklaring hiervoor is dat het management nog te vaak onderschat wat
een dergelijk veranderingsproces met zich meebrengt.10 Een tweede meer prin-
cipiale verklaring is dat een door het management beoogde verandering van de
organisatiecultuur slechts via communicatief handelen tot stand kan komen,
wat zo zijn eigen eisen met zich meebrengt. Openheid in de communicatie is
een sleutelbegrip wanneer het gaat om het veranderen van de basisveronderstel-

lingen van werknemers omtrent hun alledaagse werkzaamheden. Het doorbre-
ken van de macht der gewoonte vereist dat men zich weer bewust wordt van
de voorstelling van zaken die aan het handelen ten grondslag ligt. Dit is een
moeizaam en vaak ook pijnlijk proces voor de betrokkenen. Men is bang voor
de noodzaak om te moeten veranderen.11 De betrokkenheid bij een verande-
ringsproces zal dan ook niet zomaar totstandkomen. Het management kan
niet verwachten dat het personeel meteen enthousiast is voor de nieuwste

ideeen. Bij het overwinnen van deze weerstand wordt door onder andere
Gouillart en Kelly een belangrijke rol toegekend aan de informele, collegiale of

9    Zie E. Schein, Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey
Bass, San Francisco/Oxford, 1985; W. Koot, I. Hogema, Organisatiecultuttr: jictie
en werkelijkbeid, Coutinho, Muiderberg, 1990; E. Bax, Organisatiecultuuy, tecbnolo-

gie en management in een veranderende samenleving, Het Spectrum, Utrecht, 1991;
A. Buono, Moral Corporate Cultures in a Down-Sized, Restructered World, in:
W. Hoffman en R. Frederick (red.), Business Etbics - Readings and Cases in

Corporate Morality, McGraw-Hill, New York, 1995, pp. 226-233; A. Rajan, Can
Banks Motivate Staff Whilst Downsizing?, in: A. Rajan/P. van Eupen, Winning
People, Create, Southborough, 1994, pp. 1-23; F. Gouillart, J. Kelly, Transforming
tbe Organization, McGraw-Hill, New York, 1995.

10    W. Koot, I. Hogema, 1990.
11    D. Noer, Healing tbe Wounds:  Overcoming tbe Trauma of Layoffs and Revitalizing

Downsized Organizations, ]ossey Bass, San Francisco, 1993.
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zelfs vriendschappelijke communicatie, omdat het overwinnen van weerstand
een verandering van perspectief vereist.12 Het is niet uitgesloten dat het indivi-
du vanuit zichzelf tot een dergelijke perspectiefwisseling komt. Deze komt
echter gemakkelijker en eerder tot stand dankzij informele communicatie met
collega's die men vertrouwt.

Ook voor de formele interactie tussen management en werknemers geldt
dat men communicatief moet handelen voor waI betreft de opzet van de reor-
ganisatie en de betekenis ervan voor de werknemers. De informele communi-
catie kan alleen een bepaald wantrouwen jegens het management verhelpen,
maar niet in de plaats treden van de formele communicatie. Het gaat erom dat
de formele communicatie door de informele communicatie niet tegengespro-
ken, maar ondersteund wordt.

Wanneer men voor een verandering van de organisatiecultuur aangewezen is
op het communicatieve handelen, dan legt dit verschillende beperkingen op
aan het management. Ten eerste staan de uitkomsten van deze 'Verstindigung'
niet bij voorbaat vast. Het telos van het communicatieve handelen is immers
niet op doelrationele wijze beheersbaar (zie de hoofdstukken 2 en 3). Ten twee-
de gaan met het communicatieve handelen ook legitieme gedragsverwachtin-
gen gepaard. Niet alleen de toezeggingen van het management en de voorstel-
ling van zaken die het management geeft, scheppen verwachtingen aan de kant
van de werknemers, ook de manier waarop men de werknemers bij de organi-
satie betrekt doet verwachtingen ontstaan. Wanneer men betrokkenheid en
loyaliteit verlangt van de werknemers is het dus niet vreemd dat zij wederkeri-
ge verwachtingen hebben ten aanzien van de organisatie. Een belangrijk pro-
bleem in dit verband is dat verandering van de organisatie meestal veel on-
zekerheid met zich meebrengt voor werknemers. Men is soms niet zeker van
zijn baan of de arbeidsinhoud na de verandering. Daarnaast kunnen de car-
rioreperspectieven door een reorganisatie verminderen. Wanneer het manage-
ment desondanks een sterke betrokkenheid en loyaliteit van werknemers ver-
wacht, kan op den duur bij de werknemers de vraag niet uitblijven welke voor-
delen er voor hen in het verschiet liggen. Is de organisatie wel loyaal ten op-
zichte van de werknemers? Dikwijls houdt het management geen rekening met
deze verwachtingen van wederkerigheid met als gevolg dat werknemers zich
ernstig tekort gedaan kunnen voelen. Dit laatste manifesteert zich dan in reac-
ties die uiteen kunnen lopen van het zich beperken tot een puur instrumentele
betrokkenheid (berekenende houding) tot disfunctioneel gedrag zoals over-
matig ziekteverzuim, diefstal en sabotage.11 Het management snijdt daarbij
zichzelf in de vingers, omdat de beoogde veranderingen slechts deels of niet
totstandkomen. Het veranderen van een organisatie vereist dus een stijl van lei-

dinggeven die gekenmerkt wordt door een open communicatieve houding,

12     F. Gouillart, J. Kelly, 1995, pp. 42-44.
13    Vgl. A. Buono, 1995, pp. 230-231; A. Rajan, 1994.
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zodat werknemers het management kunnen aanspreken op gedragsverwachtin-
gen (normatieve aspect) die zij hebben en eventueel ook hun onzekerheid en
wensen kunnen uitspreken (expressieve aspect).

Niet alleen bij veranderingsprocessen zijn informele communicatie en de
organisatiecultuur van groot belang, ook bij het alledaagse functioneren van de
arbeidsorganisatie wordt het management geconfronteerd met het belang van
communicatieve handelingsco8rdinatie en een m66r-dan-calculerende-betrok-
kenheid van werknemers. De instrumentele betrokkenheid van werknemers
volstaat in een mechanistische organisatie met een Tayloristische organisatie
van de arbeid. Deze mechanistische organisatie is echter maar in beperkte mate
toepasbaar. In een turbulente omgeving van technolegische innovaties en de
ontwikkeling van nieuwe markten past een meer flexibele onderneming die ge-
kenmerkt wordt door informele en open communicatie tussen afdelingen en
managementniveaus.14 Werknemers moeten, vaak in teamverband, in staat zijn
om zelfcorrigerend te werken. Daarnaast moeten zij in staat zijn flexibel en
zelfstandig Ie reageren op uitzonderingsgevallen. Dit veronderstelt betrokken-
heid van werknemers bij de inhoud van hun werk en communicatieve vaardig-
heden om de handelingen flexibel te coordineren. Kortom, er is sprake van een
beroep op de communicatieve hulpbronnen persoonlijkheid, legitieme gedrags-

verwachtingen en culturele interpretatiekaders voor het realiseren van organi-
satiedoelstellingen.

Wanneer het management er niet in slaagt om de betrokkenheid en zelfstan-
digheid van werknemers via een communicatieve managementstijl te stimule-
ren, biedt het terugvallen op de vastgelegde hi8rarchische macht geen soelaas.

Betrokkenheid bij de organisatie die verder gaat dan een calculerende betrok-
kenheid, 'dat beetje extra voor de organisatie over hebben', kan niet afgedwon-
gen worden.

Wat hier wel zou kunnen werken is communicatieve macht. Een leidingge-
vende kan een zekere reputatie en aanzien hebben verworven waaraan hij of
zij communicatieve macht ontleent om anderen te overtuigen zonder dat er
commentaar of kritiek geuit wordt. Daarnaast kan hil of zij verwijzen naar ge-
deelde waarden van de organisatie wanneer deze bestaan. Habermas beschrijft
deze fenomenen als de mediumwerking van invloed respectievelijk waarden-
binding (TKH II, pp. 410-412), zonder deze toe te passen op de context van

organisaties. Invloed en waardenbinding functioneren volgens Habermas niet
zoals het medium geld, omdat zij uiteindelijk berusten op de rationele motiva-
tie van de betrokkenen. In het geval van invloed vertrouwt men erop dat de
betreffende leidinggevende desgewenst voldoende argumenten kan aandragen
om zijn aanspraken te onderbouwen. Invloed kan dus het communicatieve
handelen ontlasten zolang dit vertrouwen niet erodeert. Waardenbinding be-
houdt zijn ontlastende werking zolang de betroffen waarden in voldoende

14    G. Morgan, Images ofOrganization, Sage Publications, Bristol, 1986, pp. 34-50.
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mate gedeeld worden in de organisatie.
Op grond van de hierboven reeds bekritiseerde uitdifferentiatiethese rekent

Habermas de media invloed en waardenbinding tot de leefwereld en hebben zij
hooguit een marginale functie binnen organisaties. Leidinggevenden binnen
formeel georganiseerde interactiebereiken behoeven immers geen gebruik te
maken van deze media, omdat zij terug kunnen vallen op formele regels en
hun hiErarchische macht. Het is echter duidelijk dat deze gegeneraliseerde vor-
men van communicatie ook binnen organisaties een rol van betekenis spelen
en dus niet strikt toI de leefwereld gerekend kunnen worden. Kunneman Zegt
hierover het volgende: 'Het maakt voor het functioneren van een afdeling bij-
voorbeeld een wezenlijk verschil uit of een chef al dan niet 'in aanzien staat' bij
de betrokken werknemers. Een dergelijk respect hangt direct samen met diens
communicatieve kwaliteiten, met de mate waarin hij of zij erin slaagt om bin-
nen de formele organisatie als communicatief aanspreekbare sociale actor op te
treden. Op dezelfde manier berust de invloed die de verschillende leden van
een organisatie hebben niet uitsluitend op hun formele positie binnen de orga-
nisatiehiErarchie, maar ook, en vaak zelfs in aanzienlijke mate, op de waarde-
ring van hun persoon en de manier waarop zij zich als communicatieve actor
in de organisatie manifesteren. ,15

De rol van het communicatieve handelen binnen formele organisaties zoals
die hierboven beschreven is noopt tot een herbezinning op de strikte scheiding
tussen leefwereld en het economische systeem zoals Habermas deze voorstelt.
Kunneman corrigeert deze strikte scheiding. Er is volgens hem sprake van een
culturalisering van het economische systeem. 16 Wanneer communicatieve hulp-
bronnen worden ingezet voor het bereiken van organisatiedoelstellingen, zoals
bijvoorbeeld het stimuleren van de persoonlijke betrokkenheid of van een be-
paalde gewenste ontwikkeling van de organisatiecultuur, kunnen organisaties
beschreven worden als bipolaire constellaties van systematische en sociale inte-
gratie. Dat betekent dat effici8ntie, rendement en continuiteit niet de enige
waarden zijn, maar dat de organisatie ook aandacht schenkt aan de kwaliteit
van leven en werken. Kunneman spreekt van bipolariteit wanneer zowel de
systeemlogica als de eigen logica van het communicatieve handelen gelijktijdig,
openlijk en spanningsvol van kracht zijn. Hij acht het dus niet uitgesloten dat
beide logica's in het bedrijfsleven met elkaar co-existeren, waarbij het primaat
toekomt aan de systeemlogica boven de communicatieve logica. Dit primaat
houdt volgens Kunneman in dat in het economische systeem de communica-
tieve verwachtingen structureel getemperd zijn, op grond van het als legitiem

15     H. Kunneman, Arbeid, surplusvervreemding en eigenwerk, in: H. Kunneman, J.
Keulartz, Rondom Habermas. Analyses en kritieken, Boom, 1985, p. 67.

16     H. Kunneman, Mediatisering van de leefwereld en culturalisering van het systeem.
Exit Habermas?, in: C. Bouw, B. Kruithof (red.), De kern van bet verscbil: culturen
en identite:ten, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1993, pp. 233-253.
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erkende overwicht van systeemimperatieven en de daarmee verbonden domi-
nantie van efficiintie en resultaatgerichtheid.

Dat in het economische systeem de communicatieve verwachtingen structu-
reel  getemperd.zijn is mijns inziens echter nog geen reden om te spreken van
een primaat van de systeemlogica. Een reden om niet van een primaat te spre-
ken is dat het communicatieve handelen niet altijd zonder disfunctionele con-
sequenties buiten spel kan worden gezet, noch gefnstrumentaliseerd kan wor-
den. Onder instrumentalisering verstaat Kunneman het manipulatief gebruik-
maken van de communicatieve pool van bipolaire constellaties. Dat wil zeggen
dat in de eerste plaats aan systeemimperatieven wordt voldaan, terwijl tegelij-
kertijd slechts in schiln tegemoet gekomen wordt aan communicatieve ver-
wachtingen. Een voorbeeld is het profiteren van de grotere betrokkenheid en
loyaliteit van werknemers zonder een wederkerige betrokkenheid en loyaliteit
van de kant van de onderneming. Hierboven is echter betoogd dat dit gebruik
zo zijn beperkingen kent die voortkomen uit de eigenaardigheid van het coBr-
dinatiemechanisme van het communicatieve handelen zelf.17 Deze eigenaardig-
heid is er voor verantwoordelijk dat een instrumentele inzet van het communi-
catieve handelen op den duur geen instrumentalisering toelaat. Wanneer het
management immers slechts manipulatief gebruik maakt van de hulpbronnen
van het communicatieve handelen, door latent strategisch te handelen, zullen
deze op den duur eroderen. In plaats van wederzijds begrip treedt dan wan-
trouwen op.

Er is dus inderdaad sprake van een spanningsvolle co-existentie van twee
verschillende integratiemechanismen of logica's, zoals Kunneman beweert,
maar niet van een primaat van de ene logica boven de andere. Het communica-
tieve handelen eist zi in eigen ruimte op in de binnenruimte van organisaties en
kan slechts met het risico van erosie van de communicatieve hulpbronnen
geinstrumentaliseerd worden. Dit laatste kan ook het voldoen aan de systeem-
imperatieven in gevaar brengen, omdat de effectiviteit van de organisatie er
door kan verminderen. Ik kom hierop in paragraaf 5.1.1 terug, wanneer de
relatie tussen rationaliteit en de effectiviteit van de ondernemingsstrategie be-

sproken wordt.

Relativering van de uitdiffeyentiatietbese met betrekking tot arbeid
Het bovenstaande betoog over de belangrijke rol van het communicatieve han-
delen en van de media invloed en waardenbinding binnen formele organisaties
impliceert niet dat Habermas er naast zit wanneer hij stelt dat het communica-
tieve handelen, zodra het voor het functioneren van de organisatie vereist heet
te zijn, buitenspel kan worden gezet. Dit betekent echter niet, zoals Habermas

17 Ook Kunneman wijst op de eigen logica van communicatieve processen waarvan
de continuiteit door instrumentalisering bedreigd wordt. Zie H. Kunneman, 1993,
p. 238.
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stelt, dat de geldigheidsgrondslag van het communicatieve handelen binnen or-
ganisaties sowieso komt te vervallen. Dat zou betekenen dat de werkzaamheid
van de informele organisatie stilgelegd wordt wat, gezien de functie die Haber-
mas aan de informele organisatie toekent, ernstige gevolgen heeft voor de effec-
tiviteit van een organisatie.

Met zijn stelling dat het communicatieve handelen buiten spel kan worden
gezet verwoordt Habermas het belangrijke inzicht dat formele organisaties
zich ten dele van de leefwereld kunnen ontkoppelen en dat derhalve zelfont-
plooiing, bedrijfsdemocratisering en allerlei andere aan het goede Gamen)leven
georiBnteerde doelstellingen met op de eerste plaats komen. Volgens Habermas
is deze ontkoppeling volledig. Hierboven is daarentegen betoogd dat deze ont-
koppeling slechts partieel kan zijn. Daarom onderschat Habermas de rol van
het communicatieve handelen in organisaties en de aanknopingspunten die dit
biedt voor de ontplooiing in de arbeid.

Men kan het perspectief aanzienlijk verruimen door naast zelfontplooiing in
de arbeid, andere morele en ethische aspecten van de bedrijfsvoering erbij te
betrekken. In de interactie tussen leidinggevenden en ondergeschikten, en ook
tussen werknemers op hetzelfde hierarchische niveau, kunnen allerlei legitieme
normen en/of ethische waarden van de betrokkenen in het geding zijn. De be-
drijfsethische casuYstiek biedt tal van voorbeelden waarin een werknemer van-
wege ernstige morele bezwaren tegen een bepaalde handelwijze binnen een be-
drijf, de openbaarheid zoekt om het een en ander wereldkundig te maken. Het
extern aan de bel trekken gebeurt meestal nadat de werknemer intern op dove-
mansoren is gestuit. Deze wbistleblo ing-problematiek getuigt er opnieuw van
dat de leefwereld niet zonder repercussies buiten de deur van formele organisa-
ties kan worden gehouden.18 Moreel goed te beargumenteren verwachtingen
die door werknemers in het geding worden gebracht vormen een test voor de
morele kwaliteit van de interne communicatie. 19

In een interne bedrijfsethische conflictsituatie heeft degene die morele be-
zwaren heeft niet zonder meer gelijk. De bezwaren van de 66n hoeven immers
nog niet de bezwaren van de ander te zijn. In dit verband kan het onderscheid
tussen moraal en ethiek worden toegepast. Wanneer een werknemer bijvoor-
beeld de bescherming van het milieu erg belangrijk vindt en in zijn vrije tijd
bijvoorbeeld actief is voor milieudefensie, dan zal hij of zij eerder menen dat
een onderneming in haar milieubeleid tekortschiet. Wil de milieubewuste

18    Zie J. Verstraeten, J. van Gerwen, Business en etbiek Spelregels voor bet etbiscb

ondernemen, Lannoo, Tielt, 1995, p. 129; M. Velasquez, Business Ethics. Concepts
and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, pp. 401-404; R.
DeGeorge, Business Ethics, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

19    Vgl. A. Zerfaft, Dialogkommunikation und strategische Unternehmensfohrung,
in: G. Bentele, H. Steinmann, A. Zerfaft, Dialogorientierte Unternebmens-
kommunikation Grundlagen - Praxise brungen- Perspektiven, Vistas, Berlijn, 1996,
p. 43.
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werknemer echter binnen de organisatie gehoord warden, dan zal hij of zij
toch moeten proberen om legitieme (dat wil zeggen algemeen gedeelde) ge-
dragsverwachtingen met betrekking tot het milieu als argumenten te gebrui-
ken. Ook een gerelativeerde uitdifferentiatiethese impliceert daarom dat een
formele organisatie geen recht kan doen aan alle persoonlijke waarden die door
werknemers gekoesterd worden. Er zal dus ook altijd een spanning blijven be-
staan tussen de systematische en de sociale integratie van arbeid. Dat wil zeg-
gen dat het mogelijk is dat er een verdinglijkende werking uitgaat van partici-
patie aan organisaties. Hiervan is sprake in zoverre men zijn eigen particuliere
waardenoriEntaties moet opschorten. Hoe meer men zich tot een dergelijke
opschorting genoodzaakt ziet en hoe belangrijker de persoonlijke waarde die
in het geding is, hoe meer deze verdinglijking zich doet gelden.

Dit verdinglijkingseffect met betrekking tot de persoonlijke waarden kan
zich uitbreiden tot de sfeer van de legitieme gedragsverwachtingen. Wanneer
morele bezwaren binnen een onderneming op dovemansoren stuiten, staan
niet alleen de persoonlijke waarden in de kou, maar wordt men geconfronteerd
met het feit dat de onderneming waarvoor men werkt het niet zo nauw neemt
met de belangrijkste morele normen van de samenleving. De boedelscheiding
tussen de persoonlijke en sociale identiteit van de werknemer als burger,
ouder, consument, gelovige etc. en de rol die men als werknemer mag vervul-
len wordt dan bijna volledig. Dit is een mogelijke, maar geen noodzakelijke
stand van zaken binnen een organisatie, terwijl Habermas daarentegen deze

volledige boedelscheiding als het normale geval beschrijft. Is het niet veeleer zo
dat een dergelijke organisatie juist getypeerd door een geringe morele kwaliteit
van de interne communicatie, waardoor de interne legitimatiebehoefte niet
zelfstandig door de onderneming gedekt wordt?

Toegespitst op een interne bedrijfsethische conflictsituatie kan men stellen
dat een leidinggevende weliswaar de mogelijkheid heeft om een moreel be-
zwaar te negeren en kan teruggrijpen op hiErarchische macht, maar dat hij of
zij dat daarom nog niet boeft te doen. Wanneer men het communicatieve hande-
len in zo'n geval uitsluit is er sprake van een verdinglijkende managementstijl.
Een verdinglijkende managementstijl wordt gekenmerkt door het negeren van
al dan niet legitieme bezwaren en verwachtingen aan de kant van de werkne-
mers, terwijl een niet-verdinglijkende managementstijl tenminste de bezwaren
en verwachtingen serieus neemt door er op een voor de betrokkenen bevredi-

gende wilze mee om te gaan.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de verhouding tussen

het economische systeem als werkverschaffingssysteem en de leefwereld min-
der dichotoom geconceptualiseerd moet worden dan Habermas doet.20 Er be-
staat geen duidelijke grens tussen het economische systeem en de leefwereld
wanneer zoals hierboven is betoogd:

20    Vgl. H. Kunneman, 1993, p. 235.
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(i) het co6 rdinatiemechanisme van het communicatieve handelen functioneel is
voor het bereiken van de formele doelstellingen binnen de organisatie;
(ii) de media invloed en waardenbinding, die volgens Habermas in de leef-
wereld verankerd zijn, eveneens een handelingscoBrdinerende rol binnen de
organisatie vervullen;
(iii) legitieme gedragsverwachtingen ook in de binnenruimte van organisatie
door organisatieleden tot gelding kunnen worden gebracht, zodat zij het func-
tioneren van een organisatie medebepalen.

Aan deze drie punten kan nog een vierde punt worden toegevoegd. Het
buiten spel zetten van het communicatieve handelen door een beroep te doen
op de formele organisatiedoelstellingen, veronderstelt dat het reeds duidelijk is
hoe deze het beste bereikt kunnen worden. De formele doelstellingen van ren-
tabiliteit en continuiteit zeggen echter niets over hoe een concrete organisatie
zijn bestaan op langere termijn kan verzekeren door een concurrentiBle renta-
biliteit te behalen. Daarvoor zal men een strategie moeten ontwikkelen. In het
strategische besluitvormingsproces van een organisatie vinden behalve politie-
ke machtspelletjes ook gedachtewisselingen plaats over de vraag wat een goede
strategie is. Het op overeenstemming gerichte handelen, en daarmee de leef-
wereld, zal dus ook in deze strategische context een rol van betekenis spelen
(zie hoofdstuk 5).

Het economische systeem kan dus de uitwisseling met de omgeving via de
rol van het juridisch geconstitueerde organisatielidmaatschap niet volledig van
de leefwereld ontkoppelen. De uitdifferentiatiethese dient daarom gerelativeerd
te worden. Organisaties blijven ingebed in de leefwereld en putten uit de com-
municatieve hulpbronnen die deze biedt, bijvoorbeeld voor het onderhouden
van een morele organisatiecultuur:' In de volgende paragraaf zal de uitdifferen-
tiatiethese besproken worden in zoverre deze de uitwisseling met de consu-
ment betreft.

4.2.2    Transacties en de leefwereld

In deze paragraaf zal onderzocht worden of geld als medium geschikt is om
markttransacties volledig te ontkoppelen van de leefwereld. Om deze vraag te
beantwoorden, zal worden onderzocht of het prijsmechanisme als courdinatie-
mechanisme volstaat om transacties op een markt tOt stand te brengen.

Habermas' stelling dat in de standaardsituatie van een markttransactie de
interactie via het geldmedium volledig wordt ontkoppeld van de leefwereld
veronderstelt dat via prijzen alle relevante informatie voor het totstandkomen
van een transactie uitgewisseld kan worden. Mijns inziens hebben prijzen wan-
neer ze concrete transacties betreffen, in tegenstelling tot de ideaaltypische
transacties van de algemene evenwichtsanalyse, weliswaar een onmisbare, maar

21     Vgl. J. Verstraeten, J. van Gerwen, 1995, pp. 28-29.
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tevens zeer beperkte informatieve functie. De enige informatie die de koper
doorgaans aan prijzen kan ontlenen, is dat de producten of diensten te koop
zijn en hoeveel ze kosten (ik abstraheer van die gevallen waarin de prijs een
middel is om een bijzondere eigenschap van een product uit te drukken of te
bevestigen, bijvoorbeeld als zijnde een luxe-artikeD. De prijs bevat geen infor-
matie over de eigenschappen van het product of dienst, noch over leverings-
voorwaarden, garantie en service, noch over het (veilige) gebruik van het pro-
duct, noch over milieu-effecten etc..

Wanneer we in tegenstelling tot het ideaaltypische model van perfecte mede-

dinging ervan uitgaan dat de marktpartijen niet perfect geinformeerd zijn,
heeft de informatiebehoefte van afnemers mogelijk betrekking op al die ken-
merken van het aanbod die niet door de prils gespecificeerd worden. In de mar-
ketingleer en praktijk is dit een bekend gegeven. E6n van de kernfuncties van
de marketing is immers met de personen in de diverse belangengroepen te
communiceren over het product, de dienst of de organisatie, met behulp van
communicatie-instrumenten zoals reclame, persoonlijke verkoop en public
relations, met als doel hen te informeren, te overtuigen of te herinneren aan

22

bepaalde eigenschappen van het product, de dienst of de organisatie.
Het prijsmechanisme alleen is dus meestal niet toereikend om de noodzake-

lijke informatie ten behoeve van transacties op een markt te communiceren.
Schreuder meent dat we daarom moeten kijken naar de bundeling van co8rdi-
natiemechanismen waarmee markttransacties tot stand komen. Daarmee doet

hij een voorstel om de in de economische organisatietheorie gangbare dichoto-
mie tussen marktcoBrdinatie die per definitie samenvalt met co8rdinatie via
het prijsmechanisme, en organisatorische coBrdinatie als zijnde communicatie
die niet via prijzen verloopt, op te geven.23 In plaats daarvan onderscheidt hij
een zevental co6rdinatiemechanismen die in bepaalde combinaties markttrans-
acties en transacties binnen ondernemingen kunnen co6rdineren. Deze zijn: 1.

wederzijdse aanpassing; 2. standaardisatie van normen; 3. standaardisatie van
vaardigheden; 4. standaardisatie van productieprocessen; 5. standaardisatie van
de output; 6. directe supervisie en 7. prijzen.24 Schreuder geeft een aantal voor-
beelden van markttransacties waarbij behalve de prijs ook andere cotirdinatie-
mechanismen een rol spelen. Zo noemt hij het islamitisch verbod op rente als
een voorbeeld van een gestandaardiseerde norm die een rol speelt bij transacties
in islamitische landen. Daaraan voegt hil toe dat een dergelijke norm in onze

22   P. Leeflang, P. Beukenkamp, Probleemgebied marketing, een managementbenade-
ring, band lb, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1987, p. 235.

23   H. Schreuder, Coase, Hayek, and Hierarchy, in: S. Lindenberg, H. Schreuder,
Interdisciplinag Perspectives on Organization Studies, Pergamon Press, Oxford,
1993.

24 Deze typologie van co6rdinatiemechanismen voorzover het 'organisatorische'
codrdinatiemechanismen betreft (1-6), heeft Schreuder ontleend aan Mintzberg. zie
H. Mintzberg, Mintzberg on Management, The Free Press, New York, 1989.
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ogen misschien vreemd mag lijken, maar dat we ons moeten realiseren dat ook
onze normen gestandaardiseerd zijn, wat wil zeggen dat we binnen de eigen
cultuur met elkaar ongeveer dezelfde verwachtingen delen op wat eerlijk zaken
doen inhoudt.

In termen van de maatschappijtheorie van Habermas betekent dit dat trans-
acties zijn ingebed in de normatieve context van de intersubjectief gedeelde so-
ciale wereld. Dat wit zeggen dat algemene legitieme gedragsverwachtingen ook
van toepassing zijn op markttransacties. Dergelijke normen kunnen vooraf-
gaande aan de marktco6rdinatie de set van overwogen alternatieven mede be-
palen. Ook kunnen zij in de marktcoilrdinatie via het communicatieve hande-
len (impliciet) tot gelding worden gebracht.

Wederzijdse aanpassing betekent dat codrdinatie wordt bereikt via infor-
mele communicatie, zoals bijvoorbeeld tussen twee werknemers. Het adjektief
'informeel' duidt daarbij op het niet door de organisatiestructuur voorgeschre-
ven karakter van de communicatie. Hierboven zagen we dat Habermas het
communicatieve handelen binnen organisaties een rol toekent binnen de infor-
mele organisatie. Informele co8rdinatie via wederzildse aanpassing kan dus be-
halve op openlijke strategische communicatie, ook op communicatief handelen
berusten. Nu is wederzijdse aanpassing volgens Schreuder eveneens van toepas-
sing op markttransacties. Hiermee rijst de vraag of het communicatieve hande-
len als codrdinatiemechanisme van toepassing is op markttransacties. Anders
gezegd, wanneer is het van belang om met de transactiepartner overeenstem-
ming te bereiken, om op basis van de op deze wijze Ie bereiken gemeenschap-
pelijke situatiedefinitie de individuele handelingsplannen uit te voeren?

In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer een onderneming via de
marketingcommunicatie potentiBle afnemers wil informeren en overtuigen van
eigenschappen van het product, de dienst of de organisatie, behalve de mede-
deling van de prijs, ook op overeenstemming gericht handelen nodig is. Bij het
informeren en overtuigen van transactiepartners is men immers aangewezen
op de vrije acceptatie van geldigheidsaanspraken door deze transactiepartners.
Het voorbeeld van Max Havelaar koffie kan dit illustreren.

De prijs van Max Havelaar-koffie zegt de consument alleen dat deze koffie
duurder is dan vergelijkbare A-merken. Er is additionele informatie nodig
voordat er bij de consument de opvatting kan postvatten dat Max Havelaar-
koffie zich van andere koffie onderscheidt doordat er voor deze koffie een 'eer-
lijke prijs' is betaald. Dat wil zeggen dat het hier, volgens de Max Havelaar-
organisatie, niet alleen om koffie gaat, maar ook om eerlijke handel en dat de
prijs dit mede uitdrukt. De marketingcommunicatie van Max Havelaar bevat
niet louter informatie, maar tevens de normatieve geldigheidsaanspraken dat
het juist is om een eerlijke prijs te betalen en dat de prijs die op de wereldmarkt
voor koffie tot stand komt geen eerlijke prijs is. Daarnaast moet de consument
erop vertrouwen dat de Max Havelaar-organisatie inderdaad de meerprils ten
goede doet komen aan de koffieboeren zoals op de verpakking vermeld wordt,
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kortom, dat deze organisatie oprecht meent wat ze zegt. Uit dit voorbeeld
moge blijken dat de verkoop van Max Havelaar-koffie niet los van de leef-
wereldlijke achtergrond plaatsvindt. In de marketingcommunicatie worden zo-
wel culturele interpretatiekaders als intersubjectief gedeelde legitieme gedrags-
verwachtingen aangesproken.

De verkoop van Max Havelaar-koffie is niet de uitzondering die de regel van
ten opzichte van de leefwereld ontkoppelde economische transacties alleen
maar zou bevestigen. Dat het geldmedium de eigenschap heeft transacties vol-
ledig van de leefwereld te ontkoppelen, veronderstelt dat de transactiepartners
perfect geinformeerd zijn. Dit is echter nooit het geval. Het is dus omgekeerd
veeleer de regel dat transacties door een combinatie van verschillende co8rdina-
tiemechanismen tot stand komen. E6n van deze codrdinatiemechanismen is
het op overeenstemming gerichte handelen. Dit kan ook worden ge'illustreerd
met een voorbeeld waarbij geen expliciet morele of ethische claims in het ge-
ding zijn. Neem de marktkoopman waaraan gevraagd wordt of zijn onrijpe
avocado's al rijp zijn, zodat ze nog dezelfde dag gebruikt kunnen worden. Wat
de marktkoopman ook antwoordt, hi j zal ten minste de schijn van het op over-
eenstemming gericht handelen moeten wekken, als hij de potentiifle klant over
de rijpheid van de avocado's wil informeren. Dit is zo ongeacht de vraag of de
marktkoopman een strategische of een op overeenstemmingsgerichte instelling
heeft. Ook een latent-strategische spreker moet immers de schijn wekken op-
recht te zijn orn effectief te manipuleren. Degeen die de vraag stelde zal moeten

beslissen of hij de marktkoopman vertrouwt.
Dat naast de prijs het op overeenstemming gerichte handelen als courdina-

tiemechanisme nodig is om transacties tot stand te taren komen, betekent dat
transacties in het algemeen niet volledig van de leefwereld ontkoppeld zijn.
Dat dit zo is blijkt, behalve Uit de beperkte functie van het geldmedium als me-

dium, ook uit het gegeven dat transacties kunnen stuiten op morele of ethische
kritiek die zaken betreft die niet via wetgeving zijn vastgelegd. De morele pro-
blematiek kan zowel de marketingcommunicatie als ook de transactie zelf be-
treffen. Er gelden bijvoorbeeld regels voor de verkoop van geweldsvideo's aan

minderjarigen die de branche aan zichzelf opgelegd heeft als gevolg van morele
kritiek op dergelijke transacties. Ook de speelautomatenbranche kent een ei-
gen gedragscode die op initiatief van de branche zelf tot stand is gekomen. In
sommige gevallen ligt de leefwereldlijke conflictstof zo gevoelig dat men niet
eens mag voldoen aan de vraag van de klant. De uitzendbranche bijvoorbeeld
heeft gedragsregels geformuleerd ter voorkoming van discriminatie van uit-
zendkrachten op grond van hun huidskleur. 25

De marketingcommunicatie is er soms expliciet op gericht om morele of
sociale weerstanden tegen een product weg te nemen. Zo proberen tabaksfabri-

25        1. Meloen, Makkelijker  gezegd...  Een  onderzoek naar  de werking van een  gedragscode
vooruitzendbureaus ter voorkoming van discriminatie, VUGA, 's-Gravenhage,  1991.
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kant:en de weerstand tegen rookgedrag in voor hen gunstige banen te leiden
door het publiek erop te wijzen dat 'we er samen wel uitkomen', dat er door
overleg regelingen mogelijk moeten zijn die zowel de belangen van rokers als
niet-rokers in acht nemen. Blijkbaar is de uitdifferentiatie van het economisch
systeem en daarmee de autonomie van dit systeem ten opzichte van de leef-
wereld niet volledig, maar partieel.26 Het is niet zo dat alles mag worden aange-
boden aan iedereen. Veel is bij wet gereguleerd. Daarnaast ontmoeten trans-
acties en de marketingcommunicatie binnen de wettelijk toegestane of gedoog-
de handelingsruimte morele of ethische kritiek. Transacties zijn ontkoppeld
van de leefwereld voorzover men zich als aanbieder en als vrager van produc-
ten of diensten niet behoeft te storen aan geldende normen en morele of ethi-
sche kritiek, of sowieso aan verschillen in opvattingen. Het geldmedium maakt
weliswaar een transactie tussen onsolidaire vreemden mogelijk, maar maakt
tevens een einde aan hun eventuele wederzijdse onverschilligheid. Naarmate de
ene transactiepartner meer afhankelijk is van de betrouwbaarheid van de
ander, zal men behalve de contractuele vastlegging van afspraken ook streven
naar een vertrouwensrelatie op lange termijn. Op deze manier kan men trans-
actiekosten vermijden. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Marktmoraliteit en transactiekosten
Zelfs wanneer het product of de dienst op zichzelf in de samenleving niet op
morele of ethische weerstanden stuit, blijven er normen van toepassing op
transacties en de daaraan gerelateerde marketingcommunicatie. Deze normen
hebben betrekking op acceptabele en onacceptabele manieren van zaken doen.
Zo wordt het schenden van mondelinge afspraken in het Nederlandse bedrijfs-
leven als onacceptabel beschouwt, evenals het aanbieden of accepteren van
steekpenningen.27 In de Nederlandse Reklame Coden treft men onder andere
normen aan met betrekking tot misleidende en kwetsende communicatie. Een
aantal van deze normen is van toepassing op het communicatieve handelen als
coBrdinatiemechanisme voor markttransacties en hebben betrekking op de

26 Etzioni spreekt van 'encapsulated competition' waarmee hij de stelling verdedigt
dat concurrentie op een markt zichzelf niet instandhoudt, maar door een capsule
van normen en waarden omringd en instand gehouden wordt. Granovetter spreekt
eveneens van het ingebed zijn van economische transaaies in sociale relaties. Mijn
these van een relatieve uitdifferentiatie van het economische systeem komt hiermee
overeen. A. Etzioni, 1988, p. 199; M. Granovetter, Economic Action and Social
Structure: The Problem of Embeddedness, in: American Journal ofSociology, Vol.
91, nr. 3, nov. 1985.

27  P. de Hen, Fem/Lagendijkenquhe: bedrijfsethiek in de praktijk, in: Fem 6,11

maart 1989, pp. 38-39.
28     Stichting Reclame Code, Informatie betye#ende de werkwijze van de Reclame Code

Commissie en bet College van Beroep, Amsterdam, 1994.
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inlossing van de in marketingcommunicatie gedane geldigheidsaanspraken.
29

Deze normen komen hierop neer dat men de verantwoordelijkheid dient te ne-
men voor de correctheid van de verschafte informatie en gebruikte verkoop-
argumenten (waarheidsclaim), dat het gezegde maatschappelijk acceptabel is
(normatieve juistheidsclaim) en dat men meent wat men zegt (waarachtigheids-

claim).
Het wekken van de indruk dat men garant staat voor de inlossing van

geldigheidsaanspraken, dat wil zeggen het wekken van vertrouwen, is een ver-
eiste voor een soepel functioneren van de economie:' Voor het tot stand ko-
men van de meeste transacties tS immers naast de prijs niet alleen additionele
informatie nodig, maar moet de ontvanger erop kunnen vertrouwen dat de
bijbehorende geldigheidsaanspraken desgevraagd kunnen worden ingelost. Dit
betekent dat hij de drie geldigheidsaanspraken moet accepteren om de informa-
tie te kunnen gebruiken voor de afstemming van zijn handelingsplannen. Voor
het wekken van dit vertrouwen is het evenwel niet noodzakelijk dat men ook
daadwerkelijk voor de inlossing van deze aanspraken garant staat. Ook door de
schijn van op overeenstemming gericht handelen hoog te houden, dat wil zeg-
gen door latent strategisch te spreken, kan men het gewenste vertrouwen wek-
ken en tegelijkertijd beschamen. Het totstandbrengen van een vertrouwens-

relatie via het (eventueel slechts schijnbare) communicatieve handelen gaat dus
gepaard met het risico van bedrog. Voor het instandhouden van een vertrou-
wensrelatie op lange termijn is manipulatie en bedrog, wanneer het ontdekt
wordt, uiteraard funest.

Naarmate het belang en de complexiteit van de additionele informatie
groeit, wordt ook de vertrouwensproblematiek acuter. Men grijpt dan eerder

naar het middel van contractuele vastlegging van het een en ander. Omdat in
een contract niet alles vastgelegd kan worden, het vaak kostbaar is om een con-
flict juridisch te beslechten en het niet altijd efficient is om contracten op te
stellen, bestaan er transactiekosten: kosten die samenhangen met het opstellen,
uitvoeren en het toezien op de naleving van een contract, die mede het gevolg
zijn van het risico van opportunistisch gedrag.31 Volgens Williamson is de
hoogte van de transactiekosten bepalend voor de keuze tussen het uitvoeren
van een transactie via de markt danwel via de hifrarchie van een organisatie.
Aangezien organisaties minder kwetsbaar zijn voor opportunistisch gedrag,
zou het in het geval van hoge transactiekosten die het gevolg zijn van het risico

29        Vgl. R. Jeurissen, B. van de Ven, De marketingkant van bet gelijk. Over scbone scbijn

en waarbeid in marketing, F&G Publishing, Utrecht, 1996.
30    Vgl. A. Sen, Does Business Ethics Make Economic Sense? In: P. Minus (red.), 7be

Etbics ofBusiness in a Global Economy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
1993, p. 59: 'The issue of trust is central to all economic operations.' .

31    0. Williamson, Markets and Hierarchies. Analysis  and Antitrust Implications, The
Free Press, New York, 1975, p. 9.
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van opportunistisch gedrag economisch rationeel zijn om te kiezen voor orga-
nisatorische codrdinatie. Edn van de redenen dat organisaties volgens
Williamson minder kwetsbaar zouden zijn voor opportunistisch gedrag is dat
organisaties, in tegenstelling tot de markt, beschikken over de eerder genoem-
de organisatorische co6rdinatiemechanismen, waaronder wederzijdse aanpas-
sing en standaardisatie van normen. Wanneer we echter met Schreuder de
dichotomie tussen markt- en organisatorische co6rdinatie opgeven, zien we dat
de co6rdinatiemechanismen van het communicatieve handelen (wederzijdse
aanpassing) en de standaardisatie van normen ook van toepassing zijn op
markttransacties. Het mogelijke gebruik van deze coBrdinatiemechanismen op
de markt verkleint de relatieve voordelen van een keuze voor hierarchie, wan-
neer het erom gaat transactiekosten te vermijden. De naleving van de markt-
moraliteit, met name het onderhouden van een vertrouwensrelatie, vermindert
immers de kosten die gemaakt moeten worden om de naleving van een con-
tract te garanderen of maakt het opstellen van een contract en de daaraan ver-
bonden kosten overbodig.

32

Niettemin blijven er belangrijke verschillen bestaan tussen de hiifrarchie en
de markt met betrekking toI het afdekken van het risico van opportunistisch
gedrag. Directe supervisie en het managementbeheersingssysteem kunnen al-
leen in een hiirarchie gebruikt worden en maken het mogelijk door toezicht,
straf en beloning de motivatie voor opportunistisch gedrag te verminderen.
Bovendien zijn organisatieleden niet de begunstigden van de winst, zodat
opportunisme binnen een hifrarchie niet dezelfde rol speelt.33 De keuze tussen
hierarchie en markt blijft dus vanuit het oogpunt van transactiekosten rele-
vant.

Wanneer de keuze voor hiErarchie prohibitief hoge kosten met zich mee-
brengt of zelfs geen optie is, zoals in het geval van transacties met de consu-
ment van finale goederen en diensten, kunnen we stellen dat men met de nale-
ving van de marktmoraliteit transactiekosten vermijdt. Dit komt ook ten goe-
de aan de effici8ntie van de economie in zijn geheel. Gezien de efficientie van
de marktmoraliteit is het waarschijnlijk dat deze in de praktijk in het algemeen
wordt nageleefd (wat de talrijke gevallen van bedrog, manipulatie en corruptie
niet  uitsluit). De economie  kan het volgens Etzioni in ieder geval niet geheel
zonder een in praktijk gebrachte marktmoraliteit stellen: '(..) omdat het niet
mogelijk is om te voorzien in voldoende politie, accountants, en inspecteurs
om meer dan een klein segment van alle transacties die plaatsvinden te veri-
fi8ren, vereisen economie8n en maatschappijen dat de meeste transacties geba-
seerd zijn op vrijwillige naleving:14 Dit betekent dat het voor het efficiBnt
functioneren van een economie tenminste vereist is dat transacties zijn ingebed

32    Vgl. M. Granovetter, 1985, p. 489.
33    0. Williamson, 1975, p. 29.
34    Vgl. A. Etzioni, 1988, p. 69.
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in de moraliteit van het bedrijfsleven.
35

Het bovenstaande samenvattend kan gesteld worden dat markttransacties
slechts partieel ontkoppeld worden van de leefwereld, omdat:
(i) behalve het prijsmechanisme, ook andere co6rdinatiemechanismen, zoals
het communicatieve handelen en de standaardisatie van normen, nodig zijn om
transacties tot stand te brengen;

(ii) het voor het efficiint functioneren van de economie nodig is dat de meeste
transacties gebaseerd zijn op een vrijwillige naleving van de marktmoraliteit.

In deze paragraaf heb ik me beperkt tot een bespreking van de relatie van
een onderneming tot haar transactiepartners (andere ondernemingen en consu-
menten) op basis van transacties. In paragraaf 4.2.3 zullen de mogelijke relaties
tussen een onderneming en haar omgeving besproken worden die niet direct
aan transacties gerelateerd zijn. Eerst zal ter afsluiting van deze paragraaf het
hierboven besproken concept van 'marktmoraliteit' vergeleken worden met
het concept 'transactie-ethiek' van Henk van Luijk. Dit concept heeft eveneens
betrekking op de normatieve context van transacties, maar wijkt in belangrijke

opzichten af van mijn conceptualisatie van 'marktmoraliteit'. In de Nederland-
36se Bedrijfsethiek speelt het concept van 'transactie-ethiek' een voorname rol,

zodat het voor de hand ligt om hier wat uitvoeriger op in te gaan.

Marktmoraliteit en transactie-etbiek
De morele aspecten van transacties zijn door van Luijk beschreven in zijn con-
cept van 'transactie-ethiek: Van Luijk conceptualiseert deze term op een wijze
die op een aantal punten wezenlijk verschilt van mijn conceptualisatie van
'marktmoraliteit'. Een eerste verschilpunt is dat van Luijk transacties interpre-
teert als 'de ander insluitende handelingen'17, waarbij er sprake is van de inten-
tie om met een ander of met anderen de positie te delen van ontvanger van de
voordelen van de handeling.18 De situatie dat beide transactiepartners een ge-
lijkwaardig voordeel realiseren bij een transactie zou vereisen dat men bereid is
zich in te zetten voor de belangen van de ander zowel als van zichzelf: 'Mensen
gaan een commercifle transactie aan omwille van het gewin dat zij ervan ver-
wachten. Dit gewin kan niet worden bereikt als er niet een gelijkwaardige
winst te behalen valt voor een of meer samenwerkende anderen. Om het
cooperatieve surplus te bereiken zijn de betrokken partijen wederzijds onont-

35 Sen meent daarom dat er in het ruilverkeer een sterke behoefte bestaat aan

bedrijfsethiek. Zie A. Sen, 1993, pp. 57-59.
36     A. Brand, E. Kimman, H. van Luijk, J. Wempe (red), Bedrijfsetbiek in Nederland

Onderneming en verantwoordelijkbeid, Het Spectrum, Utrecht, 1989.
37    H. van Luijk, Om redelijk gewin: Oefeningen in bedrijfsetbiek, Boom, Amsterdam,

1993, p. 199.

38    Ibid., p. 195.
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beerlijk. Zij kunnen ook gelijkelijk aanspraak maken op een geiigend aandeel
in de opbrengst van het arrangement waartoe ieder zich vrijwillig heeft ver-
plicht:39

Allereerst kan strict conceptueel niet gezegd worden dat de gerichtheid op
het behalen van een gelijkwaardige winst bij een transactie een voorwaarde is
voor het realiseren van een transactie in ieders voordeel. Op de eerste plaats
zijn vraag- en aanbodverhoudingen medebepalend voor de winstmarges die
daarom niet gelijkwaardig behoeven te zijn om doorgang te vinden. Het is
bovendien problematisch hoe men buiten de markt om zou kunnen bepalen
wat een gefigend aandeel in de opbrengst van een transactie zou kunnen bete-
kenen.

Vervolgens behoeven actoren in een competitieve markt (imperfecte mede-
dinging) zich niet noodzakelijk in Ie zetten voor de belangen van de ander om
wederzijdse voordelen bil transacties te realiseren. Een gerichtheid op het
eigenbelang volstaat. De voordelen die de ander bij de transactie heeft, kunnen
dan beschouwd worden als niet-geintenteerde handelingsgevolgen van het na-
streven van het eigenbelang.

Ten slotte kan een actor wel degelijk gewin en zelfs extra gewin behalen
door de ander te bedriegen. Een dergelijk opportunisme kan in sommige geval-
len beschreven worden als de economisch rationele handelwijze.40 Het hierbo-
ven beschreven collectieve belang van actoren in een economie bij een algeme-
ne naleving van de marktmoraliteit vormt geen garantie dat een individuele
actor afziet van een opportunistische handelwijze. Anders gezegd, de economi-
sche rationaliteit schrijft op het niveau van de groep iets anders voor dan op
het niveau van het individu.41 De individuele actor kan immers parasiteren op
de door anderen in stand gehouden marktmoraliteit.

Ook wanneer de individuele actor baat heeft bij het onderhouden van een
vertrouwensrelatie op lange termijn kan opportunistisch gedrag de economisch
rationele optie zijn. Men kan immers zijn opportunistisch gedrag beperken tot
die gevallen waarbij de kans op ontdekking klein is, zodat de vertrouwens-
relatie niet bedreigd worden. De noodzaak toI het naleven van de marktmora-
liteit kan dus niet, zoals van Luijk meent, worden afgeleid uit het gewinmotief
dat actoren bij transacties hebben. Opportunistisch gedrag blijkt immers op in-
dividueel niveau economisch rationeel te zijn. De consequente naleving van de
marktmoraliteit veronderstelt daarentegen een keuze van de actor voor een

39    Ibid., p. 201.
40    O. Williamson, 1975, pp. 7, 255.
41 Dit verschil vormt de achtergrond van wat in de speltheoretische literatuur 'het

gevangendilemma' wordt genoemd. Zie R. de Bondt, K. Kesteloot, Co6peratie via
een vriendelijke, wederkerige en duidelijke strategie, in: L. Bouckaert (red.),
Terugkeer van de etbiek. Denken over economie en samenleving, Lannoo, Leuven,
1989, p. 79.
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moreel acceptabele manier van zaken doen, waarbij de erkenning van de gel-
digheid van de marktmoraliteit niet een afgeleide is van de economische calcu-
lus. De naleving van de marktmoraliteit kan dus ook leiden tot het missen van

(opportunistisch) geldelijk gewin.
Hiermee hangt een tweede verschilpunt met van Luijks conceptualisatie van

de transactie-ethiek samen. Volgens Van Luijk is de transactie-ethiek een be-
paald type moraliteit dat onder meer afwijkt van wat hij de erkenningsethiek
noemt.42 Naar onze mening is de marktmoraliteit geen specifiek type morali-
teit die af zou wijken van andere typen moraliteit. Het naleven van een trans-
actie-ethische norm verschilt niet wezenlijk van het naleven van een morele
norm in het dagelijkse leven, de medische praktijk etc.. Evenmin verschilt de
normatieve geldigheidsaanspraak van een transactie-ethische norm van de nor-
matieve geldigheidsaanspraak van andere morele normen. Mijn reden om te
spreken van 'marktmoraliteit' of 'transactie-ethiek' is dat de marktmoraliteit
van toepassing is op transacties, op de manier van zaken doen.

Vanwege de genoemde verschillen met Van Luijks conceptualisatie van de
transactie-ethiek, zal in dit onderzoek de term 'marktmoraliteit' in plaats van
'transactie-ethiek' gebruikt worden.

4.2.3    Onderneming en openbaarheid

De interactie tussen een onderneming en haar omgeving beperkt zich in het
algemeen niet tot transacties. Een onderneming beinvloedt de belangen van de
diverse belangengroepen (stakeholders), behalve door de transacties die ze sluit,
ook door de manier waarop ze gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen,
het milieu belast, de arbeid organiseert en met haar omgeving communiceert.
Kortom, allerlei aspecten van de bedrijfsvoering kunnen de belangen raken van
transactiepartners of derde, niet bij een transactie betrokken, partijen. De mate
waarin een onderneming hiervan in de openbaarheid of achter gesloten deuren
verantwoording aftegt en/of gevraagd wordt verantwoording af te leggen is
variabel. Deze variatie wordt bepaald door economische, wetenschappelijke,
technische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het nationale en
internationale vlak, de bedrijfscultuur en strategiein van belangengroeperingen
en van de persmedia.

In 1995 zwichtte Shell voor de druk van de publieke opinie die, eenmaal ge-
mobiliseerd door Greenpeace en andere milieugroeperingen, zich fel kantte
tegen dumping van het olieplatform Brent Spar. Shell had in eerste instantie
nog getracht via paginagrote advertenties de keuze voor dumping te beargu-

menteren, maar koos uiteindelijk eieren voor haar geld, toen bleek dat de door
de consumentenboycot veroorzaakte schade hard op weg was de extra kosten
van ontmanteling op het land te overtreffen. Dat Shell in de openbaarheid ter

42    H. van Luijk, 1993, pp. 202, 207.
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verantwoording geroepen is, is mede het gevolg van een strategie van
Greenpeace om deze dumping onder de aandacht van het publiek te brengen.
Bovendien besteedde de pers veel aandacht aan de zaak toen Shell wat harder
ging optreden tegen de actievoerders van Greenpeace.

Dit voorbeeld laat zien dat een onderneming op de morele aspecten van
haar bedrijfsvoering kan worden aangesproken en dat zij ervoor kan kiezen
om haar beleid in de openbaarheid te verantwoorden door (ten minste schijn-

baar) op overeenstemming gericht te handelen. Daarbij is het opvallend dat
Shell in haar argumentatie zowel gebruik maakte van economische, pragmati-
sche als morele argumenten met betrekking tot het milieu en de veiligheid van
mensen. Volgens Shell zou het afzinken van de Brent Spar 'de veiligste, de
goedkoopste en de minst milieubelastende methode' zijn geweest, waarbij deze
claims door Shell met argumenten werden onderbouwd.41 Anders gezegd,
Shells argumentatie komt overeen met het bredere rationaliteitsconcept van
het communicatieve handelen en beperkt zich niet tot het engere economische
rationaliteitsconcept. Shell erkende de geldigheid van morele geldigheidsaan-
spraken met betrekking tot her milieu, maar verschilde met Greenpeace van
mening over hoe men het milieu het minst belast. Nadat Shell eenmaal had af-

gezien van het afzinken van de Brent Spar ging de multinational op zoek naar
een nieuwe oplossing: '(..) a Best Practicable Environmental Option (BPEO)
will be determined which will balance environmental, safety, health,
technological and economic considerations and widespread acceptability. The
latter will involve extensive external consultation.,44 Hieruit blijkt opnieuw dat
Shell naast het economische aspect ook morele aspecten in de besluitvorming
wil meenemen en daarbij met externe adviseurs wil overleggen.

In het geval van de Brent Spar affaire heeft het protest in eerste instantie niet
geleid tot een dialoog tussen respectievelijk Shell, milieugroeperingen en het
publiek, waarin de voors en tegens vanuit verschillende invalshoeken overwo-
gen zouden kunnen worden. Greenpeace en andere milieugroeperingen rea-
geerden op de zorgvuldige argumentatie van Shell met de slogan 'de zee is geen
vuilnisvat'. Daarmee was wat de milieubeweging betrof de kous af. Op Shells

waarschuwing dat door het breukrisico bij ontmanteling van de Brent Spar een
ernstiger milieucatastrofe in ondiep water rot de mogelijkheden ging behoren,
werd door het publiek in het algemeen niet veel acht geslagen. De meer een-
voudige voorstelling van zaken dat men zijn rotzooi op moet ruimen, won het
van de genuanceerdere afwegingen van Shell. Uiteindelijk is Shell gezwicht
voor de druk, omdat de economische schade voor het bedrilf te groot dreigde
te warden. Shell was echter niet overtuigd van het gelijk van de tegenpartij, in-

43 Shell, Waarom laat Shell de Brent Spar zinken?, NRC Handelsblad, 14 juni 1995.

44     Shell EXPRO outlines way forward for Brent Spar, News Release Oaoberll, 1995,

Shell U.K. Exploration and Production.
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tegendeel.45 De Brent Spar affaire lijkt dus te impliceren dat we terughoudend
moeten zijn met betrekking tot het vermogen van belangengroeperingen en
andere deelnemers aan het publieke debat om in gesprek te treden met een
onderneming. Toch zou deze conclusie te voorbarig zijn. Shellliet het publiek
en de belangengroeperingen immers weinig tijd om na te denken, aangezien zij
zelf snel afkoerste op het afzinken van de Brent Spar. Het publiek moest snel
kiezen en dan is het moeilijk om alle argumenten te wegen en voldoende ver-
trouwen te krijgen in de integriteit van Shells argumentatie. Anders gezegd, de

handelingsdruk werd door Shell eerder opgevoerd dan opgeschort, zodat aan
, ,een van de voorwaarden van een rationeel discours niet voldaan was. Terwijl
Shell nog de instemming van de publieke opinie moest verwerven, handelde
Shell alsof men reeds in het gelijk gesteld was. Dit werd door Greenpeace en
anderen geinterpreteerd als een arrogante en starre houding.46 Pas met Shells
besluit om van het afzinken van de Brent Spar voorlopig af te zien, was de
voorwaarde geschapen voor een van handelingsdruk ontlast discours tussen

Shell, belangengroeperingen en andere deelnemers aan het publieke debat.
Voor dit onderzoek is vooral van belang dat een onderneming die verant-

woording aftegt, daarbi  ten minste moet doen alsof men op overeenstemming
gericht handelt. Dit volgt uit de taalpragmatische analyse van taalhandelingen
zoals die in hoofdstuk 2 besproken is. Wie reageert op kritiek of wie in een in-
formatiebehoefte wil voorzien, moet immers pretenderen garant te staan voor

de inlossing van de daarbij impliciet gemaakte geldigheidsaanspraken. Deze
communicatieve interactie met de omgeving, die bijvoorbeeld via de externe
verslaggeving, public relations/affairs of marketing verloopt, is ingebed in de
context van de leefwereld. Dat een onderneming een niet altijd betrouwbare
gesprekspartner is doet daar niets aan af. Wie vertrouwen beschaamt moet het
eerst gewekt hebben.

Dat een onderneming verantwoording aflegt en gevraagd wordt verantwoor-
ding af te leggen van allerlei aspecten van de bedrijfsvoering staat op gespannen
voet met het beeld dat een aantal theoretici, waaronder Habermas, Niklas
Luhmann47, Milton Friedman en vertegenwoordigers van de neoklassieke
theorie van de onderneming48, van het bedrijfsleven geven. Hieronder zal ik in-
gaan op de vraag waar deze spanning uit voortkomt. Daarbij beperk ik me tot
Habermas.

45      Shell ziet af van dumpen Brent Spar, NRC Handelsblad, 21 3uni 1995.
46    Onverwacht succes Greenpeace 'dankzij arrogantie' Shell, NRC Handelsblad, 21

juni 1995.
47    N. Luhmann, Wirtschaftsethik - als Ethik?, in: J. Wieland, Wirtscbaftsetbik und

Tbeorie der Gesellscbaft, Suhrkamp, Franfurt am Main, 1993, pp. 134-147.
48 Zie bijvoorbeeld M. Jensen, W. Meckling, Theory of the Firm: Mangerial

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal  of Financial  Economics
3, 1976, pp. 305-360.
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Het beeld van een onderneming die in de openbaarheid verantwoording af-
legt, strookt niet met Habermas (en Luhmanns) conceptie van de economie als
een van de leefwereld losgekoppeld systeem. De eigen dynamiek van het sys-
teem met al zijn externe effecten voor de niet bij transacties betrokken partijen
kan volgens Habermas slechts via het rechtssysteem aan een democratische
controle onderworpen worden. Wat Habermas interesseert is hoe normatieve
boodschappen met een kritisch gehalte (i) in de openbaarheid gearticuleerd
kunnen worden en (ii) hoe deze boodschappen via de democratische rechtsstaat
de besluitvorming binnen onder meer ondernemingen kunnen beinvloeden.
Habermas sluit daarbij een tweede, kortere weg die normatieve boodschappen
naar het economisch systeem zouden kunnen afleggen uit, namelijk de directe
weg van het in de openbaarheid of achter gesloten deuren ter discussie stellen
van de activiteiten van een onderneming door externe belanghebbenden en/of
door de werknemers. Habermas sluit deze 'bedrijfsethische' weg uit, omdat
volgens hem normatieve boodschappen uit de leefwereld, zonder de vertaling
ervan in de code van het recht, binnen het door het geldmedium gestuurde eco-
nomische systeem op dovemansoren moeten stuiten (FG, p. 78): '(..) de rechts-
code behoudt niet slechts aansluiting met het medium van de omgangstaal, via
welke de sociaalintegratieve onderlinge overeenstemmingsprestaties (Verstdndi-
gungsleistungen) van de leefwereld verlopen; het brengt ook boodschappen
van deze herkomst in een vorm, waarin ze voor de bijzondere codes van de
machtgestuurde administratie en de geldgestuurde economie te begrijpen blij-
ven. In zoverre kan de taal van het recht, anders dan de tot de sfeer van de leef-
wereld beperkte morele communicatie, alS transformator in de maatschappij-
brede communicatiekringloop tussen het systeem en de leefwereld fungeren'
(FG, p. 108).

De transformatorfunctie van het recht is dus volgens Habermas onontbeer-
lijk voor het toI gelding brengen van morele boodschappen in het bedrijfs-
leven. Hieruit volgt dat Habermas geen mogelijkheden ziet voor een bedrijfs-
ethiek die een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen
mede in de (communicatieve) interactie tussen belanghebbenden en de onder-
neming wil situeren.

Deze conclusie volgt rechtstreeks Uit Habermas' opvatting van het econo-
misch systeem. Op grond van de hierboven gegeven kritiek op de uitdifferen-
tiatiethese kan deze opvatting echter als ontoereikend worden beschouwd. De
integratie van het economisch systeem berust niet louter op het geldmedium.
De prijs bevat in de meeste gevallen niet voldoende informatie, waardoor er
een informatiebehoefte en een vertrouwensproblematiek bestaat. Het commu-
nicatieve handelen kan als codrdinatiemechanisme de benodigde informatie
overbrengen en een vertrouwensrelatie instandhouden. Deze vertrouwensrela-
tie wordt genormeerd door de normen van de marktmoraliteit. Daarnaast kan
morele of ethische kritiek ook betrekking hebben op wat er met wie geruild
wordt. In veel gevallen behoeft deze kritiek niet in de rechtscode vertaald te
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worden om in meer of mindere mate werkzaam Ie zijn (bijvoorbeeld de zelf-
regulering  door de uitzendbranche  en de speelautomatenbranche). Behalve  sys-
tematische integratie is er dus binnen de economie ook sprake van een sociale
integratie die via op overeenstemming gericht handelen verloopt. Deze sociale
integratie is nodig voor het tot stand brengen van markttransacties.

De verantwoording die ondernemingen met betrekking tot de bedrijfsvoe-
ring afleggen, voert de sociale integratie nog een stap verder. Het gaat niet lan-
ger alleen om markttransacties, maar om de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van de onderneming in het algemeen. Omdat de sociale integratie van
een bedrijf in de samenleving veelal niet strict noodzakelijk is voor het tot
stand komen van transacties, behalve wanneer deze toI een consumentenboy-
cot leidt, is deze in economische zin ook minder dwingend voor ondernemin-
gen. Het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het afleg-
gen van verantwoording zijn wel van belang voor de acceptatie van een bedrijf
in een samenleving. Aanhoudende maatschappelijke kritiek kan vergaande con-
sequenties hebben voor de continuiteit van een bedrijf op lange termijn, maar
behoeft een bedrijf niet onmiddellijk in de gevarenzone te brengen.

Los van economische overwegingen zullen sommige werknemers binnen
het bedrijf ook willen dat hun bedrijf, bijvoorbeeld via een pr-woordvoerder,
in de openbaarheid verantwoording aflegt, wanneer hun bedrijf bekritiseerd
wordt. Een werknemer is immers ook een consument en een burger. Zijn loya-
liteiten reiken in de regel tot over de grenzen van de eigen organisatie. Het
komt dan ook voor dat medewerkers extern aan de bel trekken (wbistle-
blo·wing), wanneer zij in de eigen organisatie geen gehoor vinden, om het
publiek op de hoogte te brengen van ernstige wanpraktijken van hun organi-
satie.

Omdat en in zoverre de integratie van het handelen met betrekking tot
markttransacties zowel systematisch via het geldmedium, als sociaal via het op
overeenstemming gerichte handelen verloopt, is er geen juridische transforma-
tor nodig om normatieve boodschappen af te stemmen op de geldcode: ze kun-
nen in het op overeenstemming gerichte handelen tot gelding worden gebracht
en worden door personen in het bedrijfsleven al dan niet geaccepteerd.

Rest nog het argument dat een onderneming zich niet kan permitteren om
ten faveure van moreel juiste beslissingen extra uitgaven te doen en/of op-
brengsten te derven. Morele kritiek moge dan misschien wel de oren van werk-
nemers bereiken, zij zijn niettemin met handen en voeten gebonden aan de
eigen dynamiek van de systematische integratie (systeemdwang) en door de for-
mele organisatie van de arbeid. Aldus zou Habermas' tegenwerping kunnen
luiden. Het argument dat het communicatieve handelen en daarmee een nor-
matieve geldigheidsaanspraak zijn geldigheidsgrondslag binnen formeel georga-
niseerde handelingsgebieden verliest, is in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk
weerlegd. Vanuit handelingstheoretisch perspectief kan een manager zich be-
roepen op de formele gezagsrelatie (directe supervisie) en daarmee het commu-
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nicatieve handelen buiten spel zetten; hij kan daarentegen ook kiezen voor op
overeenstemming gericht handelen. Daarmee heeft de manager een moreel
relevant keuzeprobleem: al dan niet ingaan op een morele geldigheidsaan-
spraak. Of hij een morele aanspraak uiteindelijk ook kan honoreren hangt, be-
halve van zijn beslissingsbevoegdheid, af van de handelingsruimte die hij heeft,
dat wil zeggen van de systeemdwang.

In zoverre het voldoen aan de marktmoraliteit en andere morele normen
met betrekking tot de te verhandelen goederen nodig is om de transacties her-
haaldelijk te realiseren, zal er ook de benodigde handelingsruimte zijn om mo-
reel te handelen. De economische systeemdwang vormt dan geen belemmering
voor de algemene naleving van de marktmoraliteit en andere morele normen.
Een in het algemeen nageleefde marktmoraliteit is integendeel een voorwaarde
voor de werking van het economische systeem.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat moreel juist handelen ook econo-
misch functioneel of voordelig is. Het naleven van morele normen kan een
onderneming ook geld kosten. Of een onderneming zich dit kan permitteren
hangt af van hoe systematische imperatieven via het geldmedium in de hande-

lingsorientatie doorwerken. Aan de beantwoording van deze vraag is de vol-
gende paragraaf gewijd.

4.3 Systeemdwang

In § 4.1 werd gesteld dat volgens Habermas de systeemdwang een objectieve
omkering van doelstelling en keuze van middelen tot gevolg heeft. Dat wil zeg-
gen dat de doelstelling van het handelen door het systeem voorgeschreven
wordt. Doordat het systeem de gevolgen van het handelen via het geldmedium
aan elkaar koppelt, ontstaat er een niet door de betrokkenen geintendeerde sys-
teemwerking. Aangezien deze koppeling via het geldmedium verloopt, bete-
kent de doorwerking van systematische imperatieven op de beslissingen van
actoren, dat zij reageren op de signalen die via het geldmedium gecommuni-
ceerd worden. Een marktsignaal bestaat Uit informatie over welke hoeveel-
heden van welke goederen en tegen welke prijs worden afgezet. In de reactie
op marktsignalen zou dus de werking van de systeemdwang zich moeten mani-
festeren.

Concreet kan daarbij worden gedacht aan het verdwijnen van een marktseg-
ment ten gevolge waarvan een onderneming gedwongen wordt reorganisaties
door te voeren, of, minder dramatisch, een gestage dating van de prijs zoals bij

CD-spelers. Omgekeerd kan door de onverwacht hoge afzet van een nieuw

product blijken dat er een product/markt-combinatie bestaat waarvan het be-
staan niet vermoed werd. Dit was het geval bij de introductie van het japanse
zuiveldrankje Yakult op de Nederlandse markt in 1995.
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Over de preciese betekenis van de systeemdwang voor ondernemingen laat
Habermas zich niet uit. Voor de vraag of er gegeven deze systeemdwang een
bedrijfsethische handelingsruimte bestaat kunnen we dus niet bij hem terecht.
Het is opvallend dat de discussie rond deze vraag zich in de negentiger jaren,
voor wat de bedrijfsethiek betreft, in het Duitse taalgebied concentreert. Het
problematiseren van deze handelingsruimte veronderstelt een kritische benade-
ring en gebruik van economische theorieen. De omstandigheid dat het debat
rond de wetenschapsfilosofische problemen van de economische theorievor-
ming in het Duitse taalgebied in samenhang met de discussie over 'Wirtschafts-
und Unternehmensethik' gevoerd wordt,49 verklaart wellicht voor een deel de
bijzondere aandacht in de Duitstalige bedrijfsethiek voor het probleem van de
bedrijfsethische handelingsruimte.

In 1994 culmineerde dit in een publicatie5o waarin het thema van de bedrijfs-
ethische handelingsruimte centraal stond en waaraan de belangrijkste Duits-
talige theoretici op het gebied van de economische ethiek en ondernemings-
ethiek hun bijdrage leverden. Hieronder zal worden ingegaan op de twee meest
gearticuleerde posities rond dit thema, te weten de positie van Karl Homann
en Franz Blome-Drees, en de positie van Horst Steinmann en Albert L8hr.

4.3.1   Homann en Blome-Drees: de strenge logica van het economische
systeem

'Een aanbieder die legaal bet milieu vervuilt, dwingt de moreel gezinde concurren-
ten bun Urijlvillige terugboudendbeid op te geven, een aggresor dwingt alle anderen
tot zelfverdediging, etc.

,51

'Men zal licbt erkennen dat bet van bet grootste belang is te iveten of ve niet de
dupe zijn van de moraal. Bestaat de belderbeid van geest - zijn openbeid voor bet
ware - niet bierin de permanente mogelijkbeid van de oorlog te bevroedent De staat
van oorlog scbort de moraal op; ontdoet eewwig geldende instellingen en verplicb-
tingen van bun eeuvigbeid en verklaart daarmee onvoorwaardelijke geboden voor-
lopig nietig. De staat van oorlog werpt zijn scbaduw vooruit over de daden van de
mensen. De oorlog boon niet slecbts - en wel als de grootste - tot de beproevingen
u,aaruan de moraal leeft. Hij maakt baar belacbelijk' (E. Levinas, TO, p. 13; TI,

49      B. Biervert, J. Wieland, Gegenstandsbereich und Rationalititsform der Okonomie
und der Okonomik, in: B. Biervert, K. Held, J Wieland (red.), Sozialpbilosopbiscbe

Grundlagen 6konomiscben Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, p. 10
en P. Ulrich, 1993.

50    Forum fir Philosophie Bad Homburg, S. Blasche, W.R. Ki;hler, P. Rohs (red.),
Markt und Moral. Die Diskussion um die Unternebmensetbik, Haupt, Bern/
Stuttgart/Wien, 1994.

51    K. Homann, F. Blome-Drees, Wirtscbafts- und Unternebmensetbik, Vandenhoeck
und Ruprecht, Gdttingen, 1992, p. 42.
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p.IX.).

Is de dwang van het economische systeem vergelijkbaar met de staat van oor-
log waarover Levinas spreekt? Is de gewetensvolle ondernemer niet de dupe
van de moraal en schort niet de strenge logica van het systeem de geldigheid
van de moraal op? Levinas tracht in 'De totaliteit en het Oneindige' de beteke-
nis en geldigheid van de moraal uiteindelijk staande te houden ten opzichte van
de evidentie van de oorlog. Kan de geldigheid van de moraal ook worden vol-
gehouden in confrontatie met een onpersoonlijke, nietsontziende systeem-
dwang? Volgens Homann en Blome-Drees kan dat niet: 'Een morele norm
geldt bij gevangenendilemma-structuren niet 'onvoorwaardelijk', maar slechts
onder de voorwaarde dat haar implementatie, dat wil zeggen de oplossing van
het gevangenendilemma, in principe gegarandeerd kan worden. In dilemma-
structuren is de implementatie bepalend voor de geldigheid van normen. De
geldigheid van normen is nauw met effectieve sancties verbonden, ze hangt
aldus van contingente voorwaarden af en heeft een precaire status. Wanneer
aan deze voorwaarden niet voldaan is, geldt de norm niet'.52 Homann en
Blome-Drees geven het volgende voorbeeld. Wanneer de samenleving de be-
scherming van mijn lijf en leden niet kan garanderen, geldt het gebod 'gij zult
niet doden' niet. Zelfverdediging in noodgevallen wordt dan ook in het alge-
meen legitiem geacht. Aangezien de werking van het economische systeem vol-
gens hen een zeer sterke gelijkenis toont met de structuur van het gevangenen-
dilemma, verliest de moraal ook haar geldigheid voor ondernemingen, wan-
neer de implementatie van de norm niet gegarandeerd kan worden.

Wie op deze wijze de geldigheid van morele normen ondergeschikt maakt
aan de voorwaarde dat de sociale naleving ervan gegarandeerd wordt, kan een
bestaande historische situatie niet meer vanuit een moreel gezichtspunt bekriti-
seren. Niet alleen de slachtoffers van geweld zijn dan met stomheid geslagen;
het is geheel onmogelijk geworden om morele kritiek uit te oefenen, zolang de
condities van het economische handelen het morele handelen risicovol en kost-
baar maken. Homann en Blome-Drees schijnen zich niet te realiseren dat wan-
neer morele geldigheid afhankelijk is van de vraag of een norm ook nageleefd
wordt, ook elke moreel motief verdwijnt om de wetgevende kaders aan te pas-
sen. Wat verplicht iemand dan nog om zich in te zetten voor een verandering
van handelingscondities? Wanneer in een samenleving mijn lijfsbehoud niet ge-
garandeerd wordt en het individu is overgeleverd aan zelfbescherming, zou
volgens Homann en Blome-Drees de norm 'gij zult niet doden' niet meer gel-
den. Dit betekent dat in een situatie van een oorlog van allen tegen allen er
geen gebod is en dus geen uitzicht op een rechtvaardige samenleving. Uit naam
waarvan kan men dan nog de bloeddorstige samenleving bekritiseren? De
consequentie van hun stelling is dat uiteindelijk elke status quo legitiem is en

52    Ibid., p. 46.
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dat de moraal niets mag kosten. Niet alleen omdat men dan failliet gaat, maar
ook omdat de norm dan niet meer geldt.

Mijns inziens blijft de norm 'gij zult niet doden' onvoorwaardelijk gelden in
een situatie waarin iemand uit zelfverdediging doodt. Dat wil niet zeggen dat
de samenleving de persoon die uit zelfverdediging doodde, hiervoor moet straf-
fen of dat hij morele blaam verdient. De geldigheid en betekenis van de norm
komt in dit geval tot uitdrukking in de tragiek van de gedwongen zelfverdedi-
ging, in de overtuiging dat het altijd beter is om niet te hoeven doden en ten-
slotte, in de gewetenswroeging die iemand kan treffen ondanks het feit dat er
sprake is van noodweer. In de woorden van Levinas komt hier de betekenis
van het gelaat tot uitdrukking in het 'groter zijn van de vrees voor de moord
op de ander, dan de vrees voor de eigen dood' (zie § 3.1.3 waar de ethiek van
Levinas besproken is).

Wanneer ik, in tegenstelling rot Homann en Blome-Drees, met Habermas
een onderscheid maak tussen de vraag of de naleving van een norm gevergd
kan worden en de vraag naar de morele geldigheid van een norm, kan het pro-
bleem als volgt worden geherformuleerd: kan de naleving van moreel geldige
normen gevergd worden? In § 3.1.4 werd gesteld dat Habermas van mening is
dat men dit slechts kan vergen wanneer de norm in het algemeen, dat wil zeg-
gen behoudens de bijzondere gevallen, nageleefd wordt. Zoniet dan is de plicht
supererogatoriscb. Op grond van de uiteenzetting over Levinas werd deze super-
erogatoriscbe plicht als een asymmetrische verplichting geinterpreteerd die wel-
iswaar moreel niet aan anderen kan worden opgelegd, maar die een persoon-
lijke gewerensvraag openlaat, namelijk of ikzelf als subject van de verplichting
me geroepen voel om ...

Behalve dat de systeemdwang volgens Homann en Blome-Drees de geldig-
heid van morele geboden opschort, mogen morele aanspraken sowieso niets
kosten, aangezien een bedrijf dan failliet gaat Deze conclusie baseren zij op een
strenge logica van het economisch systeem die slechts kan berusten op de axio-
ma's van de algemene evenwichtsanalyse. In de economische theorie van het
algemene marktevenwicht onder voorwaarden van perfecte mededinging is het
duidelijk wat de systeemdwang inhoudt. De volledige mededinging zorgt er
uiteindelijk voor dat ondernemingen die hun kosten niet kunnen compenseren
tegen de algemene evenwichtsprijs van het markttoneel verdwijnen. Zij wor-
den gedwongen maximale winst na te streven, aangezien zij alleen dan efficient
genoeg produceren. Deze strenge logica van de markt nemen Homann en
Blome-Drees tot uitgangspunt van hun redeneringen. Zo beweert Homann
dat: 'de moraal, zover ze iets kost, zich in de concurrentie niet door enkelen
laat realiseren'.51 De logische consequentie hiervan is dat Homann en Blome-
Drees de wetgeving en de zelfregulering via branchecodes aanwijzen als de

53     K. Homann, Marktwirtschaft und Unternehmensethik, in: S. Blasche, W. K6hler,
P. Rohs (red.), 1994, p. 111 en K. Homann, F. Blome-Drees, 1992, pp. 26,29.
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systematische plaats voor de moraal.54 Binnen dit juridische en zelfregulerende
raamwerk moeten de onderneming hun winsten op lange termijn maximalise-
ren. Dit betekent dat binnen een onderneming geen handelingsruimte bestaat
om een eigen afweging van kosten tegen morele verplichtingen te maken.

In hoofdstuk 1 werd op grond van een uitvoerige uiteenzetting van Simons
kritiek op het perfecte rationaliteitsconcept, wat volgens hem ook consequen-
ties heeft voor de veronderstelde wijze waarop het economische systeem func-
tioneert, geconcludeerd dat een markt met perfecte mededinging niet bestaat.
Volledige of perfecte mededinging veronderstelt een perfect rationele actor.
Aangezien de cognitieve competenties van besluitvormers zelfs niet in de buurt
komen van de eigenschappen van de perfect rationele actor, kan het ideaaltype
van volledige mededinging niet zonder meer als een adequate beschrijving van
de systeenwerking van reBle markten worden opgevat.

Met deze beperkte rationaliteit hangt ook samen dat de economische actor
niet perfect geinformeerd is, met als gevolg dat men veelal niet kan volstaan
met het gebruik van het geldmedium om de benodigde informatie voor trans-
acties uit te wisselen. De transactiepartners zullen zich communicatieve inspan-
ningen moeten getroosten om deze informatie uit te wisselen en een vet-trou-
wensrelatie te ontwikkelen (zie § 4.2.2 over transactiekosten, de leefwereld en
marktmoraliteit). Daaraan zijn kosten verbonden  die  in het geval van perfect
geinformeerde actoren niet zouden bestaan. Dit betekent dat de marktprijs
hoger zal liggen dan de evenwichtsprijs onder voorwaarden van perfecte mede-
dinging.

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat aan de veronderstelling van een
homogeen goed meestal niet voldaan wordt en dat het vaak mogelijk is om
door middel van de marketingmix (product, prijs, communicatie en distributie)
een product te differentiEren van een soortgelijk product en daardoor eventu-
eel zelfs een concurrentieelvoordeel te realiseren.55 In de concurrentiestrild is er

, ,

niet per se een winnaar die door de rest gevolgd moet worden. Er zijn meerde-
re winnaars mogelijk met verschillende winnende producten. Een voorbeeld
daarvan is de muziekindustrie waar ruimte is voor vele verschillende muziek-
stromingen en persoonlijke stijlen. Door voortdurende product- en marketing-
innovaties is er in allerlei bedrijfstakken sprake van een zich ontwikkelende
productheterogeniteit en gaan markten met volledig homogene goederen tot
de uitzonderingen behoren. Dankzij een strategie van productdifferentiatie kan
men eventueel zelfs een marktprijs bedingen die hoger ligt dan de prijs voor
een ongedifferentieerd product. Belangrijker dan de eventueel hogere markt-
prijs is dat de producten onderling niet zonder meer verwisselbaar zijn.

54    K. Homann, F. Blome-Drees, 1992, p. 35.
55      H. Daems, S. Douma, Concurrentiestrategie en concernstrategie. Een analyse van bet

concurrentieel voordeel van de onderneming, Kluwer Bedrijfswetenschappen,
Deventer, 1990, pp. 181-184.
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Vanwege de beperkte rationaliteit, de imperfecte geinformeerdheid en de
heterogeniteit van producten volgt de werking van het economische systeem
niet de strenge logica van de redeneringen van Homann en Blome-Drees. Zij
maken overigens niet duidelijk waarop zij hun strenge logica van de markt ba-
seren. Aangezien zij niet uitgaan van een situatie van volledige mededinging,
maar van meerdere concurrenten die ten opzichte van elkaar door innovaties
voordelen kunnen realiseren, is het onduidelijk op grond waarvan zij het vol-
gende concluderen: 'Zelfs wanneer een enkeling oorspronkelijk niet uit is op
winst- of nutsmaximalisatie, misschien omdat hij morele bezwaren heeft,
wordt hij daartoe [winstmaximalisatie] gedwongen, en wel op straffe van een
economisch faillissement.,56 Deze conclusie kan alleen maar getrokken worden
wanneer men uitgaat van volledige mededinging. De volgende kritiek van
Steinmann en L6hr met betrekking tot Homanns en Blome-Drees' systeem-
logica is dan ook terecht: 'De sinds Adam Smith telkens weer benadrukte over-
schakeling van handelingsintenties op handelingsgevolgen, zoals de concurren-
tie-economie deze met zich meebrengt, wordt in haar werking op ontoelaat-
bare wijze perfectionistisch gedacht.

,57

De vraag of moraal iets mag kosten mag dus niet a priori op grond van een
strenge concurrentielogica, of deze nu wel of niet gebaseerd is op het ideaal-
typische model van volledige mededinging, beantwoord worden. Een derge-
lijke strenge concurrentielogica doet onrecht aan de complexiteit van de hande-
lingssituatie van ondernemingen en ontslaat hen van de verantwoordelijkheid
om economische baten en kosten tegen morele aanspraken af te wegen, omdat
de handelingsruimte voor die afweging per definitie afwezig is. Dit wordt dui-
delijk wanneer men naar de praktische consequenties van het winstmaximalisa-
tieprincipe kijkt.

Wanneer het honoreren van morele aanspraken kosten met zich meebrengt
waar geen baten tegenover staan, ziet men zich geconfronteerd met de vraag of
deze kosten een significant concurrentienadeel betekenen. Van een significant
concurrentienadeel is sprake wanneer het behalen van een concurrentiele ren-
tabiliteit op lange termijn in gevaar gebracht wordt, dat wil zeggen dat een
onderneming in de gevarenzone van het faillissement komt, omdat er ten op-
zichte van de concurrentie onvoldoende rentabiliteit gegenereerd wordt om de
kosten van het in de onderneming geYnvesteerde lange termijn vermogen te
dekken. Wanneer morele kosten geen significant concurrentienadeel met zich
meebrengen, omdat ze bijvoorbeeld gering in omvang zijn, is er in het vol-
doende winst model, dat in hoofdstuk 1 beschreven is, ruimte voor een keuze
voor de moreel acceptabele optie die extra uitgaven of de derving van opbreng-
sten met zich meebrengt.

56    K. Homann, F. Blome-Drees, 1992, p. 26.
57     H. Steinmann, A. Ldhr, Unternehmensethik - Ein republikanisches Program in

der Kritik, in: S. Blasche, W. K6hler, P. Rohs (red.), 1994, p. 170.
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In het winstmaximalisatiemodel daarentegen mag de moraal niets kosten.
Homann en Blome-Drees hebben geen oog voor deze spanning tussen het
maximalisatieprincipe en het honoreren van morele aanspraken die geen signi-
ficant concurrentienadeel met zich meebrengen. Onder een moreel-econo-
misch dilemma (ik zal spreken van een bedrijfsethisch dilemma) verstaan zij
per definitie de situatie waarin de moreel acceptabele handelwijze op de lange
termijn leidt tot een significant concurrentienadeel.58 Dat zij het geval van een
niet significant concurrentienadeel niet bespreken hangt samen met hun
strenge concurrentielogica volgens welk elk kostennadeel significant is. Wat zij
zich bovendien niet lijken te realiseren is dat het winstmaximalisatieprincipe
als operationeel besluitvormingsprincipe bedrijfsethische dilemma's aan de 10-
pende band produceert. De moreel acceptabele handeling die met extra kosten,
hoe gering ook, gepaard gaat, is immers onverenigbaar met het economische
winstmaximalisatieprincipe. Men moet dan voortdurend tussen twee kwaden
kiezen: men kiest ofwel voor het economische kwaad van het niet maximalise-
ren van de winst, of men kiest voor her morele kwaad door wel voor winst-
maximalisatie te kiezen. Economische en morele overwegingen sluiten elkaar
in het model van voldoende winst daarentegen niet wederzijds uit. Weliswaar
blijft er een spanning tussen economische en morele overwegingen, maar ze
zijn niet onverenigbaar en kunnen tegen elkaar worden afgewogen.

Deze kritiek op Homann en Blome-Drees betekent niet dat naar mijn me-
ning bedrijven in het geheel geen handelingsbeperkingen ondervinden als ge-
volg van de werking van het economische systeem. In het geval van een signifi-
cant concurrentienadeel dreigt een onderneming die kiest voor de moreel
meest wenselijke, maar economisch te kostbare handelingsoptie, van de markt
te verdwijnen. Het economische systeem laat dan zijn onverschillige gezicht
zien en maakt wat hun uitschakeling betreft, zoals Homann terecht opmerkt,
geen onderscheid tussen mismanagement en moreel gekingageerd ondernemer-
schap. Moreel verantwoord ondernemerschap omvat daarom altijd ook de ver-
antwoordelijkheid rendabel te opereren. Zonder winst is een onderneming
immers al snel geen onderneming meer, laat staan een moreel verantwoorde-
lijke onderneming.

Deze winstverantwoordelijkheid is mijns inziens niettemin ondergeschikt
aan de morele plicht om ernstige schade te voorkomen. De welvaart die een
bedrijf genereert voor de belanghebbenden bij de organisatie mag mijns inziens
niet ten koste gaan van een aantal fundamentele rechten van mensen, zoals het
recht op leven, omdat dit in strijd is met de verantwoordelijkheid om het wel-
zijn van mensen tenminste geen vermijdbare schade te berokkenen, nog afge-
zien van de verantwoordelijkheid om dit welzijn te bevorderen (zie hoofdstuk
3 over de asymmetrische verantwoordelijkheid). Een voorbeeld hiervan is het
vrijkomen van de in koelkasten gebruikte CFK's. Toen er in de jaren tachtig

58    K. Homann, 1994, p. 118.
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vrijwel een wetenschappelijke consensus ontstond dat CFK's een buitengewo-
ne afbraak van de ozonlaag veroorzaakten, waren de CFK-producenten moreel
verplicht om de productie ervan op korte termijn te staken, ongeacht de vraag
of de betreffende producenten dat wel zouden overleven. Het is de vraag of de
CFK-producenten gezien de ernst van de schade niet te lang gewacht hebben
op meer wetenschappelijke zekerheid om tot te beslissing te komen de CFK
productie af te bouwen tot een productiestop. Daarnaast getuigt een wettelijk
toegestane afbouwperiode van 10 jaar (1990-2000) van veel begrip bij de poli-
tiek voor de continuiteitsproblemen van CFK-producenten zoals DuPont:
zelfs een rede bedreiging van het voortbestaan van al het leven op aarde blijkt
voor de politiek onvoldoende reden te zijn om door een wettelijke verbod met
onmiddellijke ingang het voortbestaan van een aantal belangrijke bedrijven in
gevaar te brengen.59 Naar mijn mening zou het voortbestaan van een winstge-
vend bedrijf of zelfs een gehele bedrijfstak geen absolute prioriteit moeten krij-

gen. Aan de andere kant zal men een dergelijk verlies aan economische activi-
teit uiterst zorgvuldig moeten afwegen ten aanzien van de andere belangen die
op het spel staan. Wanneer de morele ernst van de situatie zodanig is dat de

onderneming vanuit moreel oogpunt zichzelf zou moeten opofferen, zou de
politiek via wetgeving moeten ingrijpen. Men stuit immers op een sociaal-psy-
chologische grens bij de betrokkenen in de ondememing. Zij zullen doorgaans
tot het allerlaatste moment de noodzaak van het opheffen van een bedrijfsacti-
viteit niet willen en kunnen inzien, zolang deze activiteit economisch rendabel
tS.

H6manns en Blome-Drees' intentie om in de bedrijfsethiek rekening te hou-
den met het feit dat men in de meeste markten te maken heeft met concurren-
tiedruk wordt door mij gedeeld. De betekenis van deze concurrentiedruk of
systeemdwang interpreteer ik echter niet vanuit een eenduidige concurrentie-
logica. Ik ga uit van onvolledige mededinging en van concurrentie als een gra-
dueel concept.6  De felheid van de concurrentie verschilt per product-markt
combinatie, terwijl de ontwikkeling van de concurrentie onvoorspelbaar is
vanwege de strategische interdependentie van het handelen van concurrenten.
Dit betekent dat er geen 'one best way' als concurrentiestrategie door de markt
wordt voorgeschreven. De ontwikkelingen van het dynarnische concurrentie-

proces bieden verschillende kansen en bedreigingen voor ondernemingen, af-
hankelijk van hun organisatiespecifieke sterkten en zwakten. Dit betekent dat
de invloed van de concurrentiedruk op het handelen van organisatieleden niet,
zoals Homann en Blome-Drees trachten, vanuit het waarnemersperspectief van
de econoom of bedrijfsethicus kan worden vastgesteld. Men kan met name niet
concluderen dat de concurrentie ondernemingen dwingt om hun winst te
maximaliseren. Dat zou als concurrentiestrategie wel eens funest kunnen zijn,

59    M. Velasquez, 1992, pp 258-267.

60    H. Daems, S. Douma, 1990.
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omdat bijvoorbeeld het afstoten van strategische belangrijke onderdelen van
een concern weliswaar de winst behoorlijk kan doen toenemen, maar de con-
currentiekracht van het concern op lange termijn aantast. De nadruk op winst-
maximalisatie op lange termijn biedt hiervoor geen oplossing, omdat het onbe-
paalbaar is hoe winstmaximalisatie op lange termijn kan worden geoperationa-
liseerd tot een handelingsdoel voor de korte termijn.

De betrokkenen zullen zelf de structurele kenmerken van het concurrentie-
proces moeten interpreteren en relateren aan de eigen sterkten en zwakten.
Hoe de concurrentiedruk uiteindelijk het handelen van organisatieleden bein-
vloedt, is slechts te reconstrueren vanuit het deelnemersperspectief, dat wil zeg-
gen door als toehoorder en eventueel als deelnemer te participeren aan gesprek-
ken waarin de concurrentiesituatie door de betrokkenen geduid wordt. Ik kom
hierop in de volgende paragraaf en vooral Hoofdstuk 5 terug.

Mocht een moreel geprefereerde handelwijze een significant concurrentie-
nadeel met zich mee dreigen te brengen, terwijl de morele ernst van het na-
laten van de moreel geprefereerde handelwijze niet zodanig is dat het opweegt
tegen de belangen die verbonden zijn aan het voortbestaan van de onder-
neming, dan heeft de onderneming vanuit bedrijfsethisch oogpunt nog een aan-
tal mogelijkheden om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zo kan
een onderneming bijvoorbeeld trachten de regelgevende kaders te beinvloeden.
Dit kan door een vraag aan de politiek om wetgeving, maar ook door middel
van het opstellen van branchecodes en convenanten, dat wil zeggen zelfregule-
ring. De bedoeling is dan om regels te formuleren die in hun uitwerking zoveel
mogelijk concurrentieneutraal zijn. Voor Homann is in deze 'ordnungs-
politische Verantwortlichkeit' de systematische plaats van de economische mo-
raal gelegen, hoewel het onbegrijpelijk is hoe hij nog kan spreken van een
morele verantwoordelijkheid in een situatie waarin de moraal niet algemeen
nageleefd wordt en dus haar geldigheid verloren heeft. Mijns inziens vormt

deze verantwoordelijkheid, die door Ulrich een 'republikeinse' verantwoorde-
lijkheid wordt genoemd,61 een weliswaar belangrijk onderdeel van de bedrijfs-
ethische verantwoordelijkheid, maar put zij deze niet uit. Evenmin zijn de
regelgevende kaders de enige systematische plaats van de moraal in de econo-
mie. De besluitvorming op alle verschillende hiErarchische niveaus in een
onderneming is evenzogoed en regelmatig de plaats waar morele vragen opko-
men en behandeld kunnen worden.

De morele plicht om een medeverantwoordelijkheid voor de aanpassing van
regelgevende kaders te accepteren is een goed voorbeeld van wat Habermas een
supererogatoyiscbe plicht noemt. Dat wil zeggen dat deze plicht niet in strikte
zin verplichtend is, omdat hij niet in het algemeen nageleefd wordt. In § 3.1.4
werd geconcludeerd dat Levinas' notie van een asymmetrische plicht deze im-
passe kan opheffen. Wat ik niet van anderen kan verwachten kan ik wel van

61    P. Ulrich, 1994, p. 100.
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mezelf verwachten, omdat ik me geroepen voel om iets te doen. Dit zegt overi-
gens nog niets over de motivaties die daarbij een rol kunnen spelen. Dat is wel-
licht een mengeling van eigenbelang en solidariteit, naastenliefde en/of verant-
woordelijkheidsgevoel.62 Homann meent dat het voldoende is om het eigen-
belang als motief te veronderstellen, aangezien men profiteert van de collectie-
ve regeling. Dit is echter in strijd met de ervaring dat dergelijke initiatieven
vaak kosten met zich meebrengen, maar geen succes garanderen.

4.3.2  Steinmann en LBhr: systeemdwang en de handelingsruimte voor
bedrijfsethiek

In tegenstelling tot Homann gaan Horst Steinmann en Albert L8hr niet uit
van een eenduidige logica van de markt. Zij stellen dat er binnen de economi-
sche wetenschap geen consensus bestaat over de wijze waarop de dwang van
het economische systeem de handelingsoriEntatie binnen ondernemingen be-
paalt.63 De tegenstelling tussen de algemene evenwichtsanalyse en de theorie
van de concurrentiestrategie illustreert het meningsverschil over de vraag of
een onderneming actief de structurele elementen van het concurrentieproces
kan beinvloeden. Binnen de algemene evenwichtsanalyse kan een onderne-

mingsstrategie slechts gedacht worden als een afgeleide van de systeemimpera-
tieven. Er is sprake van een reactieve concurrentiestrategie. Het idee van een

pro-actieve concurrentiestrategie houdt daarentegen in dat de structurele ken-
merken van het concurrentieproces binnen een bedrijfstak (toetredingsdrem-
pels, het aantal en de grootte van de concurrenten, de aanwezigheid van pro-
ductsubstituten en de macht van toeleveranciers en afnemers)64 niet alleen

bepalend is voor de strategie van de onderneming, maar dat omgekeerd deze
structurele kenmerken ook door de strategie van een onderneming beinvloed
kunnen worden. Een onderneming kan door een succesvolle strategie jaar in
jaar uit een rentabiliteit behalen die hoger ligt dan de concurrentiEle rentabili-
teit. In dat geval is er sprake van een concurrentieel voordeel. 65

Steinmann en L8hr wijzen erop dat een concurrentietheorie die dergelijke
boven en onder het gemiddelde liggende rendementen als normaal beschouwt,
verenigbaar is met de gedachte dat er een handelingsruimte kan bestaan voor
bedrijfsethische oriEntaties en handelwijzen. Zij relateren deze handelingsruim-
te direct aan de mate waarin men op lange termijn concurrenti8le voordelen

62 Van Luijk duidt op deze medeverantwoordelijkheid met zijn concept van

'participatieve ethiek'. Daarbij gaat ook hij ervan uit dat er bij bedrijven en andere

partners veelal sprake is van gemengde motieven om deze medeverantwoordelijk-
heid op zich te nemen; zie H. van Luijk, 1993, pp. 202- 203.

63    H. Steinmann, A. L6hr, 1994, p. 146.
64       M. Porter, Competitive advantage. Creating and sustaining superior peyformance,

The Free Press, New York, 1985, pp. 5-11.
65    H. Daems, S. Douma, 1990, p. 30; M. Porter, 1985.
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realiseert: 'Deze speelruimte (om bedrijfsethische doelstellingen als met de con-
currentietheorie verenigbaar te denken) is uiteindelijk te danken aan de boven-
gemiddelde rentabiliteit, die men in verhouding tot de concurrentie kan berei-
ken.,66 Dit zou betekenen dat ondernemingen met een zwakke concurrentie-
positie nauwelijks tot geen handelingsruimte voor ethiek zouden hebben. Zij
staan wat deze handelingsruimte betreft als het ware in het rood.

Er kan echter mijns inziens ook een andere conclusie getrokken worden uit
het idee van een pro-actieve concurrentiestrategie. Ook voor de ondernemin-
gen met een zwakke concurrentiepositie staat niet vast hoe zij hun positie stra-
tegisch kunnen verbeteren. Het staat met name niet vast dat zij hun positie het
beste kunnen verbeteren door consequent op de ethiek te bezuinigen. Dat een
onderneming een zwakke concurrentiepositie heeft betekent vanuit strategisch
oogpunt alleen dat men een strategie moet zoeken die deze positie verbetert.
Een mogelijke strategie is de strategie van de laagste kosten. Deze strategie kan
op vele manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het realiseren van
schaalvoordelen, ervaringsvoordelen, technologische procesvernieuwing, orga-
nisatieverandering, etc. Het elimineren of minimaliseren van de kosten die ver-
bonden zijn aan morele keuzen is slechts een andere manier om deze strategie
uit te voeren. Men zou op deze manier een kostenvoordeel kunnen bereiken
ten opzichte van concurrenten die omwille van morele overwegingen de daar-
aan verbonden kosten accepteren. Het is echter onwaarschijnlijk dat een derge-
lijke immorele strategie, zonder de genoemde normale wegen om tot lagere
kosten te komen, als strategie van de laagste kosten voldoende zal zijn. In §
1.4.2 is deze stelling reeds met de volgende argumenten onderbouwd:
- Een immorele concurrentiestrategie biedt nog geen garantie voor een effi-
ciente bedrijfsvoering en een effectief strategisch beleid.
- Wanneer men erin slaagt de strategie van de laagste kosten op normale wijze
te realiseren, is het niet nodig ook nog eens op de ethiek te bezuinigen. Een im-
morele strategie is dan niet alleen overbodig, maar ook riskant, aangezien men
niet kan voorzien of, en zo ja, welke represailles de benadeelde partijen, zoals
werknemers, leveranciers en concurrenten, zullen ondernemen. Alleen in uit-
zonderingsgevallen zal men in die mate ondubbelzinnig kunnen profiteren van
een immorele strategie, dat er een op lange termijn verdedigbaar concurrentieel
voordeel uit voortvloeit.

Steinmann en L6hr lijken, ondanks dat zij uitgaan van de idee van een pro-
actieve concurrentiestrategie en daarmee van een dynamisch systeemmodel,
nog vanuit een niet-dynamisch systeemmodel te redeneren. Zij relateren de
handelingsruimte voor bedrijfsethiek direct aan de aanwezigheid van boven-
gemiddelde rendementen. Daarmee gaan zij uit van een (tussen)resultaat van
het concurrentieproces, dat de financidle ruimte moet scheppen voor bedrijfs-

66    H. Steinmann, A. LBhr, Gnindlagen der Unternebmensetbik, Poeschel, Stuttgart,
1991, p. 169.
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ethiek; een positief saldo waarop de ethiek kan interen. Wat zij zich onvol-
doende lijken te realiseren is dat de handelingsruimte voor bedrijfsethiek op de
eerste plaats gegeven is met het ontbreken van een door de markt volledig ge-
determineerde concurrentiestrategie (die in dat geval voor elke onderneming
dezelfde zou zijn). Anders gezegd, omdat er verschillende wegen naar het con-
currentiele voordeel leiden, is het mogelijk een onderneming aan te spreken op
de morele consequenties van haar keuze.

E6n van deze wegen is de weg van de immoraliteit. Men kan zijn markt-
macht vergroten door steekpenningen aan te bieden en kosten besparen door
te bezuinigen op adequate veiligheidsmaatregelen voor werknemers etc. In
sommige gevallen zal het uitermate verleidelijk zijn om vanwege de economi-
sche voordelen die eraan verbonden zijn immoreel te handelen. Steinmann en
L6hr stellen daarom terecht dat de systeemdwang als concurrentiedruk een
corrumperend vermogen heeft. In zoverre deze corrumperende kracht niet
door een morele betrokkenheid bij normen en waarden ontwapend wordt, is
volgens Steinmann en L8hr de systeemdwang 66n van de verklaringen voor on-
ethisch handelen binnen ondernemingen.

67

Het woord 'systeemdwang' is hier echter misleidend. Een verleiding is im-
mers nog geen objectieve beperking van de keuzemogelijkheden. Dat men
voor deze verleiding zwicht wil niet zeggen dat men niet anders had kunnen
handelen. De enige objectieve beperking die het systeem aan ondernemingen
oplegt, is dat zij rendabele activiteiten moeten ontplooien en onrendabele acti-
viteiten moeten saneren of beaindigen. Dit is noodzakelijk om de kosten van
het in de onderneming geinvesteerde lange termijn vermogen ten minste te
dekken en om over voldoende liquide middelen te beschikken ter financiering
van de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent dat zolang de activiteiten niet
resulteren in aanhoudende verliezen, er geen eenduidige onverbiddelijke conse-
quenties aan de systeemdwang verbonden zijn. Het spreekt voor zichzelf dat
men bij matige resultaten zal moeten trachten om de rentabiliteit te vergroten,
zeker wanneer de rentabiliteit achterblijft bij de gemiddelde rentabiliteit in de
bedrijfstak, de zogenaamde concurrentiBle rentabiliteit.68 In dat geval is de lage
rentabiliteit immers niet te wijten aan een felle concurrentie, maar aan een
geringere prestatie van het betreffende bedrijf, wat op lange termijn het voort-

bestaan bedreigt. Het is dan zaak om via positieverbeterende strategieEn, strate-
gische voordelen te realiseren. De systeemdwang is dus vanuit het strategische
managementperspectief de voortdurende druk om via effectieve strategiefn te
voorkomen dat men op lange termijn onder de concurrentilile rentabiliteit
zakt. De systeemdwang schrijft echter niet de inhoud van de strategie voor.

Men kan dus niet de systeemdwang aandragen als excuus voor immoreel
handelen. Zelfs niet wanneer het om het overleven van de onderneming gaat.

67    Ibid., p. 27.
68    H. Daems, S. Douma, 1990, p. 42.
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Ook dan bestaan er vrijwel altijd andere manieren om het hoofd boven water
te houden. Het is daarom een valse voorstelling van zaken wanneer men ethiek
als een luxe ziet die men zich slechts in tiiden van vrede en voorspoed kan ver-
oorloven.

Uit het bovenstaande volgt dat de werking van het economische systeem de
betrokkenen in het bedrijfsleven niet van hun morele verantwoordelijkheid
ontslaat. De betekenis van de concurrentiedruk voor de bedrijfsethiek is niet
dat de ethiek op het tweede plan komt te staan, maar dat de betrokkenen ver-
schillende verantwoordelijkheden tegen elkaar moeten afwegen. Het economi-
sche systeem dwingt ondernemingen hun winstverantwoordelijkheid in acht te
nemen, maar het dwingt niet tot moreel onacceptabele handelwijzen.

Hierboven is beknopt de strategische opgave besproken die de werking van
het economische systeem voor een onderneming met zich meebrengt. Deze
strategische opgave moet door de betrokkenen in het bedrijfsleven geinterpre-
teerd worden. Vanuit dit perspectief zal in hoofdstuk 5 een definitie van be-
drijfsrationaliteit ontwikkeld worden. Vervolgens zal de relatie tussen deze de-
finitie van bedrijfsrationaliteit en ethiek besproken worden.
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5   Bedrijfsrationaliteit en ethiek

In dir hoofdstuk zal de relatie tussen bedrijfsrationaliteit en ethiek besproken
worden. Het uitgangspunt voor de beschrijving van deze relatie zal het concept
van 'bedrijfsrationaliteit' zijn dat in paragraaf 5.2 omschreven wordt op basis
van de onderzoeksresultaten van de andere hoofdstukken. Deze resultaten le-
nen zich niet onmiddellijk voor een conceptualisering van bedrijfsrationaliteit,
maar moeten met elkaar in verband worden gebracht. Op bepaalde onderdelen
zal het onderzoek zelfs nieuwe onderzoeksvragen betreffen die deel uitmaken
van de probleemstelling. Deze vragen komen aan de orde in de eerste paragraaf
van dit hoofdstuk.

In paragraaf 5.3 zal ik mijn conceptualisering van 'bedrijfsrationaliteit' ver-
gelijken met Peter Ulrichs transformatie van de economische rationaliteit.
Ook Ulrich tracht het concept van communicatieve rationaliteit vruchtbaar te
maken voor de economische ethiek en bedrijfsethiek. Aangezien zijn poging
echter op een aantal fundamentele punten afwijkt van het onderhavige onder-
zoek, is het interessant om te kijken waar deze verschillen uit voort komen.
Met deze vergelijking beoog ik dus vooral mijn eigen positie te verduidelijken.

De slotparagraaf behandelt in grote lijnen de relatie tussen de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en het recht. Het gaat daarbij
om de vraag of het zinvol is om te spreken van een maatschappelijke verant-

woordelijkheid van ondernemingen die verder reikt dan wat de wet voor-
schrijft. Daarbij zal de wederzijds aanvullende functie van recht en moraal be-
sproken worden. Deze vraag is tot het laatst bewaard, omdat het pas zinvol is
om te spreken van een aanvulling van het rechtssysteem door maatschappelijk
verantwoord ondernemen als een onderneming een morele en rationele actor
kan zijn in het spanningsveld van belangen.

5.1      Naar een definitie van bedrijfsrationaliteit

Hierboven werd gezegd dat bij het voortgezette onderzoek naar bedrijfsratio-
naliteit in deze paragraaf ook nieuwe deelvragen behandeld dienen te worden.
Deze betreffen met name de samenhang tussen communicatieve rationaliteit en
de effectiviteit van de strategische besluitvorming, en de vraag of een onderne-
ming een morele en rationele actor kan zijn. Zoals de titel van deze paragraaf al
aangeeft, zal het onderzoek naar bedrijfsrationaliteit dus allereerst worden
voortgezet om nader tot een bepaling van het begrip te komen.
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5.1.1    Strategische besluitvorming, rationele discoursen en effectiviteit

De vraag die in deze subparagraaf besproken wordt luidt of op overeenstem-
ming gericht handelen een positieve functie kan hebben voor een onderneming
met betrekking tot de strategische opgave waarvoor zij zich gesteld ziet. In §
4.3.2 is de betekenis van de dynamiek van het economische systeem voor een
onderneming begrepen als een strategische opgave. Een onderneming moet een
strategie bepalen die ten minste de concurrentiele rentabiliteit op lange termijn
zeker stelt. De strategische opgave voor een onderneming is eerst en vooral een
interpretatieve opgave voor de bij de strategiebepaling betrokken organisatie-
leden. Zil moeten de werkelijkheid waarin zij zich denken te bevinden inter-
preteren. Daarbij maken zij gebruik van verschillende culturele interpretatie-
kaders. Dit betekent dat organisatieleden zelf mede de werkelijkheid construe-
ren   waarop de ondernemingsstrategie gericht   is.' De ondernemingsstrategie
zelf kan worden beschouwd als onderdeel van deze constructie. Men zou dus
kunnen zeggen dat ondernemingen uiteindelijk met elkaar concurreren door
middel van hun verschillende constructies van de werketijkheid. Dat betekent
voor de handelingsruimte voor bedrijfsethiek dat deze mede afhangt van de
creativiteit en morele sensibiliteit die een onderneming bij een dergelijke con-
structie aan de dag legt.

Dat de werkelijkheid om interpretatie vraagt geldt voor alle beslissingen.
Daarbij is de interpretatieve opgave verschillend voor verschillende typen be-
slissingen. Men kan de verschillende typologie8n van beslissingen in de litera-
tuur samenvatten in het onderscheid tussen twee basis-categorieiin: (i) beslissin-

gen die routinematig zijn, herhaaldelijk voorkomen en waarbij zekerheid be-
staat over causale relaties; (ii) beslissingen die niet routinematig zijn, een uniek
karakter hebben en waarbij onzekerheid bestaat over causale relaties: Routine-
matige beslissingen betreffen problemen die voldoende gestructureerd zijn om
met behulp van procedures en calculatieve technieken te programmeren. Niet-
routinematige beslissingen betreffen ongestructureerde problemen die niet-pro-
grammeerbaar zijn. Strategische beslissingen behoren tot de laatste categorie.
Kenmerkend voor een strategisch besluitvormingsproces is dat organisatieleden
het begrip van de probleemsituatie zelf moeten ontwikkelen in samenhang met
de bepaling van de doelen van de onderneming. De strategische keuze wordt
uiteindelijk gemaakt middels een periodiek terugkerend, discontinu proces dat
verschillende stappen omvat en zich over een relatief lange periode uitstrekt.3

1      Vgl. § 1.3.1. Op grond van empirisch onderzoek concludeert Simon dat strategi-
sche keuzes niet alleen bepaald worden door de objectieve kenmerken van de pro-
bleemsituatie, maar tevens door een heuristisch proces waardoor de zoekaaiviteit
gestuurd wordt.

2      E. Harrison, 1987, p. 18.
3      Ibid., p. 20.
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Dit strategische besluitvormingsproces is niet hetzelfde als beslissen onder stra-
tegische onzekerheid dat in § 1.3.1 van dit onderzoek beschreven is, waarbij de
handelingsalternatieven reeds gegeven zijn en alleen de consequenties ervan on-

zeker zijn. In het strategische besluitvormingsproces kan daarentegen veel ter
discussie worden gesteld, wanneer organisatieleden daartoe een aanleiding zien.
Strategische besluitvorming betreft de bepaling van de belangrijkste doelstellin-
gen van de organisatie, tezamen met de aanname van handelingsplannen en de
keuze van de allocatie van hulpbronnen om de doelstellingen te bereiken.

Hamel en Prahalad benadrukken in hun boek Competing for tbe  Future  dat
een organisatie die wil concurreren om de toekomstige vraag van consumen-
ten, zich moet bezinnen op de Ontwikkelingen die deze toekomstige vraag be-
palen en op de rol die men zelf wil en kan spelen in de realisatie van deze ont-
wikkelingen: Dit betekent dat men een visie op de toekomst moet vormen in
samenhang met de eigen kern competenties en ambities. De kansen en bedrei-
gingen waarop een onderneming een strategisch antwoord formuleert zijn dus
geen objectieve gegevens behorend tot de externe omgeving van die onderne-
ming, maar het resultaat van de interpretatieve inspanningen van organisatie-
leden met betrekking tot zowel de ontwikkelingen in de omgeving, als de ei-
gen sterkten, zwakten en ambities.

De stelling die in deze paragraaf zal warden uitgewerkt, is dat rationele dis-
coursen kunnen bildragen aan het beter vervullen van de strategische interpre-
tatieve opgave door het strategische management. Dat betekent dat de theorie
van het communicatieve handelen kan worden gebruikt om een belangrijk on-
derdeel van de rationaliteit van de strategische besluitvorming te beschrijven.
Of er in een onderneming plaats is voor de argumentatieve toetsing van opvat-
tingen hangt af van hoe het Strategische besluitvormingsproces in een onderne-
ming is ingericht. Het strategische besluitvormingsproces kan op onderdelen
worden ingericht als een rationeel discours (argumentatieve praktijk) waarin de
actoren met elkaar over doelstellingen, handelingsalternatieven en ontwikke-
lingen in de omgeving ongedwongen van gedachten wisselen. Dit veronderstelt
wel dat de politieke machtsstrijd binnen een organisatie een dergelijke machts-
vrije discussie niet bij voorbaat onmogelijk maakt.

Het strategisch besluitvormingsproces vertoont op onderdelen mogelijk de
kenmerken van een politieke machtsstrijd, waarbij niet argumenten, maar ver-
borgen agenda's en verschillende vormen van machtsuitoefening de doorslag
geven. Elke organisatie wordt gekenmerkt door een dynamiek van conflicte-
rende belangen die om politieke bemiddeling vragen: Deze conflicterende be-
langen kunnen een open discussie over kansen en bedreigingen grondig versto-
ren of zelfs onmogelijk maken, wanneer ze niet op gepaste wijze worden be-

4      G. Hamel, C. Prahalad, Competingfor tbe Futtiye, Harvard Business School Press,
Boston, 1994.

5      G. Morgan, 1986, pp. 141-198.
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middeld. Wanneer men echter anderen wil overtuigen van de aard en het be-
lang van een kans of bedreiging is men aangewezen op het op overeenstem-

ming gerichte handelen. Vanwege de asymmetrische machtsverhoudingen en
conflicterende belangen binnen organisaties is op overeenstemming gericht
handelen in het strategische besluitvormingsproces een precaire aangelegen-
heid: het veronderstelt dat machtige organisatieleden in staat zijn om in discus-
sies als gelijken op te treden van minder machtige organisatieleden. Dat wil
zeggen dat zij bereid zijn hun eigen veronderstellingen over de relevante ken-
merken van de onderneming en haar omgeving aan te passen. Het behoeft geen

betoog dat in alle ondernemingen de ontvankelijkheid voor argumenten door
dominante culturele interpretatiekaders en machtsprocessen in meer of min-
dere mate vermindert.

Strategische keuzen worden meestal gemaakt door de dominante coalitie,
dat wil zeggen de meest invloedrijke leden van het topmanagement. Volgens de
'ijzeren wet van de oligarchie' die door Michels6 geformuleerd is, bestaan er
binnen de politiek van bureaucratische organisaties oligarchische tendenzen,
onafhankelijk van de wensen van de leiders en de ondergeschikten. Wanneer
leiders macht verwerven geraken ze meestal in de ban van hun eigen visie op
de zaak. Dat wil zeggen dat leiders dikwijls moeite hebben om afwijkende ge-
zichspunten recht te doen, mochten deze de kans krijgen om het top-
management te bereiken. Volgens Hamel en Prahalad is dit de belangrijkste
factor in het strategische falen van ondernemingen om adequaat in te spelen op

ontwikkelingen in de omgeving. De perceptuele barridres die verhinderen dat
men de dominante management-interpretatiekaders aanpast, zijn doorgaans het

grootst bij degenen die de meeste politieke macht hebben. Deze bijziendheid
van het management verhindert dat men een zo goed mogelijke set van basis-
veronderstellingen omtrent toekomstige ontwikkelingen vormt. Dit laatste is
nodig om de juiste strategische beslissingen te nemen. Hamel en Prahalad plei-
ten daarom voor een interfunctioneel debat, waarbij aan zoveel mogelijk rele-
vante perspectieven recht wordt gedaan. Daarbij is het van cruciaal belang dat
het topmanagement aan deze debatten participeert als gelijken en niet als alwe-
tende beoordeelaars van andermans argumenten: Met andere woorden, niet de
macht van het management maar slechts de dwang van goede argumenten is
idealiter de basis voor het ontwikkelen van industry foresigbt.

Uit het bovenstaande volgt dat Hamel en Prahalad aan argumentatieve prak-
tijken binnen de context van de strategische besluitvorming een positieve func-
tie toekennen: door argumentatieve toetsing bevorderen rationele discoursen

de adequatie of morele gepastheid van de set basisveronderstellingen die het
management-interpretatiekader vormen in het strategische besluitvormings-
proces. Vanuit het theoretisch kader dat in hoofdstuk 1 en 2 van dit onderzoek

6          R. Michels, Political Parties, The Free Press, New York,  1949.
7     G. Hamel, C. Prahalad, 1994, pp. 94-95.
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besproken is, kan gesteld worden dat de genoemde functie op de volgende ver-
onderstellingen berust:
a) de complexiteit van het strategische besluitvormingsproces vereist meer ken-
nis dan 66n indiviclu doorgaans kan bevatten vanwege diens beperkte cognitie-
ve capaciteiten en vanwege de complexiteit van de omgeving (zie § 1.3.1 over
het beperkte rationaliteitsbegrip). Er is daarom behoefte aan samenwerking
met betrekking tot de effectieve omgang met cognitief-instrumentele en ook
moreel-praktische kennis;
b) argumentatieve praktijken kunnen de beperkte cognitieve capaciteiten van
individuen compenseren, wanneer van de in de organisatie verspreid aanwezige
(specialistische) kennis gebruik gemaakt wordt om tot gedeelde overtuigingen
te komen (zie § 2.1 over doelrationeel en op overeenstemming gericht hande-
len);
c) de effectiviteit van het doelgerichte handelen op grond van de strategische
handelingsplannen kan via argumentatieve praktijken worden vergroot.

Kortom, van argumentatieve praktilken wordt verondersteld dat zij kunnen
bijdragen aan de doelrationaliteit van de onderneming. Voor de argumentatie-
ve onderbouwing van veronderstellingen a) en b) verwijzen we naar de aange-
geven paragrafen van dit onderzoek. De veronderstelling c) verdient enige toe-
lichting. De effectiviteit van het doelgerichte handelen is afhankelijk van de
adequatie en/of morele gepastheid van de aan het handelingsplan ten grondslag
liggende kennis. Veronderstelling c) houdt in dat door een rationeel discours
de adequatie van kennis kan toenemen, dat wil zeggen dat een rationeel dis-
cours het medium is via welke elke cognitieve ontwikkeling als bewust leer-
proces kan worden voortgezet (VE, pp. 166-171). Rationele uitingen zijn voor
verbetering vatbaar. Het concept van 'rationele fundering' is volgens
Habermas dan ook verbonden met dat van 'leren'. Negatieve ervaringen zoals
de weerlegging van hypothesen en het mislukken van doelgerichte interventies
kunnen voor wat het cognitief-instrumentele aspect betreft in theoretische en
pragmatische discoursen productief verwerkt worden (TKH I, p. 39).

Voor het moreel-praktische aspect geldt iets soortgelijks. In een morele con-
flictsituatie kan de aanspraak op normatieve juistheid ter discussie staan, wat
een aanleiding kan zijn om de geldigheid van een norm in een moreel discours
te toetsen, of om de toepassing ervan in een toepassingsdiscours te toetsen.
Evenals technisch-instrumentele kennis kan kennis van algemeen geldend

geachte normen in een samenleving van cruciaal belang zijn voor de effectivi-
teit van een strategie. Zo ondervond Heineken in 1996 dat investeren in landen
zoals Birma, waar de mensenrechten zeer ernstig geschonden worden, door
velen als onacceptabel wordt beschouwd. Heineken besloot, onder de dreiging
van een consumentenboycot in de Verenigde Staten, zich Uit Birma terug te
trekken. Het is economisch rationeel om rekening te houden met dergelijke
morele aanspraken. Door de morele aspecten van strategische handelingsplan-
nen pro-actief in te schatten, kan het risico van economische averij immers ver-
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minderd worden. Dit veronderstelt wel dat men een goed verstaander is van de
morele ernst en urgentie die achter de aanspraken schuil gaan. Ook voor wat
het moreel-praktische aspect betreft, is de communicatieve rationaliteit dus van
groot belang voor de effectiviteit van een onderneming.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat rationele discoursen als onder-
deel van het strategische besluitvormingsproces de leercapaciteit van de onder-
neming kan vergroten, waardoor meer recht kan worden gedaan aan de com-
plexiteit van de omgeving. Deze complexiteit betreft de ontwikkelingen en toe-
standen in de objectieve wereld, de ontwikkelingen in de sociale wereld van
legitieme normen en veranderingen in de waarde-oriBntaties en levensstijl van
consumenten en werknemers. Vanwege deze betere afstemming op de com-
plexiteit van de omgeving, verhogen rationele discoursen de kans dat strategi-
sche handelingsplannen effectief zullen zijn. Communicatieve rationaliteit kan
dus bijdragen aan de economische doelrationaliteit van een onderneming.

5.1.2    De rol van waarden in de strategische besluitvorming

De verandering van waarden en levensstijl van werknemers en consumenten
betreft het ethisch-praktische en esthetisch-praktische aspect van de communi-
catieve rationaliteit. De in evaluatieve uitspraken op de voorgrond tredende

geldigheidsaanspraak is niet eenduidig. Het gaat noch om de waarachtigheid
van de spreker, noch om de normatieve juistheid in de zin van een veralgeme-
niseerde gedragsverwachting  (norm). In evaluatieve uitspraken worden waarde-
ringen tot uitdrukking gebracht. Waardeoordelen hebben niet de algemeenheid
van intersubjectief erkende normen en zijn ook niet slechts de uitdrukking van
een subjectief gevoel. Wanneer deze waarden niet toevallige neigingen zijn,
maar tevens het zelfbegrip van de persoon, zijn leefwijze en karakter raken,
geven ze inhoud aan de ethische vraag naar het goede leven (zie § 3.2.2 waar
ook het verschil tussen ethiek en moraal besproken wordt). Het individu
maakt zich deze waarden eigen in relatie tot de overkoepelende samenlevings-
verbanden waarvan hij deel uitmaakt.

In de context van een onderneming betreft het de waarden van de onderne-

ming die typerend zijn voor de organisatiecultuur en die door evaluatieve uit-

spraken openlijk beleden kunnen worden. Via evaluatieve uitspraken kunnen
organisatieleden aan nieuwkomers duidelijk maken dat bijvoorbeeld 'team-
spirit' en een co6peratieve houding gewaardeerd worden en dat agressief com-
petitief gedrag op afkeuring kan rekenen. Natuurlijk kunnen waarden ook op
meer impliciete wijze in het op overeenstemming gerichte handelen tot uit-
drukking komen. Deze waardendimensie speelt een belangrijke rol in de strate-
gische besluitvorming.

Ten eerste kunnen bepaalde heersende waarden de mogelijkheid van een
rationeel discours ondermijnen of juist stimuleren. De waarden die een coope-
ratieve houding benadrukken, zoals harmonie en teamspirit, kunnen bijvoor-
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beeld gepaard gaan met een aversie tegen openlijke conflicten en meningsver-
schillen: Aangezien de rationaliteit van een discours afhangt van de mogelijk-
heid om een geldigheidsaanspraak af te wilzen, kan een dergelijke op het bewa-
ren van de lieve vrede gerichte cultuur hiervoor funest zijn. De nadruk op een
cotiperatieve houding kan daarentegen ook gepaard gaan met een open hou-
ding ten aanzien van meningsverschillen, wanneer niet zozeer de onderlinge
harmonie (ten koste van alles), maar onderling vertrouwen gestimuleerd
wordt. Waarden kunnen dus op diverse wijze gecombineerd en geinterpreteerd
worden waardoor er verschillende praktijken kunnen ontstaan op basis van de-
zelfde waarden.

Ten tweede zijn de waarden van de betrokken organisatieleden medebepa-
lend voor de inhoud van gekozen strategieEn. Het besef van de eigen core

values of kernopvattingen bepaalt mede de formulering van doelstellingen,
handelingsplannen' en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van industr)1
foresigbt. De op de kernwaarden gebaseerde praktijken zijn een bepaalde histo-
rische uitwerking en manifestatie van de kernwaarden. Deze praktijken kun-
nen hun eigen leven gaan leiden, zodat ze een onderneming juist belemmeren
de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Deze spanning tussen noodza-
kelijke verandering enerzijds en het behoud van een eigen identiteit gebaseerd
op de kernwaarden anderzijds, dient volgens Collins en Porras niet opgeheven,
maar vruchtbaar gemaakt te worden om te midden van de veranderingen een
eigen koers te varen. Juist in een tijd van veranderingen blijkt wat werkelijk
tot de kernwaarden behoort en wat historisch contingente interpretaties van
de kernwaarden zijn.

]0

Zo zag IBM de markt voor computers te lang als uitsluitend een markt voor
mainframe systemen, wat correspondeerde met de gangbare praktijk van IBM
als marktleider op dit gebied. De markt voor PC's moest zich eerst ontwikke-
len tot zeer lucratief voordat IBM bereid was zich aan te passen.11 De historisch

bepaalde uitwerking van de kernwaarden binnen een onderneming kan dus een
strategische heroriEntatie in de weg staan. Datgene wat een onderneming in het
verleden succesvol heeft gemaakt kan wel eens een slechte leidraad zijn naar
succes in de toekomst. De benodigde dynamiek kan volgens Hamel en
Prahalad het beste gewaarborgd worden, wanneer het topmanagement open
staat voor datgene wat er bij de werknemers die dicht bij produkt- en marke-
tinginnovaties staan, leeft. De inspiratie voor nieuwe succesvolle productcon-
cepten en marketingstrategieEn komt meestal niet uit de lucht vallen. Ze zijn

8        Voor een voorbeeld van een dergelijke organisatiecultuur zie G. Morgan, 1986, pp.
123-124.

9   J. Collins, J. Porras, Built to Last. Successful Habits of Visionary Companies,
Harper Business, New York, 1997, pp. 73-78.

10    Ibid., pp. 79-88.
11    G. Hamel, C. Prahalad, 1994, p. 80.
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vaak het resultaat van het vermogen van werknemers om behoeften van consu-
menten in te schatten of van het eigen enthousiasme voor een bepaald idee.
Een goed voorbeeld van het laatste biedt de geschiedenis van Apple. Steve Jobs
en Steve Wozniak richtten destijds Apple op met zeer weinig middelen, maar
met een grote betrokkenheid bij hun droom om een persoonlijke computer te
crefren voor elke man, vrouw en kind. Deze droom kwam voort uit hun eigen
enthousiasme als gebruikers van de eerste persoonlijke computers, die echter
alleen door deskundige hobbyYsten te bedienen waren en die slechts een fractie
van de mogelijkheden boden die Jobs en Wozniak voor mogelijk hielden.

Hamel en Prahalad zijn van mening dat dit type betrokkenheid essentieel is

voor het ontdekken van consumer ben€Ats, dat wil zeggen het nut of de baten
die een consument aan een product ontleent. Het nut dat een product voor de
consument heeft, bepaalt welke producten en diensten deze zal kopen. Het
ontwikkelen van industry foresigbt betreft daarom onder meer de ontdekking
van toekomstige baten die de consument aan het gebruik van een product zal
ontlenen. Marktonderzoek kan hier volgens Hamel en Prahalad slechts deels
uitkomst bieden, omdat de consument bij de beantwoording van vragen vooral
uitgaat van het reeds bestaande product. Men moet zich kunnen inleven in de
behoeften van mensen en van daaruit een nieuw product op de markt introdu-
ceren, gepaard gaande met de nodige marketingcommunicatie om de consu-
ment te informeren en te enthousiasmeren. 12

Het zich kunnen inleven in de behoeften van consumenten betekent in ter-
men van het onderscheid tussen systeem en leefwereld dat het voor het bepalen
van een strategie nodig is dat een onderneming via zijn werknemers voeling
houdt met de ontwikkelingen binnen de leefwereld. Een onderneming die zich
volledig ontkoppeld heeft van de leefwereld mist de voor het ontdekken van
toekomstige baten voor consumenten noodzakelijke worteling in de leef-
wereldlijke achtergrond en is derhalve blind voor de mogelijkheden die nieuwe
technologieEn, demografische en geopolitieke ontwikkelingen en trends met
betrekking tot de levensstijl zouden kunnen bieden. Anders gezegd, een derge-
lijke onderneming zou zich moeten beperken tot een reactieve concurrentie-
strategie.

In de hierboven beknopt weergegeven visie van Hamel en Prahalad ver-
schijnt de leefwereld dus als een hulpbron waaruit de onderneming voor strate-

gische doeleinden kan putten. In § 4.2.1 waar de functie van het communicatie-
ve handelen binnen de onderneming behandeld is, werd geconcludeerd dat een
dergelijke instrumentele inzet van communicatieve hulpbronnen op den duur
geen instrumentalisering toelaat, omdat men dan het risico loopt dat deze hulp-
bronnen voor wat de onderneming betreft opdrogen. Instrumentalisering van
communicatieve hulpbronnen betekent dat strategische overwegingen op de
eerste plaats komen, terwijl tegelijkertijd slechts in schijn tegemoet gekomen

12    Ibid., pp. 100-103.
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wordt aan communicatief gevormde verwachtingen. Het probleem dat zich nu
aandient is hoe een onderneming de betrokkenheid van haar werknemers bij
de kernwaarden van de onderneming kan vergroten en tegelijkertijd kan profi-
teren van de kritische functie van het communicatieve handelen, dat wil zeg-
gen zonder dat het communicatieve handelen geinstrumentaliseerd wordt. Dit
probleem zal hieronder worden toegelicht.

Hamel en Prahalad stellen dat de strategische doelen van de onderneming
ook nastrevenswaardig moeten zijn vanuit het perspectief van de werknemers,
omdat ze anders geen betrokkenheid, laat staan enthousiasme zullen wekken.
Het management heeft daarom volgens hen de taak om 'een hoger doel en zin
aan het werk te verlenen' dan tot uitdrukking komt in het betalen van loon. 13

Dit betekent dat indien de ondernemingsleiding een bepaalde zin en betekenis
aan het werk wil verlenen, zij voor de opgave staat een harmonie te bewerk-
stelligen tussen de kernwaarden en strategische overwegingen van de onderne-
ming enerzijds en de waardenorientaties van werknemers anderzijds. Aange-
zien binnen westerse samenlevingen levensbeschouwelijke tradities aan autori-
teit hebben ingeboet en individuen in toenemende mate zelf moeten bepalen

hoe zij hun leven willen invullen door zich met de veelheid aan waardenkaders
uiteen te zetten, is de genoemde harmonie niet vanzelfsprekend. Collins en
Porras hebben in hun vergelijkende studie laten zien dat een dergelijke harmo-
nie gecre8erd kan worden op een wijze die overeenkomsten vertoont met hoe
sommige religieuze sekten en culten te werk gaan. De zogenaamde 'uisionary
companies' uit hun studie slagen erin de visie of kernwaarden gemeengoed te
laten worden door werknemers te indoctrineren en door werknemers met af-
wijkende waardenoridntaties via werving en selectie buiten de deur te houden
of te werken. De gelijkenis met bepaalde religieuze sekten of met culten betreft
dus het gebruik van indoctrinatietechnieken en het ideologische karakter van
de kernwaarden (dat wil zeggen dat zij binnen de onderneming niet ter discus-

sie staan).14 Zij erkennen het gevaar dat organisatieculturen die de kenmerken
van een cultus vertonen, noodzakelijke veranderingen tegenhouden en creativi-
teit en verscheidenheid doen verstikken. Tevens constateren zij dat dergelijke
cult-like-cultures (organisatieculten) juist gericht kunnen zijn op het bevorderen
van verandering en creativiteit, afhankelijk van de inhoud van dit type organi-
satiecultuur. Evenals voor een 'gewone' organisatiecultuur geldt voor een orga-
nisatiecultus dus dat deze de openheid van de communicatie (de bereidheid om
geldigheidsaanspraken ter discussie te stellen) binnen de onderneming al dan
niet kan bevorderen. Deze communicatieve openheid kan echter niet gelden
voor de inhoud van de organisatiecultus zelf. Het is juist 6en van de kenmer-
ken van een organisatiecultus dat de kernwaarden worden opgevat als waarden

13    Ibid., pp. 133-135.

14     J. Collins, J. Porras, 1997, pp. 115-139.
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die geen verdere rationele rechtvaardiging meer behoeven:5 Dit betekent dat
de kritische functie van het communicatieve handelen binnen een onderne-

ming met een organisatiecultus alle kenmerken van de organisatie, behalve de
kernwaarden kan betreffen. De ondernemingsleiding heeft ooit gekozen voor
een bepaald doel, een bestaansreden, een missie die tot uitdrukking komt in
deze kernwaarden en als een werknemer deze niet kan onderschrijven, kan hij
of zij beter elders gaan werken. De kritische functie van het communicatieve
handelen stoot dus op de grenzen die door de kernwaarden worden bepaald.
Hieraan herkent men ook dat het communicatieve handelen binnen de context
van het economische systeem plaatsvindt (vergelijk § 4.2.1 over de rol van het
communicatieve handelen binnen een onderneming).  Door het arbeidscontract

ontkoppelt een onderneming zich partieel van de waarden van de werknemers.
De leiding krijgt daardoor immers de bevoegdheid om over de inzet van arbeid
in het productieproces te beslissen en behoeft de kernwaarden die als uitgangs-
punten van het strategische beleid dienen, niet ter discussie te stellen.

Daar staat tegenover dat de logica van het communicatieve handelen ook
binnen ondernemingen met een organisatiecultus bepaalde eisen stelt aan de
wijze waarop het management omgaat met de betrokkenheid van werknemers.
Als de ondernemingsdoelen voor werknemers nastrevenswaardig moeten zijn
om hun betrokkenheid bij het ontdekken van baten voor consumenten te ver-

groten, dan kan het management niet uitsluiten dat de werknemers ook meer
betrokken raken bij de moreel-ethische aspecten van ondernemingsactiviteiten.
De onderneming die tevens een morele gemeenschap wil zijn met strategische
doelen waaraan de organisatieleden 'een hoger doel en zin ontlenen' dan de
betekenis van hun loonstrookje, dient ook tegemoet te komen aan de verwach-
tingen van de gemeenschapsleden. De vraag is dan of een onderneming ook
kan omgaan met morele en ethische verwachtingen van haar werknemers,
wanneer deze op gespannen voet staan met bepaalde praktijken binnen de on-
derneming. Zo niet, dan lijkt het ten minste onzeker of de betrokkenheid van
werknemers wel het karakter en de intensiteit kan aannemen die Hamel en
Prahalad beogen. De betrokkenheid waarover zij spreken betekent immers een

vergaande identificatie van werknemers met de kernwaarden en doelen van de
onderneming en een positieve houding ten aanzien van de uitoefening van
macht binnen de onderneming. 16 Wanneer werknemers echter nul op het re-
kest krijgen in een morele of ethische conflictsituatie die zich binnen de gren-
zen van de kernwaarden afspeelt, wordt hun positieve betrokkenheid niet op
waarde geschat en ontmoedigd.

15    Ibid., p. 75.
16 Deze definitie van betrokkenheid als een positieve houding ten aanzien van de

uitoefening van macht binnen de onderneming is ontleend aan A. Etzioni, A
Comparative Analysis of Complex Organizations. Revised and Enlarged Edition,
The Free Press, New York, 1975.
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Resumerend kan gesteld worden dat de voeling met de leefwereld via de
waardenorientaties en culture interpretatiekaders van werknemers bij kan dra-
gen aan het vermogen van een onderneming om effectieve strategiefn te ont-
wikkelen, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
(i) de strategische doelen en kernwaarden van de onderneming spreken tot de
verbeelding van de werknemers en worden nastrevenswaardig geacht;
(ii) morele en ethische conflictsituaties die zich binnen de grenzen van de kern-
waarden van een organisatie afspelen, worden in het algemeen naar tevreden-
heid van de werknemers behandeld.

In deze paragraaf is vanuit een economisch doelrationeel perspectief gekeken
naar de functie van rationele discoursen en op overeenstemming gericht hande-
len voor de effectiviteit van de strategische besluitvorming. De morele en ethi-
sche aanspraken uit de omgeving van de onderneming verschijnen vanuit dit
perspectief in eerste instantie louter als externe bepalingen waaraan men zich
eventueel moet aanpassen, wanneer dat economisch rationeel is, dat wil zeggen
dat de verwachte kosten van niet-aanpassing groter zijn dan de verwachte ba-
ten. De notie van een strategische besluitvorming die gebaseerd is op de inter-
pretatie door werknemers van wat de baten voor consumenten zijn, brengt
daarnaast de dimensie van normen en waarden als een ondernemingsinterne
aangelegenheid naar voren. Het brengt immers de participatie van werknemers
aan de leefwereld in verband met het vermogen van een onderneming om ade-
quate basisveronderstellingen te vormen over wat de baten voor consumenten
in de toekomst zullen zijn. Ook deze ondernemingsinterne rol van normen en
waarden is vanuit een strategisch perspectief besproken. In de volgende para-
graaf zal niet het strategisch perspectief voorop staan, maar omgekeerd vanuit
een moreel en ethisch perspectief naar strategie en ondernemerschap worden
gekeken.

5.1.3 De betekenis van moraal en ethiek voor een onderneming

Elk bedrijf zal moeten bepalen welke producten of diensten het wil aanbieden
en hoe het dit wil doen. Behalve een economisch aspect hebben deze keuzen
ook altijd een ethische en morele betekenis voor de betrokkenen. Men kan im-
mers geen rendabele activiteiten ontplooien zonder de belangen van bepaalde
partijen te raken en de kwaliteit van hun leven te beinvloeden.17 Dat geldt zo-
wel voor externe belanghebbenden zoals leveranciers, afnemers en de overheid,
als voor de eigen werknemers. Aangezien een onderneming geen winst kan
maken zonder het welzijn van meerdere belanghebbenden te beinvloeden en
omdat de ondernemingsstrategie door de werking van het economische sys-
teem niet volledig gedetermineerd wordt (zie § 4.3 over de systeemdwang),

17     J. Verstaeten, J. van Gerwen, 1995, p. 25.
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kunnen de activiteiten van een onderneming vanuit een moreel en ethisch ge-
zichtspuntis beoordeeld worden en is de onderneming moreel verantwoorde-
lijk voor deze activiteiten. Dat deze morele verantwoordelijkheid niet volledig
door het recht gedekt wordt zal in § 5.4 beargumenteerd worden. Hier gaat het
om de stelling dat ondernemingsactiviteiten een morele en ethische betekenis
hebben die door belanghebbenden te berde kan worden gebracht en die verder
kan reiken dan het recht. Deze morele en ethische betekenis en verantwoorde-
lijkheid kunnen door de onderneming erkend danwel geloochend worden. In
beide gevallen verhoudt de onderneming zich op een bepaalde WijZe tOt de mo-

rele aanspraken van belanghebbenden en kan haar ondernemerschap vanuit
een moreel-ethisch gezichtspunt beoordeeld worden. De omgang met morele
aanspraken en de erkenning van de moreel-ethische dimensie van het onderne-
merschap vormen dus een openstaande vraag waarop elke onderneming een
antwoord geeft. Deze vraag betreft de ident:iteit die tot uitdrukking komt in de
kernwaarden van een onderneming als een samenwerkingsverband tussen indi-
viduen en de identiteit van de individuele werknemers zelf. Is de onderneming
louter gericht op winst of daarnaast ook een verantwoordelijk lid van de
samenleving? Is de werknemer louter een loyale agent van de onderneming of
ook een mens die zich moreel aangesproken weet? Wil de onderneming als
samenwerkingsverband ook bijdragen aan het welzijn van mensen, aan de
kwaliteit van het leven van meerdere belanghebbenden?

Hoewel deze vragen op de eerste plaats moreel-ethische vragen zijn, is het
antwoord erop ook van strategisch belang voor een onderneming. Het imago
van de onderneming kent immers ook een moreel-ethische dimensie en dat kan
weer van belang zijn voor het koopgedrag van afnemers, vermindering van de
transactiekosten, goodwill bij locale en/of nationale overheden etc. De strategi-
sche opgave van een onderneming bestaat daarom mede daarin te ontdekken
hoe zij zich in de maatschappelijke verhoudingen moet gedragen, om het eco-
nomische risico te verminderen dat met morele verontwaardiging gepaard gaat
en om op lange termijn succesvol te zijn. Dit betreft niet alleen de publieke
verontwaardiging in gevallen zoals de Brent Spar affaire, maar ook de veront-
waardiging van 66n enkele afnemer, leverancier of werknemer die zich onjuist
behandeld voelt. Het onderhouden van interpersoonlijke relaties met belan-

genhebbenden is daarom niet alleen een kwestie van public relations-communi-
catie, maar ook van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarbij
moet men rekening houden met de legitiem geachte normen van een samenle-

ving, van de marktmoraliteit, van beroepsethieken en subculturen. Een derge-
lijke kijk op het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap komt naar
voren in het bekende credo van Johnson en Johnson dat met de volgende
woorden begintig: 'Wij geloven dat wij eerst verantwoordelijk zijn tegenover

18 Het onderscheid tussen moraal en ethiek is in § 3.2.2 en § 3.2.5 besproken.
19 Deze vertaling is overgenomen uit j. Verstraeten en J. van Gerwen, 1995, p. 19.
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de geneesheren, het verplegend personeel en de patiBnten, tegenover de moe-
ders en de vaders en alle anderen die onze producten en diensten gebruiken.
Geconfronteerd met hun noden, moet alles wat wij doen van hoge kwaliteit
zijn. Wij moeten voortdurend proberen onze kosten te verminderen ten einde
redelijke prijzen te handhaven. Bestellingen van klanten moeten onmiddellijk
en stipt uitgevoerd worden. Onze leveranciers en verdelers moeten de kans
krijgen een redelijke winst te maken.'

Het antwoord op genoemde moreel-ethische vragen kan nog verder reiken
dan een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de zin van een
maatschappelijk acceptabel ondernemerschap. Zo zijn de doelstellingen van bij-
voorbeeld de Body Shop ambitieuzer. De Body Shop wil winst maken door
cosmetica-producten te leveren, waaraan geen dierentesten ten grondslag lig-
gen, die geproduceerd zijn met productie-technieken die de milieubelasting zo
gering mogelijk maken en die wanneer mogelijk ingredrienten bevatten die af-
komstig zijn uit derde wereldlanden. De Body Shop is met dit concept uiter-
mate succesvol geweest. Toch was het Anita Roddick, de oprichtster van de
Body Shop daar niet alleen om te doen. Ze wilde succesvol zijn met deze pro-
duct- en winkelformule en met geen andere. Ze wilde met cosmetica-producten
die niet getest waren op dieren en die niet met te veel verpakking, promotie en
lege beloften de winkel verlieten, succesvol zijn. In het ondernemerschap van
de Body Shop komen dus ook opvattingen over het goede leven tot uitdruk-
king. Het uitgangspunt is hier niet alleen maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, maar wordt gevormd door waarden die in de samenleving niet algemeen
gedeeld behoeven te worden. Zo is de intrinsieke waarde van het leven van die-
ren bijvoorbeeld een waarde die niet door iedereen erkend wordt.

Niet elk product of dienst leent zich even goed voor een dergelijk ethisch
geYnspireerd ondernemerschap. Voor de meeste ethisch gedifferentieerde pro-
ducten, waaronder de cosmetische producten van de Body Shop, geldt dat ze
slechts een marktsegment bedienen. Naast green marketing en green banking
waarbij men zich uitdrukkelijk milieubewust wil profileren, is het grootste
marktaandeel toch meestal weggelegd voor het 'gewone' product. De beper-
king van ethisch gedifferentieerde producten of diensten betreft de vraag of
men zich daarmee in de ogen van de afnemer kan onderscheiden en of de afne-
mer daadwerkelijk bereid is tot aanschaf over te gaan en eventueel zelfs meer te
betalen. Dat wil echter niet zeggen dat ethische waarden geen rol van betekenis
kunnen spelen bij 'gewone' producten of diensten (zie § 5.1.2). Ze spelen in dat
geval alleen geen expliciete rol in de marketingcommunicatie. Zo komen bij-
voorbeeld in het credo van Johnson en Johnson waarden tot uitdrukking die
het karakter van hun producten en diensten moeten bepalen.

Hierboven is de omgang met morele aanspraken en de erkenning van de
moreel-ethische dimensie door een onderneming een openstaande vraag ge-
noemd waarop elke onderneming een antwoord geeft. Dit antwoord geeft zij
tenminste impliciet door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert en
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zaken doet, maar kan ook een expliciete vorm aannemen, bijvoorbeeld in de
verantwoording van ondernemingsactiviteiten in de openbaarheid of in de for-
mulering van kernwaarden in een mission statement. Een onderneming geeft
daarmee te kennen of ze zichzelf ook als een moreel verantwoordelijke actor

begrijpt. Het is dan ook tekenend voor de cultuur en de identiteit van een
onderneming als deze weigert haar activiteiten te verantwoorden en/of niet be-
reid is de aanspraken van belanghebbenden serieus te nemen. Een onderne-

ming die zichzelf bijvoorbeeld begrijpt als een doelgerichte actor die louter ge-
richt is op winstmaximalisatie en die de omgeving opvat als een corporate jungle
waar het gaat om het recht van de sterkste en een animal spirit, zal moeite heb-
ben om zichzelf tevens als een maatschappelijk verantwoordelijke actor te

zien. Niettemin brengt ook een onderneming die zichzelf louter als een econo-
mische actor begrilpt, daarmee bepaalde waarden tot uitdrukking, namelijk
economische en competitieve waarden. Er bestaat dan ook niet zoiets als een in
moreel-ethisch opzicht neutraal ondernemerschap. Het handelen van een on-

derneming kan door belanghebbenden altijd vanuit moreel-ethisch gezichts-
punt beoordeeld worden. Anders gezegd en in de terminologie van Levinas,
het handelen van een onderneming onttrekt zich niet aan de asymmetrische
verantwoordelijkheid van de een voor de ander. Het is de verplichting die uit-
gaat van het gelaat die de dimensie van de morele verantwoordelijkheid van
een onderneming opent. De ontkenning van enige morele verantwoordelijk-
heid door een onderneming doet dan ook niets af aan de geldigheid van morele

aanspraken die een beroep doen op deze verantwoordelijkheid.
Het antwoord van een onderneming op de genoemde vraag bestaat op de

eerste plaats in het geven van het antwoord zelf, 'het communiceren van de
communicatie', dat wil zeggen het zich openstellen voor de ander in de bereid-
heid verantwoording af te leggen (zie § 3.2.4 over de ethische passiviteit van
communicatie). Wanneer een onderneming haar verantwoordelijkheid erkent,
dan doet zij dit dus door een antwoord te geven op de vraag naar haar verant-

woordelijkheid. In dit verband dient het open, dat wil zeggen onbepaalde, ka-
rakter van de vraag naar de morele of maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de onderneming zich aan. Deze vraag is een open vraag in die zin dat er
geen definitief juist antwoord op gegeven kan warden. Wat de onderneming
aan haar belanghebbenden verplicht is en welke ethische doelen zij zich zou
moeten stellen is altijd onbepaald, net zoals de morele verantwoordelijkheid
van de een voor de ander een oneindige opgave met zich meebrengt die daarom
onbepaald is. Het gaat erom dat een onderneming zichzelf begrijpt als een ac-
tor die op grond van morele overwegingen kan beslissen en die er voor kiest
om het niet volledig bepaalbare doel na te streven om maatschappelijk verant-

woord te ondernemen. Dit betekent dat een onderneming met de keuze voor

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap een ongewisse stap in het on-
berekenbare zet. Morele verantwoordelijkheid kan niet gelijk gesteld worden
met het nastreven van een eindig aantal doelen en plichten. Een onderneming
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die voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap kiest weet dus niet
precies waartoe dat in de toekomst zal leiden.

Kan gegeven de onbepaaldheid van de inhoud van maatschappelijk verant-
woord ondernemerschap de keuze hiervoor als een strategische keuze worden
opgevat? Zo gesteld, is de vraag nog niet eenduidig. De keuze voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is, zoals hierboven is betoogd, van strategisch
belang voor een onderneming in die zin dat een dergelijke keuze medebepalend
is voor de vervulling van de strategische opgave die het economische systeem
aan een onderneming oplegt. Dit wil echter nog niet zeggen dat dit een keuze
is voor een bepaalde strategie, begrepen als een bepaald handelingsplan waarin
beschreven wordt hoe een onderneming bepaalde doelen denkt te kunnen be-
reiken, rekening houdend met de reacties van concurrenten (de medestrate-
gen). Een strategie   moet dus worden opgevat   als een handelingsplan  dat  ten
grondslag licht aan doelrationeel handelen. De keuze voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen kan niet worden gelijkgesteld met een dergelijk hande-

lingsplan, omdat deze verantwoordelijkheid niet opgaat in een handelingsplan
met een eindig aantal doelstellingen en morele randvoorwaarden. De keuze
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus geen strategie, maar een
morele keuze met strategische consequenties.

Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van de strategie van responsibility
marketing. De term responsibility marketing wordt gebruikt om de strategie van
het communiceren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de marke-
tingcommunicatie aan te duiden. Een voorbeeld daarvan is Benetton die in
haar advertenties maatschappelijk gevoelig liggende problemen zoals AIDS en
discriminatie (impliciet) aan de orde stelt. Een ander voorbeeld is Heineken die
in een reclamecampagne over verantwoord alcoholgebruik zich toI het publiek
richt met de slogan: Heineken neemt zijn verantwoordelijkheid. De strategie
van responsibility marketing houdt in dat men door het communiceren van
maatschappelijke verantwoordelijkheid een hogere waardering voor het pro-
duct en/of de organisatie bij de consument teweeg tracht te brengen. Dat een
dergelijke strategie van responsibility marketing niet hetzelfde is als moreel ver-
antwoord ondernemen, maar er tegelijkertijd wel naar verwijst, blijkt uit de
reacties die de diverse responsibitity campagnes oproepen.

Zo werd bijvoorbeeld Benettons campagne door velen als onoprecht be-
schouwt, omdat de onderneming slechts over maatschappelijke vragen commu-
niceert zonder de eigen betrokkenheid erbij te verduidelijken. De betrokken-
heid van Benetton bij de problemen rond de ziekte AIDS bleek niet verder te
gaan dan de reclame zelf, wat voor velen te mager is om voor geloofwaardige
morele betrokkenheid door te gaan. Ook rond de Heineken campagne zijn
vragen gerezen of Heineken niet een beetje hypocriet is om, als verkoper van
bier, verantwoord alcoholgebruik te promoten. Heineken heeft deze twilfels
grotendeels kunnen wegnemen door in de public relations communicatie
Heinekens betrokkenheid verder toe te lichten. Heineken kon daarbij wijzen
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op haar samenwerkingsprojecten met Veilig Verkeer Nederland. Bovendien
wist Heineken aannemelijk te maken dat juist een grote bierbrouwer belang

heeft bij de maatschappelijke acceptatie van haar product en dus bij een verant-
woord alcoholgebruik. Niettemin kwam ook Heinekens reclameslogan
'Heineken neemt zijn verantwoordelijkheid' in een vreemd licht te staan, toen
de onderneming weigerde uit Birma te vertrekken. Nam Heineken nu ook
haar verantwoordelijkheid? Weliswaar ging de kwestie rond Birma over men-
senrechten en niet over alcoholmisbruik, maar dat toont slechts aan dat een re-

clameslogan een eigen leven kan gaan leiden in andere contexten dan die door
de reclameboodschap verondersteld wordt.

De strategie van responsibility marketing leidt er dus vaak toe dat de onder-
neming op haar beurt gewezen wordt op wat het publiek verstaat onder maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Een onderneming die verder niets aan
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap doet, zoals Benetton, kan
daardoor in moreel lastig vaarwater geraken. Responsibility marketing als mar-
ketingstrategie kan daarom niet op zichzelf staan. Het moet zijn ingebed in een
bredere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Deze visie
valt om de hierboven genoemde redenen niet samen met een keuze voor een
afgebakende strategie, omdat men niet weet waarheen de weg van de morele
verantwoordelijkheid voert. De betekenis van morele verantwoordelijkheid
voor een onderneming is dus niet uitputtend te beschrijven, noch te bereke-
nen. Wat moreel verantwoord ondernemen betekent zal een onderneming
voor zichzelf in de loop der jaren moeten ontdekken. De invulling die zij geeft
aan haar verantwoordelijkheid is constitutief voor haar eigen identiteit en cul-
tuur. Daarmee geeft een onderneming aan de buitenwereld te kennen wie zij is

en wil zijn. Dit alles is van groot strategisch belang en verdient daarom passen-
de aandacht in de strategische besluitvorming van een onderneming. In die zin
is de keuze voor een moreel verantwoord ondernemerschap een strategische
keuze, zij is echter geen keuze voor een bepaalde strategie.

In het bovenstaande betoog is sprake van een onderneming als moreel verant-
woordelijke actor met een eigen moreel-ethische identiteit. Daarmee heb ik het
in de bedrijfsethiek inmiddels klassiek geworden probleem buiten beschou-

wing gelaten, of ondernemingen eigenlijk wel als moreel verantwoordelijke ac-
toren beschreven kunnen worden en wat hieronder verstaan moet worden: is
de onderneming als morele actor een morele persoon? Dit probleem is ook re-
levant voor dit onderzoek naar een omschrijving van bedrijfsrationaliteit. De
samenstellingen 'bedrijfsrationaliteit' en 'bedrijfsethiek' wekken de indruk dat
de onderneming als eenheid van moreel en rationeel handelen kan worden be-
schouwd. Betekent dit dan ook, dat aan een onderneming een morele verant-
woordelijkheid kan worden toegekend die niet te herleiden is tot de individu-
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ele organisatieleden? Dit probleem behoeft een sociologische onderbouwingio,
omdat het de relatie tussen individueel en collectief handelen betreft. Deze pro-
blematiek is het onderwerp van de volgende paragraaf.

5.1.4 Een onderneming als morele actor en de morele verantwoordelijk-
heid van een onderneming

De vraag of een onderneming een morele actor kan zijn en wat de aard van dit
actorschap inhoudt, omvat vele aspecten die in een beknopte behandeling niet
allemaal aan bod kunnen komen:' Ik zal me hieronder beperken tot de bespre-
king van die aspecten van het probleem die in het kader van dit onderzoek het
belangrijkst zijn. De volgende vragen zullen in deze paragraaf behandeld wor-
den:

(i) welk probleem is verbonden aan de toewijzing van morele verantwoorde-
lijkheid aan een collectieD;
(ii) aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen wit er sprake zijn
van een onderneming als morele actor?;
(iii) is de onderneming een morele persoon?;
(iv) draagt een onderneming morele verantwoordelijkheid die niet herleid kan
worden tot de verantwoordelijkheid van individuen?

ad  (i): Peter French heeft deze problematiek centraal gesteld  in zijn onderzoek
naar collective and corporate responsibility:2 Volgens French kampt de individu-
alistische traditie binnen de ethiek, bijvoorbeeld de ethiek van Immanuel Kant,
met het probleem dat de morele beoordeling van het handelen vereist dat alle
sociale structuren, zoals die van de groep en de organisatie, gereduceerd wor-
den tot individuele natuurlijke personen die deel uitmaken van deze collectie-
ven. Dit betekent dat ondernemingen, verenigingen en naties geen eigen mo-
reel statuut hebben en dat derhalve de noties van collectieve verantwoordelijk-
heid en de verantwoordelijkheid van de onderneming illusoir zijn.23 French
tracht daarentegen aan te tonen dat de handelingen van een onderneming niet
geidentificeerd kunnen worden met de handelingen van individuen en dat het
derhalve zinvol is om de morele verantwoordelijkheid voor een collectieve
handeling ook aan het collectief toe te schrijven. Daartoe maakt hij een onder-
scheid tussen verschillende typen collectieven, namelijk aggregaten en conglo-

20   J. van Gerwen, Het bedrijf als moreel verantwoordelijke organisatie. Nieuwe
trends in de Amerikaanse zakenethiek, in: L. Bouckaert (red.), 1989, p. 172.

21    Zie hiervoor het uitgebreide onderzoek van I. Spit, Multisubjectieve activiteit en
morele verantwoordelijkbeid, Amsterdam, 1986.

22    P. French, CoUeaive and Co,porate Responsibility, Columbia University Press,
New York, 1984.

23    Ibid., pp. vii, viii.
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meraten.
Onder een aggregaat verstaat French een verzameling van mensen die toe-

vallig bijeen zijn op een bepaald tijdstip en plaats. Een dergelijk ongeordend
collectief kan volgens French niet als collectief verantwoordelijk zijn voor een
handeling, omdat het niet als een collectieve actor optreedt. Als voorbeeld van
een aggregaat geeft French een verzameling mensen die zich op een bepaald
moment in een cafe bevinden, terwijl er spontaan een vechtpartij ontstaat
waaraan al gauw iedereen meedoet. De verantwoordelijkheid (in niet morele
zin) voor de massale vechtpartij ligt gezamenlijk bij de groep mensen die op
dat moment aanwezig waren (gemeenschappelijke verantwoordelijkheid), maar
de vraag naar de morele verantwoordelijkheid zal uiteindelijk per individu be-
keken moeten worden. Bij een aggregaat komt men met het methodologisch
individualisme dat morele verantwoordelijkheid alleen aan individuen toekent,
dus niet in de problemen.

Dit verandert echter wanneer er sprake is van wat French een 'conglome-
raat' noemt. Een conglomeraat is een dusdanige organisatie van individuen dat
zijn identiteit niet opgaat in de vereniging van de identiteiten van de personen
in de organisatie. Conglomeraten verschillen van aggregaten in de volgende op-
zichten:
- het conglomeraat is, in tegenstelling tot een aggregaat, verenigbaar met een
variabel lidmaatschap. Dit betekent dat een conglomeraat een zelfstandige
identiteit heeft die rot op zekere hoogte los staat van de eigenschappen van de
individuen die het conglomeraat vormen. Zo heeft een bedrijf bijvoorbeeld ei-
gen doelstellingen en een eigen verleden;
- conglomeraten hebben een besluitvormingsstructuur (Corporate Internal
Decision Structure, CID) door middel waarvan men gecoilrdineerd kan hande-

len;
- de afgedwongen gedragsregels zijn anders van karakter en gelden strikter voor
leden van een conglomeraat, dan regels die van toepassing zijn in de samenle-

ving;
- leden van een conglomeraat vervullen verschillende rollen door middel waar-
van macht over andere leden kan worden uitgeoefend.

Deze eigenschappen van een conglomeraat maken dat een conglomeraat als
een collectieve actor kan optreden en dus verantwoordelijk kan worden gehou-
den voor een handeling, terwijl dat niet hoeft te betekenen dat leden van het
collectief individueel verwijtbaar in gebreke zijn gebleven. Volgens French
scheiden collectieve en individuele morele verantwoordelijkheid hier hun we-
gen. Hij geeft verschillende voorbeelden waarbij de oorzaak van ernstige pro-
ductgebreken niet gelegen is in een individuele fout, maar in een fout in de be-
sluitvormingsstructuur van een bedrijf. Dit betekent dat de morele verant-
woordelijkheid voor de door de productgebreken ontstane schade niet herleid
kan worden tot de individuen binnen de organisatie. Wanneer we in dergelijke
gevallen weigeren de organisatie als collectief moreel verantwoordelijk te stel-
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len, zoals een volgehouden methodologisch individualisme zou impliceren,
kan volgens French de bepaling van morele verantwoordelijkheid niet op een
redelijke wijze geschieden. Daarvoor is nodig dat een handeling als een hande-

ling van de organisatie beschreven kan worden. Dit laatste is volgens French
mogelijk door te onderzoeken welke rol de besluitvormingsstructuur gespeeld
heeft in het totstandkomen van een geco6rdineerde collectieve handeling.

ad (ii) en (iii): als de morele verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld een vlieg-
ramp niet direct herleid kan worden tot individuen en men toch wit vasthou-
den aan een redelijke toewijzing van de morele verantwoordelijkheid voor een
ramp, staat men voor het probleem welke status de onderneming heeft als mo-
rele actor. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil er sprake zijn van
een morele actor en is er dan ook sprake van de onderneming als morele per-
soon?

Volgens French is het een noodzakelijke en voldoende voorwaarde om te
kunnen spreken van een morele persoon dat er sprake is van een morele actor.
Wat derhalve volgens French aannemelijk gemaakt dient te worden is dat
ondernemingen intentionele actoren zijn die redenen hebben om te doen wat
ze doen.24 De besluitvormingsstructuur van een onderneming bevat procedures

die aangeven hoe en door wie beslissingen van de onderneming genomen kun-
nen worden. Behalve door de gevolgde procedure, wordt een beslissing intern
herkend als een beslissing van de onderneming door het ondernemingsbeleid
dat erin tot uitdrukking komt. Met een expliciet geformuleerd ondernemings-
beleid, waarin de basisovertuigingen en doelstellingen zijn opgenomen, kunnen
beslissingen worden herkend als zijnde beslissingen van de onderneming. Dat
wil echter niet zeggen dat een onderneming zich kan distantieren van elke han-
delwijze van een werknemer die in strijd is met dit beleid. Wanneer een werk-
nemer bijvoorbeeld een steekpenning aanneemt, terwijl dat door een bedrijfs-

code expliciet als een onacceptabele handelwijze wordt aangeduid, dan is het
nog niet duidelijk of zijn handeling niet kan worden beschreven als een hande-

ling van de onderneming. Wanneer men intern het willens en wetens nalaat
om dergelijke handelwijzen te corrigeren, of deze zelfs aanmoedigt, ontstaat er
een ongeschreven beleid (informele handelingscoBrdinatie) naast het geschre-
ven beleid. In dit geval is de handeling volgens French, ondanks het officiale
beleid, toe te schrijven aan de onderneming. Wanneer de werknemer weI
wordt gecorrigeerd, handelde hij buiten zijn bevoegdheid om en is er geen
sprake van een handeling van de onderneming.

French meent dus dat ondernemingen een besluitvormingsstructuur hebben
voor het nemen van besluiten en dat wanneer aan de regels van deze structuur
voldaan is, er sprake is van een handeling van een onderneming. Men kan dan
zelfs zeggen dat een handeling verricht werd omwille van redenen die eigen

24    Ibid., p. 38.
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zijn aan de onderneming, in overeenstemming met een ondernemingsdoelstel-
ling en gerelateerd aan de basisovertuigingen van de onderneming. Kortom, de
handeling drukt een intentie van de onderneming uit.

Volgens French is deze intentionaliteit van de onderneming tevens voldoen-
de reden om de onderneming als een morele persoon te beschouwen. Om iets
te identificeren als een morele persoon is het volgens hem nodig om te kijken
of veel van diens gedragingen corresponderen met de 'set van empirisch verifi-
eerbare generalisaties' die we aan het begrip morele persoon verbinden. Om
van een morele persoon te spreken, moet er sprake zijn van een intentionele
actor en de capaciteit om intentioneel het eigen handelen aan te passen, nadat
de actor geleerd heeft dat zijn handelen moreel onacceptabele of juist gewenste
gevolgen had. Volgens French zijn ondernemingen bij uitstek geschikt om zich
aan te passen en op die manier van spijt te getuigen. 25

French' conclusie dat een onderneming als morele persoon opgevat kan
worden, stuit op bezwaren. Zo heeft onder meer Thomas Donaldson de opvat-
ting van de onderneming als morele persoon bekritiseerd. Donaldson betwist
niet dat ondernemingen een zelfstandige structuur hebben op grond waarvan
men hen moreel verantwoordelijk kan stellen voor hun handelen. In overeen-
stemming met de opvattingen van French formuleert hij de volgende voor-
waarden waaraan voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van een onderneming
als morele actor: een onderneming moet een proces van morele besluitvorming
belichamen. Dit proces vereist: (i) de capaciteit om morele argumenten in de
besluitvorming te gebruiken; (ii) de capaciteit van het besluitvormingsproces
om niet alleen de activiteiten van de onderneming te beheersen, maar ook de
besluitvormingsstructuur. Donaldson stelt uitdrukkelijk dat ondernemingen
die aan deze voorwaarden voldoen, weliswaar als morele actoren kunnen wor-
den gekwalificeerd, maar niet als morele personen: 'Het zou een vergissing zijn
om te veronderstellen dat omdat een onderneming morele argumenten kan
hanteren in de besluitvorming, zij ook automatisch andere morele eigenschap-
pen zou bezitten die geidentificeerd worden met personen, zoals intenties,
genietingen, menselijke verplichtingen en mensenrechten'.26 Deze kritiek richt
zich op de anderssoortigheid van het morele subject dat de mens ten opzichte
van een onderneming is.27 Een onderneming voelt bijvoorbeeld geen gewetens-

wroeging en heeft geen achting voor de mensheid, noch in de eigen persoon,
noch in de persoon van de ander. French' argument dat een onderneming zich
kan aanpassen op grond van morele kritiek en zodoende het functionele equi-

25    Ibid, p. 92, pp. 164-167.
26   T. Donaldson, Corporations and Morality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs N.J.,

1982, p. 30

27 Donaldson heeft nog andere punten van kritiek die naar mijn mening adequaat
door French weerlegd zijn in zijn reactie op Donaldson, zie P. French, 1984, pp.
165-166.
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valent van 'spijt betuigen' kan realiseren, ontkracht deze kritiek niet. Het gaat
Donaldson erom dat deze overeenkomst tussen de capaciteiten van mensen en
ondernemingen, niet voldoende is om de onderneming als morele persoon te
kwalificeren.

Mijns inziens kan dit worden verduidelijkt aan de hand van de ethiek van
Levinas zoals die hierboven in § 3.1 beschreven is. Een onderneming kan onaf-
hankelijk van haar leden het ethische appal dat uitgaat van het gelaat van de
ander niet verstaan. Het is als subject niet rechtstreeks, maar slechts via haar
leden onderworpen aan de asymmetrische verplichting ten opzichte van de
ander. Een onderneming ligt nergens wakker van. Het zijn juist de organisatie-
leden die de morele sensibiliteit van de onderneming mogelijk maken en die er-
toe kunnen besluiten om morele overwegingen in de besluitvorming te gebrui-
ken of de besluitvormingsstructuur aan te passen. Het zijn dan ook bepaalde
organisatieleden die moreel in gebreke blijven als een fout in de besluitvor-
mingsstructuur die een vliegramp tot gevolg had, niet wordt aangepast. De mo-
rele verantwoordelijkheid van een onderneming verwijst mijns inziens dus al-
tijd naar de morele verantwoordelijkheid van mensen. Hiermee is nog niet ge-
zegd dat het betekenisloos is om aan een conglomeraat als zodanig morele ver-
antwoordelijkheid toe te schrijven, dat wil zeggen een collectieve morele ver-
antwoordelijkheid als collectieve actor, die kan worden onderscheiden van de
individuele morele verantwoordelijkheid van de leden van het collectief (zie
voor deze kwestie hieronder ad:iv).

Het geschil tussen Donaldson en French komt er dus op neer dat French
meent dat het zijn van een morele actor een noodzakelijke en voldoende voor-
waarde is om te spreken van een morele persoon, terwijl dat volgens
Donaldson geen voldoende voorwaarde is. Of een onderneming wel of niet een
morele persoon is, lijkt mij niet de belangrijkste conclusie die we uit de discus-
sie kunnen trekken. Het gaat Donaldson immers vooral om de anderssoortig-
heid van een onderneming als morele actor, ten opzichte van een mens als mo-
rele actor. Donaldson ziet de verschillen tussen beide actoren vooral gelegen in
morele eigenschappen zoals het hebben van een geweten, plichtsgevoel, be-
zorgd zijn, etc. Deze verschillen komen mijns inziens voort uit het gegeven dat
een onderneming, in tegenstelling tot natuurlijke personen, een principieel se-
cundaire morele actor is.28 Dat wit zeggen dat de individuele werknemers van
een onderneming en de besluitvormingsstructuur die hun handelingen coBrdi-
neert altijd de basis vormen voor het collectieve handelen. De acties van een
conglomeraat zijn iets anders dan de optelsom van individuele acties, omdat ze
de belichaming zijn van een handelingscoardinatie. Conglomeraten zijn dus:
'niet op zichzelf staande sociale entiteiten. Het bezit van bepaalde sociale eigen-

schappen en vermogens zoals redenen en doelstellingen hebben, kunnen han-

28  Vgl. P. Werhane, Persons, Rights and Corporations, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs N.J., 1985.
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delen, moreel kunnen handelen en wat dies meer zij dankt een collectief juist
aan het feit dat zijn leden (de individuen) deze sociale eigenschappen bezit-
ten." Dat een conglomeraat een morele actor is, is dan ook verbonden aan de
voorwaarde: 'dat juist die leden die het collectief tot een actor maken - dat wil
zeggen die leden die de collectieve besluitvorming verzorgen en die ervoor
zorg dragen dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden (...) - dat juist zij
morele actoren zijn.

,30

Een onderneming kan dus slechts voldoen aan de voorwaarden die
Donaldson noemt om te kunnen spreken van een morele actor, wanneer haar
werknemers: (i) de competentie hebben om morele argumenten in de besluit-
vorming te betrekken; (ii) de competentie hebben om als participanten in het
besluitvormingsproces niet alleen de activiteiten van de onderneming te be-
heersen, maar ook de besluitvormingsstructuur aan te passen. Dit is een nood-
zakelijke en voldoende voorwaarde voor het morele actorschap van een onder-

neming.

ad (iv): dat een conglomeraat een secundaire morele actor is betekent niet on-
middellijk dat de term 'collectieve morele verantwoordelijkheid' inhoudsloos
is of altijd kan warden gereduceerd tot de verantwoordelijkheid van de indivi-
duele leden van een conglomeraat. Een onderneming heeft als secundaire actor

haar zelfstandigheid te danken aan besluitvormingsprocedures en haar beleid.
Het is deze besluitvormingsstructuur die ervoor zorgt dat een onderneming
het komen en gaan van individuele werknemers kan verdragen. Dit betekent
dat een morele misstap kan zijn gezet door besluitnemers die de organisatie al
lang weer verlaten hebben. Is het nu zinvol om aan de onderneming als zoda-
nig een morele verantwoordelijkheid toe te kennen die niet reduceerbaar is tot
de individuele verantwoordelijkheid van haar werknemers?

Spit wijst erop dat wanneer we deze vraag ontkennend zouden beantwoor-
den, dit zou betekenen dat ondernemingen zich volledig kunnen bevrijden van
de morele verantwoordelijkheid voor handelingen uit het grijze verleden door
alle organisatieleden op termijn te vervangen:1 Het lijkt redelijker om een
onderneming wel verantwoordelijk te stellen voor de handelingen uit het eigen
verleden. Het is dan mogelijk om een onderneming moreel verantwoordelijk
te stellen, alvorens de morele verantwoordelijkheid van individuen te bespre-

ken (zowel de voormalige als de huidige werknemers). Een collectief draagt
zijn verleden met zich mee. Nieuwe organisatieleden worden met dit verleden
geconfronteerd. Zij treffen niet alleen een reeds bestaand lange termijn beleid,

29    I, Spit, 1986, p. 121. Spit gebruikt de term 'collectief' voor wat French onder
een conglomeraat verstaat. Een aggregaat is dus geen 'collectief' in de definitie
van Spit.

30    Ibid, p. 120.
31    Ibid., p. 131.
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een besluitvormingsstructuur en een organisatiecultuur aan, maar kunnen ook
met de misdaden uit het verleden van het collectief geconfronteerd worden.
Volgens Spit worden nieuwe leden opgezadeld met de historische last aan mo-
rele verantwoordelijkheid van het conglomeraat.32 Alhoewel zij niet persoon-
lijk verantwoordelijk zijn voor misstappen uit het verleden van het conglome-
raat, zijn zij verantwoordelijk voor de omgang met morele kritiek en aanspra-
ken die hun oorsprong in het verleden van het conglomeraat hebben. De col-
lectieve morele verantwoordelijkheid van een onderneming op een bepaald
tijdstip verwijst dus naar de morele verantwoordelijkheid van haar voormalige
en huidige werknemers, maar valt er niet mee samen. Wanneer een onderne-
ming niet moreel verantwoordelijk zou zijn voor daden uit het verleden, is er
ook geen reden om nieuwe organisatieleden met morele aanspraken die uit dat
verleden stammen te confronteren.

Een tweede argument dat Spit noemt is dat we collectieve actoren zoals

ondernemingen aanspreken op hun morele verantwoordelijkheid en dat we
daarmee in discussie willen treden over wat de onderneming naar onze mening
behoort te doen en niet over wat deze of gene bestuurder behoort te doen.
Evenzo onderscheidt het toeschrijven van blaam aan een onderneming zich
van het toeschniven van blaam aan individuen die deel uitmaken van de onder-
neming. Anders gezegd, collectieve actoren (conglomeraten) zijn een eigen-

soortig subject van morele predicaten, omdat zij in het algemeen als zelfstandi-
ge morele actoren worden beschouwd.

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat het correct is om aan de
secundaire collectieve actor die de onderneming is, een niet tot haar individuele
leden te reduceren collectieve morele verantwoordelijkheid toe te kennen. De-
ze collectieve morele verantwoordelijkheid staat niet los van de morele verant-
woordelijkheid van de individuele werknemers, maar verwijst er juist naar. Zij
moeten immers namens de onderneming invulling geven aan deze collectieve
verantwoordelijkheid.

Ter afsluiting van deze paragraaf maak ik nog een het bovenstaande samenvat-
tende kanttekening bij de conceptualisering van een onderneming als een mo-
rele actor met een eigen collectieve morele verantwoordelijkheid. Het is van
belang te benadrukken dat het gevaarlijk is om de onderneming als morele ac-
tor teveel naar analogie van de natuurlijke persoon te begrijpen. Volgens
Bovens zou men dan wel eens kunnen vergeten dat beide actoren een volstrekt
verschillende structuur hebben en daarom veelal anders reageren op morele
aanspraken: 'De personificatie van de complexe organisatie verhult het feit dat
een complexe organisatie niet, zoals de meeste nat:uurlijke personen, een cen-
trale kern heeft die op prikkels reageert, de lessen uit het verleden bewaart en
het gedrag reguleert. Het spreekt niet vanzelf dat de externe druk die op een

32    Ibid., p. 159.
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complexe organisatie wordt uitgeoefend teneinde haar te dwingen of te verlei-
den tot verantwoordelijk gedrag, ook intern, op het niveau waarop de feitelijke
beslissingen worden genomen, tot gedragsverandering zal leiden. We zagen dat
externe normen lang niet altijd tot de organisatie doordringen of, wanneer dat
wel gebeurt, het moet afleggen tegen andere doeleinden:   Bovens meent der-
halve dat men niet alle heil moet verwachten van wat hij noemt een 'corpora-
tief model van aansprakelijkheid' en dat men behalve in juridisch en politiek,
ook in moreel opzicht een of andere vorm van verantwoordelijkheid van na-
tuurlijke personen naast de verantwoordelijkheid van organisaties dient te er-
kennen.34 Dit is in overeenstemming met de hierboven beargumenteerde stel-
ling dat vanwege het principieel secundaire actorschap van een onderneming,
haar morele verantwoordelijkheid altijd verwijst naar de morele verantwoorde-
lijkheid van individuen. Het probleem wie er verantwoordelijk is voor het
handelen van een conglomeraat, zoals een onderneming, kan dus niet worden
opgelost door eenvoudigweg de onderneming als collectieve actor verantwoor-
delijk te stellen. Men moet dan immers nog bepalen wie er in welke mate bin-
nen een onderneming verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het
handelen van een organisatie:5

De verschillen tussen de beide actoren mens en onderneming zijn ook van
belang voor de bepaling van het begrip bedrijfsrationaliteit. Wat betekent in
dit verband het principieel secundaire actorschap van een onderneming? In de
volgende paragraaf zullen deze en andere vragen besproken worden.

5.2 Bedrijfsrationaliteit

In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek tot dusver gebruikt
worden om tot een bepaling van het begrip bedrijfsrationaliteit te komen. Ver-
volgens zal de relatie tussen dit begrip van bedrijfsrationaliteit en morele ver-
antwoordelijkheid worden besproken.

Uit de discussie over systeemdwang bleek dat de betekenis van de werking
van het economische systeem voor de handelingsorientatie van organisatie-
leden niet zonder meer als dwang begrepen kan worden, omdat de systeemwer-
king doorgaans de strategische keuzemogelijkheden niet objectief tot 66n en-
kele optie beperkt. Dit is alleen het geval onder de voorwaarden van perfecte
mededinging. De unieke optimale keuzemogelijkheid is dan winstmaximalisa-

33    M. Bovens, Verantwoordelilkbeid en organisatie: bescbourvingen over aansprake-

lijkbeid, institutioneel burgerscbap en ambtelijke ongeboorzaambeid, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1990, p. 87.

34    Ibid., pp. 89-90, 129-168.
35   Ik zal in dit onderzoek deze problematiek niet nader bespreken. Zie daarvoor

het uitgebreide onderzoek van: M. Bovens, 1990.
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tie. In reifle markten die bijna altijd afwijken van het ideaaltype van perfecte
mededinging, moet de betekenis van de systeemwerking voor een onderne-
ming door deze onderneming zelf geYnterpreteerd worden. Behalve op signalen
die de markt afgeeft moet deze interpretatie zich ook richten op de ontwikke-
lingen in de omgeving van een onderneming die mogelijk de toekomstige vraag
van consumenten zullen bepalen. Daarom werd in § 5.1.1 gesteld dat onderne-
mingen met elkaar concurreren door middel van hun interpretaties van de wer-
kelijkheid. Daarbij is het mogelijk dat de concurrentiestrijd meerdere winnaars
kent en dat de verliezers niettemin een concurrentiBle rentabiliteit behalen. In
§ 4.3.2 is betoogd dat de noodzaak voor ondernemingen met een relatief lage
rentabiliteit een concurrentieverbeterende strategie te vinden, geenszins een
keuze voor moreel verantwoordelijk ondernemerschap uitsluit. Een onderne-
ming mag daarom de morele verantwoordelijkheid voor haar activiteiten niet
naast zich neerleggen met een beroep op de systeemdwang. Ook wanneer de
winstverantwoordelijkheid van een onderneming onverenigbaar is met morele
aanspraken36, dat wil zeggen dat het voldoen aan deze aanspraken tot een signi-
ficant concurrentieel nadeel zou leiden, kan een onderneming mijns inziens
haar verantwoordelijkheid nemen door te trachten de regelgevende kaders te
beinvloeden of samen te werken met anderen binnen de branche. Op deze
wijze zou een concurrentieneutrale oplossing voor het probleem gevonden
kunnen worden. Het begrip 'bedrijfsrationaliteit' zal dus zo omschreven moe-
ten worden dat er recht gedaan wordt aan de handelingsruimte voor onderne-
mingen om hun winstverantwoordelijkheid tegenover hun morele verant-
woordelijkheid af te wegen. Uit het bovenstaande kunnen een aantal conclu-
sies worden getrokken met betrekking tot bedrijfsrationaliteit.

Ten eerste is het niet adequaat bedrijfsrationaliteit te definiEren als economi-
sche doelrationaliteit gericht op winstmaximalisatie, omdat winstmaximalisatie
niet door het economische systeem wordt voorgeschreven en omdat dit ratio-
naliteitsconcept als sociaal-psychologische gedragshypothese tekort schiet (zie
de kritiek op dit rationaliteitsconcept in de paragrafen 1.3.3, 2.4.1 en 3.3). Het
bepalen van bedrijfsrationaliteit als formele economische doelrationaliteit biedt
evenmin soelaas. Formele economische doelrationaliteit houdt in dat gegeven
de preferenties en de ter beschikking staande middelen, de economische ana-
lyse van de keuzesituatie bepaalt wat de consistente en optimale keuze van de

36    Ik veronderstel dat de morele ernst van de situatie niet zodanig is dat zij een on-
middellijke opoffering van de betreffende ondernemingsactiviteiten eist. Wan-
neer dat wel het geval is, stuit men wellicht op een sociaal-psychologische grens
van de besluitvormers in een onderneming, die door hun preoccupatie met het
ondernemingsbelang de morele ernst van de situatie misschien niet kunnen in-
zien. Het is dan de verantwoordelijkheid van de politiek om in te grijpen (zie in
§ 4.3.1 het voorbeeld van de CFK-producenten).
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onderneming is.
In deze Robbinsiaanse definitie van formele economische rationaliteit, die

ten grondslag ligt aan de rationele keuzetheorie, lijkt elke verwijzing naar een
inhoudelijke bepaling van doelstellingen en waarden afwezig. In de paragrafen
1.2 en 1.3 is daarentegen betoogd dat Robbins er niet in slaagt om het econo-
mische rationaliteitsconcept volledig waardevrij te definifren. De in het econo-
mische rationaliteitsconcept belichaamde efficialtienorm verwijst naar een uti-
litaristische metanorm die het bereiken van meer doelen met dezelfde midde-
len als rationeel en gewenst bestempelt. De economische analyse selecteert
alternatieven dus op basis van een bepaalde morele norm. Desondanks kent
Robbins aan deze keuze het predicaat 'waardevrij en rationeel' toe. Dit formele
economische concept van rationaliteit schiet tekort voor een omschrijving van
bedrijfsrationaliteit, omdat ze als descriptie van het besluitvormingsproces in
ondernemingen tekort schiet (zie § 1.3.1 over beperkte rationaliteit), en omdat
prescriptie op basis van dit utilitaristisch gekleurde rationaliteitsconcept vaak
ten onrechte als een waardeneutrale aangelegenheid wordt voorgesteld. In para-
graaf  1.4 werd daarom gesteld dat aangezien een prescriptieve toepassing  van
het economische rationaliteitsconcept niet waardeneutraal is, deze beargumen-
teerd moet worden.

Bij de bespreking van Habermas' communicatieve rationaliteitsconcept in
hoofdstuk 2 bleek dat een handelwijze niet alleen op grond van de aanspraak
op efficiEnte doelrealisatie, maar ook op grond van de aanspraak op normatie-
ve juistheid of op grond van een verwijzing naar waarden, als een rationeel ge-
motiveerde handelwijze beargumenteerd kan worden. Het rationaliteitscon-
cept van de homo economicus laat deze aspecten van de menselijke rationali-
teit buiten beschouwing. Het communicatieve rationaliteitsconcept daaren-
tegen onderscheidt naast het cognitief-instrumentele, ook het moreel-prakti-

sche, ethisch-praktische en expressieve rationaliteitsaspect.
Wanneer uitsluitend de efficiBntienorm bepalend wordt geacht voor een ra-

tionele keuze, impliceert dit maximalisatie van de doelstellingsfunctie. In para-
graaf 3.3 concludeerde ik dat het economische rationaliteitsconcept hiermee

(impliciet) een invulling geeft aan de vraag naar het goede leven die noodzake-
lijk in tegenspraak moet geraken met geldig geachte morele normen waarvan

de naleving niet door het rechtssysteem wordt afgedwongen. De prescriptie
van economische rationaliteit aan de praktijk van het ondernemen mag der-
halve vanuit een moreel gezichtspunt niet onvoorwaardelijk zijn. Dat wil zeg-
gen dat economische rationaliteit van toepassing is op pragmatische vraagstuk-
ken en toI een voorwaardelijke imperatief leidt: het handelingsvoorschrift zegt
wat men gegeven een bepaald probleem moet doen, als men bepaalde waarden
of doelen wil realiseren en als men dat op efficiBnte wijze wil doen. In § 3.2.2

werd gesteld dat Habermas van mening is dat zo gauw deze waarden zelf pro-
blematisch worden (en dus ook de waarde effici8ntie), de vraag 'Wat moet ik
doen?', boven de horizon van de doelrationaliteit uitstijgt (ED, p. 103). Het
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formele economische rationaliteitsconcept schiet dus tekort voor een concep-
tualisering van alle aspecten van bedrijfsrationaliteit, waarbij de normatieve
vooronderstellingen van die conceptualisering worden verantwoord.

Ten tweede kan worden geconcludeerd dat aangezien elke onderneming de be-
tekenis van de systeemwerking moet interpreteren en relateren aan andere ont-
wikkelingen in haar omgeving, een onderneming via haar werknemers een
talige relatie tot de drie werelden moet onderhouden. In § 5.1.1 werd geconclu-
deerd dat dit betekent dat in zoverre over de eigenschappen van de voor de
onderneming relevant geachte werkelijkheid wordt gediscussieerd, het commu-
nicatieve rationaliteitsconcept kan worden gebruikt om de rationaliteit van de
strategische besluitvorming te beschrijven. Eerder werd in § 4.2.1 beargumen-
teerd dat het communicatieve handelen 66n van de mogelijke organisatorische
coBrdinatiemechanismen binnen een onderneming is. Ten slotte bleek in §
4.2.2 het co8rdinatiemechanisme van het communicatieve handelen ook van
toepassing op transacties in verband met de informatiebehoefte en vertrou-
wensproblematiek bij de marketing van producten en diensten. Het communi-
catieve rationaliteitsconcept kan dus ook descriptief worden toegepast in de
sfeer van de interne en externe communicatie van een onderneming.

Een onderneming maakt dus in meer of mindere mate gebruik van de com-
municatieve competenties van haar werknemers. Wat betekent dit voor de ra-
tionaliteit van de onderneming, dat wil zeggen voor de conceptualisering van
'bedrijfsrationaliteit'? Om deze vraag te beantwoorden, moet verhelderd wor-
den waI de relatie is tussen de communicatieve rationaliteit van werknemers en
de communicatieve rationaliteit van de onderneming. Op grond van § 5.1.4
kan worden geconcludeerd dat bedrijfsrationaliteit een afgeleide eigenschap is.
Een onderneming is een principieel secundaire actor die geen zelfstandige com-
municatieve competentie bezit. Een onderneming kan echter in meer of min-
dere mate gebruikmaken van de communicatieve competenties van werkne-

mers. Dit is afhankelijk van de leiderschapsstijl van haar management, de be-
sluitvormingsstructuur, de organisatiecultuur en machtsprocessen. Zo moet
bijvoorbeeld de besluitvormingsstructuur aan strategische besluitnemers de
mogelijkheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over strategisch
relevant geachte zaken. Dat er in deze structureel gewaarborgde discoursen
ook daadwerkelijk op overeenstemming gericht gehandeld wordt, kan niet for-
meel gegarandeerd worden. De bepalende factoren hierbij zijn de leiderschaps-
stijl, politieke machtsprocessen en de organisatiecultuur van de onderneming
(zie hierboven § 4.2.1 en § 5.1.2). Dit betekent dat de communicatieve rationa-
liteit van de strategische besluitvorming kan vari8ren met de andere organisato-
rische eigenschappen van een specifieke onderneming, en dat men deze eigen-
schappen desgewenst kan trachten te beinvloeden, om zo de voorwaarden voor
op overeenstemming gericht handelen te realiseren.
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De organisatorische eigenschappen van een onderneming zijn dus medebe-
palend voor de communicatieve rationaliteit van het collectief dat de onderne-
ming is. Een onderneming biedt meer of minder ruimte voor rationele discour-
sen en communicatief handelen, en daarmee meer of minder ruimte voor: a)
leerprocessen die in pragmatische, morele en ethische discoursen kunnen
plaatsvinden; b) een dwangloze handelingscoBrdinatie en consensuele omgang
met conflicten of meningsverschillen. Dit is een organisatorisch criterium voor
de communicatieve rationaliteit van een onderneming. Het andere criterium
betreft de communicatieve rationaliteit van werknemers. De communicatieve
rationaliteit van een onderneming bestaat dus niet alleen uit een optelsom van
de communicatieve competenties van haar werknemers, maar is de resultante
van de wisselwerking tussen deze competenties en bepaalde eigenschappen van

de organisatie.
Hetzelfde geldt voor de (economische) doelrationaliteit van een onderne-

ming. Sinds Weber is het gebruikelijk om aan de bureaucratische structuur een
doelrationeel en efficiiint karakter toe te schrijven. De organisatiestructuur zelf
wordt daarbij opgevat als een middel tot een doel. Bureaucratische procedures
kunnen inderdaad een belichaming zijn van doelrationaliteit, wanneer deze
functioneren als standaard oplossingen voor standaard problemen. De ruimte
voor op overeenstemming gericht handelen is hier veelal afwezig, of kan zoals
Habermas stelt, op elk moment worden ontnomen met een beroep op de for-
mele geldigheid van procedures. Deze vorm van doelrationele bureaucratische
organisatie kent echter nogal wat praktische beperkingen en is alleen effectief
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:7 Wanneer daaraan niet is vol-
daan, is het mogelijk dat procedures die voor de oplossing van standaardsitua-
ties zijn ontwikkeld, niet tot het beoogde doel leiden en derhalve niet doetra-
tioneel zijn. In sommige gevallen kunnen bureaucratische procedures zelfs con-
traproductief zijn. Een bureaucratische structuur biedt dus geen garantie voor
(economisch) doelrationeel handelen binnen de onderneming. Ook voor de
(economische) doetrationaliteit van een onderneming geldt dus dat de organisa-
torische kenmerken van de onderneming, naast de doetrationaliteit van haar
werknemers, medebepalend zijn.

Uit het bovenstaande volgt dat rationaliteit een eigenschap is van onderne-
mingen die bepaald wordt door de wisselwerking tussen organisatorische ei-
genschappen en de rationele vaardigheden van organisatieleden. Rationaliteit is
dus een afgeleide, secundaire, eigenschap van ondernemingen. Deze bedrijfsra-
tionaliteit omvat naast (economische) doetrationaliteit ook communicatieve ra-
tionaliteit. Om wat meer zicht te krijgen op wat dit begrip van bedrijfsrationa-
liteit betekent zal hieronder ingegaan worden op de samenhang tussen doelra-
tionaliteit en communicatieve rationaliteit.

37    Zie G. Morgan, 1986, pp. 34-35.
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5.2.1  Bedrijfsrationaliteit: een samengaan van communicatieve en doel-
rationaliteit

Doelrationaliteit en communicatieve rationaliteit hangen met elkaar samen.
Hierboven is in § 5.1.1 reeds besproken dat communicatieve rationaliteit de
doelrationaliteit van het strategische besluitvormingsproces kan vergroten
door een betere afstemming op de complexiteit van de omgeving. Daarnaast
kan het communicatieve handelen als co8rdinatiemechanisme ook de effectivi-
teit van het handelen door werknemers vergroten. Negatieve ervaringen zoals
het mislukken van een doelgerichte ingreep kunnen in een pragmatisch dis-
cours ter sprake worden gebracht. In het overleg met een college kan dan blij-
ken of iemand op basis van de verkeerde veronderstellingen handelde, of dat de
kennis die men samen heeft niet toereikend is om het mislukken van de doel-
gerichte interventie te verklaren. In het laatste geval moeten er misschien des-
kundigen geraadpleegd worden, of is er zelfs sprake van een wetenschappelijk
probleem dat in een theoretisch discours behandeld moet worden.

Behalve voor het vergroten van de effectiviteit van het handelen door over-
leg over pragmatische problemen, is het communicatieve handelen ook ge-
schikt om de handelingen van verschillende actoren te co6rdineren en zodoen-
de de effectiviteit en eventueel efficientie van de samenwerking te vergroten.
Het communicatieve handelen lijkt met name geschikt om het handelen te
co6rdineren van leden van een zelfsturend team. Ook past her communicatieve
handelen bij een open communicatieve leiderschapsstijl (zie § 4.2.1 over com-
municatief handelen binnen de onderneming) welke principieel de mogelijk-
heid van een ongedwongen handelingscoBrdinatie en consensuele omgang met
meningsverschillen openhoudt. Wat niet wil zeggen dat directe supervisie als
co8rdinatiemechanisme niet eveneens kan worden toegepast. Een onderne-
ming die haar organisatiestructuur zo wil inrichten, dat individuele werkne-
mers vergaande bevoegdheden hebben om hun werk zelf te organiseren om op
deze wijze beter Ie reageren op veranderingen en uitzonderingssituaties (orga-
nische organisatiestructuur), zal relatief meer gebruik moeten maken van het
communicatieve handelen, dan een meer mechanistische organisatie waarbij
het werk een grote standaardisatie van productieprocessen toelaat.

De communicatieve rationaliteit van het communicatieve handelen vergroot
mijns inziens de kans dat organisaties in staat zijn om wat Morgan de substan-
tiale rationaliteit van het handelen in ondernemingen noemt, te realiseren: 'De
rationaliteit die ten grondslag ligt aan een mechanistisch ontwerp [van de orga-
nisatiestructuur]" is wat beschreven mag worden als een 'functionele' of 'in-
strumentele' rationaliteit. Het is afgeleid van de manier waarop mensen en ta-
ken op elkaar aansluiten in een vastgelegd ontwerp. Dit type rationaliteit staat

in contrast met de 'substantiele rationaliteit' van systemen waarin mensen wor-

38     De tekst tussen haakles is door mij toegevoegd.
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den aangemoedigd om te bepalen of datgene wat ze doen gepast is en om han-
delingen dienovereenkomstig aan te passen. Waar onder het bureaucratische
ethos handelingen rationeel zijn vanwege hun plaats binnen het geheel, vereist
substantidle rationaliteit daarentegen handelingen die geinformeerd zijn door
een intelligent besef van de gehele situatie. Terwijl bureaucratische rationaliteit
mechanisch is, is substantiele rationaliteit reflexief en zelforganiserend:39 Juist
een intelligent besef van de diverse aspecten van een situatie wordt door het
communicatieve handelen en de er eventueel uit voortvloeiende discoursen be-
vorderd, omdat werknemers hierdoor elkaars kennis en moreel besef kunnen
aanvullen.

De toepassing van de theorie van het communicatieve handelen bij de con-
structie van een sociologische organisatietheorie die een alternatief kan vormen
voor functionalistische organisatietheorieen40, omvat meer aspecten en biedt
meer mogelijkheden dan in het kader van dit onderzoek uitgewerkt kunnen
worden. Het doel van de bovenstaande uiteenzetting is enerzijds aannemelijk
te maken dat communicatieve rationaliteit een bijdrage kan leveren aan de ef-
fectiviteit en effici8ntie van het handelen van organisatieleden. Dat wil zeggen
dat de (economische) doelrationaliteit van een onderneming samenhangt met
communicatief rationele processen in de organisatie. Anderzijds is het doel
aannemelijk te maken dat communicatieve rationaliteit niet alleen in dienst
kan staan van de economische doelrationaliteit, maar dit alleen kan doen door
er boven uit te stijgen.

Rationele discoursen en het communicatieve handelen kunnen de effectivi-
teit van een doelgerichte ingreep vergroten door de basisveronderstellingen die
aan deze ingreep ten grondslag liggen ter discussie te stellen, of door het doel-
gerichte ingrijpen van meerdere actoren op elkaar af te stemmen. Het doel van
het op overeenstemming gerichte handelen, dat als elementair handelingstype
ten grondslag ligt aan het communicatieve handelen en rationele discoursen,
kan niet op doetrationele wijze bereikt worden (zie § 2.1.1). Dit betekent dat
communicatieve rationaliteit slechts dan de economische doelrationaliteit van
een onderneming van dienst kan zijn, wanneer de eigen logica die correspon-
deert met het niet doetrationeel te bereiken handelingsdoel van overeenstem-

ming, recht gedaan wordt.
Dit is niet de enige reden waarom gezegd kan worden dat communicatieve

rationaliteit boven de doelrationaliteit uitstijgt. Communicatieve rationaliteit

stijgt ook boven doelrationaliteit uit, vanwege de erkenning van het moreel-

praktische en expressieve aspect naast het cognitief-instrumentele aspect van de
menselijke rationaliteit. De rationele verantwoording van het handelen betreft

39    G. Morgan, 1986, p. 37.
40   Zie voor het onderscheid tussen functionalistische organisatietheorie en andere

organisatietheoretische aanzetten: G. Burrell, G. Morgan, Sociological Paradigms

and Organizational Analysis, Heinemann Educational, London, 1979.
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dus zowel voor individuen als ondernemingen drie aspecten (de aanspraak op
waarachtigheid kan niet in een rationeel discours getoetst worden, maar kan
wel argumentatief worden toegelicht). Hieronder   zal het moreel-praktische
aspect ter sprake komen in verband met de bespreking van de relatie tussen
bedrijfsrationaliteit en morele verantwoordelijkheid.

5.2.2    Bedrijfsrationaliteit en morele verantwoordelijkheid: een niet-doel-
rationele relatie

Morgans begrip van 'substantiEle rationaliteit' stijgt evenals communicatieve
rationaliteit boven de horizon van de doelrationaliteit uit. Het verschil tussen
substanstiBle en communicatieve rationaliteit is dat Morgan dit begrip monolo-
gisch begrijpt en bovendien als inhoudelijk (substantieeD bepaalbaar opvat, ter-
wijl communicatieve rationaliteit daarentegen een dialogische structuur ver-
onderstelt en geen inhoudelijke (substantiEle) bepalingen kent, maar formeel
van aard is. Dat wil zeggen dat het 'intelligente besef' van de handelingssituatie
nog in de ongedwongen acceptatie van het betere argument bepaald moet wor-
den (het D-principe; zie hiervoor § 3.2.1). Of een actor een intelligent besef
van een handelingssituatie heeft, kan vanuit het communicatieve rationaliteits-
begrip dus niet los gezien worden van een discursieve toetsing van dit besef.

Dit betekent dat communicatieve rationaliteit een onderneming in staat stelt
om het intelligente besef van de handelingssituatie niet alleen uit de argumenta-
tieve praktijken binnen de onderneming te destilleren, maar ook uit een dia-
loog met belanghebbenden en, meer in het algemeen, met deelnemers aan het

publieke debat. Dit geldt in het bijzonder voor handelingssituaties waarin de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming in het geding is.
De rechtvaardiging en toepassing van normen met het oog op ieders belang

kan moeilijk door een eenzame actor bepaald worden. Het uitgangspunt van
de discoursethiek is daarom dat een onpartijdige beslechting van belangencon-
flicten verwijst naar een discursieve toetsing van normen en hun toepassing.
Het verwerven van een intelligent besef van de eigen maatschappelijke verant-
woordelijkheid verwijst een onderneming dus naar de dialoog met de samenle-

ving in het algemeen en belanghebbenden in het bijzonder.
De communicatieve rationaliteit van een onderneming stelt haar in staat om

het vraagstuk van moreel verantwoordelijk ondernemerschap als een open
vraag te benaderen. Dat wil zeggen dat een onderneming dankzij haar commu-
nicatieve rationaliteit niet alleen in staat is om morele argumenten in het be-
sluitvormingsproces te gebruiken, maar ook zelf door het betere argument
overtuigd kan worden bij de toetsing van het eigen standpunt. Zolang een
onderneming de dialoog met belanghebbenden slechts ziet als een manier om
deze belanghebbenden te overtuigen van het gelijk van de onderneming, laat
men zich leiden door een strategische opvatting van communicatie en sluit
men zich af van de mogelijkheid om in het betere argument een morele ver-

205



plichting te verstaan. Een op overeenstemming gerichte communicatie met be-
langhebbenden betekent daarentegen dat men het risico van communicatie niet
uitsluit, dat wil zeggen dat men berust in het risico van een misverstand en dat
men onderricht kan worden (zie § 3.1.4 over passiviteit, risico en overeenstem-
ming).

Aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemerschap niet samenvalt
met een zelfgenoegzame ondernemingsstrategie, die dan nog slechts aan derden
door middel van public relations communicatie zou moeten worden uitgelegd,
kan de onderneming via haar doelrationaliteit geen vat krijgen op de morele di-
mensie van haar handelen. Een te sterke gerichtheid op doelrationele hande-

lingsprogramma's brengt bovendien het gevaar met zich mee dat een onderne-
ming blind is voor de morele aanvaardbaarheid van de manier waarop de doel-
stellingen worden nagestreefd. Donaldson noemt dit het gevaar van 'doelpre-
occupatie'.41 Niet alleen een eenzijdige orientatie op winst en efficiBntie, maar
elke eenzijdige oriBntatie op een set doelen, dus ook wanneer het ethische doe-
len betreft, brengt het gevaar van morele ongevoeligheid of blindheid met zich
mee. Deze verklaring van immoreel handelen van ondernemingen geldt dus
niet alleen voor ondernemingen, maar voor elke doelgerichte organisatie.

Volgens Donaldson kan men de neiging tot doelpreoccupatie tegengaan
door besluitvormingsprocedures te ontwikkelen die een breed scala aan morele
overwegingen kunnen opnemen. Mijns inziens zijn discoursethische procedu-
res daarvoor geschikt, dat wil zeggen procedures die aangeven hoe men morele
overwegingen reeds in de besluitvormingsprocessen kan meenemen en hoe
men bij de uitvoering van de vastgelegde tactische en operationele plannen, als-

nog morele bezwaren en overwegingen in het geding kan brengen. Bijvoor-
beeld kan bij het laatste worden gedacht aan een toetsing van morele argumen-
ten, afkomstig van werknemers of externe belanghebbenden, aan de hand van
een via discoursen vastgelegde bedrijfscode. Daarbij hoort een uitgewerkte
klachtenprocedure waardoor een klacht naar aanleiding van een dergelijke dis-
cursieve toetsing bij een relatief onpartijdige instantie, zoals de interne om-
budsman, terecht komt. Deze onpartijdige instantie zou dan bijvoorbeeld kun-
nen concluderen dat er aanleiding is voor een moreel (toepassings)discours,
waaraan eventueel betrokkenen buiten de onderneming mogen deelnemen.

In besluitvormingsprocessen zou men het meenemen van morele overwegin-

gen kunnen bevorderen door als onderneming het maatschappelijk verant-

41   T. Donaldson, 1982, pp. 169-170. Donaldson beschrijft dit gevaar van doelpre-
occupatie als volgt: '(...) insofar as they [corporations] are merely goal-pursuing
mechanisms, they have difficulties adhering to moral principles. That is, they
seem plagued by a logical flaw: the goal-rational behavior they specialize in is
forever at loggerheads with principled action. In the same way that a person
who doggedly pursues nothing but a handful of personal goals might be blinded
to the need to adhere to principles of honesty and mutual respect, so a
corporation's goal-oriented design may bring similar blindness.'
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woord ondernemerschap als algemeen ondernemingsdoel na te streven. Men
zou in het ondernemingsbeleid kunnen bepalen dat het morele aspect van be-
sluiten reeds pro-actief in het besluitvormingsproces moet worden meegeno-
men en dat wanneer het honoreren van morele aanspraken de onderneming in
grote moeilijkheden zou brengen, het probleem aan het topmanagement moet
worden voorgelegd.

Ook via haar communicatieve rationaliteit kan een onderneming echter
geen vat krijgen op haar morele verantwoordelijkheid, aangezien deze uiteinde-
lijk onbepaalbaar is (zie § 5.1.3 over de betekenis van moraal en ethiek voor
een onderneming). De keuze voor een rationeel argumentatieve omgang met
morele aanspraken is mijns inziens echter de aangewezen manier om te bepa-
len hoe de eigen morele verantwoordelijkheid moet worden ingevuld. De
onbepaalbaarheid van het moreel goede in een handelingssituatie betekent niet
dat het geen zin heeft om de eigen keuzen vanuit moreel gezichtspunt te bear-
gumenteren. Integendeel, deze ongewisheid maakt de verplichting om de rede-

nen voor het handelen te expliciteren en met de argumenten van anderen te
confronteren, des te zwaarwegender. Het innemen van het onpartijdige morele
gezichtspunt bij belangenconflicten wordt immers het beste benaderd door een
discursieve confrontatie van morele argumenten. Ook wanneer men niet tot
een consensus komt is een moreel discours waardevol, omdat men dan waar-
schijnlijk beter de betekenis van de eigen morele argumenten kan inschatten en
daarnaast de aanvaardbaarheid van afwegingen tussen het eigenbelang en more-
le aanspraken kan toetsen. Met andere woorden, men is dan wellicht beter in
staat het 'onvergelijkbare te vergelijken:

Vanuit het gezichtspunt van de morele verantwoordelijkheid van onderne-
mingen kan derhalve een prescriptieve functie wordt toegekend aan communi-
catieve rationaliteit en discoursethische procedures in de context van de onder-
neming. Dat wil echter niet zeggen, in tegenstelling tot wat Habermas meent,
dat morele toepassingsdiscoursen idealiter moeten leiden rot het enige gepaste
(geldige) antwoord. Er is een toepassingssituatie altijd sprake van meerdere min
of meer gepaste antwoorden waartussen men zal moeten kiezen (zie § 3.2.5).
Dit is zo omdat geen enkele interpretatie van een toepassingssituatie volledig
recht doet aan de andersheid van de ander. Er blijft sprake van een oneindig te-
kort. Niettemin zal men moeten kiezen voor 66n van de mogelijke interpreta-
tieS. Juist daarin is het op zich nemen van een verantwoordelijkheid gelegen

die verder gaat dan het zich verantwoorden in de zin van het zich onder de al-
gemene regels van de moraal stellen.42 Men moet verantwoordelijkheid nemen,

42 Dit begrip van verantwoordelijkheid als het op zich nemen van het uiteindelijk
niet verantwoordbare ontleen ik aan de bespreking van Egidius Berns van het
begrip verantwoordelijkheid bij Jacques Derrida, zie: E. Berns, Kringloop en
Woekering. Een deconst™ctieue filosofe van de economie, Boom, Amsterdam,
1998. Ik meen dit begrip van verantwoordelijkheid in mijn onderzoek te kun-
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omdat het gelaat een beroep doet op een uniek antwoord van de kant van de
onderneming en omdat dit antwoord in termen van een coherente rangschik-
king van geldige normen in een toepassingsdiscours tekort schiet. Dit tekort-
schieten van het morele discours staat los van de vraag of er een consensus be-
reikt wordt. Ook een consensus schiet oneindig tekort bij de inlossing van de
aanspraak op normatieve juistheid. Juist daarom staat men onder de niet afla-
tende verplichting het eigen handelen te verantwoorden.

Dat een onderneming de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor
wat uiteindelijk niet geheel te verantwoorden is, geldt niet alleen voor de ver-
antwoording achteraf, maar zeker ook voor hetgeen de onderneming besluit te
ondernemen. Een onderneming is verantwoordelijk voor de activiteiten die ze
ontplooit en voor de wijze waarop ze dat doet. Daarbij kan een onderneming
bij het voldoen aan de systeemvoorwaarde een creativiteit aan de dag leggen die
resulteert in nieuwe invullingen van moreel en ethisch geinspireerd onderne-
merschap. Elke invulling kent echter zijn beperkingen en kan niet uitputtend
moreel verantwoord worden. Wellicht is dit 66n van de redenen dat ethisch

geinspireerde initiatieven, zoals die van de Body Shop en het Max Haverlaar
keurmerk, de legitimiteit van hun activiteiten niet geheel kunnen afdekken.
Dit blijkt ondermeer uit de morele kritiek die dergelijke initiatieven met enige
regelmaat te verduren krijgen. Het vergt dus enige moed en vastberadenheid
om de eigen initiatieven te verdedigen en voort te zetten.

Ondernemingen die zich niet met een ethische differentiatiestrategie willen
profileren, kennen hetzelfde probleem. Zo meende men in eerste instantie bij
Shell dat in de besluitvorming rond de Brent Spar voldoende rekening was ge-
houden met het milieu en andere morele aspecten. Nadat de keuze voor afzin-
ken echter sterk bekritiseerd werd, koos Shell voor een nieuwe omgangsvorm
met het publiek. Voortaan zal men het oor te luisteren leggen bil wat er in
samenlevingen speelt door er een dialoog mee aan te gaan.43 Dit neemt niet weg
dat Shell na alle discussie en na alle onderhandelingen een besluit moest nemen
dat niet iedereen tevreden kan stellen. De consequentie hiervan is dat een
onderneming niet simpelweg de vuistregel kan hanteren 'het publiek heeft
altijd gelijk'. Deze vuistregel is niet alleen ongeschikt omdat hij een consensus
zou veronderstellen tussen de pluriforme participanten aan het publieke debat,
terwijl er veeleer sprake is van tegenstildige verwachtingen zoals Herkstrdter

nen gebruiken op grond van mijn bespreking van de grenzen van het rationele
morele funderings-en toepassingsdiscours en de Levinasiaanse notie van commu-
nicatie als de plicht om zich open te stellen en verantwoording af te leggen (zie §

3.1 en § 3.2.5). Hieruit volgt immers dat het argumentatieve tekort bij de inlos-

sing van de claim op normatieve juistheid onvermijdbaar is en dat verantwoor-
delijkheid dus meer omvat dan het zich schikken onder de algemene regels van
de moraal.

43     Zie C. Herkstr6ter, Dealing witb contradictory expectations-the dilemmas facing
multinationals, Amsterdam, 1996.
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stelt. Wanneer er wet een consensus zou worden bereikt, blijft het principiifle
probleem, zoals hierboven reeds is uiteengezet, dat de visie die in het publieke
debat het overtuigendst blijkt te zijn (de consensus) niet noodzakelijk het
meeste recht doet aan de morele betekenis die uitgaat van het gelaat. De open-
baarheid is dus niet de 'hoogste plaats van de moraal' in onze samenleving zo-
als Ulrich meent.44 Het kan juist getuigen van moed en morele integriteit wan-
neer een onderneming tegen de druk van de publieke opinie in aan het eigen
standpunt vasthoudt, mits ze dit Standpunt discursief getoetst heeft. Dit is ook
de betekenis van het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor wat niet
volledig te verantwoorden is. Men ontkomt er niet aan een stelling in te ne-
men. Dat wil zeggen dat gekozen moet worden voor een bepaalde afweging
tussen de veiligheid van werknemers, milieubelasting, kosten en maatschappe-
lijke acceptatie. Een onderneming die haar morele verantwoordelijkheid seri-
eus neemt, doet er daarom goed aan te bepalen wat de morele pijlers zijn van
het eigen ondernemerschap en tevens te blijven luisteren of die pijlers niet aan
herziening toe zijn. De communicatieve rationaliteit van een onderneming is
daarbij bepalend voor de vraag of een onderneming toegerust is om deze taak
te vervullen.

Conclusies
Een onderneming moet een strategie bepalen en activiteiten ondernemen die
de concurrenti8le rentabiliteit op lange termijn zeker stellen. Dit is de voor-
waarde waaronder ondernemingen in een vrije markt economie moeten opere-
ren. Het bepalen van een strategie is een interpretatieve opgave, waarbij de
mate van communicatieve rationaliteit van een onderneming positief bepalend
is voor de mate waarin zij recht kan doen aan de complexiteit van de omgeving
en dus voor de vraag of een onderneming kan voldoen aan de systeemvoor-
waarde. Een grotere mate van communicatieve rationaliteit stelt een onderne-
ming beter in staat om aan de systeemvoorwaarde te voldoen. Dit wordt nog
versterkt door de positieve functie die communicatief rationele processen kun-
nen hebben voor het doetrationele en efficifnte handelen van organisatieleden.

Bedrijfsrationaliteit is een afgeleide, secundaire, eigenschap van ondernemin-
gen die bepaald wordt door organisatorische eigenschappen, zoals de leider-
schapsstijl, politieke machtsprocessen en de organisatiecultuur, en de rationele
vaardigheden van organisatieleden. Deze bedrijfsrationaliteit omvat naast (eco-
nomische) doelrationaliteit ook communicatieve rationaliteit.

De communicatieve vaardigheden van organisatieleden en organisatorische
eigenschappen maken het mogelijk dat een onderneming haar handelen op
grond van morele argumenten kan verantwoorden en dat een onderneming
overtuigd kan worden door het betere argument in een moreel discours. Dank-

44   P. Ulrich, Brent Spar und der 'moral point of view'. Reinterpretation eines
unternehmensethischen Realfalls. In: Die Unternebmung, 1, 1996, pp. 27- 46.
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zij het communicatief rationele aspect van de bedrijfsrationaliteit kan een
onderneming zich kwalificeren als een morele actor die morele overwegingen
in de besluitvorming kan meenemen en de besluitvormingsstructuur desge-
wenst kan aanpassen.

Communicatieve rationaliteit biedt geen overkoepelend rationeel criterium
voor de afweging van morele aanspraken en de winstverantwoordelijkheid van
de onderneming. De beslissing die een onderneming op grond van haar afwe-
ging neemt, is vanuit moreel oogpunt altijd discutabel, zodat het nemen van
verantwoordelijkheid juist hierin bestaat, dat een onderneming een beslissing
neemt en zich hiervoor verantwoordt door het genomen besluit intern te bear-
gumenteren en desgewenst extern te verantwoorden.

5.3 Een vergelijking met Ulrichs transformatie van de economische
rationaliteit

De reden dat ik het onderhavige onderzoek vergelijk met dat van Ulrich is dat
hij de meest omvattende en invloedrijke poging tot dusver heeft ondernomen
om economische rationaliteit vanuit het communicatieve rationaliteitsbegrip te
herformuleren. Aangezien het onderhavige onderzoek voor wat het begrip 'be-
drijfsrationaliteit' betreft hetzelfde doel nastreeft, en omdat niettemin de resul-
taten van mijn en Ulrichs onderzoek op belangnike punten verschillen, is het
interessant om te zien waar deze verschillen op berusten en waar er sprake is
van overeenkomsten. Voordat hieronder de verschillen en overeenkomsten
meer in detail zullen worden bespreken, zal ik eerst de verschillende achter-
grond van beide onderzoeken globaal bespreken.

Hierboven is betoogd dat communicatieve rationaliteit een belangrijk
onderdeel vormt van bedrijfsrationaliteit naast de (economische) doelrationali-
teit. Ik heb getracht aannemelijk te maken dat de communicatieve rationaliteit
van een onderneming zowel kan bijdragen aan het effectief vervullen van de
strategische opgave als aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij
nam ik de in westerse samenlevingen bestaande vrije kapitalistische markt tot
uitgangspunt van mijn onderzoek. Dit betekent dat mijn onderzoek tot dusver
onder meer de bestaande eigendomsrechtenstructuren in de westerse samenle-
vingen als gegeven heeft verondersteld. De hierboven gegeven omschrijving
van bedrijfsrationaliteit heeft dus louter betrekking op ondernemingen die
functioneren op basis van een kapitalistische eigendomsrechtenstructuur. Dat
bet:ekent dat de morele verantwoordelijkheid voor de strategische besluitvor-
ming van een onderneming toekomt aan degenen die binnen deze eigendoms-
rechtenstructuur de beslissingsmacht in handen hebben, dat wil zeggen aan het
management en aan de eigenaars van de onderneming. De toe te kennen ver-
antwoordelijkheid is afhankelijk van de mate waarin aan eigenaars ook daad-
werkelijk zeggenschap over de onderneming toekomt. Dit verschilt niet alleen
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met de bijzonderheden van de eigendomsrechtenstructuur in een land, maar
ook met de bijzonderheden van een onderneming en haar kapitaalverschaffers.

Peter Ulrich heeft eveneens onderzocht op welke wijze het communicatieve
rationaliteitsbegrip kan worden toegepast in de context van ondernemingen. In
tegenstelling tot mijn onderzoek is zijn uitgangspunt daarbij niet de vrije kapi-
talistische markt, maar het primaat van de communicatieve rationaliteit
sowieso. Dit primaat komt volgens hem aan de communicatieve rationaliteit
toe, omdat alleen aan de reciproke verhoudingen van een ideale gesprekssitua-
tie het redelijke criterium voor de onpartijdige omgang van handelingsconflic-
ten kan worden ontleend, terwijl dit laatste door hem wordt begrepen als het
sociaal-economische ordeningsprobleem bij uitstek:S Daarom spreekt Ulrich
van een transformatie van de economische rationaliteit tot een rationaliteitsbe-
grip dat communicatieve en economische rationaliteit integreert. De transfor-
matie betreft in dit verband de overgang van een utilitaristisch-ethisch norma-
tief fundament van de economische rationaliteit naar een communicatief-
ethisch                  46fundament.

Ulrich concentreert zich vooral op de consequenties van deze transformatie
voor het sociaal-economische ordeningsprobleem van een redelijke omgang
met conflicten tussen belanghebbenden in de economie. In het verlengde daar-
van heeft hij de transformatie van de economische rationaliteit op het niveau
van de onderneming uitgewerkt in het kader van zijn zogenaamde 'integratieve
economische- en bedrijfsethiek'.47 De vergelijking met Ulrich in deze paragraaf
betreft met name zijn transformatie van de bedrijfsrationaliteit en de relatie
tussen bedrijfsrationaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
Aangezien deze transformatie samenhangt met zijn behandeling van het soci-
aal-economische ordeningsprobleem, zal deze ook aan bod komen.

Overeenkomsten
De belangrijkste overeenkomst tussen het hierboven ontwikkelde begrip van
bedrijfsrationaliteit en Ulrichs transformatie van de bedrijfsrationaliteit is dat
ook Ulrich tot op zekere hoogte communicatieve rationaliteit als een compo-
nent van de bedrijfsrationaliteit opvat:8 Daarbij wijst Ulrich op de functionali-
teit van het communicatieve rationaliteitspotentieel met betrekking tot de ver-
schillende opgaven waarvoor het management zich gesteld ziet. Zo is ook
Ulrich van mening dat het management pas een beroep kan doen op de
zelforganiserende capaciteiten en de creativiteit van werknemers, wanneer deze
communicatieve hulpbronnen niet geinstrumentaliseerd worden (vergelijk §

45    P. Ulrich, 1993, p. 174.
46    Ibid., p. 13.
47 P. Ulrich, 1994; P. Ulrich, Integrative Wirtscbaftsetbik Grundlagen einer

lebensdienlicben Okonomie, Haupt, Bern, 1997.
48    P. Ulrich, 1993, pp 431-442.
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4.2.1 over communicatief handelen binnen de onderneming en § 5.1.2 over de
rol van waarden  in de strategische besluitvorming).   Dat wil zeggen  dat  door
een konsensorientiertes Management rear gedaan moet worden aan de eigen 10-
gica van een communicatief rationele omgang met werknemers. Ulrich bena-
drukt de dubbelzinnigheid van deze term: uiteindelijk kan consensus niet doel-
rationeel nagestreefd worden en is dit dus niet beheersbaar.

Ulrich kent niet alleen een belangrijke rol toe aan communicatieve rationali-
teit in de context van de interne relaties, maar ook in de context van het afleg-
gen van verantwoordelijkheid aan externe belanghebbenden49 (vergelijk § 4.2.3
over de communicatieve relatie tussen de onderneming en de openbaarheid en
§ 5.2 over bedrijfsrationaliteit en morele verantwoordelijkheid).

Met betrekking tot het strategische besluitvormingsproces wijst ook Ulrich
erop dat slechts het communicatieve rationaliteitsconcept geschikt is voor de
beschrijving van een besluitvormingsproces, waarbij meerdere besluitnemers in
onderlinge overeenstemming de doelstellingen van de onderneming bepalen.

Verscbillen
Ulrich bespreekt niet de rol die het communicatieve handelen als co8rdinatie-
mechanisme bij transacties vervult (zie § 4.2.2 over de leefwereldlijke achter-
grond van transacties). Daardoor mist hij de mogelijkheden die de theorie van
het communicatieve handelen biedt om het vertrouwensprobleem bij transac-
tieS te beschrijven.

Het belangrijkste verschil met her onderhavige onderzoek is dat hij zich
concentreert op de vraag wie bij de 'ondernemingspolitieke wilsvorming'So be-
trokken dienen te worden, terwijl hij de hierboven in § 5.1.1 uiteengezette
relatie tussen rationele discoursen en de effectiviteit van een strategie onbespro-
ken laat en weinig aandacht schenkt aan de rol van waarden in de strategische
besluitvorming. Dit betekent dat hij geen verband legt tussen de communica-
tieve rationaliteit van een onderneming en het vermogen om te voldoen aan de
strategische opgave waarmee ondernemingen door de systeemwerking gecon-
fronteerd worden. De communicatieve rationaliteit krijgt daardoor bij Ulrich
als component van de bedrijfsrationaliteit een andere plaats dan in het onder-
havige onderzoek.

Hieronder zal dit verschil verder worden uitgewerkt. Daarbij zal ik eerst in-

gaan op Ulrichs poging om het sociaal-economische ordeningsprobleem vanuit

49   P. Ulrich, 1994, pp. 98-99; P. Ulrich, Ch. Sarasin, Facing Public Interest. Tbe
Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communications, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1995.

50 Ulrich begrijpt de onderneming als een politieke gemeenschap waarbij de collec-
tieve wilsvorming via op overeenstemming gericht handelen plaats zou moeten
vinden. Het adjectief 'politiek' wordt in deze paragraaf gebruikt overeenkom-
stig Ulrichs gebruik van deze term.
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het perspectief van de leefwereld te reconstrueren, waarbij de hervorming van
het eigendomsrecht met betrekking tot productiemiddelen centraal staat. De
bespreking hiervan is nodig, omdat dit de achtergrond vormt voor het primaat
dat Ulrich toekent aan de ondernemingspolitieke Verstindigung boven het

strategische management, ook zonder dat er sprake is van een hervorming van
het eigendomsrecht. Dit primaat is verantwoordelijk voor het genoemde ver-
schil.

5.3.1    Ulrich en de neutralisering van het vermogen van de onderneming

Ulrichs uitgangspunt bij de reconstructie van het sociaal-economische orde-
ningsprobleem is de constatering dat er een asymmetrische machtsverhouding
bestaat tussen personen en min of meer anonieme instituties, waaronder onder-
nemingen, die tamelijk onafhankelijk van hun juridische eigenaars door sys-
teemdwang gestuurd worden. Volgens Ulrich is deze asymmetrische machts-

verhouding ervoor verantwoordelijk dat ondernemingen in meer of mindere
mate onaantastbaar zijn voor de aanspraken van personen die door de externe
effecten van de ondernemingsactiviteiten geschaad worden. Wanneer men
daarentegen dergelijke belangenconflicten op een onpartijdige wijze wil oplos-
sen, is volgens Ulrich een hervorming van het eigendomsrecht wenselijk. In dit
verband is voor hem de centrale vraag wat de structurele vooronderstellingen
zijn voor het opnieuw aankoppelen van het economische systeem aan rationele
vormen van politiek-economische wilsvorming." Het gaat erom hoe het pri-
maat van een communicatief-rationele Verstandigungsordnung, in de zin van
een ideaal sociaal-economisch verdrag, voor elke functioneel-rationele beschik-

kingsregeling (Verfugungsordnung) verbonden aan de eigendom van productie-
middelen geinstitutionaliseerd kan worden.

Het eigendomsrecht is volgens Ulrich de sleutelvariabele bij de afkoppeling
van het economische systeem van de leefwereld, dat wit zeggen van de verant-
woordingsplicht ten opzichte van de door de economische activiteiten betrof-
fen personen. Ulrich denkt dat deze afkoppeling gecorrigeerd kan en moet
worden door het beschikkingsrecht dat aan de persoonlijke eigendom van pro-
ductiemiddelen verbonden is te neutraliseren. Deze neutralisering houdt in dat
het eigen vermogen van een onderneming niet langer persoonsgebonden is,
maar dat de aan de eigendom verbonden beschikkingsrechten toekomen aan
'het diffuse geheel van alle potentieel betrokkenen'.52 Daartoe moeten persoon-
lijke en institutionele beschikkingsrechten systematisch in het recht van elkaar

gescheiden worden. Personen zouden slechts moeten kunnen beschikken over
persoonlijke beschikkingsrechten met betrekking toI persoonlijke ontplooiing
respectievelijk ontplooiing van het gezin. De instituties zouden slechts functio-

51    P. Ulrich, 1993, p. 372.
52    Ibid., p. 404.
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nele beschikkingsrechten moeten krijgen, dat wil zeggen vruchtgebruik van
productiemiddelen en het recht om aan personen voorschriften te geven, in
zoverre dat voor de bedrijfsvoering nodig is. Deze functionele beschikkings-
rechten zouden verder voor wat hun legitimatie en controle betreft, onderwor-
pen moeten worden aan de communicatiegemeenschap van betrokkenen. Op
deze wijze zouden volgens Ulrich de persoonlijke (en derhalve niet veralgeme-
niseerbare) beschikkingsrechten over instituties geneutraliseerd kunnen en
moeten worden. 53

Voor een volledige neutralisering van het vermogen van een onderneming is
het volgens Ulrich gewenst dat het prive-eigendom van productiemiddelen uit-
eindelijk opgegeven wordt en dat de onderneming haar eigen vermogen in de
vorm van stichtingskapitaal aanhoudt. Daardoor is de instandhouding van het
vermogen van de onderneming niet langer een ondernemingspolitiek doel van
een bepaalde partij (de eigen vermogenverschaffers), maar verkrijgt dit het ka-
rakter van een functionele voorwaarde voor de continuTteit van de onderne-
ming. Het belang van vermogenverschaffers bij een bovengemiddelde rentabili-
teit wordt dus vervangen door een door alle partijen die deel uitmaken van de
zogenaamde unternebmungspolitiscbe Verstandigungsgemeinscbaft (communica-
tiegemeenschap) gedeeld belang bij een efficiante vermogensaanwending. De
partijen die deelnemen aan de Verstandigungsgemeinscbaft dragen de collectieve
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het vermogen binnen de
horizon van een faire verdeling van de kosten en baten onder de betrokkenen.
Het management van de onderneming heeft dan de opdracht om het functio-
nele belang bil een efficiiinte aanwending van het vermogen waar te nemen.

Ulrich werkt de hervorming van het eigendomsrecht verder uit aan de hand
van 'de regulatieve idee van het open ondernemingsstatuut'.54 De regulatieve
idee van een open ondernemingsstatuut houdt in dat het criterium van het be-
trokken-zijn een noodzakelijke en voldoende reden is om te participeren aan
het ondernemingspolitieke wilsvormingsproces. Bij een daadwerkelijke institu-
tionalisering van een dergelijke open ondernemingspolitieke communicatiege-
meenschap, stuit men volgens Ulrich op een onophefbare spanning tussen de
regulatieve idee en het pragmatische probleem dat de afbakening van de extern
betrokkenen niet definitief kan worden voltrokken. Het is onmogelijk om ex
ante een voor alle situaties geldende uitputtende katalogus van extern betrok-
kenen op te stellen. Er zal dus altijd een situatiespecifieke selectie van belangen
moeten plaatsvinden. Volgens Ulrich zou derhalve het ondernemingsstatuut
openingen moeten verschaffen voor participatie-initiatieven die door de be-
trokkenen ondernomen worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van advies-,
oppositie-, klacht,- schadevergoedings- en medezeggenschapsrechten juridisch
vorm gegeven worden. Dienovereenkomstig definieert Ulrich een open onder-

53    Ibid., p. 392.
54    Ibid., pp. 420-428.
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nemingsstatuut als volgt: 'een democratisch tot stand gekomen, rechtswerk-
zame minimale consensus over de institutionele ordening van de onderneming
en de onvervreemdbare persoonlijkheids-, deelname- en oppositierechten van
alle betrokkenen in het ondernemingspolitieke wilsvormingsproces.

'55

Volgens Ulrich vormt de synthese tussen de idee van een open onderne-
mingsstatuut en het postulaat van de neutralisering van het ondernemingskapi-
taal het fundament voor de 'ideologische neutralisering en onpartijdige maat-
schappelijke functionalisering van de bedrijfseconomische logica van een effi-
cidnte aanwending van het kapitaal.,56 Ulrich meent dat het belang bij een effi-
ciEnte middelenaanwending niet particulier behoeft te zijn, om tot een effician-
te allocatie van middelen in een economie te komen die niet onder doet voor
de efficientie van een vrije kapitalistische markt waarin het private eigendom
66n van de pijlers is. Om deze mening te onderbouwen zou Ulrich een onder-
zoek moeten doen naar de maatschappelijke optimaliteit en de haalbaarheid
van de door hem voorgestelde coinbinatie van de vrije markt en een alterna-
tieve eigendomsrechtenstructuur. Dit onderzoek zou moeten aangeven of de
door hem voorgestelde verdeling van eigendomsrechten met betrekking tot de
productiemiddelen van een onderneming, verenigbaar is met andere markt-
voorwaarden, zoals de ruilvrijheid op contractbasis, de vrije ofwel onbelem-
merde mededinging en het economische polycentrisme (in de volkshuishou-
ding dient de economische macht tussen organen dermate gespreid te zijn, dat
de bedrijfs- en gezinshuishoudingen hun plannen onafhankelijk kunnen maken
en uitvoeren).57 Aangezien  hij een dergelijk onderzoek achterwege  laat  en  het
primaat van de communicatiegemeenschap op het eerste gezicht ten minste op
gespannen voet lijkt te staan met het vrije ondernemerschap, is de door hem
voorgestelde hervorming van het eigendomsrecht moeilijk te beoordelen en
nogal vrijblijvend, wanneer het gaat om de efficiEnte allocatie van middelen in
een economie.

5.3.2 Ulrichs integratie van economische ethiek en bedrijfsethiek

Voor het onderhavige onderzoek is het niet nodig om de door Ulrich voorge-
stelde hervorming van het eigendomsrecht te beoordelen. Het doel van boven-
staande bespreking iS te laten zien wat bij Ulrich de theoretische achtergrond
vormt van de idee van een primaat van de ondernemingspolitieke Verstandi-
gung boven het strategische management. Dit primaat keert zelfs terug in zijn
ontwerp van een integratieve economische ethiek en bedrijfsethiek, terwijl er
geen sprake is van een hervorming van het eigendomsrecht. Hier plaatst Ulrich

55     Ibid., p. 428.
56    Ibid., p. 422.
57        Zie   J.   de  Beus,   Markt,   democratie  en   ·urijbeid.   Een   politiek-economiscbe   studie,

Zwolle, 1989, pp. 164-173.
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het managementniveau van een dialogische ondernemingspolitiek hierarchisch
boven het niveau van het strategische management.Ss De Verst,indigungs-
gemeinscbaA krijgt dus wederom het primaat boven de Ve,j;igungsordnung. Dat
wil op het niveau van de onderneming zeggen dat de vraag naar de legitimiteit
van het ondernemen een eigen plaats heeft binnen morele discoursen en dat
deze een systematische voorrang genieten boven het strategische management.
Het gaat Ulrich om de ondernemingspolitieke constitutie van een legitiem
winststreven.

Het verschil met de theoretische positie die ik in dit hoofdstuk ontwikkeld
heb, is dat daarin de ondernemingspolitieke vraagstukken niet op een ander

managementniveau worden behandeld, maar dat deze juist naar aanleiding van
de strategische opgave van de onderneming opkomen en binnen het strategi-
sche besluitvormingsproces warden behandeld. Om aan deze strategische opga-
ve te voldoen is zowel de economische doelrationaliteit als de communicatieve
rationaliteit van een onderneming van belang. Bij Ulrich wordt daarentegen de
communicatieve rationaliteit gereserveerd voor de dialogische ondernemings-
politiek en daarmee ten onrechte gescheiden van de strategische opgave van
een onderneming. Anders gezegd, Ulrich heeft slechts oog voor de consensuele
omgang met belangenconflicten en niet voor de consensuele omgang met theo-
retische of strategische meningsverschillen.

Deze kritiek komt overeen met de kritiek van Steinmann en LBhr op
Ulrichs systematische primaat van de ondernemingspolitieke Verstandigung
boven het strategische management.59 Op de eerste plaats stellen zij dat Ulrich
met dit primaat geen logisch voor de hand liggende en pragmatisch zinvolle
ordening van de wilsvorming binnen de onderneming geeft. Ondernemings-
strategie8n worden altijd reeds binnen het kader van een ondernemingspolitiek
initiatief van het management naar voren gebracht, en wel met het oog op waI
ik hierboven steeds 'de strategische opgave' heb genoemd. Steinmann en Lahr
wijzen er mijns inziens terecht op dat het pas na een dergelijke concretisering
van de handelingsplannen mogelijk en zinvol wordt, om via argumentatieve
praktijken belangen in het spel te brengen: 'Zonder dat van de kant van het
management strategische geldigheidsaanspraken gedaan worden, zou het
immers geheel onduidelijk zijn, waarover inhoudelijk een discours zou moeten
plaatsvinden.'60 Het primaat van de ondernemingspolitieke Verstandigung tus-
sen alle betrokkenen, ter periodieke bepaling van de collectieve preferentie-or-
dening van de onderneming, veronderstelt nu juist dat men in het luchtledige
en abstract kan spreken over belangen. Ulrich houdt dus geen rekening met

58    P. Ulrich, 1994, pp. 98-99.
59    H. Steinmann, A. L6hr, 1994, pp. 158-160.

60  Ibid., pp. 158-159. Steinmann en L6hr citeren in dit verband Habermas:
'Praktische discoursen moeten zich hun inhoud laten geven.' in: j. Habermas,
MKH, p. 113.
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het gegeven dat er eerst strategische voorstellen op tafel moeten liggen voordat
61men kan bepalen welke belangentegenstellingen hieruit voortvloeien.

Steinmann en Luhr concluderen daarom dat Ulrich het conceptuele primaat
van de ondernemingspolitieke Verstcindigungsordnung met een inhoudelijke
richtingloosheid van de dialoog moet bekopen.

Zij menen dat dit samenhangt met Ulrichs degradatie van het winstprincipe
tot louter een efficientiecriterium voor het operatieve management. Daardoor
zou Ulrich negeren dat het winstprincipe binnen de vrije-markteconomie een
historisch-structureel gegeven is, waarover een onderneming niet naar believen
kan beschikken. Volgens Steinmann en L8hr betekent het voorstel van Ulrich
om de ondernemingspolitieke Verst3ndigung het primaat te geven boven het
strategisch management dat het subsysteem onderneming boven de systeemim-
peratief gesteld wordt.

Het lijkt er inderdaad op dat Ulrich de 'ideologische neutralisering van de
bedrijfseconomische logica' die hij door middel van een hervorming van het
eigendomsrecht realiseerbaar acht, nu ook zonder een hervorming van het
eigendomsrecht mogelijk acht. Zonder deze hervorming kan er echter geen
sprake zijn van een door de Verstandigungsgemeinscbaft gedeeld belang bij een
efficidnte vermogensaanwending. In een vrije kapitalistische markt zijn het met
name de aandeelhouders die een uitgesproken belang hebben bij een efficiEnte
aanwending van de bedrijfsmiddelen. Niet-eigenaars zullen zich daarentegen
wellicht weinig gelegen laten liggen aan de bedrijfseconomische kosten van
hun ondernemingspolitieke preferentie-ordening.62 De kans dat belanghebben-
den met dergelijke uiteenlopende belangen tot een consensus komen over wat
een legitiem winststreven inhoudt is daarom klein. Behalve met een inhoude-
lijke richtingloosheid van de dialoog, moet Ulrich het genoemde primaat dus
ook met een strategische stuurloosheid van de onderneming bekopen. Anders
gezegd, Ulrich veronderstelt ten onrechte dat de Veystiindigungsgemeinscbaft
recht kan doen aan de strategische opgave van de onderneming en daarmee aan

61 Dit geldt overigens slechts voor zogenaamde ad-hoc-conflicten, dat wit zeggen
conflicten waarop de wergever niet vooraf in algemene zin kan anticiperen en
die dus niet gereguleerd kunnen worden. Op de zogenaamde structurele conflic-
ten kan wel geanticipeerd worden, zodat deze zich lenen voor wettelilke regule-
ring. De omgang met ad-hoc-conflicten is bij uitstek het onderwerp van de be-
drijfsethiek. Zie: ibid, p. 158. Zie ook § 5.4 over de beperkingen van het recht.

62   Ook de belangen van het topmanagement en de aandeelhouders lopen in het
geval van een scheiding tussen eigendom en management niet zonder meer
parallel. In de economische organisatietheorie wordt dit probleem gemodelleerd
als het agent-principaal probleem. Zie voor een inleiding in deze thematiek: S.
Douma, H. Schreuder, Economic Approaches to Organizations, Prentice Hall,
Hertfordshire, 1998, pp. 111-120.
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de voorwaarde die het economische systeem aan een onderneming stelt.61 Dat
betekent dat Ulrich te weinig rekening houdt met het gegeven dat binnen de
bestaande eigendomsrechtenstructuur in een vrile kapitalistische markt, een
adequaat begrip van bedrijfsrationaliteit recht moet doen aan de voorwaarde
die het economische systeem aan ondernemingen stelt.

Het genoemde primaat en de toewijzing van de strategische beslissingsmacht
aan de Verstandigungsgemeinscbaft stuit ook op morele bezwaren. Een gevolg

van deze toewijzing is dat hierdoor de communicatiegemeenschap niet alleen
als de bron van morele geldigheid begrepen wordt, maar tevens de verantwoor-

delijke instantie wordt voor alle producten en diensten die in een samenleving
geproduceerd worden. Hier kunnen de volgende bedenkingen tegen ingebracht
Tvorden.

Allereerst is het problematisch dat een communicatiegemeenschap via een
consensus besluit wat morele verantwoordelijkheid voor een bepaalde onder-

neming inhoudt, aangezien deze consensus niet de bron van de geldigheid van
de moraal is. Het oneindige tekort aan morele legitimiteit wordt op deze wijze
schijnbaar institutioneel afgedekt, zodat de inspirerende verhouding tussen een

symmetrische moraal van rechten en plichten versus het asymmetrische appbl

op ieders eigen verantwoordelijkheid verloren dreigt te gaan.
Dit probleem wordt praktisch acuut wanneer bijvoorbeeld de communica-

tiegemeenschap van een onderneming zich moet oriBnteren op de geldige nor-
men die in de openbaarheid, als hoogste plaats van de moraal, gearticuleerd
worden. Volgens Ulrich moet de communicatiegemeenschap van een onderne-

ming dan simpelweg de voorschriften die in de openbaarheid gearticuleerd en
in het algemeen geaccepteerd worden, overnemen. Ulrichs bespreking van de

63  Vgl. K.-0, Apel, Diskursetbik als Verantivortungsetbile und das Problem der
6konomiscben Rationalitlit, p. 296 in: K.-0. Apel, 1988. Volgens Apel veronder-
stelt Ulrich dat de 'sinds Mandeville en Adam Smith telkens opnieuw erkende
spanning tussen de menselijke handelingsrationaliteit in zijn geheel en de sys-
teemrationaliteit van het economische systeem principieel ten gunste van de
COInmunicatieve rationaliteit opgeheven zou zijn.' Deze kritiek is mijns inziens
terecht in zoverre zij Ulrichs ontwerp van een integratieve economische ethiek
en bedrijfsethiek betreft, waarbij er geen sprake is van een hervorming van het
eigendomsrecht. In zoverre de kritiek ook betrekking heeft op Ulrichs voorstel
om het eigendomsrecht Ie hervormen, is zij niet terecht. Ulrich onderzoekt
immers met dit voorstel hoe het primaat van een communicatief-rationele

Verstiindigungsordnung geinstitutionaliseerd zou kunnen worden. In dit geval
gaat hij er dus niet vanuit dat de genoemde spanning reeds ten gunste van de
communicatieve rationaliteit opgegeven zou zijn, maar doet hij een voorstel hoe

dit gerealiseerd zou kunnen worden. Vergelijk ook Ulrichs reactie op de kritiek
van Apel: P. Ulrich, 1994, p. 88.
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Brent Spar-affaire laat hierover geen misverstand bestaan.64 Volgens hem ont-
stond er ten tijde van het op handen zijnde afzinken een consensus in de open-
baarheid die, voor wat de morele kern betreft, het volgende inhield: Men mag
niet willens en wetens wateren bevuilen. Volgens Ulrich had Shell niet begre-
pen dat dit betekende dat men de Brent Spar niet mocht afzinken, omdat de
openbaarheid Shell het recht had ontzegd om dit te doen.

Het is eenvoudig in te zien dat Ulrich op deze wijze de morele verantwoor-
delijkheid van een morele actor, in dit geval Shell, reduceert tot het simpelweg

volgen van een norm. De theoretische illusie dat er voor een bepaalde situatie
slechts 66n moreel geldige handelwijze bestaat, verblindt hier de theoreticus
voor de morele dilemma's van de praktijk. Ten eerste zegt de norm 'dat men
niet willens en wetens wateren mag bevuilen' nog niets over een verantwoor-
delijke toepassing van deze norm in het geval van de Brent Spar. Shells beargu-
menteerde standpunt was nu juist dat ontmanteling op het land een breukrisi-
co met zich meebracht dat tot grotere milieuschade voor het leven aan de op-
pervlakte van de Noordzee zou leiden, dan het afzinken van de Brent Spar op
grote diepte.

Daarnaast meende Shell dat men niet alleen naar het milieu, maar ook naar
de veiligheid en gezondheid van medewerkers moest kijken, aangezien ver-
schillende alternatieven ook verschillende risico's inhielden. Dit betekent dat
Shell inzag dat er meerdere verschillende morele normen in het geding waren
die men in acht moest nemen. Het is dus niet bepaald zonneklaar wat Shells

verantwoordelijkheid in dit geval inhield. Zoals reeds in § 5.2 is gezegd, had
Shell in dit geval de verantwoordelijkheid om een keuze te maken die niet
iedereen tevreden kan stellen en die ook nooit volledig rationeel gefundeerd
kan worden. Juist daarom had Shell ook de verantwoordelijkheid om in de
openbaarheid over deze keuze verantwoording af te leggen, en dat is wat
anders dan de verantwoording naast zich neer leggen door het publiek zonder

meer gelijk te geven.
Een tweede bedenking tegen de communicatiegemeenschap van belangheb-

benden als hoogste besluitvormingsorgaan binnen een onderneming is dat hier-
door het vrije ondernemerschap en de daarmee corresponderende vrijheid van
consumenten om producten en diensten aan te schaffen die de goedkeuring van
de communicatiegemeenschap niet krijgen, wel erg onder druk komt te staan.

Welke communicatiegemeenschap, waarvan ook de antirooklobby deel moet
kunnen uitmaken, zou bijvoorbeeld instemmen met de verkoop van sigaret-
ten? Ulrichs voorstel is dus om meer dan 66n reden moreel problematisch.

64   Ulrich, 1996.
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5.4 Maatschappelijke verantwoordelijkheid en het recht

In het hierboven ontwikkelde begrip van 'bedrijfsrationaliteit' is een promi-
nente plaats weggelegd voor de communicatieve rationaliteit van een onderne-
ming. Zo is betoogd dat de meeste markttransacties complexe interacties zijn
waarbij verschillende co8rdinatiemechanismen, waartoe naast het geldmedium
ook het communicatieve handelen behoort, worden gebruikt. Dit betekent dat
de economische integratie afhankelijk is van de sociale integratie rondom trans-
acties. Anders gezegd, het soepel functioneren van het economische systeem is
medeafhankelijk van de mate waarin transactiepartners elkaar vertrouwen.
Wanneer dit vertrouwen, bijvoorbeeld door opportunistisch gedrag, in ernstige
mate ondermijnd wor(it, kan dit zelfs leiden tot een opschorting van transac-
ties. In het geval van de Brent Spar- affaire was hiervan in bepaalde mate sprake
toen consumenten overgingen tot een boycot. Een onderneming kan in de
sfeer van transacties en in de openbaarheid optreden als een communicatief
competente gesprekspartner (wat niet betekent dat een onderneming daarmee
automatisch afziet van manipulatie).

In § 4.2.3 werd geconstateerd dat het beeld van de onderneming als een com-
municatief competente gesprekspartner in tegenspraak is met de uitdifferentia-
tiethese van Habermas. De morele communicatie is volgens hem beperkt tot
de sfeer van de leefwereld, aangezien het geldmedium transacties loskoppelt
van de noodzaak met elkaar overeenstemming te bereiken. Daarom kunnen
volgens hem normatieve boodschappen uit de leefwereld de eigen dynamiek
van het economische systeem slechts beinvloeden, wanneer zij vertaald worden
in de rechtscode die, in tegenstelling toI morele communicatie, wel begrijpelijk
is voor de bijzondere code van de geldgestuurde economie. Volgens Habermas
kan de morele communicatie dus slechts via een omweg het economische sys-
teem beinvloeden. Hierboven is reeds betoogd dat hij daarmee ten onrechte

een directe omgang van ondernemingen met morele aanspraken uitsluit. Daar-
bij is de uitdifferentiatiethese bekritiseerd en gerelativeerd.

De uitdifferentiatiethese is slechts een van de redenen waarom Habermas
weinig ziet in moreel of maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Een
tweede reden is dat hij van een postconventionele moraal nauwelijks verwacht
dat deze ook nageleefd wordt. In § 3.2.4 is Habermas' opvatting bekritiseerd
dat de decontextualisering die nodig is voor de universalisering van het morele
oordeel, ten koste gaat van de motivatie om moreel te handelen. Het afstand-
nemen van bestaande zeden en gewoonten kan de ander naderbij brengen, wat
juist de aanleiding kan zijn om bestaande zeden en gewoonten ter discussie te
stellen. Bovendien is de motivatie om vanuit de asymmetrische verantwoorde-
lijkheid van de 66n-voor-de-ander te handelen niet afhankelijk van de mogelijk-
heid tot universalisering van het morele oordeel. Daarnaast is in dezelfde
paragraaf tegen Habermas' positie ingebracht dat de motivatie om moreel te
handelen niet verbonden is aan de ontwikkeling van een postconventionele
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identiteit, zodat de door Habermas veronderstelde afhankelijkheid van zeld-
zame postconventionele socialisatieprocessen niet bestaat. De motivatie om
moreel verantwoordelijk te handelen mag dus gunstiger worden ingeschat dan
Habermas doet. Voor de verhouding tussen recht en moraal betekent dit dat de
moraal het recht zou kunnen aanvullen, in casu door maatschappelijk verant-
woord ondernemerschap. Omgekeerd wilst Habermas er terecht op dat het
rechtssysteem een onmisbare aanvulling vormt op de moraal. Dit laatste is in
dit onderzoek nog maar zijdelings ter sprake gekomen.

Ter afsluiting van het onderhavige onderzoek zal ik in deze paragraaf ingaan
op de verhouding tussen moraal en het recht. Habermas beschouwt deze ver-

houding mijns inziens eenzijdig, aangezien hij louter de aanvulling van het
recht op de tekortkomingen van de moraal bespreekt. Hieronder zal daaren-
tegen betoogd worden dat er sprake is van een wederzijds aanvullende relatie
tussen recht en moraal.

5.4.1    Recht als aanvulling op de moraal

De werkzaamheid van een postconventionele moraal is volgens Habermas af-

hankelijk van de zwakke motiverende kracht van goede argumenten en post-
conventionele socialisatieprocessen. Aangezien postconventionele socialisatie-

processen volgens hem zeldzaam zijn en de motiverende kracht van goede ar-
gumenten zwak is, is het zeer onzeker of een dergelijke moraal ook in praktijk
wordt gebracht. De moraal behoeft daarom een handelingswerkzame aan-
vulling door het recht.

Volgens Habermas betreft de aanvulling van de moraal door het recht de

volgende punten: aan de moreel oordelende en handelende persoon worden
grote (a) cognitieve; (b) motivationele en (c) organisatorische eisen gesteld,

waarvan men als rechtspersoon ontlast wordt. Daarnaast heeft het recht in
tegenstelling tot de moraal (d) een maatschappijbrede werking.

ad  (a):  Funderings-  en  met name toepassingsproblemen overvragen  bij  com-

plexe vraagstukken al snel de analytische capaciteit van een individu. Deze

cognitieve onbepaaldheid wordt volgens Habermas door de feitelijkheid
(Faktizitat) van de wetgeving geabsorbeerd (FG, p. 147). De wetgever beslist
immers welke normen rechtsgeldigheid verkrijgen en de rechtbanken beslech-
ten de interpretatiestrijd met betrekking tot de toepassing van geldende, maar
interpretatie behoevende normen, tegelijk eenduidig en definitief. Voor het
individu betekent dit een ontlasting van de cognitieve last van de eigen morele

oordeelsvorming.
ad (b): Dat de moraal volgens Habermas voor waI de naleving betreft aan-

vulling behoeft, is hierboven reeds besproken   (§   3.2.4   over  universaliteit   en

motivatie). Habermas beschouwt de postconventionele moraal vooral als een
vorm van culturele kennis, terwijl het recht tevens als handelingssysteem werk-

zaam is. Daarmee compenseert het recht de belangrijkste zwakte van de mo-
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raal, namelijk de onzekerheid dat de moraal nageleefd zal worden. Het recht
biedt een oplossing voor situaties waarin de moraal niet algemeen nageleefd
wordt en dit dus volgens Habermas ook niet gevergd kan worden (zie § 3.2.3
over de motivatie- en toepassingsproblematiek). Door de naleving van een
norm via een sanctiepotentieel af te dwingen, worden normatieve verwachtin-
gen gedekt en wordt een concurrentieneutrale oplossing voor bedrijfsethische
dilemma's geboden. De motivationele onzekerheid wordt dus eveneens door
het recht geabsorbeerd.

ad (c): het organisatorische probleem met betrekking tot de moraal is de toe-
rekenbaarheid van verplichtingen en de daarmee corresponderende verant-
woordelijkheden. Vooral positieve plichten vereisen vaak samenwerking of or-
ganisatorische inspanningen die vele (complexe) actoren betreffen. Het recht
kan competenties vastleggen en organisaties oprichten, en daarmee een systeem
van toerekenbaarheden vaststellen dat zich niet beperkt toI natuurlijke rechts-
personen, maar ook op fictieve rechtssubjecten zoals ondernemingen betrek-
king heeft (FG, p. 149). Ook wat het vraagstuk van de morele arbeidsdeling be-
treft, kan de aanvulling van de moraal door het recht dus functioneel gefun-
deerd worden.

Bovendien kan het recht voorzien in een nieuwe behoefte aan institutionali-
sering die het gevolg is van de maatschappelijke modernisering. Traditionele
interactiebereiken zoals de familie en de school worden, wat hun institutionele
substraat betreft, juridisch hervormd, terwijl formeel georganiseerde interactie-
bereiken zoals markten en ondernemingen juridisch geconstitueerd worden.

ad  (d):  Tenslotte  vult het recht de moraal  aan  door zijn maatschappijbrede
werking. De moraal heeft slechts een beperkte actieradius. Volgens Habermas
kan de moraal echter via een rechtssysteem, met welke ze intern verbonden
blijft, op alle handelingsbereiken uitstralen, zelfs op de systematisch verzelf-
standigde bereiken van de mediagestuurde interacties.

Mijns inziens vult het recht de moraal inderdaad op de hierboven genoemde
punten aan. Deze aanvulling is niet alleen functioneel wenselijk, maar bevestigt
tevens de morele betekenis van menselijke verhoudingen door laakbaar gedrag
te straffen. Vanuit bedrijfsethisch oogpunt is de bijdrage van het recht aan con-
currentieneutrale oplossingen voor bedrijfsethische dilemma's onmisbaar. Be-
drijfsethici wijzen ook vaak op het cognitieve en motivationele tekort in more-
le kwesties en pleiten op grond daarvan voor juridische regelingen. Het recht is
daarom een belangrijk instrument voor de bestrijding van corrupte en anders-
zins immorele praktijken binnen het bedrijfsleven. Het recht kan concurren-
tieneutrale oplossingen aanreiken dankzij de hierboven onder punt (a) tot en
met (d) genoemde functies van het recht. Aangezien het recht ook actoren die
louter op het eigenbelang gericht zijn, kan motiveren tot normconform ge-
drag, absorbeert het recht inderdaad de motivationele onzekerheid van de mo-
raal. Dit alles wil echter niet zeggen zoals Habermas meent, dat de morele mo-
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tivatie om moreel verantwoord te handelen slechts een marginale betekenis
heeft voor wat de naleving van het moreel gebodene betreft. Zoals hierboven is
betoogd heeft Habermas een te beperkte opvatting van de motivatie om mo-
reel te handelen.

Daarnaast is Habermas van mening dat ondernemingen geheel ontlast zijn
van morele eisen die niet via het rechtssysteem getransformeerd kunnen wor-
den (FG, p. 150). Dergelijke morele eisen vinden immers geen algemene nale-
ving, wat bij Habermas de toepassingsvoorwaarde (Zumutbarkeitsbedingung) is
voor de moraal. Vanuit de optiek van de ethische betekenis die uitgaat van het
gelaat van de ander betekent dit dat de verantwoordelijkheid van de 66n-voor-
de-ander, zover deze asymmetrisch is, volgens Habermas genegeerd mag wor-
den. Habermas geeft hiermee prematuur antwoord op een gewetensvraag die
alleen door betrokkenen in het bedrijfsleven zelf beantwoord mag worden en
zet daarmee de bedrijfsethiek, voor wat de omgang met ad hoc-confiicten be-
treft die niet anticiperend gereguleerd kunnen worden, ten onrechte buiten
spel. Daardoor heeft Habermas geen oog voor de aanvullende betekenis die de
moraal voor het recht heeft. Deze betekenis wint aan belang, wanneer men
rekening houdt met de beperkingen die aan het rechtssysteem zelf verbonden
ziJn.

5.4.2    Moraal als aanvulling op het recht

Het rechtssysteem kent een aantal belangrijke tekortkomingen, zodat een be-
roep op de aanvullende betekenis van een maatschappelijk verantwoord onder-
nemerschap geen overbodige luxe is. Zonder de pretentie volledig te zijn, zul-
len hieronder een aantal beperkingen besproken worden.

Ten eerste is er sprake van een time-lag probleem: het recht is een reactieve
institutie die een probleem pas nadat het optreedt kan aanpakken.65 Menig be-
drijfsethisch probleemgeval, waarbij een juridisch kader ontbreekt, zou pro-ac-
tief door de betrokkenen in het bedrijfsleven aangepakt kunnen worden, waar-
door ernstige schade voorkomen wordt. Wanneer de betrokkenen zich niet
voor deze problemen verantwoordelijk voelen, omdat zij zich beperken toi
een strict legalistische interpretatie van deze verantwoordelijkheid, loopt de
samenleving meer gevaar ernstig geschaad te worden.

Ten tweede dekt het recht de moraal niet volledig. Het recht abstraheert van
de leefwereldlijke complexiteit en beperkt zich tot de uiterlijke verhouding van
de interactieve uitwerking die sociaaltypisch bepaalde actoren op elkaar heb-
ben (FG, p. 143). Slechts die zaken die op deze uiterlijke verhouding betrek-
king hebben, kunnen door het recht gereguleerd worden. Anders gezegd, het
recht moet gestandaardiseerd zijn en volgens algemene regels worden toege-

65      C. Stone, IPhere tbe Law Ends. 7be Social Control ofco,porate Bebavior, Harper
and Row, New York, 1975, p. 94.
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past. Omdat gestandaardiseerde regels nooit alle situaties omvatten zal er altijd
een rest zijn van legaal, maar in moreel opzicht deficient handelen.66 De toepas-

sing van de rechtsnormen door rechtbanken beslecht weliswaar de interpreta-
tiestrijd, maar er zijn geen garanties dat dit altijd in het voordeel van het mo-
reel wenselijke geschiedt. Bij de toepassing van gestandaardiseerde normen vol-
gens algemene regels wordt de ander van zijn andersheid ontdaan, doordat hij
onder algemene regels gesteld wordt. Het rechtssysteem schiet dus tekort om
mensen te behoeden voor het geweld dat uit het eigen functioneren voort-
komt.

Een tweede reden waarom de moraal niet volledig door het recht gedekt
wordt, is dat het recht zich tot de sfeer van de wederzijds opeisbare symmetri-
sche rechten en plichten beperkt, aangezien het standaarden betreft die op een
sociale categorie van actoren toepasbaar moeten zijn. Daardoor behandelt het
recht ongelijken als gelijken. Volgens Stone is dit probleem niet inherent aan
het recht als zodanig. Het recht zou onderscheid kunnen maken en verschillen-
de verplichtingen kunnen opleggen aan de hand van relevante verschillen tuS-
sen actoren. Stone verwacht echter dat de toch al aanzienlilke handhavingspro-
blemen van het recht, die onder andere samenhangen met de vaagheid van juri-
dische bepalingen, dan toe zullen nemen.

Vanuit de optiek van de asymmetrische verantwoordelijkheid van de 66n-
voor-de-ander kan gesteld worden dat het behandelen van ongelijken als gelij-
ken, wel degelijk inherent is aan het recht als zodanig. Bij een steeds verder-

gaande sociaaltypische differentiatie stuit het rechtssysteem al snel op een
grens, voorbij welke de regulerende activiteit zinloos wordt: de andersheid van
de ander vereist even zoveel sociale categorieEn als er individuele actoren zijn.
De asymmetrische verantwoordelijkheid van de 660-voor-de-ander kent im-
mers verplichtingen die slechts 66n adressaat hebben en die bovendien niet uit-

puttend beschreven kunnen worden. Het heeft uiteraard geen zin om een
rechtssysteem op te zetten dat geen algemeen geldende regels meer kent. Het is

omgekeerd juist zo dat het rechtssysteem het onvergelijkbare moet vergelijken
om algemeen geldende symmetrische rechten en plichten vast te stellen.

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat morele excellentie vanuit moreel
oogpunt niet mag en tevens niet kan worden afgedwongen. Wanneer het
rechtssysteem vergaand gaat bepalen wat ieders antwoord op de open vraag
van moreel verantwoord ondernemerschap moet zijn, dan houdt niet de ethi-
sche betekenis de gerechtigheid gaande, maar dreigt deze door het gedwongen
karakter van het recht verloren te gaan. Daarom vertoont het recht een sterke

nadruk op de sanctionering van negatieve verbodsbepalingen. Deze juridische
grens valt dus niet samen met de zich oneindig verschuivende horizon van de

asymmetrische verantwoordelijkheid van de 66n-voor-de-ander.

66     T. Donaldson, 1982, p. 164.
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Een derde beperking van het recht is dat er tal van handhavingsproblemen
zijn, zodat men naast morele onzekerheid ook kan spreken van juridische on-
zekerheid of een juridische norm wel gehandhaafd wordt. De sterkte van het
recht, die bestaat in de abstractie van de soort motivatie om normconform te
handelen, verandert in een zwakte wanneer de handhaving tekortschiet. Strate-

gische calculerende actoren wegen immers de pakkans, de kans op een veroor-
deling en de straf af, ten opzichte van het profijt dat men heeft van een overtre-

ding. Dat is zeker zo, wanneer de juridische sancties slechts de corporatieve ac-
tor betreffen, terwijl zij die profiteren van de overtreding vri juit gaan.67

Een vierde beperking van het recht ten slotte, is dat veel problemen niet op
het niveau van 66n land effectief gereguleerd kunnen worden. Met name bij de
aanpak van milieuproblemen en arbeidsvraagstukken (kinderarbeid en uitbui-
ting) blijkt wereldwijde samenwerking van groot belang te zijn. Zolang deze
uitblijft zien multinationale ondernemingen zich geconfronteerd met verschil-
len in nationale wetgeving en zullen zij zelf de verantwoordelijkheid moeten
nemen om tekortkomingen in deze wetgeving niet uit te buiten.68 Hier geldt
des te meer dat een onderneming zich niet kan beperken tot naleving van het
recht, maar deze moet overschrijden in de invulling van de eigen verantwoor-
delijkheid.

Vanwege de hierboven genoemde beperkingen van het recht, is de morele

verantwoordelijkheid die ondernemingen op zich moeten nemen een onmis-
bare aanvulling op het rechtssysteem voor de realisatie van een tegelijkertijd op
winst en rechtvaardigheid georiEnteerd bedrijfsleven. Deze morele verantwoor-
delijkheid van een onderneming verwijst uiteindelijk naar de morele verant-

woordelijkheid van de individuen die haar samenstellen. Alleen het menselijk
geweten kan het geweld ontdekken dat voorkomt uit het normale en legale
functioneren van de economie en een op het eigenbelang of bedrijfsbelang ge-
richte doelrationaliteit binnen een onderneming. Dit betekent niet dat de be-
langen van de onderneming bij voorbaat moreel verdacht zijn, maar dat zij niet
het enige oridntatiepunt mogen vormen voor degenen die hun morele verant-

woordelijkheid op zich willen nemen. De situatiespecifieke mogelijkheden om
morele verantwoordelijkheid te combineren met de verantwoordelijkheid voor
bedrijfsbelangen zijn talloos en onderling verscheiden. De invulling van deze

mogelijkheden door het bedrijfsleven zou zijn bijdrage zijn aan, in de woorden
van Levinas, 'het gaande houden van de gerechtigheid.'

67    M. Bovens, 1990, p. 84. Bovens noemt nog andere beperkingen met betrekking
tot de toepasbaarheid en effectiviteit van juridische middelen die voortkomen
uit de structurele verschillen tussen organisaties en natuurlijke personen.

68 Voor uitgebreide uiteenzettingen over het probleem van moreel verantwoor-

delijk ondernemerschap in de internationale context zie T. Donaldson, 71,e
Etbia of International Business, Oxford University Press,  New  York,   1989;  R.

DeGeorge, Competing with Integrity in International Business, Oxford
University Press, New York, 1993.
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Lijst met gebruikte afkortingen

TKH   = J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I en II, 1981.
VE = J. Habermas, Vorstudien und Ergdnzungen zur Theorie  des

kommunikativen Handelns, 1984.
MKH  = J. Habermas, Moralbewufltsein und kommunikatives Handeln,

1984.

Ent = J. Habermas, Entgegnung,   in A. Honneth,   A.   Joas,
Kommunikatives Handeln. 1986, pp. 327-405.

ND - J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken, 1988.

ED - J. Habermas, Erltiuterungen zur Diskursethik, 1991.

FG - J. Habermas, Faktizittit und Geltung, 1992.

EA = J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. 1996.

TO = E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exteriori-

teit, 1987.
TI        = E. Levinas, Totalit6 et Infini, Essai sur l'exteriorite, 1961.
AZ = E. Levinas, Anders dan zijn, 1991.

AE = E. Levinas, Autrement qu'Btre ou au-delb de l'essence, 1978.

T         = E. Levinas, Tussen ons. Essays over het denken-aan-de-ander, 1994.
EN = E. Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-%-1'autre, 1991.
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Summary and conclusions

Are (complex) organisations, for instance Shell, able to enter into a dialogue
with action groups and other critics of their activities? What is meant by the
term 'dialogue' in this context, Does it entail that a corporation could change
its mind as a result of the arguments used by its opponents? What kind of actor

do we presuppose when we say that a corporation has made a statement? Can
we ascribe a certain communicative competence to corporations and, if so,
does that include a competence to deal with moral arguments in a manner that
is not purely strategic? In this study, these questions have been translated into
the following theoretical question concerning the relationship between
rationality and ethics in business: Is it possible for a corporation to maintain a
communicatively rational relationship with its stakeholders and its critics? By
a communicatively rational relationship we mean that the communicative
interaction between the corporation and its environment plays a significant
role in the determination of its social responsibility.

Another type of questions, which are closely related to those mentioned
above, concern the moral authority of the opinions and arguments of a
multiform group of Stakeholders and critics. Are action groups and critics

always right in moral matters? Could it be morally defensible, or even an
essential part of the meaning of the social responsibility of a corporation, that
a corporation takes its own position on moral issues? What is the meaning of
corporate social responsibility in a society in which no one can claim to have
sole access to the moral truth? With respect to the question about the
rationality of a corporation, this means that an adequate concept of rationality
for business should provide the conceptual means to describe the relationship
between the social responsibility of a corporation and its ability to account for
its actions.

The criteria for the adequacy of the concept of rationality for business
proposed in this study are the following: (i) Does the concept of rationality
provide the conceptual means to describe all aspects of rationality which are
relevant for a corporation in the context of the free CapitaliSt market
economy? (ii) Are the normative assumptions of the conceptualisation of
rationality being accounted for, so that the prescriptive use of the concept can

be argued?

Economic rationality and tbe economic system
The question addressed in Chapter 1 is whether the concept of economic
rat:ionality, also known as the homo economicus, complies with the criteria
mentioned above. On the basis of this examination it was concluded that the
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concept of economic rationality does not provide the conceptual means to
describe all relevant aspects of human rationality. The rationality of human
action is not limited to the economic goal rationality of choosing the most
efficient means to reach some given end. Human action can also be rationally
accounted for with reference to moral norms and/or values. Furthermore the
concept of perfect economic rationality, if it is used within the context of
rational choice theory, is criticised for making too much abstractions of the
limited cognitive capacities of decision-makers (bounded rationality). These
conclusions, however, give only a partial answer to the question that the
application of the first criterion poses. It still could be the case that, within the
context of the free capitalist market economy, not all aspects of human
rationality are relevant. If it is true that the functioning of the market system
foices the corporation to maximise its profits,    like the model of perfect
competition assumes, then there is no room to consider any moral claims of
stakeholders because it would endanger the maximisation of profits. In that
case, the maximisation of profits would be the only relevant criterion for the
decision-making in corporations.

The model of perfect competition is, however, not a correct starting point
for examining the meaning of market competition for the decision-makers
within a corporation. Since the model of perfect competition assumes the
perfect rationality of the homo economicus as one of its theoretical keystones,
the criticism of the concept of economic rationality also has consequences for
the descriptive and predictive value of the model of perfect competition. It is
concluded that, although the model of perfect competition has an important
heuristic value for research On the real economy, it should not be used to argue
that real corporations are forced to maximise their profits.

The question remains what the meaning of the functioning of the economic
system is for the decision-makers in a corporation if it is not the maximisation
of profits. In Chapter 4 this question is taken up again. Using insights from the
theory of competition it is argued that the only condition the economic
system imposes on a corporation is that it should succeed in gaining a
profitability that, in the long run, does not fall below the average profitability
in the branch of industry. For the strategic decision-making process in a
corporation this means that the strategic management should develop effective
strategies. The functioning of the economic system does not, however,
determine the content of the strategies. It follows that, within the decision-
making process of a corporation, there is room to take moral considerations
into account, even when they entail certain costs, provided that the
corporation succeeds in gaining a sufficient level of profitability. Furthermore,
assuming that the right strategy is not determined ex ante by the functioning
of the economic system, it is not defensible to refer to the fierceness of
competition as an excuse to ignore the duty to conduct business in a morally
responsible way.
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In Chapter 1 it is also argued that, in contrast to the opinion of Lionel
Robbins, the concept of economic rationality is not strictly formal. The
concept of economic rationality always embodies the efficiency norm and is
therefore not strictly formal in the sense that it is value-neutral. On the
contrary, this efficiency norm refers to a utilitarian meta-norm which labels
the achievement of more goals with the same means as desirable and rational,
regardless of whether this implies that certain moral norms are violated. Since
a prescriptive usage of the concept of economic rationality is not obvious,
arguments must be offered for this usage.

Communicative rationality and communicative action
In Chapter 2, the concepts of communicative rationality and communicative
action that belong to the theory of communicative action of the German
sociologist and philosopher Jurgen Habermas are described. The
communicative concept of rationality allows for a description of the moral-
practical, the ethical-practical and expressive aspects of human rationality,
besides the cognitive-instrumental aspect. Habermas uses the transcendental-
pragmatic method to clarify the normative assumptions that speakers engaged
in a dialogue or discourse have to make, if they are oriented to reaching
mutual understanding. The term 'normative' does not refer here to certain
moral norms that apply to communicative action. The assumptions that are
reconstructed by the transcendental-pragmatic method are normative in the
sense that they have to be presupposed by actors who engage in a
communicative interaction oriented to reaching mutual understanding.

It is argued that these assumptions form a communicative logic (a set of

criteria) that cannot be violated if one wants to use language to reach mutual
understanding. Habermas has stressed that the teloS of communicative action,
that is mutual understanding (Verstindigung), cannot be reached by following
the criteria of goal-rationality, because this teloS has very different
characteristics compared to the gOalS that can be reached in a goal-rational
manner. The most striking difference iS that mutual understanding cannot be
reached by an instrumental technique or by some sort of strategic plan. The
speaker who asserts or asks something, or performs any other kind of speech
act, cannot count on the understanding or on the agreement of the recipients,
because they have to decide for themselves whether or not to accept the
validity claims of truth, righteousness and truthfulness that are attached to it.
Even when the speaker wants to use the means of comrnunicative action to
reach some goals which are only in his own interest (the case of latent strategic
action), he cannot be successful Without acting  as  i f  he were sincerely oriented
to reaching mutual understanding. Communicative action is therefore a kind
of teleological action, with its own type of goals and its own criteria of
rationality, that differs from goal-oriented action. This is one of the main
insights of Habermas that is defended in this study. Without this theoretical
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distinction, it would not make sense to speak about a concept of rationality in
business that encompasses the possibility that decision-makers can be
convinced by the force of the best (moral) argument.

The concept of communicative action is related to that of the lifeworld that
forms the implicit background for it. With the concept of the lifeworld,
Habermas elucidates the social embeddedness of communication, that is, its
dependence on cultural interpretation frameworks that are largely given to
those who engage in communicative action. The sharing of the individual in
the social-historical ways of living of the society which he is part of, is shown
to be fundamental for the development of his preferences. For the refinement
of his taste and the development of his needs, that is to say, for his pleasure,
the individual is dependent On the communicative interaction with others and
on the possibilities of self-development they have explored. The articulation
and pursuit of self-interest iS therefore dependent on a non-goal-rational
interaction with others. This implies that there is no meaningful way in which
it can be said that an actor can control his own preferences in a goal-rational
manner. A rational way to deal with these preferences will therefore have to
refer to the intersubjective relationships in a society, which are the point of
reference for judging the moral or ethical quality of certain preferences. With
this, we touch upon the relation between rationality and ethics, which is the
topic of Chapter 3.

Rationality and etbics
The concept of communicative action offers several starting points for ethical
reflection. Habermas himself has developed (his version of) the theory of
discourse ethics on the basis of his reconstruction of the assumptions of
everyday communication. In this chapter, the passivity of communicative
action, which Habermas acknowledges as being crucial for the understanding
of communicative action, is taken as a starting point for further discussion. It
is argued that the passivity on the part of the one who is being persuaded by an
argument is best understood from the perspective of the asymmetrical ethical
relationship between the self and the other, as is elaborated in the philosophy
of Emmanuel Levinas. This means that the acceptation of the better argument
in a discussion rests not only or in the first instance on a cognitive insight, as
Habermas supposes, but On the passivity of being educated by the other. With
regard to a moral discourse, this means that the better argument is not
recognised without an ethical view on the matter being discussed. According
to Levinas, this ethical view is evoked by the confrontation with the ethical
meaning that he signifies with 'the face of the Other'. This meaning can only
be understood from everyday experience in an imperfect way, because the
other remains unknowable in the end. That is why every interpretation and
every argument that is based on it continues to require further interpretation
and reflection. The responsible person, however, has to make up his mind and
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decide what to do: one has tO take up a responsibility for that which cannot
fully be accounted for in a rational discourse. It is concluded that for this
reason one is responsible to act on one's best understanding of the situation
and that, for this purpose, one should test one's views in a discussion with
others, even if such a test cannot guarantee that one makes the right decision.

This last conclusion is consistent with the insight from discourse ethics that
the moral point of view should not be left to the solitary individual, who
cannot be sufficiently impartial. The main difference between the thought of
Levinas and discourse ethics iS that, according to Levinas, the consensus in a
moral discourse is not the source of the validity of moral norms, but the
meaning that can be understood in confrontation with the face of the Other.

This meaning points out to us an asymmetrical responsibility that one
person has for the other. According to Levinas, this responsibility is
asymmetrical in the sense that one is summoned to take up one's irreplaceable
responsibility for the other before I can appeal to the responsibility of the
other person for me. I am 'the place of departure' of a responsibility which is
not only asymmetrical in this sense, but also in the sense that it is unrelenting:
I am always more indebted to the other than he is to me. I am called on to do
everything in my power to enhance the well-being of the other, while I am not
in a position to expect the same from the other. This asymmetrical

,.responsibility is therefore also characterised as being infinite .
However, since there is not one other person but many others, I have to

balance my responsibility for one person with my responsibility for many
others. This calls for a rationality that compares the incomparable and
balances the symmetrical rights and duties in a society: I have to make choices
and distribute my attention and resources over many different moral
responsibilities. This also calls for a division of labour in moral affairs. As
institutions are in a better position to cope with the massive problems that the
goal of justice confronts us with, the asymmetrical responsibility refers to our
duty to be involved in the development and monitoring of just institutions.
Such a responsibility 'to keep justice going' as Levinas says, 'can become the
true rationality of reason, or its universality, a rationality of peace.'

Asymmetrical responsibility of tbe corporation and tbe need for sufficient
profitability
The asymmetrical responsibility, which Levinas describes, can also be applied

to the responsible persons working in business. Since a corporation is not
forced to maximise its profits, it has a real choice between alternatives that
differ in their degree of moral acceptability. Now every corporation has its
own unique chances to take up its irreplaceable responsibility, because of its
specific knowledge, resources, and/or political influence. As this responsibility
goes beyond the symmetrical rights and duties in a given society, it is not
something that this or that stakeholder can demand from a corporation. It is,
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however, the meaning of the asymmetrical responsibility for the corporation
to make its own irreplaceable contribution to a just society.

Habermas called the duty to act according to such asymmetrical
responsibility supererogatory because, according to him, one should not
demand from someone to act according to a moral norm that is not generally
observed in a society. In contrast, the idea of an asymmetrical responsibility
does not take itS starting point from the symmetrical rights and duties in a
certain society, but refers to the direct appeal to the moral responsibility of a
unique person. The question which this asymmetrical responsibility poses is
not what one could expect everyone to live up to, but what this person expects
from himself as someone who sees himself uniquely subjected to an
unrelenting and asymmetrical responsibility for the well-being of others.

The duty to take up one's asymmetrical responsibility does not mean that
the corporation can forget about making profits. On the contrary, if a
corporation is to take up its responsibility, it should at least make sufficient
profit to stay in business. In the event that a morally preferable course of
action would lead to a serious competitive disadvantage, the corporation
would still be responsible to look for ways to break this deadlock.
Asymmetrical responsibility could, for example, mean that the corporation
makes the first move towards self-regulation of the branch, or addresses the
government for new or more adequate laws, so that a solution can be found
that will be neutral from a competitive perspective. Another possibility is that
a corporation works together with several other corporations, the local
government and non-governmental organisations to share the burden with
regard to the realisation of some common interest.

Only if the prevention of serious harm requires that the corporation or a
part of its activities be terminated, would the moral responsibility and the
economic responsibility to make sufficient profits exclude each other. In that
case, it is a task for the government to intervene in such a way that serious
harm will be prevented; one is bound to come up against the psychological
limitations of people if one expects from a manager to acknowledge that his
business should be closed for moral reasons.

Tbe economic system and  tbe lifeworld: criticism of Habermas' disconnection  thesis
In Chapter 2 it is argued that, in contrast to Habermas opinion,
communicative action can play a significant part in commercial settings, as is
shown by a couple of examples. Habermas confines the meaning of
communicative action largely to the lifeworld where people can more freely
reject or accept validity claims than is the case in the economic system.
According to Habermas, the interaction in the economic system is freed from
the communicative burden to reach agreement, since the medium of money
completely disconnects these interactions from the lifeworld (disconnection
thesis). If this were true, there would be no place for moral or ethical claims in
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the economic system, SO that business ethics would not make any sense at all.
For the topiC of this study, it would imply that communicative rationality
plays only a marginal role within corporations and no role at all in business
transactions and in public relations communication. Because of its far-reaching
consequences, the thesis of complete disconnection is evaluated and criticised
in Chapter 4. To this end, the discussion in Chapter 4 is, largely, aimed at
clarifying the role of communicative action in the economic system.

First of all, the consequence of this thesis is criticised, that, within
corporations, communicative action loses its validity. According to Habermas,
the labour contract legally ensures the exercise of hierarchical power and the
possibility to give precedence to the formal rules within the organisation
instead of to the authority of the best argument. The main counter-argument is
that, although management indeed has the formal power to revert to formal
rules in case of a difference of opinion, it does not follow that management
will always do so. In case of a difference of opinion on moral issues, simply
reverting to formal rules or hierarchical authority could motivate an employee
to blow the whistle. The question therefore is how a corporation wants to deal
with its moral responsibility. This is not a question that can or should be
answered by the theorist of business, since it is a question of conscience for
those involved.

Apart from the business ethical perspective, there are also reasons from a
managerial perspective that allow for a more than marginal role of
communicative action in corporations. The literature on democratic leadership
and participatory management suggests that, at least within certain boundaries,
employees should be given autonomy to act as they think fits the situation
best. In this context, I argue that communicative action could very well
enhance the goals of such a type of management, provided that management
respects the logic of this kind of interaction, that is to say, that management
should not raise expectations communicatively today, only to ignore them
tomorrow, because this will erode the mutual trust which is a condition for
communicative action.

Secondly, in the case of transactions, the disconnection thesis implies that the
seller and the buyer do not have to agree on anything to simply exchange some
goods for money. The medium of money is supposed to completely disconnect
business transactions from moral norms or values. While it is not denied that
the medium of money can set aside any moral scruples or difference of
opinion, it is argued that is not true that all or even most transactions only

rely on the medium of money. Prices only give very limited information about
goods. It follows that there is a great need for additional information that is
given to potential buyers by different forms of marketing communication. It is
concluded that so far as marketing communication is aimed at informing
potential customers about certain aspects of goods, it will have to use
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communicative action as a co-ordinationprinciple. Sometimes this even
involves making explicit moral claims concerning 'fair trade', 'green banking',
or 'ethical investment'.

The success of the use of communicative action in marketing
communication depends on whether potential consumers find the message
trustworthy, since convincing someone implies that he or she accepts the three
validity claims which are raised by the sender of the message. Therefore, it
comes as no surprise that, for instance in the Netherlands, norms are
prescribed to the marketing profession by the Advertising Code Commission
that concern the redemption of validity claims attached to marketing
communication. To give an example, one of these norms says that information
given about the product should be truthful and complete (validity claim of
truth). Beside these norms, there are also other business ethical norms which,
according to many Dutch corporations, apply to transactions, such as the
prohibition of bribery and the duty to keep one's promises. On the basis of
transaction cost economics, it is argued that the general observance of this
market morality is a precondition for the efficient functioning of the market
economy.

From the arguments given above, it is concluded that business transactions
can be only partially disconnected from the lifeworld, as in most cases, one has
to use communicative action as a co-ordination principle and aS these
transactions are imbedded in a market morality.

Finally, the disconnection thesis entails that corporations cannot act as

communicatively competent actors in the public domain because the only
language that is understood by them is the language of money, or to be more
precise, the money code. In contrast, it is argued that it is possible for a
corporation to act communicatively, that is, to give arguments for its decisions
and to enter into a dialogue with stakeholders and critics whereby the
corporation can be persuaded by the force of the best argument. The
circumstance that one cannot be sure whether a corporation is sincerely
involved in such a dialogue is an uncertainty that inheres in every
communicative interaction. However that may be, the fact remains that any
communicative actor who tries to convince the listener has to raise validity
claims and can, therefore, be criticised. Even if a corporation is only interested
in convincing its public to reach its own goals, say, for instance, general

acceptance from the public for the way it operates, it can only reach this goal
by communicative means which are not controlled by the corporation.

Given the threefold criticism of the complete disconnection thesis, it is
concluded that a free market economy is not only systemically integrated by
the medium of money, but also, to a more or less extent, socially integrated by
communicative action. Generally speaking, this social integration is needed for
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the continuation of business transactions. The thesis of complete
disconnection is therefore replaced by a thesis of relative disconnection: the co-
ordination of actions within a iree market economy is, to a certain degree, but

not completely disconnected from the communicative burden to give
arguments for the redemption of validity claims.

Rationality and ethics in business
At the end of Chapter 4, it is concluded that the only and very important
condition the economic system imposes on a corporation is that it should
succeed in gaining a profitability that, in the long run, does not fall below the
average profitability in the branch of industry. For the strategic decision-
making process in a corporation, this means that strategic management should
develop effective strategies. To this end, strategic management has to make
sense of the reality in which it thinks it operates. It is only from this
hermeneutic horizon that a corporation can distinguish the opportunities and
threats that it believes it will encounter. This means that those who are
involved in the strategic decision-making process construct the reality to
which the corporate strategy refers. The corporate strategy itself can be
considered as part of this construction. In other words, one could Say that
corporations finally compete with each other through their different
constructions of reality. For the role of ethics in strategic decision-making this
means that the room for moral considerations also depends On the creativity
and moral sensibility that a corporation shows in this kind of construction.

So far as the strategic task of the corporation is a hermeneutic task, it is
argued that communicative rational discourses can contribute significantly to
its accomplishment. The reason for this is that rational discourses can increase
the learning capacity of organisations, so that a corporation can deal better
with the complexity of its environment. This complexity concerns the state of
affairs and developments in the objective world, in the social world of
legitimate norms and changes in values and lifestyles of consumers and
employees. The changing values and lifestyles of employees are of great
importance for the culture of a corporation and for any determination of the
corporate strategy which should reflect what is called 'industry foresight'. In
addition, the understanding of legitimate norms and of the developing moral
expectations of the general public is important for assessing the risk of business
activities. The communicative rationality of persons within the corporation
can therefore contribute in different ways to the effectiveness of the
organisation.

The core values of a corporation, that are important for the determination
of corporate strategy and policy, also give an answer to the ethical questions of
what is good for the company (and its stakeholders) in the long run and what
are its most essential characteristics which form its identity. These questions
are ethical, for they concern the question of the good life, not only the
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qualities of the corporation but alSO the quality of life of its stakeholders. In
this respect it is important that a corporation can distinguish itself from its
competitors by embracing some values and to let them correspond with
certain features of the products it sells and/or with the way business is
conducted.

From a moral point of view, the communicative rationality of its employees
enables the corporation to take into consideration moral claims from its
stakeholders and critics. Moral discourse can rationally motivate those
involved in strategic decision-making to change company policy or to choose
an alternative way to implement its strategy. That iS to say that a corporation
is a (secondary) moral and communicative competent actor as a result of the
moral and communicative competence of its employees. The degree of
communicative rationality of the corporation depends not only on the
communicative competence of its employees but also on several organisational
factors such aS the style of leadership, the organisational structure, and culture.

The communicative rationality of a corporation enables it to take up the
question of its social responsibility. The acknowledgement by the corporation
of its social responsibility starts with the very attempt to answer this open
question, that is to Say, it starts with the readiness to account for the activities
of the corporation. In answering (implicitly and/or explicitly) the question of
its social responsibility, the corporation should realise that no answer, for
instance in the sense of a stakeholder programme and/or in the form of an
ethical audit, can fully relieve the corporation of taking on additional
responsibilities. Because the question of social responsibility does not allow for
a final all-embracing correct answer, it is called an open question. As the
asymmetrical responsibility of the corporation is unrelenting and uniquely
appeals to this corporation, it should be left to the corporation to decide how
far it feels itself obligated to reach beyond the symmetrical rights and duties
within a society, given the necessity to make sufficient profit. This
responsibility should not and cannot be enforced by law because the law deals
with general rules that apply to social categories of actors and iS therefore
restricted to the formulation of symmetrical rules that apply equally to a
category of actors. In going beyond what the law and the symmetrical
morality of rights and duties require, a corporation takes up a responsibility
for that which cannot be fully accounted for in a rational way.

The same is true for situations in which a decision of a corporation is
strongly criticised, although it seems the best decision even after intensive
discussions with critics and stakeholders. In such cases, it remains the
responsibility of the corporations to act according to its best insights, which
have been sincerely put to the teSt in open discussions, even if the decision that
follows does not satisfy its critics. It can therefore be concluded that it is an
essential part of the social responsibility of corporations to take a position on
controversial issues that concern them and to act accordingly.
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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

* The Development of Cross-Border Economic Relations"
van Henk van Houtum

3 juli 1998

Landsgrenzen vormen een verbeelde werkelijkheid. Het is moeilijk enig cynisme te onderdrukken bij het besef dat economen een
naYef mensbeeld hanteren om de werkelijkheid goed te kunnen voorspellen.

Pas als het begrip export binnen Europa geen waarde meer heeft, is Europa
grenzenloos. Het verdient aanbeveling, overeenkomstig de titel Doctorandus (Drs), de titels

Meesterandus (Mrs) en Ingenieurandus (Irs) te introduceren, zodat de titels
Zuid-Europa begint bij de Belgische grens. Meester (Mr) en Ingenieur (Ir) overeenkomen met de titel Doctor (Dr).

De voetbalsport laat zien dat sociale identiteit inwisselbaar is. Het maakt niet Een dissertatie is af als de mate van onvolledigheid bepaald en geaccepteerd is.
uit wie of hoe iemand is, maar welk shirt hij draagt.

Mooi is zonder afstand.

De wereld is een dorp, maar niemand kent zijn buurman.
Dat romantiek een serieuze aangelegenheid is, wordt bewezen door de

Liefde kent geen grenzen, slechts afstanden. onmogelijkheid hartstochtelijk te zoenen met een glimlach.

De stelling 'Nederland is vol' zegt meer over de verkondiger dan over de De mens is niet goed of slecht maar van nature.

ruimtelijke indeling van Nederland.

De idee dat er pas een hemel en een hel zouden zijn nA het leven, doet geen
Nederland heeft 10 provincies meer dan Holland. recht aan de omstandigheden waarin men kan verkeren tijdens het leven.

De Philips-leuze "let's make things better" zegt meer over het verleden dan God schiep de dieren, maar er is slechts 66n diersoort die dat gelooft.
over de toekomst van het concern.
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