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Voorwoord 

Dit voorwoord is geschreven na het afronden van de studie: een nawoord dat als voorwoord 

verschijnt. Daarmee is direct al sprake van een spanning. U zult als lezer vele malen worden 

geconfronteerd met het woord spanningen. En dan nog wel spanningen van een speciaal 

kaliber, namelijk immanente spanningen die zich kunnen voordoen in theorieën. Spanningen 

die de neiging vertonen zich schuil te houden in de theorie en die na identificatie moeilijk 

oplosbaar zijn.  

Dooyeweerd is een ontdekking voor mij. Met zijn filosofie heeft hij mij een taal 

aangereikt die aansluit bij de vragen uit mijn jeugdjaren. Fietsend door de polders van 

Duiveland, beschermd door stoere dijken onder een hoge hemel, was er die ervaring van een 

samenvallen, een mij opgenomen ‘weten’ in een alomvattend geheel, een gedragen voelen 

door dat alomvattende. Voor de vragen die dat alles opriep had ik niet alleen te weinig 

woorden, maar ook te weinig passende woorden. Ruim zestig jaar later hebben die 

jeugdervaring en de daaraan klevende stuntelende vragen als vertrekpunt gediend  - dankzij de 

taal van Dooyeweerd - voor een filosofisch-economische studie over het begrijpen van 

duurzame ontwikkeling in twee economische duurzaamheidsparadigma’s. 

In september 2010 kreeg ik van mijn toenmalige opleidingsmanager bij Hogeschool 

Inholland, Roelof Eleveld, de kans aangeboden een promotiestudie te doen. Deze toezegging 

werd mij aangereikt als een genoegdoening voor een lastige periode in mijn arbeidsbestaan bij 

genoemde onderwijsinstelling. Ik dank Roelof Eleveld voor zijn inspanningen om deze kans 

voor mij te creëren. Bij de uitvoering van mijn promotiestudie heb ik mij dikwijls bewogen op 

de grens van mijn kennen en kunnen en soms ook op de grens van mijn willen. De ervaring 

van het verkeren in dat grensgebied tekent en kleurt mijn dank voor de inzet van beide 

promotoren, Johan Graafland en Jan Hoogland: een dank zonder plichtpleging. Zonder hun 

zorgvuldige, geduldige, loyale en zeer deskundige begeleiding had ik deze studie niet kunnen 

starten en afronden. De start alleen al, het helder krijgen van wat ik wilde met de studie, heeft 

bijna een jaar gekost. Dan ook dank aan het thuisfront. Ik besef goed wat het heeft betekend 

om aan tafel te zitten met een warhoofd en als het hoofd dan wat uit de war was niet veel 

duidelijkheid te krijgen op de vraag: waar is hij dan toch mee bezig? Dan is er nog de dank 

die ik uitspreek in de stilte van mijn hart.  

Hilvarenbeek, juni 2019 
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Hoofdstuk 1 Inleiding tot de problematiek en vraagstelling 

1.1 Inleiding 

De klimaatconferentie van Parijs in 2015 (officieel: 2015 United Nations Climate Change 

Conference) heeft duidelijk gemaakt dat klimaatbeheersing één van de belangrijkste 

maatschappelijke uitdagingen is in de eenentwintigste eeuw. De conferentie is afgesloten met 

een bindend klimaatakkoord tussen de deelnemende landen. Na Parijs is de Carbon Pricing 

Leadership Coalition ingesteld. Doelen van deze Coalition zijn onder meer het delen van 

kennis tussen landen, bedrijven en organisaties over het beprijzen van CO2 en het formuleren 

van beleidsvoorstellen om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn 

het afbouwen van subsidies op fossiele brandstoffen (volgens een schatting van het IMF in 

2015 650 miljard dollar), het aanscherpen van economische prikkels (voorkomen van 

reboundeffecten), en beleid gericht op negatieve emissies (het uit de lucht halen van CO2) 

(zie Bijlo, 2017). In 2017 is onder leiding van Joseph Stiglitz en Nicholas Stern een rapport 

opgesteld waarin een serie beleidsmaatregelen wordt genoemd (Carbon Pricing Leadership 

Coalition, 2017). De voorgestelde klimaatmaatregelen hebben economische en sociale 

consequenties. In het rapport wordt erop gewezen dat rekening moet worden gehouden met de 

lokale sociaaleconomische omstandigheden om een onevenwichtige verdeling van de lasten te 

voorkomen. Belangrijk is dus een juist inzicht in de effecten van het beleid gericht op het 

realiseren van een duurzame samenleving. 

Bij het analyseren van de effecten van duurzaamheidsbeleid wordt gebruik gemaakt 

van economische duurzaamheidstheorieën ter onderbouwing van de voorgestelde 

beleidsadviezen. Inzicht in dergelijke theorieën is van belang voor een goede afweging van 

beleidsvoorstellen; helderheid over de vooronderstellingen waarop deze theorieën zijn 

gebaseerd is dus belangrijk ‒ zeker ook gezien de maatschappelijke reuring rond het 

duurzaamheidsdebat.  

Klant wijst erop dat wetenschap niet geheel (ook niet in een tolerante samenleving) 

onafhankelijk wordt bedreven, ‘dat wil zeggen uitsluitend voortgestuwd door immanente en 

empirische kritiek. Theorieën kunnen niet, zoals het naïeve inductivisme wil, worden afgeleid 

uit de feiten. Zij worden geponeerd en vervolgens kritisch onderzocht’ (Klant, 1987, 53). 

Binnen dit kader beklemtoont Klant dat, anders dan in de natuurwetenschappen, de structuur 

van de ‘natuur’ in de economie deel uitmaakt van de cultuur: zij is van een andere orde dan de 
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‘natuur’ in de natuurwetenschap. Klant: ‘De terugkoppeling van empirische kritiek naar 

hypothesevorming is in de economie veel zwakker en de invloed van de culturele verandering 

op de hypothesevorming is veel sterker’ (Klant, 1987, 57). De culturele invloed op de 

economische wetenschap biedt de economist volgens Graafland een hoge vrijheidsgraad om 

een hypothese te accepteren op andere gronden dan op basis van testresultaten (zie Graafland, 

2007, 144).1 Het gebrek aan objectieve empirische informatie impliceert dat subjectieve noties 

het gewicht van argumenten in een economische analyse beïnvloeden.  

In zijn boek ‘De economie van goed en kwaad – de zoektocht naar economische 

zingeving van Gilgamesj tot Wall Street’ (2012) wijst de Tsjechische economist Sedláček op 

het normatieve karakter van de economische wetenschap. Hij gebruikt de term meta-

economie om vragen aan de orde te stellen ‘die voorafgaan aan iedere mogelijkheid tot 

denken over de economie’. Wij moeten, aldus Sedláček, verder kijken dan enkel de economie, 

en ons verdiepen in de geloofsovertuigingen die ‘achter de schermen’ liggen van het 

vakgebied:  ideeën die vaak de overheersende, maar onuitgesproken veronderstellingen zijn in 

onze theorieën’ (Sedláček, 2012, 18 / 19 / 20). Het gaat om geloofsovertuigingen die als het 

ware in de slipstream van de axioma’s van een economische theorie de theorie binnendringen, 

maar zonder dat zij opgemerkt worden en ter discussie worden gesteld. Vanwege deze 

overtuigingen, zo geeft Sedláček aan, is de economische wetenschap van normatieve aard en 

kan zij niet als waardevrij worden beschouwd. De uitspraak van Milton Friedman (Essays in 

Positive Economics) dat de economische wetenschap een positivistische wetenschap dient te 

zijn, ‘die waardevrij is en de wereld beschrijft zoals zij is, en niet zoals zij zou moeten zijn’, is 

al een normatieve uitspraak (Sedláček, 2012, 17). De keuze van een bepaalde economische 

theorie wordt volgens Sedláček vooral bepaald door de wereldbeschouwing die iemand met 

zich meedraagt. Deze keuze kan volstrekt irrationeel en gevoelsmatig worden gemaakt, op 

basis van een op voorhand aanwezige voorkeur voor de veronderstellingen of verwachte 

uitkomsten van het model. Een model, aldus Sedláček, wordt vaak niet onderschreven op 

grond van zijn overeenkomst met de werkelijkheid (geen enkel model is realistisch), maar op 

grond van zijn harmonie met een concept van de wereld. Hij spreekt van een soort ritmische 

overeenstemming met onze kijk op de wereld, met ons geloof of onze overtuiging of (vaak) 

met wat wij willen geloven.  

1  Zie in dit verband ook Polanyi (1957). Polanyi toont aan dat het economisch systeem is ingebed en 
onlosmakelijk is verweven met de cultuur. 
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De verwevenheid van wetenschap en levensovertuigingen speelt ook bij de 

theoretische reconstructie van het concept duurzame ontwikkeling in een economisch 

paradigma. Dit roept de vraag op of bij het theoretisch uitwerken van het concept duurzame 

ontwikkeling binnen een bepaald paradigma (impliciete) normatieve vooronderstellingen in 

het geding zijn en zo ja ‒ welke dan? Met andere woorden, wordt er bij het economisch 

theoretiseren van het concept duurzame ontwikkeling in dat paradigma gebruik gemaakt van 

buitenwetenschappelijke gezichtspunten? 2 De nieuwsgierigheid naar de wijze waarop de 

verhouding tussen wetenschap en levensovertuigingen aan de orde wordt gesteld en 

uitgewerkt in de milieueconomie en de ecologische economie is het motief van deze studie. 

Welke filosofische concepties van economisten liggen ten grondslag aan het concept 

duurzame ontwikkeling? In deze studie analyseer ik twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s, te weten: het environmental economics-paradigma 

(milieueconomie) en het ecological economics-paradigma (ecologische economie). De keuze 

voor deze twee paradigma’ vloeit voort uit de belangrijke plaats die zij innemen èn in het 

economisch wetenschappelijk debat inzake theorievorming rond het concept duurzame 

ontwikkeling èn in het politiek-maatschappelijk debat inzake het beleid gericht op het 

realiseren van duurzame ontwikkeling en de systematische theoretische uitwerking van het 

concept duurzame ontwikkeling in beide benaderingen.  

Dat er diepgaande verschillen tussen beide paradigma’s bestaan blijkt o.a. uit de 

heftige politieke debatten naar aanleiding van het verschijnen van het Stern Review on the 

Economics of Climate Change (2006) en publicaties van Rockström e.a. in Ecology & Society 

(2009a) en in Nature (2009b).3 In het Stern rapport wordt een vertrouwen uitgesproken in het 

oplossen van mondiale milieuproblemen door marktwerking, wetenschap, technologie en 

innovatie: ‘Action on climate change will also create significant business opportunities, as 

new markets are created in low-carbon energy technologies and other low-carbon goods and 

services. These markets could grow to be worth hundreds of billions of dollars each year, and 

employment in these sectors will expand accordingly. The world does not need to choose 

between averting climate change and promoting growth and development. Changes in energy 

technologies and in the structure of economies have created opportunities to decouple growth 

from greenhouse gas emissions (Stern, 2006, viii). Op het Stern rapport is verschillend 

2  Ik gebruik hier de term buitenwetenschappelijke gezichtspunten. In de studie wordt voor deze term ook 
gebruikt de termen normatieve gezichtspunten, levensovertuigingen en levensbeschouwelijke gezichtspunten. 
Het gaat om voortheoretische gezichtspunten van normatieve aard. 
3 Zie de Wit voor een toelichting op de uitkomsten van het Stern rapport en de daarop volgende discussie met de 
daarbij aansluitende literatuurverwijzingen (de Wit, 2013). 
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gereageerd. De Wit spreekt in dezen van scherpe scheidslijnen tussen het environmental 

economics-paradigma en het ecological economics-paradigma. Milieueconomisten 

onderschrijven de neoklassiek economische visie die uit het Stern rapport spreekt: vertrouwen 

in de marktwerking en vertrouwen op technologische ontwikkelingen die tegemoet komen aan 

de klimaatproblematiek. De problematiek van duurzame ontwikkeling wordt gedacht in 

termen van relatieve schaarste. Vanuit de hoek van de ecologisch economisten is op felle toon 

afstand genomen van het Stern rapport. Deze economisten baseren zich op inzichten van 

klimaat- en milieuwetenschappers en benadrukken de planetaire grenzen die de mens bij zijn 

economische activiteiten in acht dient te nemen ter voorkoming van onomkeerbare schade aan 

het milieu. Zij hebben geen vertrouwen in een economisch beleid gericht op het internaliseren 

van negatieve externe effecten en spreken van ‘the estimation of the safe space for human 

development’ (Rockström e.a., 2009a, 32). Door de ecologisch economisten wordt de 

problematiek van duurzame ontwikkeling gedacht in termen van absolute schaarste. 

In de analyse van de environmental economics benadering en de ecological economics 

benadering richten wij ons op een tweetal belangrijke vertegenwoordigers van deze 

benaderingen, namelijk Pearce en Turner voor environmental economics en Daly en Farley 

voor de ecological economic benadering. De keuze voor Pearce en Turner en Daly en Farley 

wordt gemotiveerd door het feit dat deze auteurs als belangrijke representanten van het 

environmental economics en het ecological economics paradigma kunnen worden gezien. 

Zowel Pearce / Turner als Daly / Farley gaan in op methodische vragen die ‘hun’ paradigma 

betreffen.4 De invloed die genoemde economisten hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van 

‘hun’ benadering wordt bevestigd door de vele verwijzingen in de wetenschappelijke 

literatuur over economische duurzaamheidsparadigma’s. De Wit (2013) en Beder (2011) 

noemen Pearce en Daly als belangrijke vertegenwoordigers van de twee paradigma’s. Sagoff 

(2000) ziet Pearce en Turner als invloedrijke representanten van de milieueconomie. In een 

overzichtsstudie van milieueconomie door Perman e.a. (2003) wordt 13 maal verwezen naar 

Pearce. Hij is daarmee met Nordhaus de meest geciteerde auteur in deze studie, maar in 

onderscheid tot Nordhaus gaat Pearce in zijn werken veel meer in op de methodische aspecten 

van environmental economics. De economist Daly wordt gezien als één van de grondleggers 

van het ecological economics paradigma (Costanza e.a., 2007).5  

                                                 
4  Wat betreft de keuze voor Pearce en Turner: zie ook paragraaf 3.2 - de relevantie van de neoklassiek 
economische visie voor de milieueconomie. 
5 Aan de basis van het ecological economics paradigma ligt een ontmoeting van wetenschappers in september 
1982 in Stockholm. Het doel van deze bijeenkomst was het hervormen van de economische wetenschap (Sagoff, 
2012, 1). 
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Bij de kritische analyse van de twee economische duurzaamheidsparadigma’s is de 

filosofie van Dooyeweerd een dankbare inspiratiebron. In zijn filosofie heeft Dooyeweerd de 

samenhang en het onderscheid tussen filosofie, wetenschap en levensovertuigingen 

systematisch uitgewerkt. Een neutrale wetenschap is volgens Dooyeweerd niet mogelijk, 

omdat zij altijd is verbonden met een voor-theoretisch idee over oorsprong en samenhang van 

de werkelijkheid, i.c. levensovertuigingen. Dooyeweerds filosofie heeft mij geholpen om 

inzichtelijk te krijgen hoe de spanning tussen wetenschap en levensovertuigingen in beide 

economische duurzaamheidsparadigma’s wordt opgepakt en uitgewerkt.  

De opbouw van dit eerste hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 ga ik in op het begrip 

duurzame ontwikkeling. Ik wil met deze paragraaf duidelijk maken voor welke thematische 

uitdagingen een economisch duurzaamheidsparadigma zich ziet geplaatst bij het theoretiseren 

van het concept duurzame ontwikkeling. Vervolgens beschrijf ik in paragraaf 3 de 

paradigmatische scheidslijn tussen de milieu-economische benadering en de ecologisch-

economische benadering, twee verschillende invalshoeken bij het theoretiseren van het 

concept duurzame ontwikkeling. In paragraaf 4 introduceer ik de filosofie van Dooyeweerd. 

Ik beschrijf kort de filosofische positie van Dooyeweerd. Vervolgens licht ik toe hoe de twee 

basisinzichten van Dooyeweerd ten grondslag liggen aan de kadering, onderbouwing en 

uitwerking van de vraagstelling (verdeeld in twee deelvragen) van deze studie. Ik sluit deze 

paragraaf af met een toelichting op de wijze waarop ik de filosofie van Dooyeweerd in de 

studie gebruik. De vraagstelling van de studie beschrijf ik in paragraaf 5; daarop volgend geef 

ik een toelichting op de vraagstelling. In paragraaf 6 ten slotte beschrijf ik de opbouw van de 

studie.  

1.2 Het concept duurzame ontwikkeling 

In deze paragraaf beschrijf ik het concept duurzame ontwikkeling met het doel om de 

thematische uitdagingen die kleven aan dit concept in het licht te stellen. Bij het theoretiseren 

van het concept duurzame ontwikkeling binnen een economisch paradigma moeten deze 

uitdagingen als het ware ‘getackeld’ worden.  
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1.2.1 De Brundtland-definitie van duurzame ontwikkeling  

 

Verschillende publicaties hebben de ontwikkeling van het concept duurzame ontwikkeling 

beïnvloed: onder andere ‘Silent Spring’ van Carson (1962) en het rapport ‘Grenzen aan de 

groei’ door Meadows voor de Club van Rome (1972). In 1992 heeft Kidd een artikel 

geschreven over de oorsprong van het concept (Kidd, 1992). In dat artikel somt hij zes wortels 

op van het concept duurzaamheid (Massink en Jochemsen, 2018). ‘The ecodevelopment root’ 

is de zesde en laatste van de door Kidd genoemde wortels. Deze omvat de voorgaande wortels 

en wordt door hem met de woorden van Sachs omschreven als: ‘an approach to development 

aimed at harmonizing social and economic objectives with ecologically sound management, 

in a spirit of solidarity with future generations’ (Kidd, 1992, 12). Binnen het kader van de 

Verenigde Naties komt het concept ‘sustainable development’ in 1978 voor het eerst voor in 

een document van de United Nations Environment Programme. In dat document wordt 

gesproken van ‘Sustainable development means that the needs of present and future 

generations must be appropriated reconciled’ (geciteerd in Kidd, 1992, 17). De ‘World 

Commission on Environment and Development’ (WCED, ingesteld in 1983) brengt onder 

voorzitterschap van de Noorse oud-premier mevrouw Gro Harlem Brundtland, in 1987 het 

rapport ‘Our Common Future’ uit. In het rapport wordt gesproken over ontwikkelingen op de 

planeet aarde in de twintigste eeuw: ‘Over the course of this century, the relationship between 

the human world and the planet that sustains it has undergone a profound change’ (WCED, 

1987, 343).  Met de publicatie van het Brundtland-rapport in 1987 heeft het begrip duurzame 

ontwikkeling zijn betekenis gekregen en is de geformuleerde definitie ervan leidend geworden 

in het debat over duurzame ontwikkeling (o.a. Vonk 2011, 42 / Massink, 2013, 17). 

Duurzame ontwikkeling wordt in het rapport gedefinieerd als: ‘... to meet the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’ 

(WCED, 1987, 24). Het uitgangspunt van deze definitie is ‘dat de huidige generatie in haar 

eigen behoeften mag voorzien op een wijze die de behoeftebevrediging van toekomstige 

generaties niet in gevaar brengt’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 17). Stiglitz, Sen en Fitoussi 

(2009) wijzen op het verschil in tijdsdimensie tussen het huidige welzijn en duurzame 

ontwikkeling. Zij schrijven: ‘Current well-being has to do with economic resources, such as 

income, and with non-economic aspects of peoples’ life (what they do and what they can do, 

how they feel, and the natural environment they live in). Whether these levels of well-being 

can be sustained over time depends on whether stock of capital that matter for our lives 

(natural, physical, human, social) are passed on to future generations’ (Stiglitz e.a. 2009, 11). 
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Duurzame ontwikkeling heeft naast een tijdsaspect ook een ruimtelijk aspect. Vonk 

spreekt van ‘spill-over effects to other places and to the future generations’ die maken dat de 

aspecten tijd en ruimte van belang zijn met betrekking tot het concept duurzaamheid (Vonk 

2011, 42). Massink merkt op dat duurzame ontwikkeling de samenhang betreft van mondiale 

economische ontwikkelingen, verdelingsvraagstukken op wereldniveau en de ontwikkeling 

van ecologische wereldsystemen. Massink: ‘Van belang is steeds duidelijk te hebben binnen 

welke ruimte de duurzaamheidsvraag speelt en ook binnen welk tijdsbestek iets duurzaam 

moet zijn’ (Massink, 2013, 27).  

 

1.2.2 Schets van het internationale en nationale duurzaamheidsbeleid na het verschijnen 

van het Brundtland Rapport  

 

De publicatie van het Brundtland Rapport heeft wereldwijd aandacht gekregen. Parallel 

daaraan en in lijn met de bezinning op mondiaal niveau door de Brundtland-commissie, liet de 

Nederlandse regering het rapport ‘Zorgen voor morgen’ verschijnen (Massink, 2013, 76). Het 

leidend beginsel van dit rapport is duurzame ontwikkeling en vormt de basis van het eerste 

Nationale Milieubeleidsplan (NMP - 1989). Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 

overheid die voortvloeit uit artikel 21 van de Nederlandse grondwet: ‘De zorg van de 

overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van 

het leefmilieu’ (zie  Keijzers en Jeurissen, 2002).6 In het eerste Nationale Milieubeleidsplan is 

de zorgplicht voor de overheid samenhangend met voornoemd artikel van de grondwet als 

volgt geformuleerd: ‘Het afwentelen van milieuproblemen naar andere gebieden of 

schaalniveaus en naar toekomstige generaties moet worden tegengegaan. Elke generatie dient 

in beginsel een goede milieukwaliteit achter te laten en geen negatieve milieuerfenis’ 

(Ministerie van VROM, 1989, 12). Keijzers en Jeurissen geven echter aan dat in het eerste 

NMP nog weinig gesproken wordt ‘over beheer en behoud van milieu en natuurkapitaal op 

mondiale schaal en op lange termijn’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 17). Pas in het vierde NMP 

(2001) komt de intergenerationele problematiek van het behoud van voorraden natuurkapitaal 

ter sprake, maar zo merken Keijzers en Jeurissen op: ‘de tijdshorizon van 2030 [is] echter nog 

relatief kort’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 17). 

In het Brundtland-rapport (1987) wordt benadrukt dat de ecologische, economische en 

sociale dimensie deel moeten uitmaken van de definitie van duurzame ontwikkeling. De 

                                                 
6 https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0istdbyzr/artikel_21_milieu (geraadpleegd 4 april 2019).  



9 
 

commissie wil niet uitgaan van een absolute benadering van duurzame ontwikkeling, omdat 

de economische en sociale systemen en ecologische condities tussen landen dermate 

verschillen dat van een blauwdruk van duurzame ontwikkeling geen sprake kan zijn (Massink, 

2013). De publicatie van het Brundtland-rapport heeft geleid - en nu nog steeds - tot een 

intensief politiek en wetenschappelijk debat. Centraal in dat debat staat de relatie tussen 

duurzame ontwikkeling en economische groei. Het debat heeft geleid tot het formuleren van 

de ecologische voorwaarden die voldoen aan de Brundtland-definitie van duurzame 

ontwikkeling. Door Ekins (2000) zijn deze voorwaarden als volgt samengevat: voorkomen 

van destabilisatie van de mondiale klimaatpatronen en van de ozonlaag; bescherming 

ecosystemen en behouden van de biodiversiteit; bevorderen reproductie van vernieuwbare 

bronnen door duurzame oogsten; ontwikkelen van substituten ter compensatie van de 

uitputting van niet-vernieuwbare hulpbronnen; uitstoot naar water, bodem en lucht moet 

blijven binnen de kritische grens van deze elementen; bewaren van die landschappen die van 

belang zijn voor de mensen en ecosystemen; beperken van de risico’s van levensbedreigende 

situaties. Deze voorwaarden liggen aan de basis van veel internationale en nationale 

milieuplannen (zie in dit kader de discussie tussen voor- en tegenstanders van growth en 

degrowth).7   

Belangrijke instrumenten om duurzame ontwikkeling ‘te incorporeren in het gedrag 

van overheden, burgers en bedrijven’ zijn de internationale verdragen en de nationale 

wetgeving (Perman e.a., 2003). Gewezen wordt op de proactieve rol die de VN speelt en het 

in 1988 opgerichte IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit klimaatbureau 

van de VN publiceert rapporten die worden geschreven door klimaatwetenschappers van over 

de hele wereld op basis van verzamelde studies over klimaatverandering. Deze studies, aan de 

hand van klimaat veranderingsmodellen, bevatten toekomstscenario’s over de gevolgen van 

wereldwijde gemiddelde temperatuurveranderingen vanwege concentraties van 

broeikasgassen – in de tijd gezien en de ruimtelijke variatie ervan. Perman e.a. (2003, 326) 

wijzen erop dat sinds de publicatie van het IPCC Second Assessment Report (1995), 

‘confidence in the ability of models to project future climate has increased. This is largely due 

to a better understanding of the roles played by water vapour, sea-ice dynamics and ocean 

heat transport’.  Het IPCC spreekt zich in zijn laatste rapporten (2018 / 2019) stelliger dan 

ooit uit dat de mens de dominante factor is in de opwarming van de aarde.  

                                                 
7 Zie bijvoorbeeld van den Bergh (2011). 
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De VN coördineren het internationale klimaatbeleid door het organiseren van 

Conferences of Parties (COP). Tijdens deze conferenties, met deelname van vrijwel alle 

landen ter wereld, wordt gesproken over de ernstige gevolgen voor mens en milieu van 

klimaatverandering. Met name richten de discussies zich op de duiding van de 

wetenschappelijke analyses inzake klimaatverandering en op de rol van de mens in de uitstoot 

van broeikasgassen. Getracht wordt om te komen tot gemeenschappelijke afspraken over de 

manieren waarop de uitstoot van broeikasgassen kan worden verminderd. Het 

Biodiversiteitsverdrag en Agenda 21 van de klimaattop in Rio de Janeiro (1992) hebben 

bijgedragen aan versterking van de positie van sociale en ecologische doelen in de vele 

nationale en internationale politieke afwegingsprocessen. Op de COP van Kyoto (1997) is het 

Kyoto Protocol opgesteld dat in 2005 in werking is getreden.8 Een belangrijke afspraak uit het 

protocol betreft de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2010 door landen met 

gemiddeld vijf procent ten opzichte van 1990.  

Tijdens de Top van Johannesburg in 2002 is de definitie van duurzame ontwikkeling 

zoals geformuleerd tijdens de Top van Rio aangescherpt: de integratie van de drie aspecten 

van duurzame ontwikkeling wordt benadrukt - economische groei en de achteruitgang van het 

milieu moeten ontkoppeld worden. Tijdens de klimaattop van Parijs (2015, COP 21) zijn de 

deelnemende landen een bindend klimaatakkoord overeengekomen. De bedoeling van het 

akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden (streefwaarde 

1,5 graad) door aan te geven welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het IPCC heeft op basis 

van doorrekeningen een schatting gemaakt van de kosten die met de maatregelen gepaard 

gaan, zoals kosten voor de reductie-emissie van broeikasgassen, constructie van 

klimaatbestendige gebouwen en maatregelen bescherming zeespiegelstijging). Deze kosten 

hoog, maar ook de baten vanwege verminderde schade zijn hoog, omdat de omgeving wordt 

aangepast aan klimaatverandering (zie Hof e.a., 2014). Met deze doorrekeningen van het 

IPCC worden de economische en sociale consequenties van de klimaatmaatregelen scherp in 

het licht gesteld. Naast genoemde consequenties speelt nog de vraag wat de poging om de 

uitstoot van broeikasgassen binnen aanvaardbare grenzen te houden betekent voor de inzet 

van technologieën (zie Turkenburg e.a., 2016). Op de klimaattop van Katowice (2018, COP 

24) is gedurende twee weken gewerkt aan het Katowice Rulebook, dat de regels bevat voor de 

wijze waarop het akkoord van Parijs geïmplementeerd moet worden. Afgesproken is dat de 

                                                 
8 Perman (2003) e.a. wijzen erop dat het protocol gezien kan worden als de eerste substantiële overeenkomst om 
de uitstoot van broeikasgassen te beperken en daaraan een tijdpad te koppelen. 
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regeringen van de deelnemende landen in 2019 bij de Algemene Vergadering van de VN een 

plan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen inleveren.  

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht Millenniumdoelen (Millennium 

Development Goals) gepubliceerd die in 2015 gerealiseerd hadden moeten zijn. In de agenda 

van de Millenniumdoelen wordt benadrukt dat er naast de nationale verantwoordelijkheid 

voor de eigen samenleving, ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de beginselen 

van menselijke gelijkwaardigheid, gelijkheid en billijkheid op mondiaal niveau gestalte te 

geven. De Millenniumdoelen betreffen internationale afspraken met concrete en meetbaren 

doelen: de voortgang wordt per jaar gemeten en internationaal gerapporteerd. De doelen 

kunnen worden gezien als een concretisering van de drie aspecten van duurzame ontwikkeling 

– het economische, het ecologische en het sociale aspect. In de 7de doelstelling wordt 

aangegeven dat het principe van duurzame ontwikkeling onderdeel moet uitmaken van 

nationaal beleid; er een einde moet komen aan het verlies aan natuurlijke hulpbronnen 

(ontbossing en verlies aan biodiversiteit); en het aandeel van de wereldbevolking dat geen 

toegang heeft tot veilig drinkwater moet zijn gehalveerd (zie Massink, 2013).  

In 2015 (25 september) zijn de zeventien Sustainable Development Goals (en 169 

targets) aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN - ‘Transforming our world: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development’. Deze agenda bouwt voort op de gemaakte 

afspraken in het kader van de acht Millenniumdoelen en heeft tot doel om datgene wat niet 

van die gemaakte afspraken is gerealiseerd alsnog te bereiken. In de preambule zijn de 

volgende kernthema’s geformuleerd: people (to end poverty and hunger), planet (to protect 

the planet from degradation), prosperity (to ensure that all human beings can enjoy 

prosperous and fulfilling lives),  peace (to foster peaceful, just and inclusive societies which 

are free from fear and violence ), partnership (we are determined to mobilize the means 

required to implement this Agenda through a revitalized Global Partnership for Sustainable 

Development). De agenda van de zeventien Sustainable Development Goals richt zich op het 

stimuleren van acties op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de 

planeet. In de preambule wordt erop gewezen dat wordt geprobeerd om de mensenrechten van 

een ieder te realiseren: ‘They are integrated and indivisible and balance the three dimensions 

of sustainable development: the economic, social and environmental’ (preambule 

Transforming our world, 2015).9 Net zoals het geval is bij de acht Millenniumdoelen kunnen 

                                                 
9 De Sustainable Development Goals weerspiegelen een wereldwijd reeds lang lopende discussie over het meten 
van duurzame ontwikkeling en brede welvaart. In die discussie wordt steeds benadrukt dat het bruto binnenlands 
product (BBP) een te beperkte indicator is voor het meten van duurzame ontwikkeling. Daarom wordt er 
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de zeventien Sustainable Development Goals worden gezien als een nadere concretisering van 

de drie aspecten van duurzame ontwikkeling. Deze doelen staan niet haaks op de Brundtland-

definitie, wel is er sprake van een verdere ontwikkeling en uitwerking van de drie dimensies 

van duurzame ontwikkeling. 

Behalve de VN heeft ook de OESO zich bezonnen op de betekenis van duurzame 

ontwikkeling als leidend beginsel in het beleid. Massink (2013) geeft aan dat de OESO wat 

betreft de interpretatie van het concept duurzame ontwikkeling aansluit bij de opvattingen van 

de Brundtland-commissie. Dit impliceert een sterke gerichtheid op de drie dimensies van 

duurzame ontwikkeling, waarbij de eigen aard van de dimensies en de samenhang van de 

verschillende dimensies aan de orde worden gesteld: ‘Improving policy coherence requires 

better integration of economic, environmental, and social goals in different policies’ (OECD, 

2001, 48). De OESO beschouwt het concept duurzame ontwikkeling als een conceptueel 

kader om diverse levensbeschouwelijke elementen te integreren.  

Vanaf 2009 besteden de OESO en het VN-Milieuprogramma (UNEP) in rapporten 

aandacht aan de vergroening van de economie. In zijn rapport Towards a Green Economy. 

Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication omschrijft de UNEP een 

groene economie als een economie die tot resultaat heeft ‘improved human well-being and 

social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities’ 

(UNEP, 2011, 2). De UNEP beschouwt in zijn rapport de aard van de economische groei als 

beslissend voor het realiseren van duurzame ontwikkeling. In het rapport Towards green 

growth spreekt de OESO haar zorg uit over de economische groei zoals die zich heeft 

gemanifesteerd; het gaat daarbij met name om klimaatverandering en verlies aan 

biodiversiteit. Het belang van natuurlijke hulpbronnen, land en ecosystemen wordt, aldus het 

rapport, te weinig onderkend, met dienovereenkomstige gevolgen voor de economische 

vooruitzichten op lange termijn en voor het menselijk welzijn. De OESO duidt in het rapport 

een groene economie als: het bevorderen van economische groei en ontwikkeling, waarbij er 

wordt zorg gedragen dat de natuurlijke omgeving blijft voorzien in resources en 

environmental services die nodig zijn voor het menselijk welzijn (zie OECD, 2011, 9). De 

OESO beschouwt groene groei als deel uitmakend van duurzame ontwikkeling (zie OECD, 

                                                                                                                                                         
internationaal en ook nationaal voor gepleit om naast het BBP meerdere indicatoren te gebruiken om een beeld te 
krijgen van de ontwikkeling en samenhang van economie, milieu en samenleving. Interessant is in dit kader de 
kapitalenbenadering. Deze benadering vindt toepassing in het CES-meetsysteem (Conference of European 
Statisticians). Systematisch wordt in kaart gebracht hoe de levenskwaliteit de vitale hulpbronnen of kapitale 
beïnvloedt. Daarbij gaat het om natuurlijk, economisch, menselijk en sociaal kapitaal, hulpbronnen die 
noodzakelijk zijn voor het op peil houden van de welvaart en het welzijn - de levenskwaliteit van de bevolking 
van een samenleving (zie CBS, 2018a, 92 e. v.; CBS, 2018b). 
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2011, 11). In hetzelfde jaar 2011 heeft de Europese Commissie een routeplan opgesteld onder 

de naam A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Opzet hiervan 

is om de technologische en economische effecten te beoordelen van de verschillende 

ontworpen scenario’s om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot 2 

graden ten opzicht van pre-industriële niveaus. 10    

Voorgaande schets van het internationale en nationale duurzaamheidsbeleid na het 

verschijnen van het Brundtland Rapport maakt duidelijk dat de nationale en internationale 

economische en politiek-maatschappelijke realiteit in hoge mate bepalend zijn voor de kracht 

waarmee afspraken rond het te voeren milieubeleid in al zijn aspecten (klimaat verandering, 

uitstoot van broeikasgassen, ontbossing, uitputting van grondstoffen, vervuiling land / water / 

lucht) worden gemaakt en nageleefd. De verschillende belangen die daarbij in het geding zijn 

maken het niet bepaald gemakkelijk om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Dat 

geldt op mondiaal (Noorden – Zuiden, rijke landen – arme landen) als ook op het nationale 

niveau (hoge inkomens – lage inkomens). In de gemaakte afspraken op de klimaattoppen, 

maar ook in de afspraken in het kader van de Millenniumdoelen en de Sustainable 

Development Goals blijven de drie dimensies van duurzame ontwikkeling zoals ze door de 

Brundtland-commissie zijn geformuleerd steeds zichtbaar. Massink spreekt van de ‘Blijvende 

aandacht voor de drie dimensies van duurzaamheid’ (Massink, 2013, 92). Dat is ook niet voor 

niets, want zij zijn van cruciaal belang voor de samenhang in het beleid: ‘Juist in de 

Brundtland-benadering gaat het erom verschillende dimensies in hun onderlinge 

wisselwerking (in systeemverband) te beschouwen, met het oog op wat toekomstige 

generaties toekomt en met het oog op een redelijke kwaliteit van leven voor een ieder in het 

heden’ (Massink, 2013, 268). Deze vaststelling is relevant voor deze studie, waarin de 

theoretische reconstructie van het concept duurzame ontwikkeling in twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s centraal staat. De uitdaging voor beide paradigma’s bestaat erin 

duidelijk te maken hoe zij de drie dimensies van het concept in hun onderlinge samenhang 

theoretisch uitwerken. De vraag die daarbij speelt, luidt: slagen de beide paradigma’s erin om 

de theoretische reconstructie van het concept duurzame ontwikkeling zonder immanente 

spanningen te realiseren die voortvloeien uit verborgen vooronderstellingen?  

 

  

                                                 
10 Zie Europese Commissie: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/climate-change-mitigation (geraadpleegd 
15 maart 2019). 
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1.2.3 De Brundtland-definitie nader belicht 

 

In paragraaf 1.2.3 zal ik de Brundtland-definitie nader belichten. Daarbij zal ik in 

achtereenvolgende subparagrafen ingaan op: (1.2.3.1) de vaagheid van de Brundtland-

definitie (1.2.3.2) de sociale, ecologische en economische dimensie van duurzame 

ontwikkeling, (1.2.3.3) de normatieve bepaaldheid van het concept duurzame ontwikkeling en 

(1.2.3.4) uitdagingen bij het conceptualiseren van duurzame ontwikkeling in een economisch 

paradigma.  

 

1.2.3.1 De vaagheid van de Brundtland-definitie  

 

In de ogen van Solow is elke definitie van sustainability veroordeeld tot vaagheid: '(...) don't 

forget that sustainability is a vague concept. It is intrinsically inexact. It is not something that 

can be measured out in coffee spoons. It is, at best, a general guide to policies that have to do 

with investment, conservation and resource use' (Solow, 1993, 187). Ten aanzien van de 

intergenerationele verdelingsproblematiek van duurzame ontwikkeling merkt Solow het 

volgende op: ‘and I don't really know how to do that ‒ that you can’t be morally obliged to do 

something that is not feasible’. In zijn visie gaat het erom dat toekomstige generaties in staat 

moeten worden gesteld eenzelfde welvaartsniveau te bereiken als de huidige generaties, maar 

de manier waarop zij dit realiseren kan niet gelijk zijn aan die van de huidige generaties. Hij 

wijst daarbij op twee punten: (1) de huidige generaties  kennen de voorkeuren / preferenties 

van toekomstige generaties niet, en ook (2) hebben de huidige generaties geen weet van de 

technologie waarover toekomstige generaties kunnen beschikken.                                                               

Keijzers en Jeurissen (2002) geven aan dat het Brundtland-rapport veel ruimte laat voor totaal 

verschillende interpretaties, omdat de aard en de reikwijdte van het uitgangspunt van 

verantwoordelijkheid voor de toekomst niet worden benoemd. Dat maakt, zo stellen zij vast, 

dat de ethiek van de intergenerationele verantwoordelijkheid niet wordt onderbouwd: ‘De 

vragen welke hoeveelheden huidige generaties van de voorraden natuurkapitaal nú mogen 

gebruiken en hoeveel zij moeten nalaten aan anderen nú en later, blijven wezenlijk 

onbeantwoord’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 18). Zij wijzen erop dat het ethische vraagstuk 

van intergenerationele verantwoordelijkheid bovendien wordt gecompliceerd vanwege diffuse 

afwentelingsprocessen naar hogere dan nationale schaalniveaus: dit zorgt ervoor dat het 

vraagstuk van de intergenerationele verantwoordelijkheid steeds meer buiten het bestuurlijk 

bereik van nationale overheden komt. Van Lente (2010) benadrukt dat duurzame 
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ontwikkeling meer is dan aandacht voor het milieu. Het gaat ook om de sociale en 

economische houdbaarheid van ontwikkelingen. Van Lente geeft daarbij aan dat, hoewel 

niemand precies weet wat duurzame ontwikkeling is, iedereen zich er positief over uitspreekt 

(zie van Lente, 2010, 5).11 Daarnaast zijn bij de definiëring van duurzame ontwikkeling ideeën 

over doel en ontwikkeling, ideeën over de kwaliteit van leven, basiswaarden en 

wereldbeelden in het geding (zie Vonk, 2011, 43). Redclift wijst erop dat de definiëring van 

duurzame ontwikkeling cultuur gebonden is: ‘Most of the “consensus” surrounding 

sustainable development has involved a syllogism: sustainable development is necessary for 

all of us, but it may be defined differently in terms of each and every culture’ (Redclift, 2006, 

67). 

 

1.2.3.2 De sociale, ecologische en economische dimensie van duurzame ontwikkeling 

 

Duurzame ontwikkeling is in de Brundtland-definitie een driedimensionaal concept: centraal 

staat de ontwikkeling van de economische, ecologische en sociale condities. Vragen daarbij 

zijn: wat betekenen de drie dimensies en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Inzicht in de 

onderlinge betrokkenheid van de drie dimensies is van belang om de afwegingsprocessen 

tussen sociale, ecologische en economische factoren op lange en korte termijn duidelijk voor 

ogen te hebben. De vraag hoe de drie dimensies zich tot elkaar verhouden kan pas worden 

uitgewerkt, nadat eerst de dimensies scherp omschreven zijn. Het gaat daarbij onder meer om 

de omschrijving van de verschillende kapitaalsvormen (voorraden en stromen) ‒ economisch 

kapitaal, ecologisch kapitaal, sociaal kapitaal en de relaties daartussen (o.a. technologische 

ontwikkeling, substitutie, demografische ontwikkeling). Massink wijst op pogingen om 

‘afzonderlijk te spreken over duurzaamheid in ecologische, economische of sociale zin’ 

(Massink, 2013, 20). De verklaring hiervoor is dat de verschillende dimensies dan als 

afzonderlijke systemen worden beschouwd. De vraag naar de zelfstandigheid die aan de 

verschillende dimensies toekomt, hangt samen met de vraag naar de uitwisselbaarheid van 

(delen van) de drie dimensies van duurzame ontwikkeling. Achterberg ziet twee historische 

lijnen bij het samenvoegen van de drie dimensies in het concept duurzame ontwikkeling. 

                                                 
11 Zie ook Ten Bos en Painter-Morland  (2013, 169 en 179): gezien de armoedegegevens van de Verenigde 
Naties en het gegeven dat de toekomstige ‘generaties niet bij ons aan de onderhandelingstafel’ zitten om samen 
te bespreken wat er zou moeten gebeuren, concluderen zij dat het concept duurzaamheid te vaag is omschreven. 
Erik Swyngedouw duidt de term duurzame ontwikkeling aan als een ‘empty signifier’: ‘Sustainability is the 
empty signifier par excellence. It refers to everything and nothing at the same time. Its prophylactic qualities can 
only be suggested through metaphors’ (Swyngedouw, 2014, 31).  In ‘Economie en milieu: op zoek naar 
duurzaamheid’ (CPB, 1996) wordt door de schrijvers aangegeven dat ‘voor de praktijk van het beleid de 
Brundtland-definitie maar beperkt bruikbaar is’. 
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Achterberg: ‘(...) één die teruggaat tot het opkomen in westerse landen van zorg over het 

milieu en over de verenigbaarheid van onze industriële samenleving met het voortbestaan van 

een veilig, gezond, schoon en gevarieerd milieu, en een andere die vooral teruggaat tot de 

eerste grote V.N. conferentie over het milieu, in Stockholm 5 – 16 juni 1972’ (Achterberg, 

1994, 19). Gebaseerd op het idee van een stationaire economie wordt het belang van het 

streven naar een wereldomvattend evenwicht benadrukt. Daarbij wordt erop gewezen dat de 

aandacht voor het beheersen van de milieuproblematiek de economische ontwikkeling van de 

arme landen niet mag remmen. Duurzame ontwikkeling betekent meer dan economische groei 

aldus Achterberg. Hij tekent aan dat deze ontwikkeling verenigbaar moet zijn met zelfs 

versnelde economische en sociale groei in arme landen (zie Achterberg, 1994, 26).  

Lievens en Kenis tonen in de ‘De mythe van de groene economie’ (2012) aan dat 

harmonie tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling niet vanzelfsprekend is. Zij 

wijzen onder andere op de spanning tussen ‘profit en people’ bij het realiseren van duurzame 

economische ontwikkeling in Duitsland. Zij betogen dat de vergroening van de Duitse 

economie (duurzame energiebronnen) gerealiseerd wordt met slecht betaalde flexbanen. In 

‘Cannibals with forks – the triple bottom line of 21st century business’ (1998) werkt  

Elkington de triple bottom line-idee van duurzame ontwikkeling uit: ‘Sustainable 

development involves the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental 

quality, and social equity. Companies aiming for sustainability need to perform not against a 

single, financial bottom line but against the triple bottom line’ (Elkington, 1998, 397). In deze 

omschrijving wordt de simultane afwegingen tussen de sociale, ecologische en economische 

dimensie (people, planet, profit) van duurzame ontwikkeling benadrukt. In die afweging 

spelen ethische vragen een rol: op welke wijze moeten de economische, sociale en 

ecologische prioriteiten worden gemeten en meer nog – hoe vindt de afweging tussen de 

dimensies plaats? (zie John Elkington, 1998, 91). Elkington verwijst in zijn uiteenzetting naar 

Stuart Hart. Laatstgenoemde somt een reeks grensoverschrijdende problemen van eind 20ste 

eeuw op: ‘... depleted farmland, fisheries, and forests; choking urban pollution; poverty; 

infectious disease; and migration – (..)  The simple fact is this: in meeting our needs, we are 

destroying the ability of future generations to meet theirs’ (geciteerd in Elkington, 1998, 71). 

Deze problemen zijn volgens Hart niet alleen van economische en milieutechnische aard: zij 

stellen bovenal sociale, ethische en politieke vragen in het licht. Elkington tekent daarbij aan 

dat deze vragen nieuwe inzichten vereisen: ‘We will also need to address radically new views 

of what is meant by social equity, environmental justice and business ethics. This will require 

a much better understanding not only of financial and physical forms of capital, but also of 
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natural, human, and social capital’ (Elkington, 1998, 72). Eenzelfde lijn als Elkington volgen 

Kaptein en Wempe in hun benadering. Zij betogen dat de ethiek als een grondvlak moet 

worden gezien waarop de samenhang tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling als 

het ware rust (Kaptein en Wempe, 1999). 

In zijn inaugurale rede ‘Geïntegreerd denken en handelen. Een noodzakelijk goed’ 

(1998) stelt Rotmans de integrale samenhang van de drie dimensies aan de orde. Integratie in 

de context van ‘Integrated Assessment’ betekent het causaal verbinden van processen: bij 

duurzame ontwikkeling gaat het met name om de integratie van economische, ecologische en 

sociale processen. De complexiteit van de integratie hangt samen met de ongelijksoortigheid 

van deze processen wat betreft tijdsschaal, ruimtelijke schaal en dynamiek. Het holisme vormt 

een filosofische basis voor de analytische kant van Integrated Assessment. Rotmans wijst erop 

dat het holisme in tegenstelling tot reductionistische modellen veronderstelt ‘dat allerlei 

causale verbanden tussen en ook binnen hiërarchische systeemniveaus mogelijk zijn’ 

(Rotmans, 1998, 8). Er is, aldus Rotmans, (nog) geen overkoepelende theorie die eenduidig 

aangeeft hoe het proces van aggregeren moet plaatsvinden. De integrale benadering die met 

duurzame ontwikkeling wordt beoogd, stelt vragen naar concepten van interdisciplinariteit en 

transdisciplinariteit in het licht. 

 

1.2.3.3 De normatieve bepaaldheid van het concept duurzame ontwikkeling 

 

Aan de Brundtland-definitie van duurzame ontwikkeling kleven lastige vragen over de 

verdeling van welvaart. Deze verdelingsvragen stellen de normatieve bepaaldheid van het 

concept duurzame ontwikkeling in het licht. Keijzers en Jeurissen spreken in deze van een 

dubbele opdracht: de intragenerationele opdracht om de armoede nu en overal op de wereld 

(o.a. arme Zuiden – rijke Noorden) 12  te bestrijden gekoppeld aan de intergenerationele 

opdracht (huidige en de toekomstige generaties) voor het zodanig beheren en behouden van 

sociaaleconomisch kapitaal en natuurlijk kapitaal dat ook toekomstige generaties in hun 

behoeften kunnen voorzien (Keijzers en Jeurissen, 2002, 17). Zij wijzen op de 

lotsverbondenheid van huidige generaties met toekomstige generaties. Met deze 

lotsverbondenheid dringt zich de vraag op hoe huidige generaties hun verantwoordelijkheid 

                                                 
12  Jochemsen (2018) verwijst naar een studie van Kosmus, Renner en Ullrich (2012) en het Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) waarin de relatie tussen ecosysteem diensten en armoede wordt aangegeven. Met 
name de negatieve invloed die uitgaat van de vermindering van  kwaliteit en hoeveelheid van de ecosysteem 
diensten (afname van de biodiversiteit, klimaat verandering, verminderde beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal 
en vervuiling) op de situatie van armoede  wordt  toe- en uitgelicht. 
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voor de bestaansmogelijkheden van toekomstige generaties nakomen.13 Keijzers en Jeurissen 

benadrukken dat het maatschappelijk debat inzake ‘duurzame ontwikkeling’ niet gereduceerd 

kan worden tot technische kansberekeningen, waarin de mogelijkheden van ecologisch herstel 

of technologische substitutie van natuurkapitaal door ‘man-made’ kapitaal als het ware ‘plat’ 

gecalculeerd zijn: ‘Huidig verantwoord gebruik van natuurkapitaal wordt ook bepaald door de 

waarde en de waardering van de belangen van toekomstige generaties op zichzelf, los van 

zulke risicopercepties en kansberekeningen’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 18).  

Solow geeft aan dat, wanneer duurzame ontwikkeling wordt gezien ‘as a matter of 

distributional equity between the present and the future’, het lijkt alsof er een keuze moet 

worden gemaakt tussen huidige consumptie en het treffen van voorzieningen voor de 

toekomst (zie Solow, 1993, 183). Bij het uitwerken van de idee van ‘distributional equity’ 

doet zich volgens Solow een tegenstelling voor, hij spreekt van een paradox. Betrokkenheid 

met de huidige armen impliceert dat er wordt gestreefd naar een toename van de consumptie 

nu en niet naar een toename van de investeringen: ‘The paradox arises because if you are 

concerned about people who are currently poor, it will turn out that your concern for them 

will translate into an increase in current consumption, not into an increase in investment’ en 

‘You ought to be thinking about poor people today, and thinking about poor people today, 

will be disadvantageous from the point of view of sustainability’ (Solow, 1993, 185). Vanuit 

intellectueel oogpunt is het volgens Solow geen probleem om deze paradox op te lossen, maar 

de praktische vertaling ervan stuit op grote problemen. Hij verwijst daarbij naar de Verenigde 

Staten: ‘Actually the record of the U.S. is not very good on either the intergenerational equity 

or the intra-generational equity front. We tolerate, for a rich society, quite a lot of poverty, 

and at the same time we don’t save or invest a lot’ (Solow, 1993, 186). Het realiseren van 

distributional equity binnen het kader van duurzame ontwikkeling is een intergenerationeel en 

intragenerationeel vraagstuk. 

Van Lente (2010) wijst er in zijn inaugurale rede op dat in de Brundtland-definitie van 

duurzame ontwikkeling wordt gesproken van behoeften en hij stelt daarbij een aantal vragen: 

wat zijn de behoeften van de toekomstige generaties en wat zijn de behoeften van de huidige 

generaties en welke behoeften kunnen we ons in het licht van een filosofie voor duurzame 

ontwikkeling veroorloven? Bij de uitwerking van het thema behoefte verwijst van Lente naar 

een invloedrijke studie van Doyal en Gough ‘A Theory of Human Need’ (1991). Genoemde 

                                                 
13 H. Kunneman benadrukt de morele aard van het vraagstuk van duurzame ontwikkeling. Hij zoekt naar een 
verruiming van het morele en epistemologische vocabulaire waardoor het mogelijk wordt ‘grotere waarden’ te 
introduceren die duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid verbinden met het individu 
(zie Harry Kunneman, 27 maart / 2014). 
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auteurs bewandelen volgens van Lente een middenweg tussen essentialisme en relativisme: 

behoeften verschillen per plaats en tijd – en behoeften zijn cultuurgebonden (vorming en 

bemiddeling). Maar, benadrukt van Lente, het blijft bij beide auteurs niet beperkt tot een 

relatief uitgangspunt: ‘In hun normatieve positie stellen zij dat behoeften zijn af te leiden uit 

twee voorwaarden voor elke beschaving: lichamelijke gezondheid en autonomie. Beiden zijn 

noodzakelijk voor participatie in een samenleving, ongeacht de cultuur: zonder gezondheid 

geen deelname en zonder autonomie geen mogelijkheid om keuzen te maken’ (Van Lente, 

2010, 22). Hij wijst erop dat deze normatieve benadering van behoeften, gebaseerd op 

opvattingen aangaande lichamelijke gezondheid en autonomie en meedoen met een 

samenleving, niet automatisch samenvalt met individuele preferenties. Volgens Doyal en 

Gough is het nodig om behoeften onafhankelijk van subjectieve beleving en preferenties te 

specificeren. Daarbij dringt zich de vraag op of de mens kan worden gevat in een vastgesteld 

behoefteproject.14   

 

1.2.3.4 Uitdagingen bij het conceptualiseren van duurzame ontwikkeling in een 

economisch paradigma 

 

Uit voorgaande subparagrafen laat zich een aantal thematische uitdagingen afleiden die 

aangegaan moeten worden bij de theoretische reconstructie van het concept duurzame 

ontwikkeling in een economisch paradigma.  

Een eerste uitdaging die zich stelt, betreft de wijze waarop de samenhang van de 

dimensies theoretisch wordt uitgewerkt. Daartoe is het nodig om een duidelijke betekenis van 

de verschillende dimensies van het concept te bepalen: pas dan kan de verhouding tussen de 

drie dimensies in het licht worden gesteld. Gewezen is op het ontbreken van een theoretisch 

kader bij het zoeken naar de betekenis van de integratie (‘het causaal verbinden van 

processen’) van de drie dimensies ‒ economisch, ecologisch, sociaal ‒ van duurzame 

ontwikkeling. 

De uitdaging die zich aldus opdringt bij het economisch-theoretisch uitwerken van het 

concept duurzame ontwikkeling betreft het wijsgerig-theoretisch kader waarbinnen de 

samenhang tussen de dimensies wordt gedacht. Daarmee is de vraag aan de orde hoe de 

                                                 
14 Zie in dit verband ook de gedachte van Heyde (2000) van de mens als ‘transcenderende’ beweging. Heyde 
wijst erop dat er steeds weer nieuwe behoeften opduiken. Hij benadrukt dat ons behoefteleven niet de ‘veilige’ 
geslotenheid heeft van het natuurlijke en het instinctieve: ons bestaan is rusteloos en ongewis. Hij spreekt van de 
oneindige openheid naar weer anders en nieuw die verhindert dat de mens kan worden opgesloten in een project.  
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werkelijkheid wordt gedacht ‒ de aard en de innerlijke grenzen van de wetenschap zijn 

daarbij in het geding. 

De samenhang tussen de economisch dimensie en de sociale dimensie stelt de 

normatieve bepaaldheid van het concept duurzame ontwikkeling in het licht. Daarmee dringt 

zich de vraag op hoe dit theoretisch kan worden uitgewerkt in een economisch 

duurzaamheidsparadigma. Het betreft de intra- en intergenerationele verdelingsvragen die 

samenhangen met het concept duurzame ontwikkeling. Genoemde (mondiale) 

verdelingsvragen maken de inherent normatieve geaardheid (rechtvaardigheid, 

verantwoordelijkheid - en hoe deze vorm te geven) van het concept duurzame ontwikkeling 

uit. 

De samenhang tussen de economische dimensie en de ecologische dimensie (de 

omgeving) stelt de vraag in het licht naar de wijze waarop de ecologische dimensie wordt 

vertaald in het economisch paradigma. Daarbij speelt o.a. het onderscheid tussen een 

antropocentrische en een ecocentrische visie op duurzame ontwikkeling. Het gaat om de vraag 

of de natuur en het milieu een eigen, intrinsieke waarde hebben en een grens stellen aan het 

economisch proces; dan wel of natuur en milieu waarde krijgen door de mens als waarderend 

subject en op die wijze tot deel van het economisch proces worden gemaakt.15 

Het ruimtelijk aspect van duurzame ontwikkeling stelt het collectieve karakter ervan in 

het licht. Het gaat om de complexe samenhang van mondiale economische ontwikkelingen en 

de ontwikkeling van ecologische wereldsystemen, processen waarop de mens als individu 

geen greep heeft. Daarbij speelt het gegeven dat milieugoederen en -diensten de kenmerken 

van een collectief goed hebben, namelijk niet-rivaliserend en niet-uitsluitend. De consumptie 

van milieugoederen en diensten als schoon water en schone lucht kan niet worden beperkt tot 

een geselecteerde groep van mensen met uitsluiting van anderen. Het niet-rivaliserende 

karakter van milieugoederen en diensten betekent, uitgaande van een bepaald niveau van 

dergelijke goederen en diensten, dat de consumptie ervan door een bepaald persoon de 

consumptiemogelijkheid door anderen niet vermindert (Graafland, 2007, 40).  

Met het collectieve karakter van de problematiek van duurzame ontwikkeling dringt 

zich de vraag op van de structuur van de samenleving, met name de aard en het functioneren 

van centrale instituties en in hun samenhang (markt – overheid). Bij het economisch-

                                                 
15 Skidelsky en Skidelsky (2013) spreken in dezen van een misverstand. De waarde van de natuur, zo schrijven 
zij, is intrinsiek en niet-instrumenteel. Maar, zo merken zij daarbij op, daaruit kan niet worden afgeleid dat de 
waarde van de natuur losstaat van ons gezichtspunt. Zij benadrukken dat waarde altijd relatief is, namelijk ‘ten 
opzichte van het menselijk gezichtspunt’. Dit om de simpele reden dat de mens het enige dier is dat in waarden 
denkt (Skidelsky en Skidelsky, 2013, 193). 
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theoretisch uitwerken van het concept duurzame ontwikkeling is dan ook de vraag hoe het 

‘collectieve karakter’ van dit concept theoretisch vorm te geven. Van belang is daarbij de 

visie op de rol van de markt en van de overheid bij het ‘tackelen’ van de problematiek van 

duurzame ontwikkeling ‒ een visie die haar grondslag heeft in opvattingen over mens en 

wereld. 

Uit voorgaande blijkt dat genoemde thematische uitdagingen met elkaar samenhangen. 

Aan deze uitdagingen moet recht worden gedaan bij het theoretisch uitwerken van het concept 

duurzame ontwikkeling binnen een economisch paradigma. Dit leidt tot de volgende 

onderzoeksvraag: op welke wijze wordt in de twee economische duurzaamheidsparadigma’s 

(de milieueconomie van Pearce en Turner en de ecologische economie van Daly en Farley) 

recht gedaan aan de thematische uitdagingen die onlosmakelijk samenhangen met het concept 

duurzame ontwikkeling? 

 

1.3 Het economisch theoretisch reconstrueren van het concept duurzame ontwikkeling  

 

In deze paragraaf zal ik kort enkele verschilpunten noemen tussen de neoklassieke milieu-

economische benadering en de ecologisch-economische benadering. 

 

1.3.1 Economisch-theoretische onenigheid ten aanzien van het ‘wat’ en ‘hoe’ van 

duurzame ontwikkeling 

 

Keijzers en Jeurissen (2002) wijzen in hun studie op de bestaande economisch-theoretische 

onenigheid ten aanzien van het ‘wat en hoe’ van duurzame ontwikkeling. Zij noemen twee 

benaderingen: de neoklassieke economische benadering en de ecologisch-economische 

benadering. Deze benaderingen verschillen van elkaar op verscheidene punten. Het gaat met 

name om een verschil in visie op de samenhang tussen het economisch systeem en het 

ecologisch systeem. Volgens Keijzers en Jeurissen kenmerkt de neoklassieke economische 

benadering van het ‘wat en hoe’ van duurzame ontwikkeling zich door een technologisch 

optimisme ten aanzien van substitutiemogelijkheden van verliezen van natuurkapitaal door 

‘manmade’ technologisch kapitaal. In de ecologisch economische benadering wordt ten 

aanzien van het ‘wat en hoe’ van duurzame ontwikkeling een meer behoedzame wijze van 

omgaan met ecologische grenzen benadrukt en ‘substitutie van natuurkapitaal wordt 

afgewezen wanneer er onomkeerbare situaties dreigen’ (Keijzers en Jeurissen, 2002, 10). In 

deze benadering wordt het economisch systeem beschouwd als een subsysteem van het 
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ecologisch systeem. Omgekeerd is in de neoklassieke milieueconomie-benadering het 

ecologisch systeem een subsysteem van het economisch systeem. 

In de literatuur wordt in dezen gesproken van een ‘zwakke’ en een ‘sterke’ opvatting 

van duurzame ontwikkeling. Massink (2013) geeft aan, daarbij verwijzend naar Daly, dat in 

een sterke opvatting van duurzame ontwikkeling de ecologische dimensie een zelfstandig 

belang vertegenwoordigt. En hij voegt daaraan toe: ‘Op geen enkele wijze mag in een 

opvatting van sterke duurzaamheid inbreuk gepleegd worden op de ecologische voorraden. 

De sociale en economische dimensie moeten zich richten naar de ecologische’ (Massink, 

2013, 22). Het zijn o.a. Nordhaus, Dasgupta, Pearce, Turner, Markandya en Barbier die in hun 

economische uiteenzettingen de zwakke opvatting van duurzame ontwikkeling als vertrekpunt 

nemen en economisch-theoretisch uitwerken. Als vertegenwoordigers van de sterke opvatting 

van duurzame ontwikkeling kunnen o.a. worden genoemd: Naess, Daly, Farley, Cobb, 

Costanza, Cumberland, Goodland en Norgaard. 

Naast het onderscheid tussen een ‘sterke’ en een ‘zwakke’ opvatting van duurzame 

ontwikkeling wordt ook het begrippenpaar ‘antropocentrisch en ecocentrisch’ gebruikt om 

verschillende opvattingen van duurzame ontwikkeling te onderscheiden. Deze duidingen 

verwijzen naar twee tegengestelde opvattingen betreffende de vraag of de natuur en het milieu 

een eigen, intrinsieke waarde hebben (ecocentrisch – de natuur omwille van zichzelf), dan wel 

dat de mens de maat der natuur (antropocentrisch) is en de mens de natuur en het milieu 

betrekt in een instrumentele betekenis voor zichzelf. 

Beder (2011) duidt een aantal andere verschillen tussen de milieu-economische 

benadering en de ecologisch-economische benadering. Zij wijst erop dat de milieu-

economische benadering past binnen het dominante neoklassiek economisch paradigma: 

‘Environmental economics has adopted the dominant economic neoclassical paradigm, 

including the power of the market to allocate environmental resources efficiently and in a 

socially optimal way’ (Beder, 2011, 140). Verwijzend naar Baumgärtner e.a. (2008) geeft 

Beder aan dat in de ecologisch economische benadering de nadruk ligt op een duurzame 

afstemming van het economisch systeem op het ecologisch systeem: ‘EE [Ecological 

Economics, AvG] is concerned with the relationship between the economic and the ecological 

system, and its underlying central aim is to provide knowledge for a sustainable management 

of this relationship’ (Beder, 2011, 146).  

Over het verschil in opvatting tussen de milieu-economische benadering en de 

ecologisch-economische benadering schrijft de Wit (2013) dat verschillen niet mogen worden 

beschouwd als theoretische nuances. Volgens de Wit gaat het om twee verschillende 



23 
 

paradigma’s: ‘The two paradigms depart from different anthropologies, have different 

propositions of value and have diverging ideas on methodology and do have very different 

policy prescriptions’ (de Wit, 2013, 3/4). De Wit tekent daarbij aan dat ‘The epistemological 

choice between economic theories on the environment cannot be made without an ontological 

examination of the assumed realities wherein such theories operate’ (de Wit, 2013, 18).  

In de volgende subparagraaf zal ik ingaan op het begrip paradigma met het doel om de 

paradigmatische scheidslijn tussen de milieu-economische benadering en de ecologisch 

economische benadering in het licht te stellen.  

 

1.3.2 De paradigmatische scheidslijn tussen de environmental economics- en de ecological 

economics-benadering 

  

Ten einde de paradigmatische scheidslijn tussen de milieu-economische benadering en de 

ecologisch-economische benadering toe te lichten, zal ik aan de hand van een aantal citaten 

eerst een indruk geven hoe betrokken theoretici aankijken tegen beide paradigma’s. Daarna 

geef ik een beschrijving van de betekenis van het woord paradigma. 

Daly en Farley merken als vertegenwoordigers van het ecologisch paradigma over de 

neoklassieke milieu-economische benadering het volgende op: ‘Environmental economics, a 

subset of neoclassical economics, recognizes that welfare also depends to a large extent on 

ecosystem services and suffers from pollution but is still devoted to efficiency. As markets 

rarely exist in ecosystem services or pollution, environmental economics uses a variety of 

techniques to assign market values to them so that they, too, may be incorporated into the 

market model’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 5) en ‘What is the relationship between 

ecological economics and courses in resource economics or environmental economics that are 

sometimes taught in economics departments? The difference is that the latter are both 

subfields of neoclassical economics; they do not consider scale an issue, have no concept of 

throughput, and are focused on efficiency of allocation’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 479). 

Pearce merkt als vertegenwoordiger van de milieueconomie het volgende op ten 

aanzien van de ecologische economie: ‘There is far greater emphasis on limits in the 

ecological economics literature; limits set by the carrying capacity of the Earth and its 

environments. This is evident in the work of Herman Daly who has long been an advocate of 

antigrowth as a means of keeping world economic systems within the biogeophysical limits of 

the Earth [see (86)]. Daly’s work is very much in the spirit of Boulding’s spaceship Earth 

essay and has also been heavily influenced by the work of Georgescu-Roegen (87), which has 
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stressed  the role of the second law of thermodynamics, increasing entropy, in making an 

economic system consistent with maximum recycling and maximum use of renewable energy’ 

(Pearce, 2002, 76).  

Kuhn introduceert het begrip ‘paradigma’ in zijn ‘The Structure of Scientific 

Revolutions’ (1962). Hij hanteert het begrip in eerste instantie om de geschiedenis van de 

wetenschap nader te duiden. Volgens Kuhn kan niet worden gesproken van een rationaliteit in 

het groeiproces van de wetenschap (zie B. Kee, 1978 / 1979, 152). De geschiedenis van het 

wetenschappelijk denken laat een afwisseling van paradigmata zien en wordt, in de woorden 

van Blaug, ‘marked by long periods during which the status quo is preserved, interrupted on 

occasions by discontinuous jumps from one ruling paradigm to another with no conceptual 

bridge for communicating between them’ (Blaug, 1980, 29). 

Aansluitend bij de etymologische betekenis van het begrip paradigma ziet Kuhn ‘als 

kenmerk van een wetenschappelijke gemeenschap dat ze bepaalde concrete wetenschappelijke 

prestaties als lichtende voorbeelden gebruikt’ (Derksen, 1980, 208). Kuhn associeert de 

namen van o.a. Copernicus, Newton en Einstein met verschillende paradigma’s. Het gaat om 

algemeen gewaardeerde prestaties die ‘zowel centrale wetten, theorieën, haar toepassingen als 

het gebruikte instrumentarium’ omvatten en zij ‘verschaffen modelproblemen en 

modeloplossingen en bepalen zo de legitieme problemen en methoden van een 

researchgebied’ (Derksen, 1980, 208). Een paradigma geeft een blauwdruk van de wereld, die 

verder ingevuld dient te worden en ‘het specificeert bovendien welke middelen waartoe 

geschikt zijn, en de eisen waaraan voldaan moet worden’ (Derksen, 1980, 209). Een 

paradigma kan dus worden beschouwd als een samenhangend stelsel van modellen en 

theorieën die een denkkader vormen waarbinnen de werkelijkheid beschreven en 

geanalyseerd wordt. Derksen wijst erop dat de blauwdruk niet alleen aangeeft welke 

dringende, nog te beantwoorden vragen er zijn, maar ook dat het als blauwdruk de te 

verwachten antwoorden aanreikt. 

Schumpeter spreekt van een paradigma als van een ‘preanalytic cognitive act’. Deze 

‘preanalytic cognitive act’ betreft een ‘voorverstaan’ van de werkelijkheid ‘that supplies the 

raw material for the analytic effort’ (Schumpeter, 1954, 41). Schumpeter geeft aan dat visie-

veranderingen ‘may reenter the history of every established science each time somebody 

teaches us to see things in a light of which the source is not to be found in the facts, methods 

and results of the preexisting state of the science’ (Schumpeter, 1954, 41). Dit laatste punt 

wordt ook benadrukt door Kuhn. Blaug wijst erop dat Kuhn in de eerste versie van zijn eerder 

genoemd boek de term paradigma op verschillende manieren definieert: uiteenlopend van een 
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‘dictionary sense’ tot ‘quite a different sense to denote both the choice of problems and the set 

of techniques for analyzing them, in places going so far as to give paradigm a still wider 

meaning as a general metaphysical world outlook’. (Blaug, 1980, 30). Ook Derksen stelt vast 

dat Kuhn bij de introductie van zijn begrip ‘paradigma’ niet beschuldigd kan worden van het 

betrachten van een grote mate van nauwkeurigheid. Hij noemt de namen van Lakatos, Sneed 

en Stegmüller als diegenen die het door Kuhn geïntroduceerde begrip ‘paradigma’ verder 

uitgewerkt hebben. In de tweede editie van ‘The Structure of Scientific Revolutions’ (1970) 

beaamt Kuhn de terminologische onduidelijkheid in de eerdere versie en ‘suggests replacing 

the term paradigm by the term disciplinary matrix’ (Blaug, 1980, 30). Kuhn zelf omschrijft de 

term ‘disciplinary matrix’ als volgt: ‘‘disciplinary’ because it refers to the common possession 

of the practioners of a particular discipline; ‘matrix’ because it is composed of ordered 

elements of various sorts, each requiring further specification’ (Kuhn, 1970a, 182).  

Het gaat volgens Blaug, gezien de door Kuhn gehanteerde verschillende 

omschrijvingen van het begrip paradigma, om de betekenis van ‘“scientific revolutions” as 

sharp breaks in the development of science, and particularly the notion of a pervasive failure 

of communications during periods of “revolutionary crisis”’ (Blaug, 1980, 30). Het vraagstuk 

dat hiermee aan de orde wordt gesteld behelst de vraag naar de mogelijkheid van 

wetenschappelijke groei. Blaug wijst in dezen op het feit dat Kuhn in de tweede editie van 

zijn boek erkent dat ‘his earlier description of scientific revolutions suffered from rhetorical 

exaggeration: paradigm changes during scientific revolutions do not imply total 

discontinuities in scientific debate, that is, choices between competing but totally 

incommensurate theories; mutual incomprehension between scientists during periods of 

intellectual crisis is only a matter of degree; and the only point of calling paradigm changes 

“revolutions” is to underline the fact that the arguments that are advanced to support a new 

paradigm always contain nonrational elements that go beyond logical or mathematical proof’ 

(Blaug, 1980, 13-32; zie ook Kuhn, 1970a, 199-200). Blaug sluit de bespreking van ‘Kuhn’s 

paradigms’ af met diens eigen vaststelling in zijn latere versie, dat ‘any period of scientific 

development is marked by a large number of overlapping and interpenetrating paradigms; 

some of these may be incommensurable but certainly not all of them are; paradigms do not 

replace each other suddenly and, in any case, new paradigms do not spring up full-blown but 

instead emerge as victorious in a long process of intellectual competition’ (Blaug, 1980, 32). 

Daarbij valt op dat Kuhn benadrukt ‘the role of normative judgements in scientific 

controversies, particularly in respect of the choice between competing approaches to science, 

together with a vaguely formulated but deeply held suspicion of cognitive factors like 
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epistemological rationality, rather than sociological factors like authority, hierarchy, and 

reference groups, as determinants of scientific behavior’ (Blaug, 1980, 32).                                                 

De door Derksen en Schumpeter gehanteerde omschrijvingen van een paradigma als een 

blauwdruk van de wereld en een ‘preanalytic cognitive act’, maken duidelijk dat een 

paradigma een ‘theoretisch niet dichtgetimmerd’ voorverstaan van de werkelijkheid betreft. 

Uit de omschrijvingen blijkt dat levensovertuigingen een rol spelen binnen een paradigma. Dit 

is in lijn met de stelling van Kuhn met betrekking tot ‘normative judgements in scientific 

controversies’. 

Daly benadrukt de betekenis van een paradigma als volgt: ‘(..) prior to analytic 

thought there must be a basic vision of the shape and nature of the total reality to be analysed 

and some feeling for where natural joints and seams lie, and for the way in which the whole to 

be analyzed fits into the totality of things’ en hij stelt vast dat ‘Our basic definitions arise out 

of this preanalytic vision, which limits the style and direction of our thinking’ (Daly, 1977, 

14). In dat kader merken Daly en Farley op: ‘Whatever is omitted from the preanalytic vision 

cannot be recaptured by subsequent analysis. Correcting the vision requires a new preanalytic 

cognitive act, not further analysis of the old vision’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 23).  

Graafland preciseert de paradigmatische veranderingen in de economische wetenschap als 

volgt. Omdat empirische toetsing van geformuleerde hypothesen en theorieën in de 

economische wetenschap veel zwakker is dan in de natuurwetenschappen, is de invloed van 

culturele waarden in de economische wetenschap veel sterker dan in de natuurwetenschappen. 

Graafland: ‘Paradigmatic changes in core hypotheses can occur without previous paradigms 

being empirically defeated’ (Graafland, 2007, 144). 

Deze toelichting op het begrip paradigma geldt ook de paradigmatische scheidslijn 

tussen de neoklassieke milieu-economische benadering en de ecologisch-economische 

benadering. Met bedoelde paradigmatische scheidslijn komen een aantal met elkaar 

samenhangende verschilpunten aan het licht. Daarbij speelt de invloed van 

levensovertuigingen een belangrijke rol. In deze studie wil ik de twee eerder genoemde 

economische duurzaamheidsparadigma’s onderzoeken op de aanwezigheid van normatieve 

vooronderstellingen, en zo ja welke. Deze vooronderstellingen zijn naar hun aard impliciet. Ik 

gebruik bij de analyse de filosofie van Dooyeweerd als inspiratiebron. Die filosofie leidt tot 

een verdere aanscherping van de onderzoeksvragen van deze studie. Niet alleen wil ik 

analyseren op welke wijze in de twee economische duurzaamheidsparadigma’s recht wordt 

gedaan aan de eerder genoemde thematische uitdagingen die onlosmakelijk samenhangen met 



27 
 

het concept duurzame ontwikkeling. Maar juist ook welke paradigmatische 

vooronderstellingen daarbij in het geding zijn.  

 

1.4 De filosofie van Dooyeweerd  

 

Centraal in de filosofie van Dooyeweerd staat de vraag naar de relatie tussen 

wetenschappelijke argumentatie – filosofische conceptie – en religieuze levensovertuigingen. 

Voor de analyse van de twee economische duurzaamheidsparadigma’s is met name de 

wijsgerige uitwerking van twee basisinzichten van Dooyeweerd relevant. Het eerste 

basisinzicht betreft de invloed van niet te theoretiseren levensovertuigingen op de 

wetenschap. Dooyeweerd werkt dit inzicht uit in zijn transcendentale kritiek. Deze kritiek ligt 

aan de basis van het onderscheid met twee andere vormen van kritiek: transcendente kritiek 

en immanente kritiek. Het tweede basisinzicht betreft Dooyeweerds opvatting van de 

werkelijkheid en de verschillende aspecten die daarin kunnen worden onderscheiden. De 

zeggingskracht van beide basisinzichten ligt ten grondslag aan de kadering, onderbouwing en 

uitwerking van de vraagstelling (verdeeld in twee deelvragen) van deze studie.  

 

1.4.1 De filosofische positie van Dooyeweerd 

 

De filosofische positie van Dooyeweerd kan als uniek worden getypeerd.16 Zijn analyse van 

de ontwikkelingsgang van het westerse wijsgerig denken mondt uit in een kritiek op het 

moderne denken. Vanuit deze kritiek, waarin de spanning ‘geloof – rede’ centraal staat, heeft 

Dooyeweerd zijn filosofie ontwikkeld. Steeds heeft hij de discussie gezocht met zijn 

filosofische tegenstanders. 

In het voorwoord van ‘De Wijsbegeerte der Wetsidee - Boek 1’ schrijft Dooyeweerd: 

‘Ik heb in dit werk er voortdurend den nadruk op gelegd, dat de philosophie der wetsidee ook 

in de scherpe doordringende critiek, die zij op de immanentie-philosophie oefent, steeds blijft 

binnen het zakelijk kader der beginselen. Een zelfvoldane wetenschappelijke houding 

tegenover de immanentie-philosophie gaat inderdaad bezwaarlijk samen met de Christelijke 

                                                 
16 G.E. Langemeijer, in 1964 procureur-generaal bij de Hoge Raad en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, schreef in dagblad Trouw (6 oktober 1964): "de meest oorspronkelijke filosoof, 
die Nederland ooit heeft voortgebracht, Spinoza zelfs niet uitgezonderd". Paul Cliteur, in 1994 voorzitter van het 
Humanistisch Verbond, meldde in dagblad Trouw (8 oktober 1994): "Herman Dooyeweerd is de grootste 
Nederlandse filosoof van de 20e eeuw. Te groot eigenlijk voor de vaderlandse wijze van filosofiebeoefening.".   
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wetenschapsbeschouwing en kennishouding. Wie niet verstaat, dat de uitvoerige critiek op de 

humanistische immanentie-philosophie, welke door mij in het tweede Deel van het eerste 

Boek wordt geleverd, in wezen als zelf-critiek is bedoeld, als een pleit, dat de Christen-denker 

met zich zelve voert, heeft de intenties van de wijsbegeerte der wetsidee niet begrepen’ 

(Dooyeweerd, 1935a, voorwoord). Kritiek op de humanistische immanentiefilosofie als zelf-

kritiek, vanuit deze spanningsboog heeft Dooyeweerd zijn filosofie van de wijsbegeerte der 

wetsidee ontwikkeld. Hij spreekt ten aanzien van het moderne verlichtingsdenken van een 

absoluut weten dat vanuit het primaat van een wetenschappelijke ratio zichzelf grondvest: een 

‘zelfgenoegzaam’ weten dat meent zichzelf te kunnen ‘bevrijden’ van existentiële 

bestaansvragen – vragen die de concrete dagelijkse ervaring als het ware tekenen en kleuren. 

Het accent valt daarbij op de verhouding tussen de dagelijkse ervaring en de wetenschap. 

Dooyeweerd beklemtoont dat de dagelijkse ervaring van de werkelijkheid niet gereduceerd 

kan worden tot rationele wetenschappelijke verklaringen vanwege de invloed van existentiële 

bestaansvragen op die ervaring. Met de woorden van Prins: ‘Het menselijk bestaan gaat niet 

op in de wetenschappelijke verhouding tot de wereld en het kan binnen die wetenschappelijke 

oriëntatie bovendien niet werkelijk adequaat worden opgehelderd, gezien de fixatie van de 

wetenschappen op het objectiveerbare’ (Prins, 2007, 147). 

Dooyeweerds kritiek past in de lijn van een aantal Joodse denkers in hun kritiek op het 

moderne verlichtingsdenken. Onder andere Carl Gusav Jacob Jacobi (1804 – 1851) en 

Emmanuel Levinas (1906 – 1995) stellen in hun werk het absolute karakter van het westerse 

moderne denken onder kritiek. Jacobi geeft in zijn kritiek op het westerse verlichtingsdenken 

aan dat ‘Zonder de erkenning van zijn heteronomie en van de noodzakelijkheid van 

gehoorzaamheid aan de transcendente norm kan de mens nooit tot ware kennis komen’ 

(Janssens, 2002, 135). Levinas wijst erop dat in de Europese metafysische traditie de 

werkelijkheid, met daarin opgenomen de mens, als een afgerond geheel wordt gedacht. 

Metafysische systemen zijn er altijd op gericht geweest een alomvattend beeld van de 

werkelijkheid te vormen, met kennis als instrument en met beheersing als resultaat: ‘Een 

poging tot een universele synthese waarin iedere ervaring, alles wat betekenis heeft, wordt 

herleid tot een totaliteit waarin het bewustzijn greep heeft op de wereld, niets buiten 

beschouwing laat en op die manier een absoluut denken wordt … Overal in de filosofie waar 

het spirituele en het zinvolle op het vlak van de kennis worden gesitueerd, herken je die 

nostalgie naar de totaliteit’ (Akkerman, 2015).  
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Dooyeweerd ontwikkelt zijn eigen wijsgerig systeem in het spanningsveld van 

‘openbaringsgeloven [Jeruzalem] – rede [Athene]’. 17  Hij typeert de westerse wijsgerige 

traditie als ‘immanentiefilosofie’. Daaronder verstaat hij ‘alle wijsbegeerte, die haar 

Archimedisch punt immanent in het wijsgerig denken zelve zoekt, onverschillig hoe dit 

wijsgeerig denken dan nader wordt opgevat, …’ (Dooyeweerd, 1935a, 17).  

 

1.4.2 De twee basisinzichten van Dooyeweerd  

  

Het eerste basisinzicht 

De eerste basisintuïtie is dat het wijsgerig-theoretisch denken onvermijdelijk is verbonden met 

voortheoretische aannames over de werkelijkheid, die volgens Dooyeweerd mede van 

religieus karakter zijn. Voor Dooyeweerd is de wijsbegeerte een wijsgerig-theoretisch 

onderbouwde visie op de eenheid en samenhang van onze gehele ervaringswereld met een 

gerichtheid op de ‘oorsprongsvraag’. Deze ‘oorsprongsvraag’ kan beschouwd worden als een 

vraag naar de boventijdelijke zijnsgrond: oftewel, een vraag naar een onvergankelijk zijn van 

de veranderlijke dingen. Uitgaande van de inherente structuur van het wijsgerig-theoretisch 

denken wil Dooyeweerd aantonen dat het wijsgerig-theoretisch denken noodzakelijkerwijs 

grondslagen heeft die zichzelf niet theoretisch laten verantwoorden en aan dit denken 

transcendent zijn. Zijn intentie is, aldus Geertsema,  ‘(..) to show how the religious starting 

point controls philosophical and scientific thought, both in relation to humanistic and 

Scholastic thinking and in relation to his own reformational conviction’ (Geertsema, 2000, 

85). Zijn immanente analyse mondt uit in drie grondideeën van het wijsgerig denken die 

samen het transcendentale grondidee uitmaken. De grondideeën zijn volgens Dooyeweerd van 

religieuze aard omdat zij vragen naar de oorsprong van de kosmische werkelijkheid, de 

samenhang in verscheidenheid van de kosmische werkelijkheid en de eenheid van de 

kosmische werkelijkheid (‘religio, d.i. verbinding, relatie tusschen den creatuurlijke zin en het 

Zijn der Άρχη, welke beide niet in een vlak zijn te brengen’, zie Dooyeweerd, 1935a, 69). In 

elke systematische reflectie over de wereld is dus een (niet theoretisch te verantwoorden) 

transcendentaal grondidee over de oorsprong van en de samenhang en eenheid in de 

werkelijkheid aanwezig. Dat betekent dat in de zienswijze van Dooyeweerd elk filosofisch 

stelsel zich geplaatst ziet voor de onvermijdelijkheid om deze voortheoretische vragen, door 

                                                 
17 Ook in de filosofie van Jaspers is sprake van een spanningsveld ‘openbaringsgeloof - wetenschap’. Jaspers 
heeft het concept wijsgerig geloof uitgewerkt in relatie tot de wetenschap enerzijds en het openbaringsgeloof 
anderzijds (Waanders, 2018, 37, 52).  
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hem als religieuze voor-vragen geduid, te beantwoorden. De gemaakte keuzes ten aanzien van 

de inhoud van de antwoorden kunnen wel verantwoord, maar niet bewezen worden.  

 

Het tweede basisinzicht  

Het tweede basisinzicht van Dooyeweerd betreft de aard van de werkelijkheid: daarbij is de 

relatie ‘wetenschap – geloven’ in het geding. Omdat in de wijsgerig-theoretische denkhouding 

de werkelijkheid uiteenvalt in verschillende aspecten, dringt zich de vraag op: uit welke 

aspecten bestaat de werkelijkheid en hoe verhouden die aspecten zich tot elkaar in het geheel 

van de werkelijkheid? Het gaat om een voor-theoretisch idee betreffende de oorsprong, 

samenhang in verscheidenheid en eenheid van de werkelijkheid. In zijn modaliteitenleer 

werkt Dooyeweerd zijn ontologie van de geschapen werkelijkheid uit. De werkelijkheid 

vertoont volgens hem een scheppingsmatig bepaalde, gelaagde structuur die een zin-

samenhang vormt. Het gaat daarbij om onderling onherleidbare aspecten die elk door eigen 

wetten worden gekenmerkt (voor de aanduiding daarvan gebruikt Dooyeweerd een term uit de 

sociale filosofie van Abraham Kuyper: de soevereiniteit in eigen kring).  

In hoofdstuk 2 zal ik beide basisinzichten beschrijven en de betekenis ervan voor deze 

studie duiden. 

 

1.4.3 De wijze waarop de filosofie van Dooyeweerd bij de bestudering van de twee 

economische duurzaamheidsparadigma’s wordt gebruikt   

 

In de studie gebruik ik Dooyeweerds transcendentale kritiek (zoals geïnterpreteerd door 

Hoogland) voor de analyse van de twee economische paradigma’s. Dooyeweerds 

transcendentale kritiek is erop gericht zichtbaar te maken dat in de wetenschap altijd ook een 

beroep wordt gedaan op buitenwetenschappelijke, veelal normatief geladen, gezichtspunten. 

Wetenschap is een poging tot objectivering van ons zicht op de werkelijkheid en draagt 

daarmee bij aan depolitisering van het debat daarover. Ook Dooyeweerd erkent dat, maar hij 

wil er tegelijkertijd aandacht voor vragen dat het streven naar wetenschappelijke neutraliteit 

begrensd is en daarom niet verabsoluteerd mag worden. Het negeren van het beroep op 

buitenwetenschappelijke gezichtspunten kan leiden tot spanningen en tegenstrijdigheden die 

in de theorie zelf tot uitdrukking komen. Het gaat in dezen om spanningen die veroorzaakt 
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worden door impliciete normatieve veronderstellingen.18 Deze studie beoogt daarom om de 

twee duurzaamheidsparadigma’s met behulp van de filosofie Dooyeweerd te analyseren om 

de invloed van de genoemde buitenwetenschappelijk (normatieve) gezichtspunten zichtbaar te 

maken en te laten zien welke uitwerking zij hebben op de theoretisch-economische 

explicitering van het concept duurzaamheid. Anders gezegd: ik wil voor beide paradigma’s 

nagaan op welke buitenwetenschappelijke gezichtspunten impliciet een beroep wordt gedaan 

bij de theoretische uitwerking van het concept duurzame ontwikkeling.  

Een belangrijke bijdrage van wetenschappelijke analyses van instituten zoals het CPB 

en RIVM, die voortbouwen op het paradigma van milieueconomen, is dat zij het mogelijk 

maken om het debat over klimaatbeleid te depolitiseren. Wetenschappers zijn vaak terecht 

huiverig voor het ter sprake brengen van levensovertuigingen bij hun wetenschappelijke 

analyses, omdat dit de discussie in een ideologisch vaarwater kan brengen. Wetenschap is 

daarentegen gebaseerd op kennis die langs een methodische, intersubjectief navolgbare wijze 

is verkregen. Dooyeweerd verzet zich niet zozeer tegen het wetenschappelijke streven naar 

methodische intersubjectiviteit, maar wijst er wel op dat buitenwetenschappelijke 

gezichtspunten desondanks een rol blijven spelen en dat dit ook niet geheel te vermijden is. 

Daarom verzet hij zich ertegen dat de invloed van deze gezichtspunten onder een schijn van 

wetenschappelijke neutraliteit genegeerd wordt, waardoor het risico bestaat dat zij dan 

ongecontroleerd hun invloed uitoefenen. Daar komt bij dat een strategie van depolitisering in 

haar eigen voeten schiet, omdat het veronachtzamen van impliciete levensovertuigingen tot 

interne spanningen kan leiden binnen de economische paradigma’s. Daarom wil Dooyeweerd 

de daaruit voortkomende spanningen en tegenstellingen in de theorievorming zichtbaar en 

bespreekbaar maken. Juist vanwege het feit dat wetenschap bij uitstek wordt gebruikt voor de 

legitimatie van publieke besluitvorming is het noodzakelijk recht te doen aan de intrinsiek 

normatieve geladenheid van theoretische concepten. Alleen dan kan worden voorkomen dat 

de inzet van wetenschappelijke argumenten in het publieke debat zelf een ideologisch 

karakter krijgt.  

Zo bezien beschouw ik Dooyeweerds filosofische bijdrage in deze studie niet als 

negatief kritisch, maar als constructief. Dooyeweerds zienswijze maakt het mogelijk om 

spanningen en tegenstellingen die in theoretische constructies van het concept duurzaamheid 

aan de dag treden kritisch tegen het licht te houden en zichtbaar te maken waar de normatieve 

                                                 
18  Er kunnen velerlei redenen zijn die spanningen in een theorie veroorzaken: de complexiteit van de 
werkelijkheid, de beperktheid van menselijke kennis. Dooyeweerd kan alleen ‘helpen’ wanneer spanningen 
worden veroorzaakt door impliciete normatieve veronderstellingen. 
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en waardengeladen componenten van dit concept zich bevinden. Alleen op die manier kan 

duidelijker zichtbaar worden waarover het maatschappelijke duurzaamheidsdebat moet gaan, 

waar de normatieve en politieke keuzemomenten liggen en in hoeverre wetenschappelijke 

argumenten hun rol in dit debat kunnen spelen. 

 

1.5 Vraagstelling 

  

Het onderwerp van deze studie is: de kritische analyse van het milieu-economisch paradigma 

(versie Pearce en Turner) en het ‘ecologisch-economisch paradigma (versie Daly en Farley) 

met behulp van Dooyeweerds opvatting over transcendentale kritiek en een vergelijking met 

Dooyeweerds zienswijze op de economie als normatieve wetenschap. Ik doe dat aan de hand 

van de volgende deelvragen: 

Deelvraag 1 

Op welke wijze wordt in beide paradigma’s bij het theoretisch reflecteren op het concept 

duurzame ontwikkeling recht gedaan aan de thematische uitdagingen waarvoor dit concept 

stelt?  

a: Wat is de wetenschappelijke argumentatie en welke concepten spelen daarin een 

cruciale rol?  

b: Welke spanningen brengt de immanente kritiek van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s aan het licht? 

c: Op welke (impliciete) normatieve vooronderstellingen wijzen die?  

 

Deelvraag 2  

In hoeverre kan Dooyeweerds opvatting van het economische aspect, waarin hij recht probeert 

te doen aan de intrinsieke normativiteit daarvan, ontsluitende gezichtspunten bieden voor de 

gebleken spanningen en tegenstellingen in de beide onderzochte duurzaamheidsparadigma’s?  

 

De opbouw van de deelvragen weerspiegelt de argumentatielijn van de studie. Deze bestaat 

uit vier stappen. De eerste deelvraag (drie stappen) betreft het inzicht in de verhouding tussen 

wetenschappelijke argumentatie, filosofische conceptie en religieuze overtuigingen. Eerst 

beschrijf ik de theoretische hoofdlijnen van beide paradigma’s en inventariseer ik welke 

concepten daarin een cruciale rol spelen. Vervolgens onderwerp ik de wetenschappelijke 

argumentatie van beide paradigma’s aan een immanente kritiek. Dit met het doel om 
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immanente spanningen te kunnen identificeren. Daarna ga ik na op welke (impliciete) 

normatieve vooronderstellingen deze spanningen wijzen. In de tweede deelvraag wil ik 

vervolgens nagaan of Dooyeweerds opvatting betreffende de intrinsieke normativiteit van het 

economisch aspect ontsluitende gezichtspunten kan bieden voor de gebleken spanningen in de 

twee onderzochte economische duurzaamheidsparadigma’s. 

Met deze studie hoop ik een bijdrage te leveren aan het normatief (her)kaderen van het 

economisch wetenschappelijk en het maatschappelijk-politieke debat over duurzame 

ontwikkeling. Met mijn bijdrage wil ik de zinduidingscontext van beide debatten ontsluiten. 

Dat probeer ik te doen door aan te tonen dat normatieve vooronderstellingen noodzakelijk en 

onvermijdelijk zijn bij het theoretisch reconstrueren van het concept duurzame ontwikkeling 

in de twee economische duurzaamheidsparadigma’s. Op deze wijze kan ook worden 

voorkomen dat het maatschappelijk-politieke debat over duurzame ontwikkeling wordt 

gereduceerd tot een economisch-technische problematiek. Ook wordt zodoende ruimte 

gecreëerd voor levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen in de discussie. Een debat dat 

uitnodigt tot bezinning op de fundamentele vraag: in wat voor samenleving willen we 

eigenlijk leven?  

 

1.6 Opbouw van de studie  

 

Ter afsluiting van deze inleiding over het ‘wat, hoe en waarom’ van de studie beschrijf ik de 

opbouw van de studie. 

In hoofdstuk 2 komt de filosofie van Dooyeweerd aan de orde. Met name beschrijf ik 

de gedachtelijnen van Dooyeweerd die nodig zijn voor de uitwerking van de kritische analyse 

van de twee paradigma’s. Ik beschrijf de hierboven kort geïntroduceerde twee basisinzichten 

van Dooyeweerd wat uitgebreider. Deze beschrijvingen vormen de opstap voor zijn 

transcendentale kritiek en zijn modaliteitenleer. Omdat Dooyeweerds transcendentale kritiek 

niet in alle opzichten even overtuigend is, ga ik in mijn studie uit van een vereenvoudigde 

versie van deze vorm van kritiek, zoals gepresenteerd door Hoogland. Op deze versie is de 

eerste deelvraag van de kritische analyse gebaseerd: het identificeren van immanente 

spanningen in de twee economische duurzaamheidsparadigma’s en het duiden van deze 

spanningen. De beschrijving van de modaliteitenleer is vooral bedoeld om de plaats en 

betekenis van het economisch aspect in de werkelijkheid aan te geven. Op basis daarvan 

wordt de tweede deelvraag beantwoord. Volgens Dooyeweerd worden de begrippen en 
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methoden van elke wetenschap in principe bepaald door het betreffende modale aspect.19 Ik 

zal een uitgebreide toelichting geven op de theorie van de modaliteiten van Dooyeweerd en 

daarbij in het bijzonder ingaan op de economische modaliteit en op zijn opvatting van de 

economie als een intrinsiek normatieve wetenschap. Daarmee beantwoord ik de tweede 

deelvraag van de kritische analyse: biedt Dooyeweerds opvatting van het economische aspect 

ontsluitende gezichtspunten voor de gebleken spanningen en tegenstellingen in de beide 

onderzochte duurzaamheidsparadigma’s? Hoofdstuk 2 sluit ik af met een toelichting op de 

vraagstelling.  

Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 geven vervolgens een beschrijving van het milieu-

economisch paradigma van Pearce en Turner en het ecologisch-economisch paradigma van 

Daly en Farley. 

In hoofdstuk 5 presenteer ik een kritische analyse van het milieu-economisch 

paradigma van Pearce en Turner aan de hand van de twee bovengenoemde deelvragen. Ik 

begin met het inventariseren van de concepten die een cruciale rol spelen in de uitwerking van 

de thematische uitdagingen die kleven aan het concept duurzame ontwikkeling. Dit biedt 

inzicht in de wijze waarop Pearce en Turner in hun wetenschappelijke argumentatie proberen 

recht te doen aan het concept duurzame ontwikkeling. Daarna zal ik in een immanente kritiek 

onderzoeken welke spanningen immanent zijn aan hun benadering en welke verklaring er 

gevonden kan worden voor die spanningen. Vervolgens wil ik inzichtelijk maken welke 

(impliciete) normatieve vooronderstellingen, dat zijn vooronderstellingen op het niveau van 

levensovertuigingen, schuilgaan achter hun benadering en uiteenzetten dat het impliciet 

blijven daarvan tot de genoemde immanente spanningen aanleiding geeft. Aan de verklaring 

voor de spanningen koppel ik vervolgens Dooyeweerds opvatting van de intrinsieke 

normativiteit van het economisch aspect. Ik onderzoek of deze opvatting ontsluitende 

gezichtspunten kan bieden die kunnen helpen om de aangetoonde spanningen en 

tegenstellingen in het duurzaamheidsparadigma van Pearce en Turner te verminderen / 

onschadelijk te maken. 

Hoofdstuk 6 volgt qua opbouw en doel het spoor van hoofdstuk 5, nu met betrekking 

tot het paradigma van Daly en Farley.  

Hoofdstuk 7 is de slotbeschouwing van de studie. De uitkomsten van de kritische 

analyses van beide paradigma’s worden samengevat, toegelicht en in een breder kader 

                                                 
19 Haan: ‘Any position taken on any subject necessarily implies a cosmological world view, and a view of 
science as such; for the inquirer’s attitude on such matters is bound to color his treatment of the content of and of 
the relationship between the various branches of science, and his insight into the nature of the structures of 
society’ (Haan, 1971, 16).   
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geplaatst. Op deze wijze wil ik de positie van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s in het economisch wetenschappelijk en maatschappelijk debat 

rond duurzame ontwikkeling verhelderen.  
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Hoofdstuk 2 De filosofie van Dooyeweerd als inspiratiebron  

 

2.1 Inleiding 

 

In deze studie worden twee economische paradigma’s kritisch geanalyseerd die ieder op eigen 

wijze een theoretische reconstructie proberen te bieden van het concept duurzame 

ontwikkeling. Voor deze analyse is de filosofie van Dooyeweerd de inspiratiebron. In zijn 

filosofie stelt Dooyeweerd de vraag naar de verhouding tussen wetenschap, filosofie en 

religieus geloof. Een neutrale wetenschap is volgens Dooyeweerd niet mogelijk, omdat zij 

altijd is verbonden met een voor-theoretisch idee over oorsprong, samenhang en eenheid van 

de werkelijkheid. 

In mijn studie zijn twee basisinzichten in Dooyeweerds filosofie belangrijk. In zijn 

transcendentale kritiek, de wijsgerige uitwerking van het eerste basisinzicht, probeert hij de 

‘religieuze wortel’ van het wijsgerig-theoretisch denken aan te tonen. De modaliteitenleer, de 

wijsgerige uitwerking van de tweede basis intuïtie, betreft de opvatting over de aard van de 

werkelijkheid. Ik wil de zeggingskracht van deze inzichten benutten voor een adequate 

analyse van de twee genoemde duurzaamheidsparadigma’s. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 2 geeft een korte duiding van de 

filosofische positie van Dooyeweerd. In de inleiding 2.2.1 licht ik de begrippen levens- en 

wereldbeschouwing en wijsgerig-theoretisch denken toe en in de twee achtereenvolgende 

paragraven 2.2.2 en 2.2.3 komen de twee basisinzichten aan de orde. Paragraaf 3 bestaat uit 

twee delen. In het eerste deel komt de transcendentale kritiek van Dooyeweerd aan de orde. Ik 

richt mij daarbij op wat voor deze studie belangrijk is: het zichtbaar maken van de relatie 

tussen immanente filosofische problemen of posities, en religieuze vooronderstellingen 

(Geertsema, 2005). In het tweede deel van paragraaf 3 beschrijf ik Hooglands alternatief voor  

Dooyeweerds transcendentale kritiek. Hoogland stelt een minder ambitieuze vorm van 

transcendentale kritiek voor dan Dooyeweerd heeft beoogd en zoekt in zijn interpretatie 

aansluiting bij wat Brümmer aangeeft als een ‘argumentatie in evocatief verband’. In 

paragraaf 4 beschrijf ik de modaliteitenleer van Dooyeweerd en de plaats en betekenis van het 

economisch aspect daarin. Eerst beschrijf ik de modaliteitenleer, daarna richt ik mij op 

Dooyeweerds duiding van het economisch aspect van de werkelijkheid. In de slotparagraaf 5 

geeft ik een toelichting bij de twee deelvragen. Deze deelvragen zijn, zoals eerder is 

geschreven, geïnspireerd door de filosofie van Dooyeweerd. 
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2.2. De filosofische positie van Dooyeweerd 

 

2.2.1 Inleiding  

 

Dooyeweerd neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse geschiedenis van het 

denken. Van Eikema Hommes omschrijft Dooyeweerds wijsgerige methode als een methode 

‘waarin gepoogd wordt de diepste gronden van ieder mogelijk wijsgerig denken bloot te 

leggen en vanuit een radicale, geen enkel wijsgerig vooroordeel ontziende denkkritiek, te 

komen tot een nieuwe wijsgerige visie op de structuren van onze tijdelijke werkelijkheid’ 

(Van Eikema Hommes, 1982, V). In zijn laatste interview in 1975 zegt Dooyeweerd dat zijn 

denken niet moet worden gezien als een afgerond systeem: ‘Ik hoop dat in de toekomst de 

wijsbegeerte der wetsidee in beweging zal blijven; Ze mag niet geconsolideerd worden tot een 

afgesloten stelsel. Mijn leerlingen moeten vooral niet denken dat dit “der Weisheit letzter 

Schluss” is, want er zijn nog altijd teveel vraagtekens die ik zelf plaats’ (Boeles, 1977, 36 – 

68). Zijn filosofie is een christelijke filosofie die niet beschouwd mag worden als een vorm 

van theologie. Roelf Haan: ‘En op geen enkele wijze ontleende Dooyeweerd aan de theologie 

een autoriteitsargument ter staving van zijn theoretische visies’ (Haan, 2015, 30).  

 

De begrippen levens- en wereldbeschouwing en wijsgerig-theoretisch denken 

In zijn filosofie benadrukt Dooyeweerd het primaat van de concrete menselijke ervaring. In de 

dagelijkse ervaring toont de werkelijkheid zich in een integrale samenhang van alle aspecten 

en structuren die de gehele werkelijkheid en onze ervaring daarvan omgeeft.20 De dagelijkse 

ervaring is de natuurlijke, dat wil zeggen niet-theoretische houding in de kosmos, die in de 

tijdelijke wereldsamenhang zelf is gefundeerd. De dagelijkse concrete ervaring geeft zich 

geen theoretisch rekenschap van de structuur waarin de werkelijkheid zich toont. In alle 

gevallen, aldus beklemtoont Dooyeweerd, waar op welke wijze dan ook een dualisme tussen 

onze bewustzijnsfuncties en de werkelijkheid wordt geconstrueerd, is niet de dagelijkse 

ervaring, doch een specifieke theoretische benadering aan het woord. In het strikt gegevene 

van de dagelijkse ervaring is niets te vinden van een opvatting van de psychische en logische 

bewustzijnsfuncties als een soort gevoelige platen, die tegenover een in zich afgesloten 

                                                 
20 Dooyeweerd: ‘in de integrale samenhang van al haar aspecten en typische structuren binnen de universele of 
kosmische tijd die als een soort ‘atmosfeer’ onze gehele werkelijkheid en onze ervaring daarvan omgeeft’ 
(Dooyeweerd, 1935a, 66). 
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(natuur)-werkelijkheid zouden zijn opgesteld. Dooyeweerd merkt op dat de dagelijkse 

ervaring zich door de theoretisch vakwetenschappelijke kennis kan verdiepen, maar ze laat 

zich daardoor niet afbreken of vervangen.21  

Levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen, aldus Dooyeweerd, zijn verweven in 

de dagelijkse ervaring van de concrete werkelijkheid en drukken haar integrale samenhang 

uit. Het gaat om een verwevenheid van de concrete ervaring met existentiële bestaansvragen. 

Een levens- en wereldbeschouwing kan nooit een theoretisch stelsel zijn, omdat er een rest 

van levende onmiddellijkheid in elke levens- en wereldbeschouwing overblijft die niet door 

theoretische begrippen gevat kan worden. De levens- en wereldbeschouwing moet worden 

gezien als een totaliteitsblik: een persoonlijke totaliteitsbeschouwing met een voor-

theoretische ingesteldheid (Dooyeweerd, 1935a, 91). Vanuit haar wezen is de levens- en 

wereldbeschouwing gericht op de zintotaliteit van de tijdelijke werkelijkheid. In hun levens- 

en wereldbeschouwing geven mensen zich op een niet theoretische wijze rekenschap van de 

door hen ervaren zintotaliteit van de tijdelijke werkelijkheid. Dit impliceert een Archimedisch 

punt, een boventijdelijk perspectief dat de levens- en wereldbeschouwing richting geeft. Een 

levens- en wereldbeschouwing heeft evenals de wijsbegeerte haar religieus apriori.  

Dooyeweerd wil in zijn filosofie recht doen aan de dagelijkse ervaring van integrale 

samenhang van de werkelijkheid. Hij beklemtoont dat het wijsgerig-theoretisch denken altijd 

secundair is ten opzichte van de dagelijkse ervaring. Pas in de wijsgerig-theoretische 

denkhouding wordt de concrete menselijke ervaring geproblematiseerd. Wijsgerig denken is 

theoretisch denken: het theoretisch denken is ‘tegenoverstellend’, ‘antithetisch’. Dit in 

tegenstelling tot het niet-theoretisch denken dat is ‘ingesteld in de ervaring’ (van 

Woudenberg, 2004, 61). Wanneer van de autonomie van de theoretische denk- en 

ervaringshouding als van een onproblematisch gegeven wordt uitgegaan, dan wordt in de 

kennistheorie de dagelijkse ervaring zelf als een theorie over de werkelijkheid geïnterpreteerd 

(een vorm van naïef realisme). Deze interpretatie berust op een misverstand omtrent de aard 

van de dagelijkse ervaring.  

Voor Dooyeweerd is de wijsbegeerte een wijsgerig-theoretisch onderbouwde 

totaalvisie op onze gehele ervaringswereld. In dat licht bezien zou de vraag naar een 

boventijdelijk, onvergankelijk zijn van de veranderlijke dingen, op zichzelf ook uitsluitend 

                                                 
21 Dooyeweerd: ‘How is the theoretical attitude of thought characterized? What is its inner structure by which it 
differs from the non-theoretical attitude of thinking? It displays an antithetic structure wherein the logical aspect 
of our thought is opposed to the non-logical aspects of our temporal experience. To comprehend this antithetical 
relation it is necessary to consider that our theoretical thought is bound to the temporal horizon of human 
experience and moves within this horizon’ (Dooyeweerd, 1960, 6). 
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gericht kunnen zijn op de vraag naar het zijn van de zijnden, een vraag naar de boventijdelijke 

zijnsgrond. Een vraag die, aldus Dooyeweerd, de transcendente, religieuze horizon van onze 

ervaring raakt. Hij geeft aan dat een immanente analyse van het wijsgerig-theoretisch denken 

de onvermijdelijkheid aantoont van een voor-theoretisch uitgangspunt van dit denken. Hij 

spreekt in dezen van religieuze (transcendente) levensovertuigingen. Deze 

levensovertuigingen hebben een geloofsgrond en zijn aldus van existentiële aard. Zij 

verwijzen naar de oorsprong, de samenhang in verscheidenheid en de eenheid van de 

kosmische werkelijkheid. 

Levens- en wereldbeschouwing en de wijsgerig-theoretische denkhouding zijn beide 

gericht op de zintotaliteit van de tijdelijke werkelijkheid. Beide verwijzen naar een religieus 

apriori, een Archimedisch punt, een innerlijk verbindingspunt met ideeën over de oorsprong 

en eenheid van, en de samenhang in verscheidenheid van de werkelijkheid die niet theoretisch 

kunnen worden begrepen. Wijsbegeerte en levens- en wereldbeschouwing zijn volgens 

Dooyeweerd ‘in den wortel volstrekt met elkander één, al zijn ze niet tot elkander te 

herleiden’ (Dooyeweerd, 1935a, 92). Zij moeten elkaar over en weer verstaan vanuit hun 

gemeenschappelijke religieuze wortel. Dooyeweerd: ‘Maar zoomin de wijsbegeerte 

straffeloos in den concreten levenstoon der levens- en werelbeschouwing kan vervallen, zoo 

min kan de levens- en wereldbeschouwing straffeloos de distantie tot de volle werkelijkheid 

aannemen, welke aan het theoretisch denken past’ (Dooyeweerd, 1935a, 135).  

Bij de voorgaande beschrijving van het door Dooyeweerd gemaakte onderscheid en 

samenhang tussen levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen en de wijsgerig-theoretische 

denkhouding zijn impliciet twee basisinzichten van hem de revue gepasseerd. Eén 

basisinzicht hangt samen met de plaats van het religieus apriori in zijn filosofie: de 

onvermijdelijkheid van een Archimedisch punt. Het tweede basisinzicht betreft de aard van de 

werkelijkheid. De werkelijkheid die in de dagelijkse ervaring als een zinsamenhang wordt 

ervaren, valt in de theoretische beschouwing uiteen in verschillende aspecten. Daarmee zijn 

vragen aan de orde als: uit welke aspecten bestaat de werkelijkheid en hoe verhouden die 

aspecten zich tot elkaar in het geheel van de werkelijkheid?  

 

2.2.2 Het eerste basisinzicht  

 

Het eerste basisinzicht betreft de intrinsieke verbinding tussen de praktijk van de 

wetenschapsbeoefening en de theoretische beschouwing vanuit levensovertuigingen. Deze 

samenhang wordt door Dooyeweerd uitgewerkt in zijn transcendentale kritiek. Iedere filosoof, 



40 
 

aldus Dooyeweerd, komt vroeg of laat voor vragen te staan die hoe dan ook (vandaar de term 

‘grondvragen’) beantwoord moeten worden. 22  De grondvragen betreffen een wijsgerig 

grondidee inzake (1) de oorsprong van de kosmos, (2) de samenhang in de veelzijdigheid van 

de kosmos en (3) de vraag waarin de verscheidenheid van de kosmos haar eenheid vindt. 

Geen enkel wijsgerig-theoretisch stelsel kan volgens Dooyeweerd vrij zijn van ‘een a-

priorische opvatting over oorsprong en zin-totaliteit der wet en der met haar correlate 

subjectiviteit, en over de onderlinge verhouding en samenhang van de onderscheiden zin-

zijden, waarin de wet en de subjectiviteit zich openbaren’ (Dooyeweerd, 1935a, 58). Hij 

spreekt van een wetsidee (transcendentale grondidee) waarin iedere filosofie, expliciet of 

impliciet, de antwoorden formuleert op de drie grondvragen. In het licht van de wetsidee 

spreekt Dooyeweerd van de religieuze antithese.23 Denkend vanuit deze antithese probeert hij 

de filosofische noodzaak aan te tonen van de aanname van religieuze  grondmotieven die het 

zoeken naar antwoorden op de wijsgerige grondvragen stuwen en sturen. Motieven, met de 

woorden van van Woudenberg, ‘dat wil zeggen ze moveren en motiveren het wijsgerig 

denken, dringen het in een bepaalde richting’ (van Woudenberg, 2004, 56). De vragen en 

antwoorden waar het hier om gaat, hebben een ‘diep’ karakter waarbij het volledig mens-zijn 

is betrokken. 

In zijn transcendentale kritiek probeert Dooyeweerd op wijsgerige wijze kritisch 

onderzoek te doen naar de grenzen van het wijsgerig-theoretisch denken. Met zijn analyse van 

het wijsgerig-theoretische denken wil hij de gerichtheid van dit denken op zijn transcendente 

uitgangspunt aantonen. Hij beargumenteert dat dit denken afhankelijk is van een 

transcendentaal grondidee betreffende de oorsprong, de samenhang van de veelzijdigheid en 

eenheid van de tijdelijke werkelijkheid. Dit transcendentale grondidee vormt het innerlijk 

verbindingspunt tussen het wijsgerig-theoretisch denken en religieuze levensovertuigingen. 

De inhoud van dit idee is sturend voor de filosofie en ook voor de wetenschap. Het gaat om de 

vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van het wijsgerig-theoretisch denken. Deze 

voorwaarden betreffen religieuze vooronderstellingen: deze zijn niet in de rede zelf gelegen, 

                                                 
22 De filosoof Rombach spreekt van de filosofie als van de houding en stelling ‘die de mens inneemt tegenover 
God, de wereld en zichzelf, en waardoor hij zich in die noodtoestand brengt, die een wereld van opgaven op hem 
legt’ (Rombach, 1965, 27). 
23  Dooyeweerd: ‘In het licht der wetsidee bestaat slechts één fundamenteele en absolute anti-these in de 
wijsbegeerte, t.w. die tusschen verabsoluteering, d.i. ver-goddelijking van den zin, in afval van God en daardoor 
van de zin-totaliteit eenerzijds, en den terugkeer van het wijsgerig denken in Christus tot God, hetgeen leidt tot 
het inzicht in de volstrekte relativiteit en onzelfgenoegzaamheid van alles wat in de creatuurlijke zijnswijze van 
den zin bestaat en tot de erkenning van den radicalen invloed van den zondeval op het wijsgeerig denken, 
anderzijds’ (Dooyeweerd, 1935a, 86). 
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maar zijn met de eigen aard en structuur van dat denken gegeven en dus zijn zij niet vreemd 

aan het wijsgerig-theoretisch denken. Dooyeweerd benadrukt dat de transcendentale kritiek 

van de theoretische denk- en ervaringshouding aan het begin dient te staan van de wijsgerige 

bezinning. Is dat niet het geval, dan loopt men steeds het gevaar om voortheoretische ideeën 

voor theoretische axioma’s uit te geven. Met zijn transcendentale kritiek wil Dooyeweerd de 

verhouding tussen filosofie, wetenschap en religieus geloof helder in het licht te stellen.  

Deze transcendentale kritiek dient onderscheiden te worden van transcendente kritiek. 

In het artikel ‘De autonomie van het wijsgerig denken in het licht ener transcendentale 

denkcritiek’ (1960) spreekt Dooyeweerd over het principiële verschil tussen beide vormen 

van kritiek. Transcendente kritiek raakt niet de innerlijke aard en structuur van de wijsgerige 

denkhouding, een dergelijke kritiek sluit zichzelf op in het eigen standpunt. Transcendente 

kritiek, aldus Dooyeweerd, oefent vanuit een dogmatisch standpunt kritiek uit op wijsgerige 

concepties van het bekritiseerde standpunt zonder dat de inwendige aanknopingspunten tussen 

de twee standpunten belicht worden (Dooyeweerd, 1960, 228; Dooyeweerd, 1953, 37). 

Transcendente kritiek is als het ware een kritiek van ‘buitenaf’ op een bepaalde benadering: 

de afwijkende uitgangspunten van de twee tegenover elkaar geplaatste theorieën worden met 

elkaar geconfronteerd. Het is daarmee een vorm van kritiek die geen uitwisseling van 

argumenten mogelijk maakt. 

Daarnaast onderscheidt Dooyeweerd nog een andere vorm van kritiek: de immanente 

kritiek. Deze vorm van kritiek, door Dooyeweerd getypeerd als de ‘methode der antinomie’, 

is erop gericht om antinomieën aan het licht te brengen binnen de verschillende gestalten van 

de immanentiefilosofie (zie Dooyeweerd, deel II van de Wijsbegeerte der Wetsidee I, 1935). 

Hij duidt immanentiefilosofie aan als al die filosofie, die ‘iederen steun van het denken in iets 

dat de immanente grenzen der bewustzijnsfuncties als zoodanig transcendeert, afwijst 

(Dooyewweerd, 1935a, 15). Dooyeweerd beschouwt dit afwijzen als een verabsolutering van 

de autonomie van het denken. De problematiek van de antinomie wordt volgens hem 

veroorzaakt door de dogmatische verabsolutering van de autonomie van het denken (zie 

Dooyeweerd, 1935b, 36; Hoogland, 1992 en 1994). 

Immanente kritiek evalueert de consistentie van een theorie of theoretisch gezichtspunt 

op basis van de eigen uitgangspunten of axioma’s. Met deze vorm van kritiek kunnen de 

spanningen binnen een theorie aan het licht gebracht worden. Dat is de kracht van de 

immanente kritiek. Deze kan echter wel de vraag oproepen waar de oorzaak van de 

aangetroffen spanningen ligt: zijn deze binnen de vooronderstellingen van de theorie zelf 

oplosbaar of maken zij een nadere bezinning over deze vooronderstellingen noodzakelijk?  
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In de ogen van Dooyeweerd zijn transcendente kritiek en immanente kritiek een 

onvoldoende basis voor een werkelijke dialoog tussen verschillende theoretische paradigma’s. 

Deze twee vormen van kritiek hebben beide bepaalde beperkingen, waardoor zij ontoereikend 

zijn om inzicht te bieden in de vooronderstellingen van met elkaar strijdige theoretische 

gezichtspunten (Hoogland, 1994, 115). Dooyeweerd wil met zijn transcendentale kritiek 

aantonen dat de door immanente kritiek aan het licht gebracht spanningen in een theorie of 

paradigma kunnen wijzen op (impliciete) voor-theoretische vooronderstellingen in die theorie 

of dat paradigma. Ik kom later in dit hoofdstuk terug op de betekenis van de genoemde 

vormen van kritiek.  

 

2.2.3 Het tweede basisinzicht  

  

In mijn analyse van beide economisch-theoretische duurzaamheidsparadigma’s wil ik op basis 

van een immanente kritiek onderzoeken in hoeverre deze paradigma’s een consistente 

theoretische reconstructie bieden van het concept duurzaamheid. Na het identificeren van 

immanente spanningen wil ik vervolgens in de lijn van Dooyeweerds transcendentale kritiek 

onderzoeken in hoeverre deze immanente spanningen het mogelijke gevolg zijn van de in 

deze opvattingen geïmpliceerde vooronderstellingen. Ten slotte wil ik Dooyeweerds opvatting 

van de economie gebruiken als een uitnodiging tot een nadere dialoog over de in de 

verschillende paradigma’s werkzame voortheoretische aannames. Daarmee is Dooyeweerds 

modaliteitenleer, de wijsgerige uitwerking van de tweede basisintuïtie, aan de orde. De 

modaliteitenleer is bepalend voor de plaats en betekenis van het economische aspect. 

Dooyeweerd is in verband met de intrinsieke grenzen van de wetenschap op zoek 

geweest naar de innerlijke samenhang tussen enerzijds religieus geloof (of de diepste 

levensovertuiging) van mensen en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek. Hij wil 

geenszins van buitenaf grenzen opleggen aan de wetenschap. Het gaat hem om grenzen die 

inherent zijn aan de structuur van de wetenschap: wat is de grens van de wetenschappelijke 

kennis (tot waar strekt zij zich uit) en hoe wordt deze kennis beïnvloed door voortheoretische 

levensovertuigingen? Deze spanning tussen wetenschap en geloven heeft van doen met de 

opvatting over de aard van de werkelijkheid. In de wijsgerig-theoretische denkhouding valt de 

werkelijkheid uiteen in verschillende aspecten. Daarmee wordt de vraag opgeroepen hoe men 

tegen die verscheidenheid en de daarachter gelegen samenhang en eenheid van de 

werkelijkheid moet aankijken. Dooyeweerd spreekt over de werkelijkheid als de schepping 

van God. De schepping vertoont een orde die is aangebracht door God. Vanuit die 



43 
 

voortheoretische vooronderstelling werkt hij vervolgens zijn ontologische visie uit in zijn 

modaliteitenleer (ofwel zijn theorie van de aspecten). 

Dooyeweerd onderscheidt in zijn modaliteitenleer vijftien verschillende aspecten van 

de werkelijkheid. Hij spreekt van vijftien onderscheiden zinzijden, elk gekenmerkt door een 

eigen zinkern. In de concrete werkelijkheid zijn deze aspecten onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Er is één kosmische wetsorde waarin de verschillende aspecten uitdrukking zijn 

van een integrale samenhang – een zinsamenhang die weliswaar verstoord kan zijn en zich 

daarmee aan het zicht kan onttrekken, maar die op een structureel niveau aanwezig is en 

boven zichzelf uit verwijst naar de oorsprong van zin. Voor Dooyeweerd is dat een verwijzing 

naar de Schepper van die wetsorde (Dooyeweerd,1935a, 473 en 5). Tegen de achtergrond van 

deze zienswijze komt Dooyeweerd tot zijn verreikende stelling dat het zijn van alle 

creatuurlijke zijnden zin-zijn is (Dooyeweerd, 1935a, 6). Met deze formulering lijkt 

Dooyeweerd te verwijzen naar de zijnsvraag zoals die door Heidegger is geformuleerd in zijn 

hoofdwerk ‘Sein und Zeit’. Met de zijnsvraag stelt Heidegger twee vragen. De ene vraag 

luidt: Wat bedoelen we eigenlijk als we de uitdrukking zijn gebruiken? Daarmee wordt 

gevraagd naar de zin van die uitdrukking. Aan die vraag knoopt Heidegger de vraag vast naar 

de zin van het zijn zelf. Deze laatste vraag, de vraag naar de zin van zijn, heeft het menselijke 

nadenken vanaf het begin van de geschiedenis tot op de dag van vandaag blijvend in beslag 

genomen (Rombach, 1965).24 

 Dooyeweerd wil met zijn formulering tot uitdrukking brengen dat het zijn van alle 

creatuurlijke zijnden er in bestaat dat zij onderling naar elkaar verwijzen en daarin onderdeel 

zijn van een zinsamenhang. Met de toeveoging creatuurlijk aan het begrip zijnde wil 

Dooyeweerd uitdrukken dat alle zijnden vanwege hun creatuurlijkheid onder Gods wet vallen. 

Creatuurlijke zijnden zijn geen losstaande voorwerpen of objecten, maar verwijzen in hun zijn 

naar de samenhang waar zij een onderdeel van zijn. Het zin-zijn van de zijnden komt daarin 

tot uiting dat alle zijnden van elkaar afhankelijk zijn (naar elkaar verwijzen) en in die zin 

uitdrukking zijn van die zinsamenhang. Het zin-zijn van de creatuurlijke zijnden is dus niet 

een constructie dat door (menselijke) subjecten aan het zijn wordt toegekend, maar het is op 

een bepaalde manier intrinsiek onderdeel van de zijnden. De creatuurlijke zijnden dragen hun 

zin in zich, die volgens Dooyeweerd overigens wel vaak door menselijk handelen (verder) 

ontsloten kan worden. Daarmee zet Dooyeweerd zich af tegen het moderne 

                                                 
24 Rombach plaatst hierbij een bedenking: is zijn nu niet precies datgene wat onafhankelijk van de mens ‘op 
zichzelf’ is en wat daarom ook begrepen kan worden zonder dat men naar het zijn van de mens teruggaat? 
(Rombach, 1965). 
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Verlichtingsdenken, waarin de zin van het zijn iets is dat door het subject aan het zijn wordt 

toegekend of toegevoegd. Tegenover deze Verlichtings-zienswijze wil Dooyeweerd er 

aandacht voor vragen dat goede wetenschap in zijn ogen alleen dan kan bestaan wanneer zij 

het intrinsieke zin-zijn van de werkelijkheid respecteert. Wie recht probeert te doen aan de 

zinsamenhang waar alle zijnden uitdrukking van zijn en waarnaar ze in hun onderlinge 

afhankelijkheid verwijzen, kan uiteindelijk ook niet heen om de voortheoretische vragen naar 

de oorsprong, samenhang in verscheidenheid en bestemming van die werkelijkheid.  

In de modaliteitenleer worden de aspecten van de werkelijkheid (zijnswijzen) 

gekenmerkt door eigen wetten en begrippen die onderling onherleidbaar zijn. De 

‘eigenwettelijkheid’ van de aspecten (wetskringen) wordt gekarakteriseerd door de zinkern 

van het betreffende aspect. Deze zinkern kan niet theoretisch worden gevat, maar kan slechts 

in een intuïtief verstaan benaderd worden. De ‘eigenwettelijkheid’ van een wetskring drukt 

zich uit in een correlaat van wetszijde en subjectszijde. Alle zijnden functioneren in alle 

wetskringen, maar op verschillende manieren. Het relatieve gewicht van de verschillende 

wetskringen voor het functioneren van de diverse zijnden varieert. Eén voorbeeld van die 

variatie is het onderscheid tussen niet-normatieve en normatieve wetskringen. Waar de niet-

normatieve wetskringen worden gekenmerkt door natuurwetten die noodzakelijk gelden voor 

de daaraan onderworpen zijnden, worden de normatieve wetskringen gekenmerkt door het feit 

dat de zijnden die daaraan als subject onderworpen zijn, in zekere zin uit vrije wil of eigener 

beweging aan die wetten vorm en gevolg kunnen geven. In paragraaf 2.4.1 licht ik het 

onderscheid tussen niet-normatieve en normatieve wetskringen toe.  

De wetten die kenmerkend zijn voor de economische wetskring of het economische 

aspect van de werkelijkheid worden door Dooyeweerd tot de normatieve wetten gerekend. 

Wetten die dus intrinsiek normatief zijn, afhankelijk van menselijke positivering en 

gehoorzaming. Het normatieve is volgens Dooyeweerd niet afkomstig uit externe ethische 

afwegingen, maar behoort tot de zinkern van het economische zelf. Het is aan de economische 

wetenschap, aldus Dooyeweerd, om recht te doen aan die intrinsieke zin en betekenis van het 

economische aspect. 

 

2.3 De transcendentale kritiek en Hooglands alternatief 

 

In deze derde paragraaf wil ik het eerste basisinzicht van Dooyeweerd nader uitwerken. In de 

vierde paragraaf van dit tweede hoofdstuk zal ik vervolgens nader ingaan op het tweede 

basisinzicht.  
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Zoals gezegd wil ik in deze studie laten zien dat de spanningen en tegenstrijdigheden in de 

twee door mij bestudeerde economische duurzaamheidsparadigma’s wellicht te wijten zijn 

aan impliciete, voortheoretische en normatieve vooronderstellingen die op een niet altijd even 

duidelijke wijze doorwerken in de theorie. Voor deze analyse laat ik mij inspireren door 

Dooyeweerds notie van een transcendentale kritiek. Om dit duidelijk te maken ga ik eerst in 

op de vraag wat Dooyeweerd hieronder verstaat. Daarna komt Hooglands alternatief aan de 

orde. In deze studie gebruik ik Hooglands alternatief voor Dooyeweerds transcendentale 

kritiek als springplank voor de kritische analyse van de twee economische duurzaamheids-

paradigma’s. 

 

2.3.1 De transcendentale kritiek 

 

Gedurende zijn filosofische ontwikkeling heeft Dooyeweerd de transcendentale kritiek een 

centrale plaats gegeven in zijn eigen denken. Doel van zijn transcendentale kritiek is dat 

Dooyeweerd wil laten zien dat fundamentele religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen 

van mensen intrinsiek zijn verbonden met de wijze waarop zij in de wetenschap naar de 

werkelijkheid kijken. Zijn ambitie is om dat op een strikt wijsgerige manier te kunnen 

aantonen, dus zonder enig beroep te doen op gedogmatiseerde vooronderstellingen. 

Spanningen in een theorie kunnen volgens Dooyeweerd wijzen op voor-theoretische 

vooronderstellingen in de theorie. 

Hij doet dat door het instellen van een kritisch onderzoek naar de grenzen van het 

wetenschappelijke denken. Niet door van buitenaf aan te geven wat de wetenschap wel of niet 

mag doen, maar door van binnenuit – dus binnen de eigen, inherente structuur van het 

wijsgerige en wetenschappelijke kennen – die grens op te zoeken. In aansluiting bij de 

filosoof Immanuël Kant noemt hij deze aanpak transcendentaal: vanuit het domein van 

kritisch onderzoek op zoek gaan naar de grenzen ervan en naar de (gegeven) voorwaarden die 

het onderwerp van onderzoek (in dit geval het theoretische denken) mogelijk maken.  

Dooyeweerd heeft twee versies van de transcendentale kritiek ontwikkeld. De eerste is 

gepubliceerd in de vanaf 1935 verschenen driedelige Nederlandstalige versie van zijn 

wijsgerige hoofdwerk De Wijsbegeerte der Wetsidee. In deze versie gaat Dooyeweerd uit van 

“de opvatting van de wijsbegeerte als een totaliteitsvisie op de tijdelijke werkelijkheid” 

(Eikema Hommes, 1982, 14). Hij legt daarin alle nadruk op de notie van de Wetsidee: 

wetenschap en filosofie doen altijd een beroep op een wetsidee. Een idee omtrent de drie 

grondvragen: oorsprong, samenhang in verscheidenheid en eenheid van de tijdelijke 
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werkelijkheid. Geertsema: ‘For it is in the ‘‘wetsidee’’ or as Dooyeweerd used to call it later 

‘‘the transcendental groundidea’’with its three elements (the ideas of origin, unity, and of 

coherence in diversity) that the point of inner connection between scientific thought and 

religion in its central meaning is found’ (Geertsema, 2000, 85). Dooyeweerd spreekt van de 

wijsgerige grondidee als wetsidee, die ‘in de toespitsing op de voor-vragen  van het wijsgerig 

denken, de grondidee der wijsbegeerte zóó moet zijn gevat, dat zij inderdaad als noodwendige 

voorwaarde voor ieder wijsgerig stelsel in het oog springt’ (Dooyeweerd, 1935a, 59). 

De tweede versie heeft Dooyeweerd uitgewerkt in de vanaf 1953 verschenen 

vierdelige Engelstalige versie van dat hoofdwerk, A new Critique of Theoretical Thought.25 

Dat Dooyeweerd tot een tweede versie kwam, was het gevolg van het feit dat hij in de loop 

van zijn denkontwikkeling is gaan twijfelen aan de vraag of zijn definitie van wat 

wijsbegeerte is, wel voor iedereen even overtuigend was. Daarom knoopt hij voor zijn tweede 

versie van het argument aan bij “de aard van de theoretische denkhouding zelf” (Eikema 

Hommes, 1982, 15). Die theoretische denkhouding is volgens Dooyeweerd namelijk echt 

algemeen. Uitgaande van de interne structuur van het wijsgerig-theoretisch denken probeert 

Dooyeweerd in deze versie aan de hand van een soort transcendentale deductie aan te tonen 

dat iedere vorm van wijsgerig-theoretisch denken onvermijdelijk steunt op bepaalde 

wijsgerige grondideeën. Dooyeweerd probeert deze grondideeën ‒ de idee van de oorsprong, 

een idee van de onderlinge verhouding en samenhang van de structuren en een idee van de 

absolute of radicale eenheid van de tijdelijke werkelijkheid ‒ met een theoretische 

argumentatie te betrekken op de verschillende religieuze grondmotieven die hij in de 

geschiedenis van het Westerse denken onderscheidt. Het betreft vier grondmotieven die de 

ontwikkelingsgang van de westerse wijsbegeerte beheersen. Deze grondmotieven zijn van 

religieuze aard: het zijn religieuze grondmotieven die niet door en in het denken zelf kunnen 

worden voortgebracht en dus om die reden van transcendente aard zijn. Deze grondmotieven, 

aldus Dooyeweerd, bepalen niet alleen de ontwikkeling van het theoretisch denken, maar deze 

grondmotieven liggen ‘als religieuze, heel de levenshouding in centralen zin richting gevende, 

drijfkrachten (dunamis) aan heel de cultuurontwikkeling van het avondland ten grondslag’  

(Dooyeweerd, 1949, 20 en 41).  Hij duidt de vier grondmotieven als volgt: het vorm-

materiemotief, het romanistisch-scholastisch synthesemotief van natuur en genade, het 

                                                 
25  In discussie met Van Eikema Hommes beaamt Geertsema dat Dooyeweerd zijn terminologie van de 
transcendentale kritiek vanaf 1939 hanteerde. Maar, aldus Geertsema, Dooyeweerd verwees daarbij nadrukkelijk 
naar zijn eerdere kritische analyse in de Nederlandse versie van zijn magnum opus ‘De Wijsbegeerte der 
Wetsidee’, waarin reeds sprake is van, ‘both of philosophy’s claim of autonomy and of the basic antinomy of 
humanist philosophy, as a transcendental critique’ (Geertsema, 2000, 84).  
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modern humanistisch grondmotief van natuur en vrijheid en het grondmotief van ‘schepping, 

zondeval en verlossing’. De drie eerst genoemde grondmotieven hebben volgens Dooyeweerd 

een dialectisch karakter: In zijn visie wil dat zeggen dat elke wijsgerig-theoretische poging tot 

synthese binnen de standplaats van die grondmotieven tot mislukken is gedoemd vanwege een 

daar aanwezige religieuze dialectiek. Vanuit de formulering van de religieuze antithese wijst 

hij op het gevaar van de verabsolutering van het wijsgerig denken. In genoemde drie 

grondmotieven wordt volgens Dooyeweerd geen recht gedaan aan de absoluutheid van de 

religieuze antithese (zie Dooyeweerd, 1935a, 80 e.v.). Dit hangt samen, aldus Dooyeweerd, 

met het gegeven dat de twee tegen-over-elkaar-gestelde-delen binnen de dialectische 

verhouding steeds zoeken naar een rust-positie door het toekennen van het primaat aan één 

van de deelmomenten (zie Dooyeweerd, 1949, 55). 

Het verschil tussen de eerste en tweede versie van Dooyeweerds transcendentale 

kritiek komt dus in de kern hierop neer, dat hij in zijn eerste versie nog uitging van een 

bepaalde notie van ‘wijsbegeerte’ die wellicht teveel discussie zou kunnen oproepen. In zijn 

tweede poging gaat Dooyeweerd niet zozeer uit van een bepaalde opvatting van wat wijsgerig 

denken inhoudt, maar wil hij uitgaan van wat iedere filosoof en wetenschapper delen, de 

inherente aard van de theoretische denkhouding zelf. Helaas moet worden vastgesteld dat 

deze poging van Dooyeweerd om in zijn tweede versie van de transcendentale kritiek logisch 

dwingend aan te tonen dat het theoretisch denken altijd afhankelijk is van voortheoretische ‒ 

niet aan theoretische reflectie ontleende ‒ vooronderstellingen, niet veel instemming heeft 

gekregen, evenmin van zijn eigen leerlingen en navolgers als van andere wetenschappers of 

filosofen. Aan de hand van een artikel van Hoogland wil ik laten zien dat dit laatste niet hoeft 

te betekenen dat men helemaal afscheid neemt van de intentie die Dooyeweerd met zijn 

transcendentale kritiek had.  

 

Nadere uitwerking van Dooyeweerds notie van een transcendentale kritiek 

Dooyeweerd omschrijft een transcendentale kritiek als ‘a critical inquiry (respecting no single 

so-called theorical axiom) into the universally valid conditions which alone make theoretical 

thought possible, and which are required by the immanent structure of this thought itself’ 

(Dooyeweerd, 1953a, 37). Hij ontwikkelt zijn transcendentale kritiek in discussie met de 

transcendentale filosofie van Kant. De visie van Kant is een Copernicaanse wending in de 

filosofie: ons kenvermogen richt zich niet naar de natuur, maar de natuur richt zich naar ons 

kenvermogen. Hij heeft het vraagstuk van de theoria (theion orao – ‘ik zie het goddelijke’) in 

volkomen nieuwe termen geformuleerd. De moderne wetenschap is niet langer een passieve 
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aanschouwing, maar een geestelijke werkzaamheid. Ferry: ‘denken is niet langer ‘zien’, een 

orao, zoals het woord ‘theorie’ te verstaan geeft, maar handelen, een werkzaamheid die de 

natuurverschijnselen zodanig met elkaar verbindt dat ze onderling samenhangen en elkaar 

wederzijds verklaren’ (Ferry, 2007, 105). Kant toont aan dat kennis een samenspel is van 

zintuiglijke waarneming en verstandelijke begrippenkaders die onze blik al bepalen nog voor 

we iets hebben gezien. De transcendentale filosofie is te beschouwen als een vorm van 

filosofische bezinning waarin het menselijk kenvermogen als kernprobleem wordt 

beschouwd. In deze vorm van filosofie wordt getracht de mogelijkheidsvoorwaarden van 

objectieve kennis te expliciteren. Het adjectief ‘transcendentaal’ geeft aan dat het kritisch 

onderzoek van de transcendentale filosofie zich niet richt op objecten, maar op de manier 

waarop we, voorafgaand aan de ervaring, tot kennis van die objecten kunnen komen.26 Van 

Woudenberg spreekt van transcendentale filosofie als een filosofie waarin datgene wat de 

kennis eerst mogelijk maakt, wordt onderzocht. Met andere woorden: transcendentale 

filosofie betreft een kritisch onderzoek naar datgene wat ‘door alle kennis wordt 

voorondersteld’, een filosofie ‘van het altijd al’ (van Woudenberg, 1991, 15). Met zijn 

transcendentale kritiek sluit Dooyeweerd aan bij de historisch wijsgerige lijn van Kant naar 

neokantianen en Husserl, en neemt daarin een eigen positie in. Volgens hem gaan Kant en 

Husserl uit van de autonomie van de ‘theoretische Vernunft’, zonder eerst een kritisch 

onderzoek te hebben ingesteld naar de transcendentale voorwaarden van de theoretische 

denkhouding als zodanig (Dooyeweerd, 1960, 228). 

Dooyeweerd vraagt naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor het wijsgerig-theoretisch 

denken. Willen wij dat onderzoek werkelijk kritisch uitvoeren, dan moeten we er volgens 

Dooyeweerd voor openstaan dat deze mogelijkheidsvoorwaarden zelf van een buiten-, boven- 

of voortheoretisch karakter zijn. We kunnen er niet a priori van uitgaan dat de wetenschap 

zichzelf redelijk of theoretisch funderen kan. In onze wetenschappelijke activiteit nemen wij 

onvermijdelijk allerlei fundamentele overtuigingen over de aard en betekenis van de 

werkelijkheid met ons mee die wij onmogelijk allemaal wetenschappelijk getoetst of 

onderbouwd kunnen hebben. 

Dooyeweerd geeft aan dat eerder kritisch onderzoek niet heeft aangetoond dat de 

autonomie van het wijsgerig denken kan worden toegeschreven aan de innerlijke aard en de 

intentionele structuur van het wijsgerig denken. Sterker nog: hij beschouwt de bewering, dat 

                                                 
26  Duintjer: ‘Met transcendentaal bedoelen wij niet iets wat buiten het menselijk bereik ligt’- dus niet 
transcendent - ‘noch een voorwerp binnen dat bereik’- dus niet immanent - ‘maar het bereik zelf waarmee we 
reeds vertrouwd zijn’ (Duintjer, 1966, 17). 
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de autonome positie van het wijsgerig denken berust op de aard van de filosofie zelf, als 

dogmatisch. Hij wijst er in dezen op dat niet vergeten mag worden dat de wetenschappelijk 

wijsgerige denkhouding gericht is door een theoretische totaliteitsidee, en dat die idee over de 

grenzen van de vakwetenschappelijke gezichtspunten heen grijpt. Het vloeit dus uit de aard 

van de theoretische denkhouding zelf voort dat de beoefenaar van de wetenschappelijke 

filosofie haar aan een radicale transcendentale kritiek moet onderwerpen. (Dooyeweerd, 1960, 

227). De transcendentale kritiek van de theoretische denk- en ervaringshouding dient, aldus 

Dooyeweerd,  aan het begin  te staan van de wijsgerige bezinning. 

In de theoretische denkhouding, die zich onderscheidt van de alledaagse ervaring, 

worden de verschillende modaliteiten (wetskringen) losgemaakt (geabstraheerd) uit de 

integrale ervaringshorizon en geplaatst tegenover het logische aspect. Anders gezegd: pas in 

de theoretische denkact wordt de logische functie, de functie die kwalificerend is voor de 

praktijk van de wetenschap, geplaatst tegenover één van de overige (niet-logische) aspecten. 

Dit op logisch-analytische wijze uiteenstellend en tegenover elkaar stellend denken wordt 

door Dooyeweerd aangeduid met de term ‘Gegenstands-relatie’ (het logische aspect van de 

denkfunctie ↔ het geïsoleerde niet-logische aspect dat onder de aandacht is). Deze term is 

gebaseerd op een woordspeling. In de eerste plaats wordt met het woord ‘Gegenstand’ 

verwezen naar het object waarop de kennis zich richt. Maar dit object wordt door 

Dooyeweerd nadrukkelijk niet op de gebruikelijke manier bedoeld. Hij verstaat hieronder het 

denken dat zich richt op een voorwerp, een ‘zijnde’ in de werkelijkheid. Waar het theoretische 

denken zich primair op richt is op een wijze van functioneren van één van de aspecten van de 

werkelijkheid. Daarmee komt de tweede betekenis in beeld, want de letterlijke 

(oorspronkelijke) betekenis van ‘Gegenstand’ is weerstand, waarmee de weerstand die de 

niet-logische aspecten bieden aan de theoretische poging ze in een logisch begrip te vatten 

wordt bedoeld. Uit die weerstand ontstaat het theoretisch probleem van de 

begripsonderscheiding van de verschillende ervaringswijzen. De theoretische 

tegenoverstelling waar het hier om gaat, heeft daarom volgens Dooyeweerd geen ontologisch 

karakter, maar is slechts van intentioneel theoretisch-analytische aard. 

Met deze zienswijze ziet de theoretische denkhouding zich volgens Dooyeweerd 

geplaatst voor een drietal grote vragen die noodzakelijkerwijze aan de orde zouden moeten 

komen en die door hem worden aangeduid als ‘transcendentale grondproblemen’ 

(transcendentale basisvragen). 

Het eerste transcendentale grondprobleem is het probleem van de onderlinge 

samenhang in de verscheidenheid van aspecten: van welke aard is de samenhang en 
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onderlinge verhouding van de theoretisch uiteengestelde modale aspecten die in onze 

ervaringshorizon een samenhang vormen ‒ en in hoeverre is in de theoretische denkhouding 

de theoretische abstractie van een modaal aspect uit deze samenhang mogelijk? (Dooyeweerd, 

1960, 230). De samenhang die in de dagelijkse ervaring gegeven is, is voor de theoretische 

denkhouding een probleem dat theoretisch doordacht moet worden om de mogelijkheid van 

theoretische abstractie te kunnen verantwoorden. Het theoretisch denken met daarin de 

centrale plaats van de gegenstandsrelatie’ vraagt om een theoretische synthese (een 

intermodale synthese). 

Daarmee stelt zich het volgende (tweede) transcendentale grondprobleem van de 

transcendentale kritiek: waar kan in het bewustzijn het centrale betrekkingspunt gevonden 

worden vanwaaruit de synthese of verbinding tussen de logische en niet-logische 

ervaringswijzen (aspecten) tot stand kan worden gebracht? Dooyeweerd beschouwt dit 

transcendentale grondprobleem als de kernvraag van zijn onderzoek: het betreft het idee van 

de oorsprong van de tijdelijke werkelijkheid. Hij wijst erop dat het uitgangspunt van de 

theoretische synthese niet kan worden gevonden in de termen van de theoretische antithese 

zelf (Dooyeweerd, 1960, 233). Met andere woorden: het theoretisch probleem dat haar 

oorsprong heeft in de theoretische antithese, reikt geen mogelijkheid aan tot theoretische 

synthese vanuit haar eigen theoretische termen. Gezien de eigen aard van het wijsgerig-

theoretisch denken moet dit denken gericht worden door een totaliteitsidee. De in de 

theoretische denkrelatie uiteengestelde zin-aspecten vragen om een theoretische synthese en 

omdat deze synthese niet gevonden kan worden binnen de gegenstandsrelatie zelf moet zij 

van boventheoretische aard zijn. Dit transcendentale grondprobleem stuit aldus op de vraag 

naar de noodzaak van een boventheoretisch betrekkingspunt dat de intermodale synthese als 

het ware bemiddelt. Het gaat in dezen om de idee van oorsprong van de werkelijkheid, 

waarbij oorsprong niet moet worden begrepen als het eerste optreden in de tijd, maar als de 

dragende grond van de gestructureerde werkelijkheid (Dooyeweerd, 1960, 233). 

Dooyeweerd spreekt van de zelfgenoegzaamheid van het denken (of van 

‘immanentiefilosofie’) als deze theoretische synthese volvoerd wordt vanuit een positie 

binnen dat denken zelf: het uitgangspunt van het theoretisch synthetiseren is dan immanent 

aan het theoretisch denken. Binnen deze grondstructuur, aldus Dooyeweerd, heeft het 

immanentiestandpunt een humanistisch karakter gekregen, ‘omdat in laatste instantie de 

menschelijke persoonlijkheid in vermeende souvereine vrijheid, in “unbedingte” zelf-

bepaling, in het centrum wordt gesteld’ (Dooyeweerd, 1935a, 139). Deze autonomiegedachte 

van het wijsgerig-theoretisch denken berust volgens Dooyeweerd op een dogma. Een denken 
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dat aan zichzelf genoeg heeft, is onbestaanbaar omdat het theoretisch denken vanwege zijn 

intentioneel-antithetische structuur ertoe is gedwongen, gebruik te maken van intermodale 

synthesis. In de zinonderscheiding en –verbinding is het theoretisch logisch denken 

werkzaam, waarin het tot wezenlijke zin-synthesis met de aan het tegenovergestelde a-

logische zinzijde slechts kan komen bij handhaving van de eigen modale zingrenzen van het 

logische. De verklaring voor het ontstaan van de theoretische antinomie berust volgens 

Dooyeweerd in diepere zin ‘op een subjectieve wending van het theoretisch denken tegen de 

kosmische wetsorde, die ook de logische denkwetten fundeert. Daarom is de antinomie 

inderdaad het tegen de kosmische wetsorde gekeerde in het theoretisch denken’ (Dooyeweerd, 

1935b, 44). 

Het derde grondprobleem dat Dooyeweerd in het kader van zijn transcendentale kritiek 

aan de orde stelt, betreft de weg waarlangs het wijsgerig-theoretisch denken (een denken dat 

gebonden blijft aan de (antithetisch) uiteen- en tegenover elkaar gestelde aspecten van de 

tijdelijke werkelijkheid in de gegenstandsrelatie) zijn concentrische gerichtheid verkrijgt op 

een boventheoretisch Archimedisch punt. Zolang, aldus Dooyeweerd, het wijsgerig-

theoretisch denken zich beweegt binnen de termen van de antithetisch uiteen- en tegenover 

elkaar gestelde aspecten (het theoretisch probleem) blijft het in de theoretische 

verscheidenheid van de aspecten verstrooid. Dooyeweerd spreekt hier van een excentrische 

divergerende richting in het denken. Eenheid is pas mogelijk wanneer het wijsgerig-

theoretisch denken op de denkende ikheid wordt gericht: het krijgt dan de concentrische 

richting op een diepere eenheid van ons bewustzijn die aan alle verscheidenheid van 

ervaringswijzen ten grondslag moet liggen. Dooyeweerd formuleert dit derde transcendentale 

grondprobleem als volgt: ‘Hoe is deze kritische zelf-bezinning, deze concentrische richting 

van het theoretisch denken op de ikheid mogelijk, en van welke aard is die ikheid?’ 

(Dooyeweerd, 1960, 235). Het draait dus om de vraag naar de relatie tussen het wijsgerig-

theoretisch denken en de denkende ik-heid. Daarbij speelt de zelfkennis van de mens een 

noodzakelijke rol. Alleen in zijn concrete ik-heid heeft de mens een besef van een absolute 

eenheid, waarin alle tijdelijke levensfuncties die in de verschillende aspecten van de 

werkelijkheid fungeren, concentrisch samenkomen. Deze eenheid kan niet een 

transcendentaal-logisch subject zijn. Het kan niet een algemeen geldige voorwaarde zijn voor 

de theoretische synthese omdat het in de pool van de logische denkfunctie gevangen blijft: het 

moet de eenheid van onze concrete ik-heid zijn, die alle aspecten (en dus ook het logisch-

analytische van de concrete denkact) transcendeert.  
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Hoezeer Dooyeweerd ook heeft geprobeerd om met zijn tweede versie van de 

transcendentale kritiek aan te sluiten bij algemeen aanvaarde opvattingen over de vraag wat 

filosofie is en wat de inherente structuur is van het theoretische denken, toch kan men zich 

niet aan de indruk onttrekken dat deze vorm van kritiek maar weinig mensen heeft overtuigd. 

Zelfs binnen de kring van zijn eigen volgelingen is de denkwijze van Dooyeweerd veelvuldig 

bekritiseerd.  

 

Kritiek op Dooyeweerds transcendentale kritiek 

Van verschillende kanten is Dooyeweerds transcendentale kritiek bekritiseerd, o.a. door 

Geertsema (2000) en Hoogland (1994).27 In de kritiek wordt erop gewezen dat Dooyeweerd er 

niet in geslaagd is te bewijzen dat religieuze vooronderstellingen noodzakelijk ten grondslag 

liggen aan het wijsgerig-theoretisch denken. Er is met andere woorden geen sprake van een 

logisch dwingende argumentatie. De inzet van deze kritiek is in hoofdlijnen steeds dezelfde: 

In hoeverre is het mogelijk om op strikt wijsgerige (neutrale?) gronden aan te tonen dat 

wijsbegeerte nooit levensbeschouwelijk neutraal kan zijn? Anders gezegd: probeert 

Dooyeweerd niet iets te doen, wat volgens zijn eigen opvatting onmogelijk is. Immers, wat hij 

probeert te laten zien is dat een theoretische argumentatie zichzelf nooit kan legitimeren 

zonder een beroep te doen op iets wat in die theoretische argumentatie niet aan de orde omt.28 

Het probleem is echter dat hij dit tegelijk probeert aan te tonen met behulp van een strikt 

theoretische argumentatie.  

Dooyeweerd slaagt er niet in de hoge verwachtingen van zijn transcendentale kritiek 

waar te maken. Geertsema (2000, 96) pleit daarom voor ‘transforming the transcendental 

critique hermeneutically’. In zijn interpretatie sluit hij aan bij Dooyeweerds opvatting dat 

wetenschap wordt beïnvloed door niet te theoretiseren levensovertuigingen. Hij zet uiteen op 

welke wijze de filosofie beïnvloed wordt door (en dus niet neutraal kan zijn tegenover) de 

diepste levensovertuigingen van mensen – en dat deze levensovertuigingen door filosofische 

concepten in de wetenschap van invloed zijn op de praktijk van de wetenschapsbeoefening.  

In de manier waarop mensen wetenschap bedrijven spelen basale ideeën over de oorsprong, 

de verscheidenheid en samenhang en de plaats van de mens in de kosmos altijd een rol. De 

reden hiervan is ‘the nature of the philosopher as a human person’. ‘Being human implies an 

                                                 
27 Zij sluiten daarbij aan bij kritiek van van Riessen (1970), Brümmer (1992), Strauss (1973), Klapwijk (1987) 
en van Woudenberg (1995) op de transcendentale kritiek van Dooyeweerd. 
28 Zie in dit verband de onvolledigheidsstellingen van de Oostenrijkse logicus K. Gödel (1906 – 1978). Met deze 
stellingen heeft Gödel aangetoond dat elk formeel systeem onvolledig, dan wel inconsistent is – en dus 
tegenspraken bevat (Jobse, 2018).  
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understanding of self and of the world and related to both is some idea of an ultimate horizon 

from which reality is understood in its nature and meaning’ en ‘We cannot avoid being guided 

by an understanding that necessarily precedes reflection and can never overtaken by it; it can 

be accounted for but not be based upon theoretical argument’ (Geertsema, 2000, 98).   

De kritiek op beide versies van de transcendentale kritiek laat onverlet dat ik het 

basisinzicht achter de transcendentale kritiek (zowel in eerste als in de tweede vorm) wel heel 

waardevol vind: niet geëxplicieteerde voortheoretische vooronderstellingen kunnen de 

oorzaak zijn van fundamentele spanningen en tegenspraken in de theorie. Zij kunnen 

dientengevolge alleen worden opgelost door het expliciete debat over deze 

vooronderstellingen aan te gaan en in te gaan op de uitnodoging om alternatieven af te wegen. 

Deze manier om met de transcendentale kritiek om te gaan is geïnspireerd door Hooglands 

alternatief. 

In zijn alternatief baseert Hoogland zich op wat Brümmer (1992) aanduidt als een 

argumentatie in evocatief verband, die hij onderscheidt van een argumentatie in deductief 

verband. In Hooglands zienswijze bouwt de transcendentale kritiek voort op spanningen en 

tegenstellingen die uit vormen van immanente kritiek op een bepaald theoretisch paradigma 

zichtbaar worden. Met zijn alternatief toont Hoogland een weg om immanente spanningen in 

de twee economische duurzaamheidsparadigma’s aan het licht te brengen en te duiden en 

tegelijk voorstellen te doen om ze te overwinnen. 

 

2.3.2 Hooglands alternatief 

 

Hoogland vraagt in zijn kritische beschouwing van Dooyeweerds transcendentale kritiek 

aandacht voor de actuele betekenis daarvan tegen de achtergrond van het postmoderne 

wijsgerig denken. Volgens Hoogland kan de transcendentale kritiek nog grote zeggingskracht 

voor vandaag hebben, maar dan moet zij wel worden aangepast. Hij wijst op de kantiaanse 

beperking van de mogelijkheden tot transcendentale deductie en pleit voor een minimale 

interpretatie van Dooyeweerds transcendentale kritiek. Mocht blijken dat er in een bepaalde 

theorie sprake is van onoplosbare spanningen of tegenstellingen tussen verschillende 

theoretische uitgangspunten, dan kan dit een uitnodiging zijn om de impliciete 

vooronderstellingen van die theorie aan de orde te stellen. Mogelijkerwijze toont een 

dergelijke zienswijze aan dat deze spanningen te maken hebben met het feit dat de betreffende 

theorie stilzwijgende (normatieve) vooronderstellingen bevat. Door deze expliciet te maken 

wordt het mogelijk eventueel alternatieve vooronderstellingen ter overweging aan te reiken 
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zonder deze logisch dwingend te kunnen afleiden. Hoogland spreekt in dit verband van het 

kwade geweten van de filosofie. In termen van Dooyeweerds analyse, zo schrijft Hoogland, 

zou het ‘kwade geweten’ van de filosofie omschreven kunnen worden als het (al dan niet 

bewust) verzwijgen en daarmee aan kritiek onttrekken van de voortheoretische (door 

Dooyeweerd als religieus geduide) uitgangspunten van de eigen filosofie (Hoogland, 1992, 

59).  

Hoogland gunt Dooyeweerd het voordeel van de twijfel. Zijn beschouwing over de 

transcendentale kritiek is er één die geboren is uit de sympathie voor de onderneming van 

Dooyeweerd. Die sympathie komt voort uit het feit dat Dooyeweerd met zijn transcendentale 

kritiek een alternatief probeert te formuleren voor twee andere vormen van kritiek: de 

immanente en de transcendente kritiek. De eerste vorm van kritiek is eigenlijk een soort 

consistentietoets: is een bepaalde theorie of een bepaald paradigma consistent op basis van de 

eigen uitgangspunten? Dat wil zeggen dat niet de uitgangspunten ter discussie gesteld worden, 

maar dat alleen gekeken wordt naar de vraag in hoeverre de theorie gegeven deze 

uitgangspunten consistent is. In de opvatting van Hoogland is een dergelijke kritiek in een 

open en eerlijk intellectueel debat altijd overtuigend. Want zij brengt de inherente spanningen 

of tegenstellingen in een bepaalde theorie of paradigma aan het licht. 

Een transcendente kritiek is een kritiek op een bepaalde theorie of paradigma op basis 

van andere, afwijkende uitgangspunten. Dat wil zeggen dat een dergelijke kritiek ‘van 

buitenaf’ komt. Je laat zien dat de uitgangspunten van de door jou bekritiseerde positie niet 

jouw uitgangspunten zijn en dat je er daarom niet verbaasd over bent dat de ander vastloopt in 

inconsistenties en tegenstellingen. Een dergelijke kritiek heeft echter maar beperkte 

overtuigingskracht en is in hoge mate dogmatisch: uitgangspunt staat tegenover uitgangspunt. 

Volgens Hoogland heeft Dooyeweerd met zijn idee van een transcendentale kritiek 

hier werkelijk een alternatief te bieden. Tenminste, als het mogelijk is een overtuigende 

zienswijze op deze vorm van kritiek te bieden. Dit alternatief komt in hoofdlijnen hierop neer, 

dat men in een discussie over inconsistenties en spanningen in een theorie of paradigma de 

vraag stelt of deze een gevolg kunnen zijn van de al dan niet impliciete of zelfs verzwegen 

vooronderstellingen en uitgangspunten van die theorie of dat paradigma. En als dat zo is, of 

het dan niet zinnig is om te laten zien dat deze inconsistenties en spanningen vermeden 

zouden kunnen worden door het hanteren van andere vooronderstellingen en uitgangspunten. 

Dan zou het mogelijk zijn de transcendentale kritiek van Dooyeweerd te beschouwen als een 

uitnodiging tot een dialoog over deze uitgangspunten. 
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Daarmee sluit de beschouwing van Hoogland aan bij één van de centrale intenties die 

Dooyeweerd aan zijn transcendentale kritiek verbond, namelijk aantonen dat het theoretische 

denken beïnvloed wordt door boventheoretische uitgangspunten die zo mede richting geven 

aan dat denken. Dooyeweerd wilde laten zien dat de opvatting van wetenschap en filosofie als 

een vorm van denken die vrij is van voortheoretische vooronderstellingen zelf een 

vooronderstelling bevat, namelijk dat het theoretische denken zelfgenoegzaam en zelf-

funderend is. Die opvatting is volgens Dooyeweerd oorzaak van allerlei aantoonbare 

spanningen in wijsgerige theorieën en wetenschappelijke paradigma’s. Wanneer men deze 

spanningen door immanente kritiek aan het licht kan brengen, zou men vervolgens door 

kunnen vragen naar die achterliggende uitgangspunten en vooronderstellingen om deze tegen 

mogelijke alternatieven te kunnen afwegen. Een dergelijk gesprek over voortheoretische 

aannames en vooronderstellingen kan nooit een gesprek zijn dat puur en alleen op basis van 

strikt logische argumentatie gevoerd kan worden. Het gaat hier immers om overtuigingen 

(levensbeschouwelijke zienswijzen) die een principieel voortheoretisch (niet theoretisch te 

rechtvaardigen) status hebben. Om iets meer te kunnen zeggen over een dergelijke vorm van 

argumenteren, zoekt Hoogland aansluiting bij de notie van een ‘argumentatie in evocatief 

verband’ zoals Vincent Brümmer die naar voren heeft gebracht. 

Met behulp van deze notie wil Brümmer laten zien dat het in rationele 

argumentatieprocessen niet altijd mogelijk is om je tot puur logisch dwingende argumentaties 

te beperken. Dergelijke argumentaties kunnen in zoverre als ‘neutraal’ worden beschouwd dat 

zij gegeven bepaalde axioma’s of vooronderstellingen een strikt logisch noodzakelijke relatie 

leggen tussen premissen en conclusies. Maar als het om de discussie over de 

vooronderstellingen en axioma’s zelf gaat, zijn we ‘aangewezen op argumentaties in evocatief 

verband, omdat dergelijke discussies de grenzen van het strikt aantoonbare overschrijden’ 

(Hoogland, 1994, 122). Binnen een evocatieve argumentatiewijze wordt een bepaald 

gezichtspunt niet dwingend afgeleid, maar wel plausibel gemaakt als een te overwegen optie.  

Zoals gezegd ontleent Hoogland deze notie aan Brümmer. In het artikel ‘De logica van 

argumenten voor het bestaan van God’ (Brümmer, 1992) wijst Brümmer erop dat de 

afwezigheid van een logisch dwingend verband tussen onze empirische kennis en onze kennis 

van God niet betekent dat er helemaal geen verband is (Brümmer, 1992, 29). Brümmer 

benadrukt dat met betrekking tot de logische structuur van de argumenten voor het bestaan 

van God geen sprake kan zijn van een logisch dwingend verband tussen deze argumenten en 

hun conclusies. Deze argumenten moeten worden geïnterpreteerd als evocatieve en 

appellerende argumenten. Brümmer: ‘Het verband tussen deze argumenten en hun conclusies 
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is evocatief omdat zij erop gericht zijn om een ontsluiting van God op te roepen; dit verband 

is ook appellerend omdat zij een appel op ons doen om de houding van aanbidding aan te 

nemen die de enige geldige houding is tegenover de God die ons ontsloten wordt’ (Brümmer, 

1992, 35). De vraag of bidden zinvol is, kan alleen beaamd worden door iemand die de 

achterliggende overtuigingen omarmt. Het is onmogelijk voor iemand de zin van het gebed 

dwingend aan te tonen. Maar je kunt mensen wel uitnodigen om een houding van aanbidding 

van God aan te nemen, door hen op te roepen zich open te stellen voor de plausibiliteit van die 

achterliggende overtuigingen.  

Deze appellerende functie is van betekenis voor Hooglands poging de transcendentale 

kritiek van Dooyeweerd als een evocatief argument te beschouwen. Ook al kan er geen 

logisch dwingend verband bestaan tussen het immanente en het transcendente, daarmee kan 

nog niet ieder verband worden ontkend. Het is weliswaar onmogelijk om een transcendent 

gezichtspunt logisch dwingend af te leiden vanuit een immanente redeneerwijze (anders dan 

in de voorstelling die Dooyeweerd had van zijn transcendentale kritiek), maar het kan er wel 

op evocatieve wijze door worden ontsloten.29 Van belang is dat de transcendentale kritiek een 

vorm van kritiek is, ‘die in een bepaald opzicht nauw aansluit bij de immanente kritiek en wel 

in deze zin, dat zij niet bij de resultaten van een eventuele immanente kritiek wil blijven staan, 

maar wil zoeken naar vooronderstellingen en axioma’s die voor de gebleken antinomieën een 

alternatieve oplossing zouden kunnen bieden’ (Hoogland, 1994, 125). Een evocatieve 

argumentatie gaat dus verder dan een immanente kritiek. In een argumentatie in evocatief 

verband wordt aangesloten bij de spanningen en tegenstrijdigheden die aan een bepaald 

paradigma of een theoretische zienswijze inherent zijn (immanente kritiek) om vervolgens een 

ontsluitend perspectief te schetsen door tegenover de (impliciete) vooronderstellingen van het 

bekritiseerde gezichtspunt eigen, alternatieve en ontsluitende vooronderstellingen te plaatsen.  

De pretentie van Dooyeweerds transcendentale kritiek om op transcendentaal niveau 

via deductie aan te tonen dat in iedere vorm van wijsgerig en theoretische denken 

onvermijdelijk moet worden uitgegaan van bepaalde wijsgerige grondideeën is volgens 

Hoogland tot mislukken gedoemd. In het gesprek tussen de filosofie van Dooyeweerd en de 

immanentiefilosofie zoekt Hoogland naar een opening vanuit de idee dat de transcendentale 

kritiek gezien kan worden als een poging om een aan het immanentie-standpunt transcendent 

                                                 
29 Pieter Vos over ironie en existentiële waarheid bij Kierkegaard: ‘Ironie is voor Kierkegaard zo belangrijk 
omdat ze de tegenstelling tussen innerlijkheid en uiterlijkheid uitdrukt. ….. Er is een kloof tussen de niet direct 
mee te delen innerlijkheid en de directe vorm van wat indirect wordt meegedeeld. Het is deze spanning tussen 
innerlijkheid en uiterlijkheid, wezen en verschijning die nodig is om existentiële waarheid mee te delen. Datgene 
wat meegedeeld wordt kan namelijk niet meegedeeld worden als objectieve waarheid maar is slechts waar als en 
voor zover het door de ontvanger wordt verinnerlijkt en vorm krijgt in het eigen bestaan’ (Vos, 2017, 6 / 7). 
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gezichtspunt te ontsluiten; en hij wijst daarbij op de gedeelde zorg rond de problematiek van 

de antinomie. In die zin opgevat zou de transcendentale kritiek moeten worden beschouwd 

‘als een poging om aansluitende bij een theoretisch probleem dat tot uitdrukking komt in het 

ontstaan van antinomieën, voorstellen aan te dragen voor gezichtspunten (vooronderstellingen 

en axioma’s) die het mogelijk maken dergelijke antinomieën te vermijden’ (Hoogland, 1994, 

128). 

De vraag die tegen de achtergrond van deze zienswijze naar voren komt, luidt: in 

hoeverre wijst het verschijnen van bepaalde spanningen en antinomieën in theorieën 

noodzakelijkerwijze op impliciete vooronderstellingen of uitgangspunten van die theorie? Of 

kunnen zij ook uitdrukking zijn van problemen die in de theoretisch geduide werkelijkheid 

zelf spelen? Hoogland probeert aan de hand van de analyse van de filosoof Kesselring te laten 

zien dat antinomieën in het denken ontstaan door het overvragen (verabsoluteren) van een 

bepaald theoretisch perspectief. Met andere woorden: de antinomie is gegeven met de 

overvraging van een bepaald theoretisch gezichtspunt door het een zichzelf funderende rol te 

laten spelen. In zijn benadering laat Kesselring (1984, 116) zien “dat antinomieën daar 

ontstaan, waar een bepaald begrippenkader op zijn grenzen stuit’’. De kiem voor het ontstaan 

van antinomieën ligt juist daar waar een bepaald begrippenkader zichzelf in het object van het 

denken ‘mit-thematisiert’. In deze zin opgevat kan de antinomie niet meer worden opgelost 

door een verdere exploratie van het bestaande begrippenkader, hetgeen een transcenderende 

beweging noodzakelijk maakt. Alleen door te erkennen dat een bepaald conceptueel kader 

ontoereikend is om zichzelf te begrijpen of funderen, kan het ontstaan van dergelijke 

antinomieën worden opgelost. 

De hier voorgestelde versie van Hoogland van de transcendentale kritiek laat de 

pretentie los op logisch dwingende wijze aan te kunnen tonen dat spanningen en 

tegenstellingen in een theorie op impliciete en dogmatische voortheoretische 

vooronderstellingen wijzen. Zij probeert echter wel de dialoog over de vooronderstellingen op 

gang te brengen door alternatieve, ontsluitende vooronderstellingen naar voren te brengen. Er 

wordt een appel gedaan om deze alternatieven te overwegen teneinde de door de immanente 

kritiek aan het licht gebrachte spanningen en tegenstellingen te overstijgen. Een evocatieve 

argumentatie ‘bewijst’ niets, maar kan wel helpen om te begrijpen waarom een bepaalde 

theorie er maar beperkt in slaagt een bepaald probleem op te lossen. Volgens Hoogland is de 

uitdaging in hoeverre een transcendentale kritiek erin slagen kan vanuit de immanente 

kenmerken van de filosofische discussie transcendente gezichtspunten te ontsluiten 

(Hoogland, 1994, 130). De filosofische benadering van Dooyeweerd laat zien dat immanente 
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spanningen in het wijsgerig-theoretisch denken samenhangen met impliciete normatieve 

vooronderstellingen in dat denken. Dooyeweerd benadrukt dat elk wijsgerig-theoretisch 

denken altijd een beroep doet op niet te theoretiseren levensovertuigingen. Theoretici die dat 

ontkennen, raken zijns inziens onvermijdelijk verward in een theoretische dialectiek. Zijn 

filosofie probeert te laten zien dat in het wijsgerig-theoretisch denken altijd al 

voortheoretische ideeën over oorsprong, eenheid en samenhang in verscheidenheid van de 

werkelijkheid aanwezig zijn. Door deze voortheoretische ideeën niet te expliciteren, maar als 

het ware verborgen hun werk te laten doen, kunnen zij tot antinomieën leiden. Zo beschouwd 

is de inzet van Dooyeweerds transcendentale kritiek er niet op gericht om tot een afwijzing 

van andere theorieën of gezichtspunten te komen, maar om een bijdrage te leveren aan een 

beter begrip van de beperkingen die aan een bepaald theoretisch gezichtspunt kleven om een 

bepaald probleem toereikend in beeld te krijgen. De tot een minimum-argument gereduceerde 

transcendentale kritiek scherpt volgens Hoogland onze aandacht voor vormen van 

argumentatie die overstijgende gezichtspunten kunnen ontsluiten.  

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat Dooyeweerd met zijn transcendentale 

kritiek beoogt aan te tonen dat in iedere wetenschappelijke theorie noties een rol spelen die 

het immanent theoretische kader overstijgen. Dooyeweerd spreekt hier van een ‘innerlijk 

aanknopingspunt tussen religie / levensbeschouwing en theoretisch denken’ (Dooyeweerd, 

1960). Hoogland stemt in met de intentie van deze transcendentale kritiek zonder evenwel 

met Dooyeweerds argumentatie tot in al haar technische details in te stemmen. Hij spreekt van 

een evocatieve argumentatie. In een dergelijke argumentatie is geen sprake van een logisch 

dwingende relatie tussen premissen en gevolgtrekkingen: er wordt niets bewezen, hoogstens 

worden de aanhangers van het bekritiseerde gezichtspunt uitgenodigd alternatieve, hun eigen 

zienswijze overstijgende gezichtspunten te overwegen om de problemen van het eigen 

theoretische perspectief te overwinnen. Hooglands alternatief is erop gericht om een beter 

begrip te krijgen van de beperkingen die aan een bepaald theoretisch gezichtspunt kleven om 

een bepaald probleem toereikend in beeld te krijgen. De nadruk ligt daarbij op de invloed die 

uitgaat van impliciete normatieve vooronderstellingen – vooronderstellingen met een 

voortheoretisch karakter. Bij de kritische analyse van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s richt ik mij op voortheoretische aannames en vooronderstellingen 

die de wetenschappelijke argumentatie beïnvloeden. 
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2.4 De modaliteitenleer en het economische aspect van de werkelijkheid  

 

Zoals uit de deelvragen blijkt, wil ik, nadat ik een immanente kritiek heb geformuleerd op 

beide economische duurzaamheidsparadigma’s en de oorzaak van de immanente spanningen 

heb geduid in termen van verzwegen normatieve uitgangspunten (deelvraag 1), beide 

paradigma’s confronteren met de zienswijze van Dooyeweerd op de economische 

wetenschap. In zijn opvatting van het economisch aspect probeert Dooyeweerd recht te doen 

aan de intrinsieke normativiteit van het economische. Het doel is om het bekritiseerde 

gezichtspunt van de twee paradigma’s te confronteren (in de zin van uitnodigen tot een open 

dialoog) met alternatieve, de eigen zienswijze overstijgende vooronderstellingen om de 

problemen van het eigen gezichtspunt te kunnen overwinnen. Voor dat doel is het nodig om 

eerst uitgebreider in te gaan op een ander belangrijk onderdeel van Dooyeweerds 

wijsbegeerte: zijn modaliteitenleer en de plaats daarin van het economische aspect.30  

 

2.4.1 De modaliteitenleer 

 

Wetenschap gaat over de werkelijkheid zoals die zich in de concrete menselijke ervaring 

aandient - zij is altijd secundair ten opzichte van de dagelijkse ervaring. In de theoretische 

denkhouding valt de werkelijkheid uiteen in verschillende aspecten: het theoretisch denken 

richt zich intentioneel op één van de aspecten (ervaringswijzen) en maakt deze los uit de 

samenhang (door abstractie) waarin zij in de dagelijkse ervaring aan ons verschijnt. Oftewel, 

wetenschap is een vorm van modelmatige, schematiserende (re)constructie van de 

werkelijkheid, die is gebaseerd op theoretische abstractie van een bepaald aspect uit de 

integrale samenhang van de dagelijkse ervaring. In zijn modaliteitenleer werkt Dooyeweerd 

zijn ontologie van de geschapen werkelijkheid uit. Die werkelijkheid kan in zijn visie worden 

geduid als een wetsorde waaraan alle zijnden onderworpen (subject) zijn (de subjectszijde van 

de wetsorde): een kosmische wetsorde die verwijst naar God als Schepper (de wetszijde van 

wetsorde). Het gaat in dezen om een samenhang of correlatie: wetten en subjecten (zijnden 

die aan de wetten onderworpen, ‘subject’ zijn) zijn correlaat, ze zijn als zodanig op elkaar 

betrokken en bestaan in een relationele samenhang. 

                                                 
30 Massink en Jochemsen geven aan hoe de benadering van Dooyeweerd vruchtbaar kan zijn bij de analyse van 
het concept duurzame ontwikkeling. Zij wijzen op de meer-dimensionaliteit van het concept en de meer-
dimensionaliteit van Dooyeweerds modaliteitenleer (hoe verhouden zich de drie dimensies van duurzame 
ontwikkeling tot elkaar); en de door Dooyeweerd veronderstelde inherente normativiteit van de geschapen 
werkelijkheid (Massink en Jochemsen, 2018). 
 



60 
 

Het gaat in de aspectenleer om de verscheidenheid aan en de onderlinge samenhang 

van die aspecten, ook wel zijnswijzen of modaliteiten genoemd, van de werkelijkheid. Daarbij 

verwijst deze samenhang boven zichzelf uit naar een oorsprong en bestemming van die 

werkelijkheid. Geen enkel aspect van de werkelijkheid bestaat op zichzelf, maar alle aspecten 

zijn opgenomen in een onderlinge samenhang, waarin alles naar elkaar verwijst en boven 

zichzelf uit verwijst naar haar oorsprong en bestemming. Dooyeweerd: ‘In geen der zin-zijden 

ligt de volheid der tijdelijke werkelijkheid’ en ‘In iedere zijde van onzen kosmos drukt zich 

uit de samenhang aller zijden en ook deze samenhang wijst boven zichzelve uit naar een 

diepere totaliteit, die zich in dien samenhang uitdrukt’ (Dooyeweerd, 1935a, 473 / 5). Deze 

zienswijze van Dooyeweerd betekent dat wie recht wil doen aan de zinsamenhang waar alle 

aspecten uitdrukking van zijn en in hun onderlinge afhankelijkheid naar verwijzen, 

uiteindelijk ook niet om vragen naar oorsprong, samenhang in verscheidenheid en 

bestemming van die werkelijkheid heen kan. Voor Dooyeweerd zijn al die noties noodzakelijk 

transcendent aan ons denken. Het zijn vooronderstellingen van ons denken, die niet door ons 

denken zelf afgeleid of gededuceerd kunnen worden, maar wel door middel van een 

transcendentale analyse kunnen worden benaderd. 

De verscheidenheid van de werkelijkheid wordt door Dooyeweerd gereconstrueerd in 

termen van een ‘waaier’ van ervaringswijzen, modaliteiten of aspecten die elk door een eigen 

zinkern en onherleidbare ordening of wetmatigheid gekenmerkt worden, de ‘souvereiniteit in 

eigen kring’ (Dooyeweerd, 1935a, 67). Dat betekent dat alle aspecten binnen de zintotaliteit 

een eigen oorspronkelijke kring van wetten hebben, waaraan de zijnden binnen deze aspecten 

onderworpen zijn. De wetszijde van de geschapen werkelijkheid valt in de theoretische 

analyse dus uiteen in een verscheidenheid van aspecten. Aspecten betreffen de manier waarop 

een ding zich manifesteert of de wijze waarop het ding wordt ervaren, de zijnswijzen van de 

dingen van de werkelijkheid: ‘Binnen de orde van de tijd vertoont onze ervaringshorizon en 

de daarin besloten empirische werkelijkheid namelijk een grote verscheidenheid van 

fundamentele ervaringswijzen of modi, die als zodaanig niet betrokken zijn op het concrete 

wat onzer ervaring – bijv. op concrete dingen, gebeurtenissen enz. – maar op het hoe, op de 

bijzondere wijze, waarop we de werkelijkheid ervaren’ (Dooyeweerd, 1960, 229). Aspecten 

zijn dus geen individuele dingen die op zichzelf bestaan: het is de hoe-ervaring die de 

concrete wat-ervaring van de werkelijkheid eerst mogelijk maakt (zie Blosser, 2012, 103). 

Alle aspecten zijn opgenomen in een onderlinge samenhang, een scheppingsmatig ingestelde 

zintotaliteit: een geschonken werkelijkheid die het mogelijk maakt de verscheidenheid van 

aspecten als een zinvolle samenhang te ervaren. Dooyeweerd wijst het zoeken naar een 
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werkelijkheid achter de verschijnselen af. Zin en betekenis ‘liggen’ in de werkelijkheid zoals 

die in de dagelijkse ervaring tot ons komen. Het zin-zijn van de zijnden is dus niet een 

constructie die door (menselijke) subjecten aan het zijn wordt toegekend, maar het is op een 

bepaalde manier intrinsiek onderdeel van de zijnden. Door het correlaat (op elkaar afgestemd) 

zijn van wets- en subjectszijde is zin niet iets wat aan de zijnden wordt opgelegd, maar waar 

zij op zijn ingesteld. Daarmee zet Dooyeweerd zich af tegen het moderne Verlichtingsdenken, 

waarin de zin van het zijn iets is wat door het subject aan het zijn wordt toegekend of 

toegevoegd. Tegenover deze Verlichtingsfilosofie vindt Dooyeweerd daarom dat goede 

wetenschap het op zin ingestelde karakter van de werkelijkheid moet respecteren. In zijn 

ontologie neemt Dooyeweerd afstand van de klassieke en de moderne opvatting van 

rationaliteit. Bij de laatst genoemde opvattingen is rationaliteit iets exclusiefs, verbonden met 

hetzij het wezen van de werkelijkheid, hetzij met de kennis ervan. Dooyeweerd wijst die 

exclusiviteit af. Voor hem is rationaliteit een aspect van de werkelijkheid naast en in 

samenhang met de andere aspecten. Het logische of rationele is dus niet exclusief bepalend 

voor de werkelijkheid of voor de kennis ervan. Het gaat in de wetenschap niet om het 

rationele karakter van de werkelijkheid zoals in de klassieke filosofie, en ook niet om de 

rationele beheersing van de werkelijkheid zoals in de moderne tijd, waarbij het wetmatige uit 

de logische kenmerken van het denken worden afgeleid. 

Wetten kunnen worden opgevat als regels die de concrete verschijnselen in de 

werkelijkheid mogelijk maken en tegelijk beperken. Er zijn met andere woorden wetten in de 

werkelijkheid en er zijn verschijnselen die door deze wetten kunnen bestaan. Met zijn 

benadering bouwt Dooyeweerd voort op de idee van de onlosmakelijke verbondenheid van 

materie met natuurwetten: een correlatie tussen orde en verschijnselen die deze orde vertonen. 

Het is deze eerder genoemde hoofdonderscheiding tussen wet en subject vanwaaruit 

Dooyeweerd in zijn filosofie naar de werkelijkheid kijkt.  

Volgens Dooyeweerd zijn er vijftien verschillende aspecten te onderscheiden. 

Belangrijke vragen die samenhangen met Dooyeweerds kosmische wetsorde zijn: wat maakt 

een wetskring tot een wetskring die zich én onderscheidt van de overige wetskringen én die 

tegelijkertijd in die onderscheiding (verbijzondering) toch alleen in samenhang kan worden 

gezien binnen het geheel van de wetskringen? (Dooyeweerd, 1935b, 48). De vraag naar het 

criterium van de wetskring als zinzijde van de tijdelijke werkelijkheid is van kentheoretische 

aard, namelijk: hoe kan worden onderkend ‘wat een wetskring als onherleidbare zin-zijde der 

werkelijkheid’ tot een wetskring maakt? Dooyeweerd: ‘Wanneer wij de kennistheoretische 

vraag in haar diepsten grond peilen, dan is het niet langer mogelijk aan de kennistheorie een 
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geïsoleerd probleemgebied toe te wijzen, doch blijkt zij onafscheidelijk samen te hangen met 

het theoretisch inzicht in de geheele structuur van den kosmos en met onze zelf-kennis, die 

van boven-theoretisch karakter is’ (Dooyeweerd, 1935b, 5). Alleen door een theoretische 

abstractie kan een begrip van de wetskring worden verkregen, waarbij niet vergeten mag 

worden dat deze theoretische abstractie niet autonoom is. Door de theoretische abstractie 

worden de zinzijden van de werkelijkheid in logische discontinuïteit uiteengesteld. Deze 

wijsgerig-theoretisch visie op de kosmische wetsorde impliceert dat het theoretisch criterium 

van de wetskring in die kosmische wetsorde moet zijn gefundeerd. De volgorde van de 

wetskringen kan alleen worden vastgesteld door analyse van de functionele zinstructuur van 

de wetskringen. Daarbij gaat het erom een generale grondzin die een wetskring van de andere 

afgrenst, op te sporen: een grondzin die in zijn analytisch-synthetische abstractie aan de 

functionele zinstructuur van de wetskring recht doet. Iedere wetskring is ‘naar zijn 

functioneelen grondzin niet anders dan een tijdelijke modale zinbreking van de religieuze zin-

volheid; de wetskring is, als zin-functie, in eigen zin-structuur de uitdrukking van heel den 

tijdelijken zin-samenhang’ en moet dan ook in ‘de tijdelijke volgorde der wetskringen in 

iedere functioneelen zin-modaliteit haar uitdrukking vinden’ (Dooyeweerd, 1935b, 56). 

Dooyeweerd heeft, na het loslaten van de overtuiging dat de tijd zelf ook als een 

aspect of een modale functie gezien zou kunnen worden, de gedachte ontwikkeld van een 

‘universele’ of ‘kosmische’ tijd. Daarmee zijn tijd en verscheidenheid aan elkaar gekoppeld. 

Met het adjectief ‘kosmisch’ wil Dooyeweerd duidelijk maken dat de tijd ‘de gehele 

werkelijkheid in al haar aspecten en structuren doortrekt en omsluit, doorschrijdt en 

transcendeert’ (van Woudenberg, 2004, 164). Daarmee zijn tijd en verscheidenheid aan elkaar 

gekoppeld: tijd roept als het ware verscheidenheid op. Oftewel, de kosmische tijd ligt ten 

grondslag aan de verscheidenheid van de modale aspecten en manifesteert zich als ‘tijd-

volgorde’ van de aspecten. De aspecten (zinzijden) van de werkelijkheid staan niet 

willekeurig naast elkaar, maar zijn samengevoegd in de tijdsorde van de kosmische wet. Zijn 

gedachte van ‘kosmische tijd’ illustreert Dooyeweerd met het beeld van de prismatische 

uiteenbreking van het zonlicht in de zeven kleurengamma’s van het spectrum. Er is sprake 

van een kleurendifferentiatie die bestaat dankzij het ongebroken licht (‘zin-totaliteit of zin-

volheid’) en dat bestaat weer dankzij de lichtbron (Oorsprong). Dooyeweerd: ‘Het zonlicht 

breekt door het prisma voor het oog uiteen in de bekende zeven kleurengamma’s van het 

spectrum. Alle kleurengamma’s zijn in zich zelve onzelfstandige brekingen van het 

ongebroken licht, en geen dezer kleurengamma’s kan als integraal der kleurendifferentieering 

worden aangemerkt. Voorts: geen der zeven kleurengamma’s is in het spectrum buiten den 
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samenhang met de overige bestaanbaar’ (Dooyeweerd, 1935a, 66). Het prisma dat het breken 

van de kleuren realiseert is de kosmische tijd ‒ door het prisma wordt de zinvolheid gebroken 

in de tijdelijke zinzijden. Anders gezegd: de kleurendifferentiatie staat voor de 

verscheidenheid van de modale aspecten. De aspecten zijn in het ongebroken licht van de hen 

transcenderende religieuze kosmische wetsorde betrokken op hun absolute oorsprong en 

eenheid ‒ zij wijzen naar hun absolute oorsprong en radicale eenheid, en in hun onderlinge 

samenhang en betrokkenheid brengen zij deze oorsprong en eenheid tot uitdrukking (zie Van 

Eikema Hommes, 1982, 35). Zinverscheidenheid en zinsamenhang, maar ook de 

soevereiniteit in eigen wetskring worden aldus ter sprake gebracht vanuit de idee van de 

religieuze zinvolheid.  

De functionele grondzin van de wetskring vertoont een structuur die is opgebouwd 

rond een zinkern, een terugverwijzen naar eerdere wetskringen (retrocipaties) en een 

vooruitwijzen naar latere wetskringen (anticipaties). Ieder modaal aspect van de werkelijkheid 

wordt gekenmerkt door een zinkern die moet worden beschouwd in het licht van de 

synthetiserende werking van de zintotaliteit. Met behulp van de zinkern kan de modale 

zinbijzonderheid van een aspect in een idee worden gevat, zonder dat deze als zodanig in 

begrip te vatten is. Dooyeweerd wijst erop, ‘dat een gebruik van de idee als ware zij een 

begrip, tot een subjectief-theoretische nivelleerling van de modale zin-grenzen der 

wetskringen moet leiden, ..’ (Dooyweerd, 1935b, 132). Het theoretisch denken, aldus 

Dooyeweerd, kan in de idee van een modale zin alleen de tijdelijke zin-samenhang tussen de 

verschillende aspecten benaderen, maar nooit kan zij de idee tot begrip transformeren.  

De zinbijzonderheid als ‘onherleidbare eigen aard’ van het aspect waarborgt de 

‘souvereiniteit in eigen kring’ en bepaalt de structuur en inhoud van het desbetreffende aspect. 

De zinverscheidenheid van onderling onherleidbare kringen is voor de wetenschap gegeven. 

De zinkern van iedere modaliteit kan slechts als een niet theoretisch te reconstrueren 

‘intuïtieve’ idee worden geduid: ‘It is the very nature of the modal nucleus that it cannot be 

defined, because every circumscription of its meaning must appeal to this central moment of 

the aspect structure concerned. The modal meaning kernel itself can be grasped only in an 

immediate intuition and never apart from its structural context of analogies’ (Dooyeweerd, 

1953, 129). De zinkern geeft het eigene aan van de aspecten ten opzichte van elkaar, waarbij 

de retrocipaties en de anticipaties het aspect in zijn onverbrekelijke samenhang met de overige 

aspecten plaatsen. De anticipaties wijzen vooruit naar de zinmodaliteiten van alle latere 

kringen; retrocipaties wijzen terug naar de zinmodaliteiten van alle vroegere wetskringen 

(Dooyeweerd, 1935b, 56). Door hun anticipaties en retrocipaties, die om de zinkern zijn 
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geplaatst, zijn de aspecten (modi) op elkaar betrokken en verwijzen aldus naar een 

zintotaliteit.  

De plek van een aspect in de kosmische tijdsorde bepaalt het aantal anticipaties en 

retrocipaties. Hoe eerder een aspect in de universele tijd gevoegd is, hoe minder modale 

retrocipaties zijn modale structuur bevat en hoe meer modale anticipaties. En omgekeerd, hoe 

later een aspect in de universele tijd is geplaatst, hoe meer modale retrocipaties en hoe minder 

modale anticipaties (zie Van Eikema Hommes, 1982, 44). Dooyeweerd spreekt hier ook wel 

van architectonische differentiatie, waarbij geldt dat de kosmisch vroegere wetskringen alle 

kosmisch latere wetskringen funderen in een onomkeerbare zinsamenhang (substraatkringen). 

In de architectonische gedifferentieerde opbouw van wetskringen zijn er logischerwijze dus 

twee grenskringen. De eerste grenskring bezit geen retrociperende en de laatste geen 

anticiperende zinmomenten. De afwezigheid van retrociperende zinmomenten in de eerste 

grenskring betekent niet dat deze grenskring als absolute fundering mag worden geduid van 

de modale zin van de andere wetskringen. Dooyeweerd wijst erop, dat alle wetskringen in de 

kosmische tijd zijn gefundeerd en door de daarin heersende kosmische wetsorde zijn bepaald 

en begrensd: hij wijst iedere vorm van reductionisme af.  

 

De modale aspecten  

Dooyeweerd onderscheidt vijftien aspecten, te weten: het getalsaspect (aritmetisch), het 

ruimtelijk aspect, het kinematische, het fysisch-energetische (pas in Dooyeweerd (1955) heeft 

hij op basis van de wetenschappelijke stand van zaken het kinematische en het fysisch-

energetische aspect onderscheiden), het biotische, het psychische, het logisch-analytische, het 

cultuur-historische, het linguïstische (of talige), het sociale, het economische, het esthetische, 

het juridische, het ethische en het pistische aspect. Al deze aspecten zijn op de zintotaliteit 

betrokken door de ‘werkzame’ grondvraag naar de goddelijke oorsprong in het laatste aspect, 

het pistische of geloofsaspcet. De vijftien aspecten kunnen worden verdeeld in twee groepen. 

De eerste zes wetskringen betreffen de natuuraspecten van de tijdelijke werkelijkheid (de pre-

logische wetskringen). Deze aspecten worden tot de natuurzijden van de werkelijkheid 

gerekend. Wetmatigheden binnen deze aspecten zijn onafhankelijk van menselijke 

vormgeving (Van Eikema Hommes, 1982, 49). De wetskringen zeven tot en met vijftien 
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betreffen de normatieve aspecten van de tijdelijke werkelijkheid (de na-psychische 

wetskringen). Het logisch-analytische aspect is het eerste normatieve aspect.31 

 

Zoals eerder is aangegeven worden alle aspecten bepaald door een kring van wetten die 

specifiek gelden voor dat betreffende werkelijkheidsaspect. De wetmatigheden binnen de pre-

logische wetskringen hebben het karakter van een natuurwet: ze zijn niet te negeren of te 

breken (het voorbeeld van de wet van de zwaartekracht in de fysische wetskring). 

De wetten voor de wetskringen (modale wetten)  hebben vanaf het logisch-analytische 

aspect een normatief karakter, hetgeen inhoudt dat het subject zich ernaar behoort te gedragen 

(Hengstmengel, 2008). De normativiteit impliceert dat de betreffende wetten kunnen worden 

overtreden: indien dat het geval is, is er sprake van een niet-logische denkwijze. Er zijn in 

dezen twee voorwaarden in het geding: (a) de normatieve wetten (normatieve beginselen) 

vragen om menselijke erkenning, en (b) de normatieve wetten vragen na erkenning om 

toepassing op concrete dingen, toegesneden op concrete situaties (normatieve positivering). 

Logische wetten bijvoorbeeld moeten in hun geldigheid worden erkend, ‘maar vervolgens ook 

worden toegepast en uitgewerkt, gepositiveerd in de richting van het concrete menselijke 

kennen, (..)’ (Van Woudenberg, 2004, 87). 

Volgens Dooyeweerd is het aan de wetenschap om de normatieve wetten die 

verankerd zijn in de schepping binnen het haar ‘toevallende’ aspect op te sporen. 

Dooyeweerd: ‘Want hoe zal het theoretisch denken in staat zijn een juist begrip dezer zin-

zijden te vormen, wanneer de denker begonnen is de door God in dezen kosmos gelegde 

kosmische orde te verwerpen?’ (Dooyeweerd, 1935b, 95). Het is aan de wetenschap om de 

inherente zin en betekenis van het betreffende aspect te ontsluiten. Oftewel, in de wetenschap 

gaat het erom de verschillende wetmatigheden in de verschijnselen te onderzoeken en daaraan 

recht te doen. Geertsema: ‘Dat is niet neutraal objectief, maar heeft alles te maken, als het 

goed is, met de intrinsieke kwaliteit van die verschijnselen en daarom ook met hun 

normatieve dimensie’ (Geertsema, 2005, 12).  

Hieronder geef ik een toelichting bij die normatieve wetskringen die relevant zijn voor 

de studie. Het economische aspect wordt – gezien het feit dat het een centrale rol zal spelen in 

deze studie – als laatste en veel uitgebreider behandeld in paragraaf 2.4.2. 

 

                                                 
31  Het cultuur-historische aspect (8ste aspect) fungeert bij Dooyeweerd ‘als het knooppunt in het 
ontsluitingsproces van alle normatieve aspecten van de menselijke samenleving’ (van Eikema Hommes, 1982, 
52). 
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Het logisch-analytische aspect (het zevende aspect, Dooyeweerd, 1935b, 84) 

De zinkern van dit aspect kan worden omschreven als de analytische wijze van 

onderscheiden. Het gaat om een vorm van onderscheiden die kenmerkend is voor het 

wetenschappelijk kennen. Het logisch-analytische aspect in de alledaagse manier van denken 

is nog gesloten omdat daarin enkel retrocipaties naar de voorafgaande aspecten plaatsvinden. 

In het wetenschappelijk kennen (‘het voltrekken van theoretische denkactiviteiten’) betreft het 

een genormeerde activiteit. Om die reden is het mogelijk dat feiten met de normatieve 

wetskringen in strijd komen, omdat mensen in hun handelen geen recht doen aan de logische 

normativiteit. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand een conclusie trekt die niet 

logisch volgt uit de premissen. Zo iemand ‘overtreedt’ de logische normativiteit. De wetten 

binnen de logisch-analytische wetskring die het analytisch onderscheiden mogelijk maken, 

berusten op vier logische principes, te weten dat van de identiteit, van de uitsluiting van 

tegenspraak, van de uitgesloten derde en van de toereikende grond. Volgens Dooyeweerd 

wordt in het theoretische denken het logisch-analytische aspect ontsloten en verdiept door de 

anticiperende werking van de zin-momenten van de logisch-analytische wetskring op de in de 

kosmische tijdsorde latere (na-logische) aspecten. Voor Dooyeweerd is rationaliteit een aspect 

van de werkelijkheid, naast en in samenhang met de andere aspecten: het logische of rationele 

is niet herleidbaar tot de andere aspecten, en de andere aspecten zijn niet herleidbaar tot het 

logische. Het logische of het rationele is dus niet exclusief bepalend voor de werkelijkheid en 

ook niet voor de kennis ervan: het is een onmisbaar element, maar het is niet voldoende. In de 

wetenschap gaat het om inzicht in de wetmatigheid van de verschijnselen. Die wetmatigheid 

wordt onderzocht met instrumenten die door logisch denken worden bepaald, maar daarmee 

zijn die wetten zelf nog niet logisch: zij kunnen met andere woorden niet enkel uit de logische 

kenmerken van het denken worden afgeleid.  

 

Het cultuurhistorische aspect (het achtste aspect, Dooyeweerd, 1935b, 140 e.v.)  

De zinkern van het cultuurhistorisch aspect kan worden geduid als de beheersende wijze 

(macht, controle) waarop de vormgeving van de sociale betrekkingen tussen mensen naar een 

vrij ontwerp plaatsvindt (Van Eikema Hommes, 1982, 54). Dooyeweerd drukt het uit in 

termen van een cultuurhistorisch ontwikkelingsproces dat verloopt langs lijnen van macht in 

‘vrije, beheersende wijze van vormgeving’. Dit ontwikkelingsproces kan worden gezien als 

een proces van voortgaande differentiatie. Het cultuurhistorische aspect is het eerste na-

logische normatieve aspect. Dat het cultuurhistorische aspect na het logisch-analytische aspect 

komt, laat zich verklaren door de noodzakelijkheid van het kunnen maken van 
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onderscheidingen om het historische aspect verder te kunnen ontsluiten: bijvoorbeeld om de 

tegenstelling te kunnen aangeven tussen historisch en onhistorisch.  

 

Het sociale aspect (het tiende aspect, Dooyeweerd, 1935b, 216) 

Het sociale aspect draait bij Dooyeweerd om ‘interactie’. Met ‘interactie’ ligt de nadruk op 

het sociale verkeer tussen mensen (de sociale omgang) en wordt duidelijk dat het gaat om 

‘regels van fatsoen, hoffelijkheid, takt, enz., waaraan de mensen in hun feitelijke 

omgangsrelaties gebonden zijn’ (Van Eikema Hommes, 1982, 62).  

 

Het economische aspect (het elfde aspect, Dooyeweerd, 1935b, 84 / 216 ) 

Zie par. 2.4.2.  

 

Het ethische aspect (het veertiende aspect, Dooyeweerd, 1935b, 94 / 98) 

Dooyeweerd ontleent zijn perspectief op de ethiek aan de christelijke wetsidee. Het is 

belangrijk de grotere samenhang waarbinnen het normatief bepaalde menselijk handelen is 

geplaatst duidelijk voor ogen te hebben. Met andere woorden: bij het denken over moraal 

moet worden beseft dat het ethische aspect is geplaatst in een kosmische wetsorde, een van 

God gegeven orde. Van Woudenberg: ‘(..) ze is gericht op een theoretische totaalvisie, een 

theoretische visie waarin het totaal van het menselijk handelingsleven kan worden geplaatst 

en begrepen’ (Van Woudenberg, 2004, 108). Door de anticipatie van het ethische aspect op 

het geloofsaspect is er sprake van de uiteindelijke ‘transcenderende’ gerichtheid van het 

ethische op de religieuze zinvolheid. Dooyeweerd omschrijft de zinkern van het ethische 

aspect als ‘liefde’: ‘De originaire kern dezer zinmodaliteit is slechts te vinden in de liefde’ 

(Dooyeweerd, 1935b, 98). Liefde is betrokken op de naaste – zij moet van de christelijke 

religie worden onderscheiden. Van Eikema Hommes spreekt van morele liefdesverhoudingen 

binnen de tijdelijke werkelijkheid en noemt als voorbeelden echtelijke liefde, ouder- en 

kinderliefde, vriendschap, solidariteit tussen werknemers (Van Eikema Hommes, 1982, 62 / 

63). Het betreft subject-subjectrelaties die bepaald zijn door het ethische aspect. Daarbij is het 

belangrijk te benadrukken dat ook voor het ethische aspect geldt dat wets- en subjectszijde 

met elkaar samenhangen, correleren. Het menselijk handelen veronderstelt (gaat vooraf aan) 

de normatieve sfeer, ‘omdat deze het handelen mogelijk doet zijn’ (Van Woudenberg, 2004, 

107). 
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Het geloofsaspect (het vijftiende aspect, WdW 2, 227 e.v.) 

Dooyeweerd omschrijft de zinkern van het geloofsaspect als ‘de transcendentale zekerheid in 

de tijd, in de gegrepenheid in het hart onzer existentie door een openbaring van de Archè’ 

(Dooyeweerd, 1935b, 230). Het gaat daarbij om het geloof in de betekenis van geloofsfunctie, 

het menselijk vermogen om hoe dan ook iets te kunnen geloven, en dus niet om de inhoud van 

dat wat geloofd wordt. De geloofsfunctie doet de mens uitstaan naar de vraag van de 

goddelijke oorsprong. De onherleidbare eigen aard van het geloofsaspect is gelegen in de 

betrokkenheid van het (religieuze) hart op de openbaring van de goddelijke oorsprong. Als 

‘hoogst’ gelegen grensaspect is het geloofsaspect direct betrokken op de religieuze 

zinvolheid. Anders gezegd, het betreft een transcendentale tijdsrichting die het geloofsaspect, 

het hoogst gelegen grensaspect van de kosmische wetsorde, kenmerkt. 

Religie is volgens Dooyeweerd van boventijdelijke aard. In tegenstelling tot het 

geloofsaspect is religie niet ingevoegd in de modale structuur van de tijdelijke werkelijkheid. 

Bij religie gaat het om de betrokkenheid van het religieuze hart van de mens op de religieuze 

zinvolheid. Indien religie in de modale structuur van de tijdelijke werkelijkheid wordt 

gevoegd is er het gevaar van het vereenzelvigen van geloof en religie. Met andere woorden: in 

dat geval zou religie naast de andere wetskringen bestaan en op die manier zou het dan niet 

meer als wortel van ons bestaan kunnen fungeren. In paragraaf 2.3.2 heb ik gewezen op de 

kritiek die is uitgeoefend op de wijze waarop Dooyeweerd probeert de drie grondideeën van 

oorsprong, eenheid en samenhang van de werkelijkheid met een theoretische argumentatie te 

betrekken op de religieuze grondmotieven van schepping, zondeval en verlossing. 

Het is aan de wetenschap (gekwalificeerd door het logisch-analytisch aspect) om 

binnen haar onderzoeksgebieden recht te doen aan haar inherent normatieve karakter van de 

verschijnselen die zich daarin voordoen. Gezien dit normatief karakter is het dus een 

principiële misvatting te spreken van een waardevrije wetenschap: wetenschap heeft 

rechtstreeks met zin te maken (zinzijden van de werkelijkheid). Ieder aspect heeft betrekking 

op een eigen zinperspectief vanwaaruit wij de werkelijkheid ervaren: wij ervaren die 

werkelijkheid niet als neutraal, maar in haar zin en betekenis. De wetenschap is gebaseerd op 

het losmaken van die verschillende aspecten uit hun integrale samenhang zoals ze in de 

alledaagse ervaring gegeven zijn. Dit betekent, in de woorden van Geertsema, dat de 

wetenschap is ingebed in het geheel van het menselijke antwoord-zijn, de 

verantwoordelijkheid, maar ook het verlangen en de verwachting van mensen, hun uitstaan 

naar datgene wat onze tijdelijke werkelijkheid transcendeert. De wetenschap als uitdrukking 

van het menselijk verlangen naar kennis moet recht doen aan de werkelijkheid zoals ze is en 
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zoals ze bedoeld is. Anders gezegd, de wetenschap dient aan de intrinsieke zin en betekenis 

van de werkelijkheid recht te doen en die zin en betekenis verder te ontsluiten. Geertsema 

spreekt in dit kader van het zogeheten cultuurmandaat (Genesis 1): de opvatting dat 

wetenschap mag dienen om de gebrokenheid van het bestaan te verzachten en dat zij ook 

creatief mag worden gebruikt voor de verdere ontplooiing van de schepping (Geertsema, 

2005). Dit betekent dat ook de economische wetenschap erop gericht moet zijn om op haar 

eigen manier (methodisch) de werkelijkheid te ontsluiten en haar zo tot ontplooiing te 

brengen. Die eigen manier impliceert, conform de theorie van de modale aspecten, dat de 

wetten van de economie niet kunnen worden herleid tot één van de andere aspecten (dus ook 

niet tot de wetten van het logisch aspect). Het onderzoek binnen het economische aspect richt 

zich op de schaarste die wij ervaren in onze dagelijkse werkelijkheid. Schaarste die dwingt tot 

het maken van keuzes: welke middelen voor welke behoeften inzetten? Bij het maken van 

deze keuzes moet recht worden gedaan aan de inherent normatieve aard van dit aspect.  

 

2.4.2 Het economische aspect van de werkelijkheid 

 

In paragraaf 2.4.2 komt het economisch aspect van de werkelijkheid aan de orde. Ik doe dat in 

twee subparagrafen. In subparagraaf 2.4.2.1 beschrijf ik Dooyeweerds opvattingen inzake het 

economisch aspect van de werkelijkheid. Uit deze opvattingen vloeit zijn visie op de 

economische wetenschap voort. Ik sluit deze subparagraaf af met een toelichting op het 

verschil tussen Dooyeweerds visie op de economische wetenschap en de neoklassiek 

economische benadering. In paragraaf 2.4.2.2 vergelijk ik Dooyeweerds visie op de 

economische wetenschap met drie andere opvattingen over deze wetenschap. Ik ga met name 

nader in op de duidingen van het begrip schaarste in de verschillende benaderingen. Met deze 

aanpak wil ik het normatieve karakter van het economische zoals door Dooyeweerd is 

opgevat verhelderen.  

 

2.4.2.1 Dooyeweerds opvattingen over het economisch aspect van de werkelijkheid en 

zijn visie op de economische wetenschap 

 

Bij zijn analyse van het economische aspect richt Dooyeweerd zich op de discussies over de 

grondslagen van de economische wetenschap, de verhouding van de economische wetenschap 

tot andere disciplines en de plaats van dit aspect in de kosmische tijdsorde. Daarbij gaat het 

om de aard en de modale structuur van het economische aspect, ‘die de eenheid van het 
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wetenschappelijk economisch gezichtspunt in alle typische verscheidenheid van de materiële 

onderdelen van deze vakwetenschap moet waarborgen’ (Haan, 1975, 19).32 De plaatsbepaling 

van het economische aspect in de kosmische orde vereist een analyse van de structuur van de 

werkelijkheid in haar geheel; en deze plaats in de modale structuur van de werkelijkheid 

bepaalt de structuur en de aard ervan. Het economische aspect komt in de kosmische orde na 

het logische aspect, wat betekent dat het economische inherent normatief van aard is. Haan 

verwoordt dit als volgt: “A ‘norm’ is always a rational standard, founded in the logical 

manner of distinction. As economic science studies human behaviour according to economic 

norms, economics is per definitionem a normative science, in contrast with the study of the 

laws of nature” (Haan,  1971, 160). De economische wetenschap is normatief in zichzelf en 

kan niet waardenvrij worden beoefend; zij is erop gericht om op haar eigen manier 

(methodisch) de inherente zin en betekenis van het economische aspect te ontsluiten. 

Het normatieve karakter van het economische krijgt betekenis door haar zinkern en 

haar inbedding in de zinsamenhang. Dooyeweerd zegt het volgende over het economische 

aspect: ‘Bij de analyse van de algemene structuur van het economisch aspect dient voor alles 

het kernmoment te worden opgespoord, dat aan dit aspect zijn onherleidbare geaardheid en 

eigenwettelijkheid waarborgt. Dan dienen de zgn. analogische of terugwijzende momenten in 

deze structuur te worden geanalyseerd, die in het economisch aspect den innerlijken 

samenhang met alle vroegere aspecten der werkelijkheid waarborgen (…). En eindelijk de 

zgn. anticipeerende of vooruitwijzende momenten in deze structuur, die in het economisch 

aspect zelve den innerlijken samenhang met de latere aspecten (…) handhaven en die ter  

laatste instantie den theoretischen blik richten op den religieuzen wortel van heel het 

economisch leven. (…)’ (Dooyeweerd, 1946, 3). Haan wijst erop dat het veronachtzamen van 

de inbedding van het economisch aspect in de zinsamenhang tot gevolg heeft dat in 

economische theorieën de aard van economische problemen, zoals die zich manifesteren in de 

empirische realiteit, over het hoofd worden gezien (Haan, 1971, 19 / 23). 

Het is aan de economische wetenschap om de normatieve economische wetten die 

verankerd zijn in de schepping op te sporen. Dooyeweerd: ‘In den economischen wetskring is 

de mensch economisch subject aan eigengeaarde economische handelingsnormen, niet aan 

normen der moraal’.33 Economisten dienen de economische wetten als normatieve beginselen 

                                                 
32 Zie voor een diepgaande bespreking van de zinkern van het economisch aspect van de werkelijkheid ‘Wegen 
in de economische wetenschap 1 en 2’, Haan (1972, 1974). 
33  Dooyeweerd, Dictaat Inleiding Encyclopaedie der rechtswetenschap (Amsterdam: z.j). p. 49 (niet-
gepubliceerd en aanwezig in het archief van Dooyeweerd: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Lade 41). 
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in het licht van de economische zinkern verder te concretiseren. Haan wil het uitgangspunt 

van de economie kiezen in een principe, liever dan in een premisse: een dergelijk 

uitgangspunt is vruchtbaarder, ‘omdat het een beter inzicht belooft in de praktijk, in het 

feitelijk menselijk handelen’. Hij tekent daarbij aan dat een principe zijn geldigheid behoudt, 

ook als er niet naar gehandeld wordt. Haan: ‘Een principe is geen hypothese, die zijn 

geldigheid ‒ ook theoretisch ‒ verliest als er niet aan voldaan is, maar een norm welker 

functionering niet ophoudt wanneer er niet aan gehoorzaamd wordt’ (Haan, 1974, 2). Het veld 

van onderzoek voor de economie hoeft volgens Haan niet gefundeerd te worden in 

veronderstellingen, juist omdat het uitgangspunt van de economie als principe verschilt van de 

premisse als vertrekpunt. Met andere woorden: wanneer de economie haar uitgangspunt 

neemt in een principe, is het niet nodig om het feitelijk menselijk leven dat moet worden 

onderzocht te formaliseren in het keurslijf van exact bepaalde voorwaardenconstructies. Haan: 

‘Dit betekent dat de "natuurwetenschappelijke" gedetermineerdheid geen formeel-logische eis 

meer behoeft te zijn en dat de weg open komt te liggen voor de ontwikkeling van een 

intrinsiek economische methodologie’ (Haan, 1974, 2). Met deze duiding beklemtoont Haan 

het belang van het onderscheid in een wetszijde en een subjectszijde in de economische 

wetenschap (een onderscheid van belang ten aanzien van het economische gedrag), waarbij de 

wetszijde normatief van aard is.  

De zinkern van het economische aspect geeft het onderscheid van dit aspect ten 

opzichte van de andere aspecten aan en daarmee de ‘eigenwettelijkheid’ (soevereiniteit in 

eigen kring) van de economische wetenschap. Het is het criterium voor de afbakening van het 

veld van onderzoek voor de economie. Dooyeweerd wijst erop dat in de neoklassieke 

economische visie de economische wetenschap wordt geduid zonder verdere modale 

kwalificatie: ‘Economy demands the balancing of needs according to a plan, and the 

distribution of the scarce means at our disposal according to such a plan. In this fundamental 

sense the term is used in the science of economics, in which the word economy requires no 

further modal qualification’. De economische zinkern definieert Dooyeweerd als: ‘the sparing 

or frugal mode of administering scarce goods, implying an alternative choice of their 

destination with regard to the satisfaction of different human needs. The adjectives “sparing” 

and “frugal” do not have the limited sense of the economical term “saving” (said of money for 

instance). They are only the correlation of “scarce” and refer to our awareness that an 

excessive or wasteful satisfaction of a particular need at the expense of other more urgent 

needs is uneconomical’ (Dooyeweerd, 1955, 66).  De onherleidbare economische zinkern 

betreft aldus de keuzehandelingen ten aanzien van de bevrediging van behoeften en de inzet 
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van schaarse, alternatief aanwendbare middelen. De spanning tussen enerzijds het streven van 

economische subjecten naar behoeftebevrediging en anderzijds het daartoe aanwenden van 

beschikbare, alternatief aanwendbare middelen is volgens Dooyeweerd niet slechts van 

economisch-technische aard. Zij krijgt bij hem een normatieve betekenis, wat blijkt uit de 

bijvoeglijke naamwoorden ‘sparing, frugal, excessive, wasteful’ die hij hanteert, verwijzend 

naar ons besef ‘that an excessive or wasteful satisfaction of a particular need at the expense of 

other more urgent needs is uneconomical’. Met andere woorden: door het principe van 

spaarzaamheid worden de behoeften en de beschikbare middelen als het ware geplaatst in een 

normatief oriëntatiekader. De vraag die zich daarbij opdringt, luidt: op grond van welke 

(handelings)norm is te bepalen wat als excessief of verspilling moet worden beschouwd (het 

gaat daarbij om behoeften en beschikbare middelen)? Dooyeweerd spreekt in dezen van het 

‘waarden-vereffenend sparen’, een principe van spaarzaamheid dat als een handelingsnorm 

het beheer van behoeften en schaarse middelen op elkaar betrekt.34 De ‘be-sparende houding’ 

als handelingsnorm ligt aan de basis van het economisch gedrag van de economische 

subjecten (‘our awareness that an excessive or wasteful satisfaction of a particular need at the 

expense of other more urgent needs is uneconomical’). 

In de opvatting van Dooyeweerd heeft de economist bij de vaststelling van de doelen 

van behoeftebevrediging een rol. Een afzien van bemoeienis ten aanzien van zin en noodzaak 

van economische doelstellingen leidt tot een ‘volstrekte subjectivering van de economische 

keuze-handelingen’. Hengstmengel: ‘Dooyeweerd verzet zich uit alle macht tegen de 

reducering van de economische wetenschap tot een zogenaamde “logica van het kiezen”, 

waarbij de doelen als een buiten-economisch gegeven beschouwd wordt, hetgeen uiteindelijk 

neerkomt op subjectieve willekeur’ (Hengstmengel, 2001, 7). Haan merkt in dit kader het 

volgende op: ‘The relationship between end and means, very often considered to be the 

specific matter of economic theory, is not a specifically economic problem at all. I consider 

confining the economic principle to that of efficiency one of those formalizations of the 

economic aspect that inevitably lead to theoretical confusions’ (Haan, 1971, 162). Het 

beschrijven van het economisch aspect in termen van de relatie tussen gegeven doeleinden en 

schaarse middelen, aldus Haan, vooronderstelt schaarste als een fundamentele menselijke 
                                                 
34 De term ‘besparend’ krijgt ook kleur door het gebruik van de term buiten het terrein van de economische 
wetenschap (het analogisch karakter) nader te beschouwen. In het door Ockham geformuleerde ‘principia non 
sunt multiplicande praetter necessitatem’ drukt zich uit  “een systematische logische ‘besparing’ in de logische 
gronden van een betoog” (Van Eikema Hommes, 1982,  51). Dit zou je een anticipatie op het economische in het 
logische kunnen noemen, die tot een verdere ontsluiting van het economische leidt. Naast ‘logische denk-
economie’ wijst Dooyeweerd in dezen op ‘technische economie, taal-economie, aesthetische economie, 
economie in de omgangsvormen, juridische economie’ zijnde ‘aperte analogieën van het oorspronkelijk 
economische aspect onzer ervaring’ (Dooyeweerd,1954, 179). 
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conditie; daarbij wordt ervan uitgegaan dat menselijke consumptiebehoeften oneindig zijn. Op 

die manier wordt de weg vrijgemaakt voor het toepassen van het economisch 

efficiencyprincipe: een probleem van maximalisering alsof het gaat om de relatie tussen twee 

onafhankelijke data, namelijk gegeven doelen en middelen. Haan wijst in dezen op een 

cirkelredenering: de laatste term veronderstelt de eerste en omgekeerd (Haan, 1974, 39 / 40). 

In zijn modaliteitenleer maakt Dooyeweerd duidelijk dat de tijdelijke werkelijkheid 

moet worden gezien als een samenhang van alle aspecten die boven zichzelf heen wijst naar 

een diepere totaliteit en die zich daarin uitdrukt (Dooyeweerd, 1935a, 5). Deze samenhang 

begrijpt Dooyeweerd in termen van anticipaties en retrocipaties, waaraan al eerder aandacht is 

besteed. Hier wil ik mijn beschrijving van het economische aspect in de visie van 

Dooyeweerd voortzetten met het inzichtelijk maken van deze terug- en voortuitwijzingen. 

Door de retrocipaties met alle modale aspecten die aan het economische voorafgaan 

(van het aritmetische aspect tot en met het sociale aspect) en door de anticipaties met alle 

latere modale aspecten is de economische wetskring onverbrekelijk verbonden met alle 

zinzijden van de werkelijkheid en staat het economische in het licht van de zintotaliteit. 

Behoeften beschouwd in het economische aspect wijzen terug naar eerdere aspecten: te 

denken is aan o.a. het getalsmatige (de hoeveelheid), het biologische, het psychische, het 

sociale. En er is ook sprake van vooruitwijzen naar latere aspecten: te denken is aan o.a. het 

juridische aspect (het voorkomen van economische machtsposities; de vraag naar de 

eigenwettigheid van het recht), het morele aspect, het geloofsaspect. Anders gezegd: de terug– 

en vooruitwijzende momenten die de structuur van de economische zinkern vormen, 

verankeren het economisch aspect in de kosmische wetsorde (kern van de modaliteitenleer: de 

verschillende modale aspecten staan niet in een willekeurige volgorde, maar staan in de 

volgorde van wat Dooyeweerd de kosmische tijd noemt, zie pagina 53, 54 en 55). Haan: 

‘Backward references (‘retrocipations’) make up the primary structure of the aspect; they 

refer to the original law-spheres in which the aspect concerned is founded’ en ‘Forward 

references (‘anticipations’) provide the possibility of deepening the meaning of the primary 

structure of the aspect. When the anticipatory moments are disclosed or opened they give 

depth to the experience of the aspect in question that was lacking before’ (Haan, 1971, 20).  

Het gefundeerd zijn van het economische in het ‘eerdere’ cultuur-historische aspect en 

het sociale aspect zouden het economische aspect idealiter gesproken in het licht moeten 

plaatsen van een proces van cultuurontsluiting. In dat proces van cultuurontsluiting rust het 

proces van de economische waardevorming primair op het sociale, omdat de waarde van 

dingen pas tot stand komt door omgang en verkeer tussen mensen. Het sociale aspect verwijst 
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niet primair naar een morele verantwoordelijkheid, maar heeft alles van doen met de regels 

voor de sociale omgang. In ‘A New Critique – vol II’ omschrijft Dooyeweerd de retrocipatie 

van het economische op het sociale als ‘conventional or ceremonial economy’. Haan wijst 

erop dat door de individualistische benadering in de economische wetenschap belangrijke 

economische problemen als ‘sociale’ problemen worden gezien.35 Hij verwijst in dit kader 

naar Zijlstra: ‘Zijlstra has made the remark that the problems encountered by employers 

(costs, income, profits, losses) are often called ‘economic’ problems, while the problem of 

workers (wages, social security) are called ‘social’ problems. When the debate is conducted in 

these terms, it is sometimes said that something is ‘socially’ desirable but, unfortunately, 

‘economically impossible’, and at the point discussions are broken off, just when they were 

beginning to become significant’ (Haan, 1971, 158).  

Dooyeweerd speekt van een ontsluitingsproces van het economisch aspect waarin de 

innerlijke verbanden met de latere aspecten van de werkelijkheid zich beginnen te onthullen 

(zie Dooyeweerd, 1963, 94, 95; Dooyeweerd, 1935b, 294 / 296). Dat betekent dat in ontsloten 

toestand het economische aspect door de vooruitwijzing naar het latere ethische aspect zich 

verdiept. De ontsluiting van het economische door het ethische kan worden gedacht in termen 

van naastenliefde en barmhartigheid. Als grensaspect ontsluit het geloofsaspect het 

economisch handelen naar de structurele scheppingsorde, daarin geleid door de grondvraag 

naar de goddelijke oorsprong. Dooyeweerd spreekt van een ontsluiting van het economische 

aspect in het licht van de zintotaliteit: een heenwijzing naar de scheppersoorsprong, waarbij 

zin wordt geduid als ‘universeel aan alle creatuurlijke werkelijkheid als haar on-rustige 

zijnswijze eigen, want als zin wijst die werkelijkheid heen naar haar Scheppers-oorsprong, 

zonder wien het creatuur in het niets terug-zinkt’ (Dooyeweerd, 1935a, 62). 

Het is belangrijk voor ogen te houden dat de economische wetten die uit de aard 

(normatief geduide zinkern) en de structuur van het economische aspect afgeleid worden 

voorwaarden vormen voor de mogelijkheid van economische waardering. Dooyeweerd: ‘(…) 

De analyse van de structuur van het economisch aspect brengt voor alles op onweerlegbare 

wijze het normatief karakter der economische wetten aan het licht, die echter in de goddelijke 

orde der werkelijkheid ons slechts als beginselen voor de economische waardering gegeven 

zijn’ (Dooyeweerd, 1946, 3). Deze economische handelingsnormen zijn er als economische 

wetten om gehoorzaamd te worden door de mens. Oftewel, de wetten vormen de ‘be-

                                                 
35 Zie ook ‘Onvermoed en onvermijdelijk: de vele gezichten van het neoliberalisme’ van Thomas Biebricher 
(2017): door het narratief van het neoliberalisme worden maatschappelijke problemen vertaald naar een 
individuele problematiek.  
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grenzing’ van een subject, waarbij deze wetten van de economische wetskring alleen als 

normatieve beginselen kunnen worden geformuleerd. Zoals eerder is aangegeven, is de 

normatieve aard van het economische aspect terug te voeren op de fundering van dit aspect in 

het logische. En net zoals logische wetten, dwingen economische wetten hun eigen naleving 

niet af. In geval van navolging spreekt Dooyeweerd van economisch handelen (gedrag) en in 

geval van overtreding spreekt hij van oneconomisch handelen (gedrag). Dooyeweerd: 

‘Uneconomical’ is of course not the same as ‘non-economical’. The latter adjective would 

mean ‘not belonging to the economic sphere’, whereas an ‘uneconomical manner of behavior 

can occur only within the economical aspect’ (Dooyeweerd, 1955, 66). Als voorbeelden van 

overtreding van economische wetten kunnen worden genoemd: verkwisting (oneconomisch 

handelen vanwege niet-spaarzaamheid, niet-houdbaarheid op lange termijn, niet-soberheid) en 

het blokkeren van een economisch efficiënte allocatie van de middelen door oneerlijke 

concurrentie (oneerlijk machtsgebruik). Kee (1996) geeft aan dat hoe men ook handelt met 

betrekking tot het economische, dit handelen altijd gebonden blijft aan de structurele 

scheppingsorde. In die zin wordt ook de vraag wat oneconomisch handelen is, bepaald door 

de normatieve orde die aan het economische inherent is. 

Kee wijst er bovendien op dat Dooyeweerd ten aanzien van de historische 

ontwikkeling van het economisch leven kan zeggen ‘dat de opkomst van de vrije economie 

als een eigen sfeer in de samenleving vrucht is van het differentiatieproces, en anderzijds 

betogen dat de wijze waarop dat is gebeurd in het laissez-faire-liberalisme scherp valt af te 

keuren’ (Kee, 1996, 270). Daarbij tekent hij aan dat het aan te raden is om een 

cultuurfilosofische analyse van de economie op te zetten vanuit grote actuele problemen met 

het doel om inzicht te verkrijgen in de vraag hoe en in hoeverre deze problematieken 

gerelateerd zijn aan de richtingkeuzes die dominant zijn in de samenleving (Kee, 1996). 

Omdat het economische door retrocipaties is opgenomen in een historisch proces van 

cultuurontsluiting, is de vormgeving (positivering) van de economische wetten cultuur-

historisch bepaald.  

De economische wetenschap heeft ook betrekking op de bestudering van empirisch 

waarneembaar economisch gedrag. Daarmee is de vraag aan de orde hoe Dooyeweerd de 

verhouding ziet tussen de economie als descriptieve (waardenvrije) wetenschap en zijn 

opvatting inzake het inherent normatieve karakter van de economische wetenschap: ‘De 

moderne economische theorie heeft, althans in de overheersende opvatting, het normatief 

karakter van het economisch aspect der verschijnselen, dat door de plaats van dit aspect in de 

gehele modale orde der werkelijkheid is verzekerd, voorbarig uitgeschakeld en zich – in 
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oncritische aanvaarding van de tegenstelling tussen normatieve en empirisch verklarende 

wetenschappen – in het kader van de laatste gevoegd’ (Dooyeweerd, 1949, 257). Dooyeweerd 

ontkent niet dat een empirische benadering van de economische realiteit van betekenis kan 

zijn (zie Dooyeweerd, 1946). Maar wat hij zeggen wil is dat er in de empirische beschrijving 

van het economisch leven een normatieve structuur aanwezig is die afhangt van de manier 

waarop het economisch principe een positieve inhoud heeft gekregen. Haan: ‘Economic life in 

its empirical appearance has a normative structure, depending on the way the economic 

principle has been given a positive content’ en ‘As the normative economic aspect is 

ineluctably interwoven with the modal structure of human life, empirical economic action 

does always correspond to certain economic norms’ (Haan, 1971, 23 en 163). De empirische 

beschrijving neemt echter niet weg dat het gedrag van de economische subjecten in de 

economische wetskring ‘geregeerd zal moeten worden door economische 

waarderingsmaatstaven’ (Hengstmengel, 2008, 23). Dooyeweerd spreekt zich over deze 

normativiteit duidelijk uit: ‘Op het standpunt van de Wijsbegeerte der Wetsidee moet echter 

worden vastgehouden aan de gedachte, dat er inderdaad economische wetmatigheden van 

algemeen-geldigheid bestaan, die in de structuur van het economisch aspect als zoodanig 

besloten en in de goddelijke scheppingsorde geworteld zijn’ (Dooyeweerd, 1946, 2-3; 

Dooyeweerd, 1955, II, 156). 

Indien economische wetten worden opgevat als natuurwetten, kan er volgens 

Dooyeweerd geen recht worden gedaan aan de plaats van het economische in de zintotaliteit. 

Dit omdat het herleiden van economische wetten tot mathematische vergelijkingen ten einde 

het economisch gedrag van het economisch subject te begrijpen (en te voorspellen) volgens 

hem geen recht doet aan het geheel van de werkelijkheid (de inbedding van het economische 

in de zintotaliteit) en daarmee aan het normatieve karakter van de economische wetten. Hij 

wijst het toekennen van ‘het karakter van onverbrekelijke en voor altijd geldende 

natuurwetten’ aan de economische wetten af. Het opvatten van economische (culturele) 

wetten als natuurwetten in het moderne Verlichtingsdenken maakt volgens Dooyeweerd de 

weg vrij voor het economisch individualisme. 36  Dooyeweerd: ‘In dit economisch 

individualisme voltrok zich een sterke rationaliseering van het economisch leven; het 

verbreekt de middeleeuwsche verbandsvormen der monopolistische gilden, welke niet op 

expansie maar op afsluiting van het economisch leven waren berekend’ (Dooyeweerd, 1935b, 

                                                 
36  Over de verhouding tussen ‘individu – gemeenschap’ in het economisch-maatschappelijk leven: zie 
Goudzwaard (1982) en Dooyeweerd, ‘Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis’ 
(A’dam, 1962).  
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294). De verabsolutering van economische wetten tot zuivere natuurwetten (en daarmee het 

ontkennen van de normatieve geaardheid van het economisch aspect) leidt tot een sterke 

rationalisering van het economisch leven. De economische wet van vraag en aanbod krijgt 

dan een eenzijdig accent volgens Dooyeweerd en hij verwijst daarbij naar de 

individualistische opvatting over mensenrechten, de utilistische moraal en een sterk geloof in 

de wetenschap. 

Dooyeweerd spreekt van een disharmonisch ontsluitingsproces van de economische 

wetskring indien de ontsluiting van deze wetskring plaatsvindt onder leiding van het 

Verlichtingsgeloof. De utilitaristische geest van de Verlichting heeft niet de juiste zin-

ontsluiting van de economische wetskring gebracht, maar zal ‘straks duizenden arbeiders in 

feitelijke loonslavernij brengen’ en leiden tot ‘de schrijnendste materieele ongelijkheid’ 

(Dooyeweerd, 1935b, 295 / 296). Hij wijst daarbij op de antinomie van het humanistisch 

grondmotief van het Verlichtingsgeloof: de onoplosbare spanning tussen het persoonlijk 

vrijheidsideaal en het wetenschapsideaal (natuurwetenschappelijk ideaal). Kenmerkend voor 

het grondmotief van het Verlichtingsgeloof is de opvatting van de souvereine rede als 

oorsprong van de werkelijkheid. Deze opvatting roept volgens Dooyeweerd twee 

antagonistisch motieven op; en de menselijke persoonlijkheid in ‘un-bedingte’ zelfbepaling en 

het door het persoonlijkheidsideaal opgeroepen wetenschapsideaal van de grenzeloze 

toepassing van de natuurwetenschappelijke methode (Dooyeweerd, 1935a, 167). Ditzelfde 

grondmotief en de daaraan gekoppelde antinomie is leidend voor het moderne economische 

denken. Enerzijds wordt er gesproken van economische vrijheid (het economisch individu is 

vrij in het najagen van zijn welbegrepen eigen belang) en anderzijds worden economische 

wetten als mathematische natuurwetten opgevat. 

Met klem wijst Dooyeweerd de abstract individualistische idee van de “homo 

economicus” af. Hij benadrukt dat de waardering van economische goederen is ingebed in een 

sociaal kader, hetgeen impliceert dat economische vraagstukken niet kunnen worden 

gereduceerd tot problemen op het niveau van het geïsoleerde economische subject: ‘De 

overmatige individualiseering en rationaliseering van het vormingsproces, geleid door het 

geloof in de souvereiniteit van het atomiseerend natuurwetenschappelijk denken, leidde in de 

economischen wetsvorming zelve tot een afgodendienst met de abstract individualistische 

idee van den ‘homo economicus’: de nuchtere berekening van eigen gewin werd het eenige 

richtsnoer van het economisch leven en overwoekerde iedere binding aan de economische 

verbandsprincipes’ (Dooyeweerd, 1935b, 295). De overwoekering door economische wetten 

van andere maatschappelijke terreinen waar Dooyeweerd over spreekt, hangt volgens hem 
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samen met de idee van de homo economicus die op grond van zijn rationeel geordende 

preferenties het welbegrepen eigen belang nastreeft: utilitaire overwegingen die het 

economisch gedrag lostornen van de inbedding in de zin-totaliteit. De vernietigende invloed 

van het modern-natuurwetenschappelijk denken op de eenzijdige concentratie op het 

economisch aspect leidt volgens Dooyeweerd tot een ‘belangenantagonisme’ in de 

samenleving als geheel (zie Massink, 2013, 175). Dooyeweerd stelt vast dat ‘de ongeremde 

concurrentiestrijd op de markt het ‘homo homini lupus’ tot schrikwekkende werkelijkheid 

heeft gemaakt’. Hij spreekt van een ziekteproces in de ‘‘vrije maatschappij’’: 

‘Maatschappelijke belangengroepen trachten politieke macht te veroveren, om het 

staatsinstituut aan haar bijzondere belangen dienstbaar te maken’ (Dooyeweerd, 1936, 536 / 

537). In ‘A New Critique’ breidt hij zijn visie in deze uit met het wijzen op de gevolgen van 

de internationalisering van de economie zoals die zich voordoet in de naoorlogse periode. Het 

gaat daarbij om de vraag welke invloed het proces van internationalisering heeft op de 

economische machtsvorming; bovendien speelt de vraag naar de verzelfstandiging van een 

mondiaal economisch proces.  

 

Dooyeweerd en de neoklassieke definitie van economie 

Volgens Hengstmengel is Dooyeweerds filosofie een omvattende theorie van de 

werkelijkheid: een filosofische theorie die het onder andere mogelijk maakt om economie en 

ethiek met elkaar te verbinden. En bovendien, aldus Hengstmengel: ‘(…), this philosophy 

could be a fruitful starting point to discuss complex value-laden issues as it departs from very 

elementary facts of general experience’ (Hengstmengel, 2010, 2).  

Zoals in het voorgaande is aangegeven is voor Dooyeweerd de economie een 

normatieve wetenschap. Het economische is één van de onherleidbare zinzijden van de 

werkelijkheid. Zin is niet iets dat door het menselijke subject aan de zijnden wordt toegekend, 

maar het is met de geschapen werkelijkheid gegeven. Dooyeweerd drukt dit uit in de uitspraak 

dat het zijn van alles wat is of bestaat, zin zijn is. Dat betekent onder andere dat alles wat is 

boven zichzelf uitwijst naar een gegeven zinsamenhang. Dooyeweerd doet een poging om het 

economisch aspect nader te duiden vanuit het in de ervaring van die zinsamenhang in de 

alledaagse ervaring. De economische zinervaring maakt dus deel uit van de dagelijkse 

ervaring: schaarste is met andere woorden een ervaringsgegeven, het is ‘ingesteld in de 

ervaring’ (van Woudenberg, 2004, 61). Schaarste is geen objectief gegeven  - er is nu eenmaal 

schaarste omdat de behoeften oneindig zijn -, maar schaarste is een normatief gegeven: 

schaarste is het appel dat op mensen gedaan wordt om resources goed, naar hun aard en zin, 
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te gebruiken. Met andere woorden, in het economisch handelen dient recht te worden gedaan 

aan de scheppingsorde en gehoor te worden gegeven aan het normatief appel dat uitgaat van 

de ervaring van schaarste. Schaarste is in deze context dus nog geen theoretische concept. In 

zijn visie op de economische wetenschap drukt Dooyeweerd dit normatieve appel uit  in de 

term spaarzaamheid - een term die centraal staat in zijn benadering van het economische. 

Door deze term wordt het beheer van behoeften en middelen op elkaar betrokken. Ofwel, het 

principe van spaarzaamheid plaatst de behoeften en de beschikbare middelen als het ware in 

een normatief oriëntatiekader. Dooyeweerd spreekt in dezen van ‘our awareness that an 

excessive or wasteful satisfaction of a particular need at the expense of other more urgent 

needs is uneconomical’ (Dooyeweerd, 1955, 66).  De vraag die zich daarbij opdringt, is: op 

grond van welke (handelings)norm is te bepalen wat als excessief of verspilling moet worden 

beschouwd.  

Hengstmengel wijst erop dat Dooyeweerd de term spaarzaamheid beschouwt als ‘the 

meaning kernel of the economic aspect’ (Hengstmengel, 2010, 4 / 5). Eerder in deze paragraaf 

heb ik Dooyeweerds duiding van de economische zinkern aangegeven met behulp van een 

aantal citaten: ‘Its foundational (non-analogical) scientific meaning is the sparing or frugal 

mode of administering scarce goods, implying an alternative choice of their destination with 

regard to the satisfaction of different human needs. The adjectives “sparing” and “frugal” do 

not have the limited sense of the economical term “saving” (said of money for instance). They 

are only the correlation of “scarce” and refer to our awareness that an excessive or wasteful 

satisfaction of a particular need at the expense of other more urgent needs is uneconomical’ en 

‘The fundamental meaning-moment which every economic analogy refers to is that of 

frugality, the avoidance of superfluous or excessive ways of reaching our aim’ (Dooyeweerd, 

1955, 66 / 67). Dooyeweerds duiding van de zinkern van de economie is idee-matig: zij 

brengt de basale ervaring van schaarste tot uitdrukking. Dat betekent dat de economische zin 

wel ervaren kan worden, maar niet tot theoretisch begrip kan worden gebracht. Zij kan slechts 

tentatief geformuleerd worden door aan te sluiten bij de zinervaring van de dagelijkse 

praktijk. Tegelijk geldt voor de zinkern van iedere modaliteit van zin dat deze niet worden 

herleid of gereduceerd tot een andere zinsmodaliteit. De poging de zinkern van het 

economische te typeren kan worden gezien als een zoeken naar of een opsporen van de 

normativiteit die eigen is aan de economische ervaringswijze en die verankerd is in de 



80 
 

wetszijde van het economisch aspect (zie Hengstmengel, 2010, 2). Met de zinkern wordt het 

eigene van de economische zinzijde, het onherleidbare ervan, aangegeven. 37  

In de omschrijving van de zinkern van het economisch aspect is een samenstel van 

vier axioma’s te onderkennen (Kee spreekt van een constellatie van voorwaarden, 1996, 278): 

(1) de menselijke behoeften zijn veel en velerlei en die verschillen in mate van dringendheid, 

(2) de beschikbare middelen om in de behoeften te voorzien zijn beperkt, (3) de alternatieve 

aanwendbaarheid van de schaarse middelen om in de behoeften te voorzien en (4) het inzetten 

van de beperkt beschikbare middelen op een spaarzame / efficiënte wijze (zie Garcia de la 

Sienra, 1998 en Kee, 1996). De definiëring van de eerste drie axioma’s impliceert dat de 

economische subjecten logisch noodzakelijk voor de keuze staan welke middelen aan te 

wenden voor welke behoeften en in welke mate. Echter, met de vaststelling daarvan is over de 

criteria die van toepassing zijn bij het maken van de keuze nog niets gezegd (zie Kee, 1996, 

278 / 279). Dooyeweerd geeft met de term spaarzaamheid aan dat die keuzenoodzaak – welke 

middelen inzetten voor welke behoeften – niet in de eerste plaats van economisch-technische 

aard, maar van normatieve aard is. Dooyeweerd: ‘(…) the technical-economic principle of 

efficiency (…) lacked the very moment of the alternative destination of scarce goods for the 

different needs after a scale of urgency, which is essential in a sparing administering of 

economic goods proper’ (Dooyeweerd, 1955, 122). Uit het principe van spaarzaamheid 

vloeien economische handelingsnormen voort die het beheer van behoeften en schaarse 

middelen op elkaar betrekken. Dooyeweerd tekent daarbij aan ‘(…) the balancing of needs 

according to a plan, and the distribution of the scarce means at our disposal according to such 

a plan’ (Dooyeweerd, 1955, 66).  Hij formuleert de term spaarzaamheid als ‘the avoidance of 

superfluous or excessive ways of reaching our aim’ (Dooyeweerd, 1955, 67).  Bij de duiding 

van de economische zinkern geeft hij aan dat de bijvoeglijke naamwoorden sparing en frugal 

samenhangen met de schaarste ervaring. Op deze wijze maakt Dooyeweerd duidelijk dat de 

frugal mode (frugality), het efficiënt gebruiken van de middelen, gebonden is aan het 

normatieve appel dat uitgaat van spaarzaamheid. Het volgen van de economische 

handelingsnormen kan niet worden afgedwongen. Er is sprake van oneconomisch gedrag 

wanneer het economisch handelen in strijd is met de handelingsnormen die gebaseerd zijn op 

het principe van spaarzaamheid. Anders gezegd: de economische modaliteit van zin maakt het 

mogelijk normatief onderscheid te maken tussen economisch en oneconomisch handelen. Het 

                                                 
37 Massink stelt de vraag hoe normatief de zinkern van de economie is bij Dooyeweerd en waar die normatviteit 
precies uit bestaat. Massink: ‘Dat is juist in de filosofie van Dooyeweerd niet onbelangrijk, omdat hij naast een 
ethische normativiteit, ook een eigen normativiteit onderkent in de andere aspecten’ (Massink, 2013, 178).  
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economische handelen doet recht aan de norm van spaarzaamheid, oneconomisch handelen 

niet.   

Het is juist de term spaarzaamheid die het verschil maakt met de neoklassieke 

economische benadering (zie paragraaf 3.2 voor een uiteenzetting van de neoklassiek 

economische benadering). In Robbins’ definitie van economie, die de grondslag voor de 

neoklassiek economische benadering vormt, zijn de eerste drie van de hierboven genoemde 

vier axioma’s hetzelfde. In deze opvatting van economische wetenschap zijn de drie axioma’s 

noodzakelijk zijn om van economisch gedrag te kunnen spreken. Het verschil zit in het vierde 

axioma. In de neoklassieke definitie van de economische wetenschap wordt niet gesproken 

over spaarzaamheid. Robbins hanteert een ander keuzecriterium dan Dooyeweerd, nl. 

rationeel economisch handelen als het zodanig inzetten van de gegeven middelen 

overeenkomstig de gegeven behoeften dat een maximaal resultaat  wordt behaald (Kee, 1996, 

278 / 279). Dit streven naar een maximaal resultaat betekent, aldus Kee, dat de middelen zo 

efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. En dus is in de neoklassiek economische 

benadering de keuzenoodzaak van louter economisch-technische aard (zie Hengstmengel, 

2010, 4 en 5). Waar bij de neoklassieke economisten de relatieve schaarste (de afweging 

welke van de beperkte middelen inzetten voor welke behoeften) binnen de werking van het 

prijsmechanisme wordt gebracht, laat Dooyeweerd van de basale ervaring van schaarste een 

normatief appel uitgaan. Een appel dat met de term spaarzaamheid het economisch handelen 

in een normatief handelingskader plaatst: spaarzaamheid die de economische efficiency als 

het ware normatief omkadert - de door Dooyeweerd bedoelde normativiteit (sparing en 

frugal).  

Het normatieve van het economisch aspect uit zich niet alleen in de zinkern, maar 

drukt zich ook uit in de concrete inbedding van het economische aspect (tijd en plaats) in de 

zin-samenhang van aspecten. Er is met andere woorden naast soevereiniteit in eigen kring ook 

sprake van universaliteit in eigen kring: het economische is ingebed in een scala van aspecten 

van de werkelijkheid (o.a. cultureel-historisch, sociaal en ethisch-moreel). Door de 

terugwijzingen naar alle modale aspecten die aan het economische voorafgaan en door de 

vooruitwijzingen naar alle latere modale aspecten is het economisch aspect onverbrekelijk 

verbonden met alle aspecten van de werkelijkheid en staat het economische in het licht van de 

genoemde zinsamenhang (de gelaagde structuur van de economie). Voor wat betreft de 

eerdere aspecten zijn voor het functioneren van het economische met name het cultuur-

historische en het sociale aspect van belang. Omdat het economische aspect is gefundeerd in 

het ‘eerdere’ cultuur-historische aspect moet het economische aspect in het licht van een 
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proces van cultuurontsluiting. Het proces van ontsluiting maakt duidelijk dat de economische 

waardevorming primair rust op het sociale: met andere woorden, de waarde van dingen komt 

tot stand door omgang en verkeer tussen mensen. In ontsloten toestand verdiept zich het 

economisch aspect door vooruitwijzing naar het latere ethische aspect. Er ontstaat door dat 

vooruitwijzen een positieve relatie van het economische met de moraal (zie Hengstmengel, 

2010). De vraag die daarbij speelt, is hoe de ‘eigen’ economische normativiteit zich verhoudt 

tot de ethische normen (gebonden aan de zinkern van het ethische aspect). Dooyeweerd: ‘(...) 

the frugal manner of administering scarce things in their alternative destination for the 

satisfaction of human needs (…) is directed by love towards our neighbour’ (Dooyeweerd, 

1955, 153). Dat het ethische zelf is gefundeerd in het economische ‘is revealed in the just 

distribution of the sacrifices demanded by love with respect to the different moral duties’ 

(Dooyeweerd, 1955, 153 en 161).38 De retrocipatie vanuit het morele op het sociale en het 

economische wijst erop dat bij de liefde (de zinkern van het morele aspect) de 

verscheidenheid aan maatschappelijke structuren in het geding is (zie Massink, 2013, 179). 

 

In de visie van Dooyeweerd dient de overheid er voor te zorgen dat de verschillende 

samenlevingsverbanden hun eigen plaats ten opzichte van elkaar innemen: de 

samenlevingsverbanden zijn primair ‘soeverein in eigen kring’. Dat betekent dat de overheid 

zich in dezen terughoudend dient op te stellen. De overheid draagt in de ogen van 

Dooyeweerd de zorg voor het algemene belang (het najagen van ‘publieke gerechtigheid’): zij 

bewaakt grenzen en zorgt dat de belangen van een gezonde en toekomstbestendige 

leefomgeving, van maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven ieder tot hun recht 

kan doen komen (zie Massink, 2013, 182). Voor een duurzame ontwikkeling houdt dit in dat 

de overheid (binnen haar bevoegdheid) het economisch belang, het sociaal belang en het 

ecologisch belang hun rechtmatige plaats laat innemen en daarbij de onderscheiden 

economische normencomplexen niet uit het oog dient te verliezen.  

 

  

                                                 
38  Bij duurzame ontwikkeling speelt de problematiek van de intragenerationele en de intergenerationele 
verdeling van inkomen en rijkdom. Hierbij dringen zich morele termen op als verantwoordelijkheid en 
rechtvaardigheid. Aan de orde is de wijze waarop in de filosofie van Dooyeweerd de ethische normativiteit zich 
verhoudt tot het economische en het sociale. 
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2.4.2.2 Dooyeweerds visie op de economische wetenschap vergeleken met drie andere 

opvattingen over deze wetenschap  

 

In deze subparagraaf vergelijk ik Dooyeweerds visie op de economische wetenschap met drie 

andere opvattingen over deze wetenschap. De achterliggende vraag in deze subparagraaf is 

hoe de waardengeladen benadering van Dooyeweerd (intrinsieke normativiteit van het 

economisch aspect) zich verhoudt tot andere opvattingen over de economie. Ik wil op deze 

wijze aanscherpen op welke manier zijn opvatting over de economische wetenschap 

ontsluitende gezichtspunten kan bieden voor de aangetoonde spanningen in de beide 

onderzochte duurzaamheidsparadigma’s (deelvraag 2). En dus op die wijze de relevantie van 

Dooyeweerds visie op de economische wetenschap voor het economisch wetenschappelijk en 

maatschappelijk-politiek debat rond duurzame ontwikkeling aantonen. Ik richt mij daarbij op 

de manier waarop in de verschillende benaderingen het begrip schaarste wordt geduid en in 

samenhang daarmee hoe de vraag welke middelen voor welke behoeften moeten worden 

ingezet (de keuzenoodzaak) is uitgewerkt. Ik bespreek achtereenvolgens de opvattingen van 

Goudzwaard, Haan en Rodrik. De benaderingen van Goudzwaard en Haan kunnen worden 

gezien als kritische beschouwingen die aansluiten op Dooyeweerds opvattingen over de 

economische wetenschap. Daarbij speelt de discussie over de zinkern van de economie bij 

Dooyeweerd, namelijk hoe normatief deze zinkern is en waar die normativiteit precies uit 

bestaat (Massink, 2013, 178). Ik wil op deze wijze Dooyeweerds duiding van het begrip 

schaarste en de daarmee samenhangende uitwerking van de keuzenoodzaak zoals door hem 

gedacht tegen de achtergrond van de twee genoemde benaderingen verhelderen. Ditzelfde 

geldt ook voor het vergelijken van Dooyeweerds visie op de economische wetenschap met de 

opvattingen van de economist Rodrik over deze wetenschap. Rodrik benadrukt dat de 

economische wetenschap op concrete maatschappelijke situaties moet ingaan. Niet de 

veronderstellingen van de theorie zijn het vertrekpunt, maar de maatschappelijke 

werkelijkheid zelf. Het nut van de economische wetenschap is, aldus Rodrik, afhankelijk van 

de mate waarin de gebruikte modellen ons inzicht vergroten in hoe de wereld werkt en hoe de 

werking van de economie kan worden verbeterd – en dus is de verwevenheid van positieve en 

normatieve analyses in het geding.  

 

Goudzwaard  

Evenals bij Dooyeweerd het geval is, is ook bij Goudzwaard sprake van een 

waardengeladenheid van de economische wetenschap. Door de schaarste-optiek als 
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uitgangspunt voor zijn opvatting van economische wetenschap te nemen, sluit hij in eerste 

aanleg nauw aan bij Dooyeweerds visie op de economie. In zijn proefschrift ‘Ongeprijsde 

schaarste’ (1970) schrijft Goudzwaard dat, om het schaarste-probleem op wetenschappelijke 

wijze te kunnen analyseren, het noodzakelijk is, ‘dat de relatieve schaarste van de 

bevredigingsmiddelen ten opzichte van de scala van meer en minder urgente economische 

behoeften zich uit op een wijze, die de economist tot het onderling-vergelijken van 

bevredigingsmiddelen náár hun schaarste-aspekt in staat stelt’ (Goudzwaard, 1970, 22). De 

kritiek van Goudzwaard op de economische wetenschap richt zich op de 

natuurwetenschappelijke methode zoals die in de neoklassieke benadering wordt gehanteerd. 

Deze methode maakt het, aldus Goudzwaard, onmogelijk om recht te doen aan het normatieve 

karakter van de economie. In zijn ogen impliceert het normatieve karakter van de economie 

dat behoeften / doeleinden beoordeeld moeten worden. Denkend vanuit Dooyeweerds 

modaliteitenleer is het veld van economisch onderzoek volgens Goudzwaard normatief 

bepaald. In de neoklassieke economie wordt, aldus Goudzwaard, op grond van de 

zogenoemde dataleer de normativiteit buiten de deur gehouden: behoeften en middelen 

worden in de neoklassieke benadering als gegeven beschouwd. Op die wijze kan de relatieve 

schaarste (in technische zin) door de markt tot uitdrukking worden gebracht. Hij tekent 

daarbij aan dat de klassieke ‘data-leer’ meer behelst dan alleen de benutting van data ten einde 

de economische wetenschap te kunnen bedrijven. De door de economische theorie te 

aanvaarden data zijn volgens Goudzwaard op een dusdanige wijze gekozen, ‘dat zij 

tegelijkertijd het door de economische theorie te bestuderen veld van onderzoek geheel 

omramen’ (Goudzwaard, 1970, 103). 

In zijn latere kritiek op de economische wetenschap gaat Goudzwaard opnieuw in op 

de inhoud van de economische norm en neemt hij afstand van de relatieve schaarste als 

invalshoek van deze wetenschap: hij spreekt van entrustedness in plaats van relatieve 

schaarste. In een lezingencyclus aan het Institute for Christian Studies in Toronto in 1972 

omschrijft Goudzwaard economische activiteit als een dynamische activiteit ‘(…) in that it 

goes beyond the mere balancing of economically scarce goods with present urgent needs, by 

also taking into account the harmonious development of civilization as a whole. (….) 

Economic life then is a sphere of life in which responsible human beings, both individually 

and socially, by means of societal structures, are dealing with scarce objects or entities in a 

frugal way’ (Goudzwaard, 1972, 4). De focus is na het loslaten van de schaarste-optiek 

gericht op het in stand houden van de schepping. De schepping is door God aan de mens 

toevertrouwd en het is de taak van de mens voor de schepping te zorgen en haar te behoeden 
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(zie Goudzwaard, 1972, 15). Door afstand te nemen van de schaarste-optiek neemt 

Goudzwaard afstand van Dooyeweerds visie op de economische wetenschap (waaraan de 

basale schaarste ervaring ten grondslag ligt).  

De invalshoek van de economische wetenschap zoals door Goudzwaard geformuleerd, 

namelijk het in stand houden van de schepping (entrustedness als economische norm), roept 

de vraag op wat het behoeden van de schepping (in stand houden) betekent in economische 

termen. 39  In de woorden van Goudzwaard gaat het hier om rentmeesterschap; ‘het als 

rentmeester zorgvuldig onderhouden - ten bate ook van anderen - van al datgene wat ons is 

toevertrouwd’ (Goudzwaard, 1982, 256). Hij ziet twee elementen in het begrip 

rentmeesterschap: preservation en fruitfull disposition. In geval van preservation needs gaat 

het om het zorgvuldig beheer van dat wat de rentmeester is toevertrouwd. Dit betreft alle 

aspecten van de schepping. Goudzwaard geeft daarbij verschillende voorbeelden: de 

economische zorg die mensen nodig hebben (de mogelijkheid om te leven en te werken 

zonder hun gezondheid in gevaar te brengen); het sociale leven gezien de culturele context; 

het ecosysteem. Fruitful disposition betreft de aandacht voor het gegeven dat voor de 

instandhouding een middelenvoorraad nodig is. Maar ook deze middelenvoorraad zelf moet in 

stand worden gehouden. Omdat het voorzien in de preservation needs impliceert dat de 

middelenvoorraad moet worden aangesproken dringt zich de vraag op: hoe kan de voorraad 

dan in stand worden gehouden? Goudzwaard spreekt in deze van ‘urgent need to economize’. 

Hij bedoelt daarmee te zeggen dat het verbruik van de middelenvoorraad zo weinig mogelijk 

dient te zijn: ‘the disposition–order should be chosen only after a consideration of all the 

saving possibilities inherent in the disposition stock’ (Goudzwaard, 1980, 30). In de 

redenering van Goudzwaard krijgt binnen de relatie tussen consumptie en middelenvoorraad 

de consumptie wel een bijzondere betekenis: door productie worden middelen omgezet in 

voedsel – het voedsel wordt geconsumeerd en leidt tot herstel van arbeidskracht – en de 

herstelde arbeidskracht houdt een toevoeging aan de middelenvoorraad in.  

Kee wijst erop dat Goudzwaard met zijn notie van instandhouding van de 

middelenvoorraad uitgekomen is bij de klassieke economie (zie Kee, 1996, 286). Bovendien 

is daar nog de vraag wat het in stand houden van de middelenvoorraad (de schepping) 

betekent wanneer het gaat om niet-hernieuwbare middelen: reproductie of vervanging is in dit 

geval niet mogelijk. Dat houdt in dat er een economisch waardeoordeel nodig is: er moet door 

economische subjecten een waarde-afweging worden gemaakt van wat is geproduceerd 

                                                 
39 In zijn cultuurfilosofische analyse in Kapitalisme en vooruitgang (1982) heeft Goudzwaard de notie van het 
behoeden van de schepping als economische norm geïntroduceerd. 
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tegenover de verbruikte middelen – en dat in het licht van de opdracht van de instandhouding 

van natuur en cultuur (zie Kee, 1996, 286). Goudzwaard merkt daarbij op dat de economische 

wetenschap in dezen geen rol heeft te spelen: ‘Only a living culture itself can perform such an 

evaluation’ (Goudzwaard, 1980, 32). Opmerkelijk is dat Goudzwaard de norm van de 

instandhouding aan de wetszijde niet uitwerkt, maar dat hij zich beperkt tot subjectieve 

waardeoordelen aan de subjectszijde van het economisch aspect. Anders gezegd: de 

keuzenoodzaak wordt door Goudzwaard terug gebracht tot de economische subjecten – zij 

zijn het die in concrete handelingen hun evaluatie tot uitdrukking brengen (zie Kee, 1996, 

286). Kee merkt in dit kader op dat de algemene norm van de instandhouding aan de 

wetszijde tegenover de meer specifieke subjectieve waardeoordelen aan de subjectszijde staat 

– en stelt de vraag of het niet de taak van de economische wetenschap zou zijn om de 

wetszijde uit te werken.  

 

Haan  

Haan bekritiseert de neoklassieke definitie van schaarste. Door schaarste als een fundamentele 

menselijke conditie te beschouwen wordt volgens Haan de weg vrijgemaakt voor het 

toepassen van het economisch efficiëntie principe. Hij werkt in zijn visie op de economische 

wetenschap de keuzenoodzaak (zie Dooyeweerd en de neoklassieke definitie van economie) 

op een eigen wijze uit. De uitwerking van Haan verschilt van Dooyeweerds visie op de 

economische wetenschap. Voor Dooyeweerd is, anders dan in de opvatting van Haan, 

schaarste een basale ervaring. Haan spreekt van de ondeugdelijkheid van de ‘ontologie van de 

schaarste’ die aan de basis ligt van een economisch denken wanneer de behoeften als oneindig 

worden beschouwd: schaarste is dan een a priori van het economisch denken zelf (zie Haan, 

2018, 40). De gangbare economische wetenschap, aldus Haan, oriënteert zich niet aan het 

begrip zin, maar hanteert het begrip nut als kompas. Sprekend over een strikt utilitaristische 

wereld, wijst hij op het ingeweven onvermogen van een dergelijke benadering om het 

onderscheid te begrijpen tussen nut en zin. Hij verwijst daarbij naar Arendt die de vraag aan 

de orde stelt hoe ooit zonder enig principe de nuttigheidscategorie zelf kan worden 

gerechtvaardigd (zie Arendt, 1998, 154). Het neoklassiek economisch denken heeft volgens 

Haan geleid tot een individualistische, rationele en amorele maatschappij, waarin de inrichting  

van de maatschappij is losgemaakt van de vraag wat het doel is van het menselijk leven.40 Hij 

benadrukt dat het economisch denken moet uitgaan van de economische werkelijkheid die de 

                                                 
40 Haan wijst op een netwerk dat Engelse economiestudenten hebben gevormd, de Real World Economics 
Association. Het doel is: ‘rethinking economics’ (zie in Nederland: Rethinking Economics Nl). Geanalyseerd en 
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mensen ervaren - en niet autonoom te werk moet gaan. Hij tekent daarbij aan dat, 

overeenkomstig de visie van Dooyeweerd in dezen, het economische aspect een zinzijde van 

de werkelijkheid is die aan de studie ervan voorafgaat (Haan, 2018, 39). Ter illustratie van 

werkelijke economische vragen anno 2018 geeft Haan een serie voorbeelden: de riskante 

financiële instabiliteit, problemen in de pensioenvoorziening, het woningtekort, de 

klimaatproblematiek, de ondermijning van de publieke ruimte door bezuinigingen 

(rechtspraak) (zie Haan, 2018, 39). Deze voorbeelden maken duidelijk dat in economische 

verschijnselen en problemen ook altijd relaties tussen mensen aanwezig zijn: het economische 

is met het sociale verbonden (het economisch probleem kan niet het probleem van een 

geïsoleerd individu zijn). Het economisch denken moet zich volgens Haan richten op de 

inrichting van het maatschappelijk proces van consumptie, productie, onderlinge verdeling en 

de verbanden daartussen. In het economisch leven zal het, aldus Haan, altijd gaan om vormen 

van herverdeling, wederkerigheid (giftrelaties) en ruil. Aansluitend hierop wordt de zinkern 

van het economische aspect door Haan geduid als ‘die van de afweging (keuze) die in deze 

termen (AvG - bedoeld worden: herverdeling, wederkerigheid (giftrelaties) en ruil) wordt 

gemaakt’ (Haan, 2018, 38). Deze formulering van de zinkern wijkt af van Dooyeweerds 

formulering. Dooyeweerd vertrekt juist vanuit de basale schaarste ervaring. In zijn duiding 

van de economische zinkern sluit Dooyeweerd aan bij de neoklassieke economische opvatting 

(de keuzenoodzaak: welke middelen voor welke behoeften inzetten). Maar met de toevoeging 

van de term spaarzaamheid maakt hij duidelijk dat schaarste een normatief gegeven is (zie 

eerder: schaarste is het appel dat op mensen gedaan wordt om resources goed, naar hun aard 

en zin te gebruiken). In de opvatting van Dooyeweerd komt dus naar voren dat de wetszijde 

van het economisch aspect de economische subjecten te luisteren gebiedt. Haan stelt de vraag 

hoe en de mate waarin de mensen in een samenleving beslag leggen op elkaars middelen: er 

bestaan dus wederzijdse afhankelijkheidsbetrekkingen waarin het gaat om wederzijdse 

belangen. Haan: ‘Dit ‘‘samenwerken’’ gebeurt steeds op een wijze die een afweging en 

waardering impliceert van deze belangen. Dit waarderingsaspect, waarin de economische 

                                                                                                                                                         
bekritiseerd wordt de maatschappelijke oppermacht van het heersende economische dogma aangeduid met 
econocratie (zie Earle, Moran en Ward-Perkins, 2017). Er wordt op gewezen dat de door de politiek 
geformuleerde doeleinden zijn gedefinieerd in eng economische termen. Zie ook D. Rodrik over de kritiek op de 
economische wetenschap als dat zij te weinig open zou staan voor onorthodoxe benaderingen: ‘This criticism is 
one that students voice often, partly because of the way economics is taught. In the fall of 2011, for example, a 
group of students staged a walkout in Harvard’s popular introductory economics course, Economics 10, taught 
by my colleague Greg Mankiw. Their complaint was that the course propagates conservative ideology in the 
guise of economic science and helps perpetuate social inequality. Mankiw dismissed the protesters as “poorly 
informed.” He pointed out that economics does not have an ideology; it is just a method that enables us to think 
straight and reach correct answers, with no foreordained policy conclusions’ (Rodrik, 2015, p. 107 e.v.). 
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subjecten een subjectsfunctie, en de economische goederen een objectsfunctie hebben, is een 

onherleidbaar modaal aspect van de menselijke samenleving. De economie bestudeert de 

vorming van waarden die ontstaan in het verkeer tussen de waarderende economische 

subjecten’ (Haan, 1975, 71 / 72). De afwegingen waarvan sprake is in de omschrijving van de 

economische zinkern moet dus worden gezien als een waardenafweging waarbij normen van 

intermenselijk verkeer in het geding zijn: het normatieve karakter uit zich bij Haan met name 

in de relatie van het economische en het sociale aspect  (normen van intermenselijk verkeer). 

Haan: ‘Het gaat om de wijze waarop individuen, groepen, netwerken, commerciële en non-

profit organisaties en de samenleving als geheel beslissen over consumptie, productie, 

onderlinge verdeling en de verbanden daartussen’ (Haan, 2018, 38). Daarmee is volgens Haan 

het centrale economische probleem gesitueerd in de eerder genoemde intersubjectiviteit, in de 

onderlinge waarderingsverhoudingen.  

Kee tekent hierbij aan dat het erop lijkt dat de economische subjecten moeten proberen 

om in onderlinge waarderingsverhoudingen tot overeenstemming te komen: en dus moeten zij 

noodzakelijkerwijs normatieve oordelen over hun waarde-uitwisseling hebben. Volgens Kee 

beschrijft Haan met de waarderingsverhoudingen de subjectszijde van het economisch aspect, 

‘maar wetenschap is gericht op kennis van de wetszijde’ (Kee, 1996, 288). Vastgesteld kan 

worden dat in de visie van Haan op de economie –  waarin de gangbare definitie van schaarste 

is geschrapt – de problematiek van de keuzenoodzaak wordt geformuleerd in termen van de 

richtingkeuze van de economische subjecten. Aldus beperkt zich de economie tot de 

subjectszijde van de economie. 

 

Rodrik  

In de ogen van Rodrik is de economische wetenschap een manier van bedrijven van sociale 

wetenschap waarbij specifieke middelen worden gebruikt. De meest basale vraag in de 

economische wetenschap is volgens Rodrik: hoe werken markten werkelijk? Met werkelijk, 

benadrukt hij dat de economische wetenschap moet onderzoeken hoe economische processen 

in de maatschappelijke realiteit verlopen. Het is aan economisten om recht te doen aan de 

reële wereld. Het gaat niet zozeer om het opstellen van hypothesen en theorieën over de 

economie. Grote theorieën, aldus Rodrik, zijn een manier om onze gedachten te organiseren, 

meer dan dat zij een zelfstandig verklarend kader vormen. Rodrik: ‘On their own, they have 

little real leverage over the world. They need to be combined with considerable contextual 

analysis before they become useful’ (Rodrik, 2015, 67).  Hij benadrukt dat de economische 

wetenschap op concrete maatschappelijke situaties moet ingaan: niet de veronderstellingen 
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van de theorie zijn het vertrekpunt, maar de maatschappelijke werkelijkheid zelf. De 

samenleving, aldus Rodrik, wordt niet zoals de natuur gekenmerkt door fundamentele wetten. 

Mensen maken zelf hun keuzes: ‘Their actions produce a near infinite variety of possibilities. 

At best, we can talk in terms of tendencies, context-specific regularities, and likely 

consequences’ (Rodrik, 2015, 31). De gevarieerdheid van het sociale leven is volgens Rodrik 

te groot en te context gebonden om in unieke kaders te worden geperst. Hij waarschuwt voor 

de universele toepasbaarheid van een conclusie volgens een bepaald model omdat de kritische 

veronderstellingen van dat model waarschijnlijk geen recht doen aan veel situaties.  

Het is dus belangrijk het juiste model te kiezen, het model dat het best past bij de 

specifieke context, omdat de toepassingsmogelijkheid van een model afhangt van hoe nauw 

de kritische veronderstellingen van het model de echte wereld benaderen. Rodrik: ‘Different 

contexts—different markets, social settings, countries, time periods, and so on—require 

different models’ (Rodrik,  2015, 14). Economisch wetenschappelijke vooruitgang wordt 

volgens Rodrik vooral bereikt door het formuleren van modellen die beter dan de bestaande 

modellen afwijkende waarnemingen kunnen verantwoorden. Ten aanzien van de toepassing 

van het hypothetisch-deductieve model wijst Rodrik erop dat veel van de uitkomsten van 

economisch onderzoek niet getest kunnen worden. Samenhangend met dit punt benadrukt 

Rodrik dat de vloeibaarheid van de sociale werkelijkheid maakt dat economische modellen 

onmogelijk in detail toetsbaar zijn.  

Het toepassen van verschillende modellen in de economische wetenschap weerspreekt 

volgens Rodrik de kritiek dat de economische wetenschap te veel in zichzelf is gekeerd en te 

weinig open staat voor onorthodoxe benaderingen. Hij benadrukt het belang van het 

gebruiken van duidelijke modellen en het toepassen van de juiste (geëigende) statistische 

technieken. Dergelijke modellen kunnen een breed scala aan veronderstellingen bevatten. 

Rodrik: ‘In economics, this means that the greater the departure from benchmark 

assumptions, the greater the burden of justifying and motivating why those departures are 

needed’ (Rodrik, 2015, 109).  Hij wijst op nieuwe onderzoeksgebieden die de laatste decennia 

zijn ontwikkeld en benadrukt met name de invloed van ‘behavioral economics, randomized 

controlled trials (RCTs), and institutions’ (Rodrik, 2015, 109), waaronder het werk van 

Kahneman e.a. over begrensde rationaliteit. De nieuwe generatie van modellen, aldus Rodrik, 

vergroten simpelweg het bereik van de inzichten van de discipline. Met behulp van deze 

ontwikkelingen was het mogelijk de hypothese van de markt-efficiëntie van financiële 

markten te ontmaskeren en de afwijkingen van deze hypothese aan te tonen. Het nut van de 

economische wetenschap is, aldus Rodrik, afhankelijk van de mate waarin de gebruikte 
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modellen ons inzicht vergroten in hoe de wereld werkt en hoe die kan worden verbeterd. 

Daarbij zijn twee gerelateerde vragen in het geding: hoe werkt de wereld echt en hoe kunnen 

we de stand van zaken verbeteren. Het antwoord op de tweede vraag vereist een antwoord op 

de eerste vraag. Er is dus sprake van positieve en normatieve analyses. Rodrik: ‘The positive 

and the normative analyses—investigations, respectively, of what is and what should be—are 

deeply intertwined’ (Rodrik, 2015, 50). Vanuit het gezichtspunt van economisten laten beide 

vragen zich vertalen naar: wat is het onderliggende model?  

Tegenover de kritiek, dat wat in de economische wetenschap wordt gepresenteerd als 

wetenschappelijke analyse in feite een normatieve voorkeur behelst voor een markt 

georiënteerde samenleving, geeft Rodrik aan dat modellen bedoeld zijn om weer te geven wat 

feitelijk plaatsvindt en niet wat zou moeten (behoren te) gebeuren. Veel niet-economisten, 

Rodrik verwijst daarbij naar de politiek-filosoof Sandel, redeneren dat met deze aanpak de 

morele verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu wordt omgezet in een kosten-baten-

calculatie. Hij schrijft dat morele vermaningen prima zijn, maar dat economische prikkels 

effectief werken. Rodrik: ‘Economists’ instinct is to take the world, including human 

selfishness, as given and to engineer solutions around that perceived constraint. They would 

argue, correctly, that this has nothing to do with their values and ethics, but with their 

empirical orientation’ (Rodrik, 2015, 104). Voor economisten is het belangrijk dat een model 

de dominante causale relaties markeert en de beste kans biedt voor het voorspellen van de 

gevolgen van de ondernomen acties. Overwegingen van rechtvaardigheid en maatschappelijk 

verantwoord gedrag kunnen soms het streven naar markt-efficiëntie meer kracht geven, maar 

soms zijn er ook spanningen tussen de verschillende waarden die een afweging noodzakelijk 

maken.  

Uit voorgaande blijkt dat volgens Rodrik de economische wetenschap zich moet 

richten op de economische praktijk: hoe werken markten - hoe verlopen economische 

processen in de maatschappelijke realiteit? In die realiteit zijn het de mensen die zelf hun 

keuzes maken. Met behulp van modellen wordt de economische realiteit onderzocht – hoe 

werkt de wereld echt en hoe kan de situatie verbeterd worden? Er lijkt sprake te zijn van een 

onttoverde, depolitiserende economische benadering (waarbij bestaande machtsstructuren 

buiten beeld blijven). Het normatieve komt in de opvatting van Rodrik aan de orde wanneer er 

gekeken wordt hoe de situatie te verbeteren (het is aan de politiek – de uitkomst van het 

maatschappelijk-politieke debat om aan te geven waaruit die verbetering van de situatie 

bestaat). Rodrik legt dus geen schema over de werkelijkheid. Evenals Dooyeweerd vertrekt 

hij vanuit de primaire ervaring. Rodrik spreekt in dezen van de maatschappelijke realiteit, 
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Dooyeweerd heeft het over de concrete menselijke ervaring. Bij beiden is er sprake van een 

integrale werkelijkheid. Rodrik richt zich op de economische processen zoals die verlopen in 

de maatschappelijke realiteit (en dus overeenkomstig de visie van Dooyeweerd is het 

economische gefundeerd in het sociale aspect van de werkelijkheid). Voor Dooyeweerd toont 

de werkelijkheid zich in de dagelijkse ervaring in een integrale samenhang van alle aspecten. 

Daarbij zijn, aldus Dooyeweerd, levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen in het geding. 

Deze opvattingen zijn verweven in de dagelijkse ervaring van de concrete werkelijkheid en 

drukken haar integrale samenhang uit (het betreft een verwevenheid van de concrete ervaring 

met existentiële bestaansvragen). Met dit laatste komt er een verschil naar voren met de 

opvatting van Rodrik. Voor laatstgenoemde gaat het om een depolitiserende economische 

benadering. Bij Rodrik komt het normatieve aan de orde wanneer er gekeken wordt hoe de 

situatie verbeterd zou kunnen worden: deze normativiteit kan gestalte krijgen in het 

gehanteerde model. Dooyeweerd zal erop wijzen dat er grenzen zijn gesteld aan het 

depolitiseren, omdat levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen verweven zijn in de 

concrete ervaring van de mensen die niet door theoretische begrippen gevat kunnen worden. 

 

Conclusie  

Zoals eerder is gezegd, is het doel van deze subparagraaf de relevantie van Dooyeweerds visie 

op de economie voor het economisch wetenschappelijk en maatschappelijk-politiek debat 

rond duurzame ontwikkeling nader aan te geven. 41 Door het vergelijken van Dooyeweerds 

visie op de economische wetenschap met drie andere opvattingen over deze wetenschap wil ik 

het inzicht verdiepen in de bijdrage van Dooyeweerds visie aan beide debatten. Centraal staat 

de vraag hoe de keuzenoodzaak - welke middelen voor welke behoeften in te zetten - in de 

verschillende benaderingen is uitgewerkt. Bij Dooyeweerd krijgt de keuzenoodzaak een 

normatief karakter. Het gaat om normen die in de werkelijkheid verankerd zijn (structuur) en 

waaraan recht moet worden gedaan (richtingkeuze). Massink stelt daarbij de vraag waaruit de 

normativiteit bestaat (hoe normatief is de zinkern?). Hij wijst op het gevaar dat morele 

normen onder de dekmantel van de scheppingsorde de economische wetenschap worden 

binnen geleid: ‘Wat als moreel wenselijk wordt gezien, komt dan terecht in de definitie van de 
                                                 
41 In de literatuur wordt door verschillende auteurs gewezen op de betekenis van Dooyeweerds modaliteitenleer 
voor het analyseren van het vraagstuk van duurzame ontwikkeling. Andrew Basden: ‘Sustainability is a major 
possible application area for Dooyeweerdian philosophy, especially his notion of irreducible aspects’ 
http://www.dooy.salford.ac.uk/using/sust.html , gelezen 21 januari, 2019). In 1999 rondde P. Lombardi haar 
studie af over de toepassing van het denken van Dooyeweerd over duurzame ontwikkeling in de context van 
stedelijke ontwikkeling (Lombardi, 1999). Zij  wijst erop dat in de benadering van Dooyeweerd alle aspecten aan 
de orde komen, hetgeen bij veel beschouwingen niet het geval is. In een studie in 2011 verbinden Brandon en 
Lombardi hun definitie van duurzame ontwikkeling met de aspectenleer van Dooyeweerd. 
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zinkern van de economie en kan zomaar het predicaat ‘gegeven scheppingsordening’ krijgen’ 

(Massink, 2013, 178). In Dooyeweerds benadering is het begrip relatieve schaarste als het 

ware gekaderd binnen de wetszijde van de economie. Dooyeweerds visie daagt economisten 

uit om de wetszijde van het economisch aspect nader uit te werken. Anders gezegd: hierin ligt 

een taak voor economisten die in het licht van duurzame ontwikkeling van groot belang is.  

Goudzwaard en Haan stellen de schaarste-optiek onder kritiek. Volgens Kee bewegen 

de benadering van Goudzwaard en Haan zich niet op het terrein van de wetenschap, maar is er 

veeleer sprake van analyses van de economische praktijk. In Dooyeweerdiaanse termen 

geformuleerd: de analyses richten zich niet op de structuur van de economie (de economische 

wetenschap – het opsporen van economische wetten die verankerd zijn in de scheppingsorde), 

maar zijn gericht op de richting waarin de economische praktijk zich ontwikkelt. En de vraag 

is, aldus Kee, of Haan en Goudzwaard op die wijze wel recht doen aan het wetenschappelijk 

karakter van de zinkern bij Dooyeweerd (zie Massink, 2013, 176 / 177).42 Goudzwaard en 

Haan, hoewel redenerend vanuit verschillende uitgangspunten, komen toch uit op eenzelfde 

conclusie. Bij beiden wordt het normatieve van het economisch aspect gebonden aan de 

subjectszijde (richtingkeuze) van de economie. De wetszijde van de economie is in hun visie 

in de economische wetenschap niet aanwezig. Bij Dooyeweerd is met het begrip 

spaarzaamheid het beheer van behoeften en middelen op elkaar betrokken. Spaarzaamheid 

schept  het normatief oriëntatiekader van het efficiënt inzetten van de middelen (sparing en 

frugal). Waar Dooyeweerd spreekt van de spaarzaamheid als economische handelingsnorm 

(‘frugal or sparing mode’) betreft dit een gedragspostulaat (een als grondslag aanvaarde 

bewering) en fungeert dit bij hem niet als een beoordelingsmaatstaf van de economische 

praktijk (zie Kee, 1996, 281).  

In de visie van Rodrik op de economische wetenschap is de maatschappelijke realiteit 

het vertrekpunt – een realiteit die gestalte krijgt door de beslissingen van mensen. Waar bij 

Dooyeweerd het normatieve appel dat uitgaat van de basale schaarste ervaring die het streven 

naar economische efficiency kadert (normatieve kadering vanuit de wetszijde van het 

economisch aspect), staat bij Rodrik de keuzenoodzaak, in Dooyeweerdiaanse zin gesproken, 

los van de structuur van de economie: er is geen sprake van normen verankerd in de 

geschapen werkelijkheid. Bij Rodrik kan het normatieve zich uiten in de keuzen (de 

richtingkeuze) die economische subjecten maken. En dus ook kan het normatieve terugkomen 

                                                 
42 Voor het onderscheid tussen structuur en richting  zie van Woudenberg: ‘De structuur der dingen is verankerd 
in Gods scheppingswet. Met ‘richting’ wil aangeduid zijn dat de geschapen dingen in verschillende richting 
kunnen worden ontwikkeld en aangewend: in gerichtheid op God en zijn woord, ofwel in afgewendheid van 
God’ (Van Woudenberg, 2004,. 38 / 39). 
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in de keuze van de politiek over het te voeren beleid: in die beleidsbeslissingen kunnen 

overwegingen van rechtvaardigheid en maatschappelijk verantwoord gedrag een rol spelen 

(en als voorwaarden en / of economische prikkels worden ingebouwd in het economisch 

model). De normativiteit van het maken van keuzes is aldus het toepassen van een 

descriptieve norm.  

 

2.5 De filosofie van Dooyeweerd als inspiratiebron voor de analyse van twee 

economische duurzaamheidsparadigma’s 

 

Volgens het wetenschapsideaal van de Verlichting horen in de wetenschap normatieve 

standpunten niet thuis. Dooyeweerd beweert juist dat een voortheoretisch idee over 

oorsprong, samenhang in verscheidenheid en eenheid van de werkelijkheid via 

wereldbeschouwelijk bepaalde ideeën onvermijdelijk hun invloed uitoefenen op de 

beoefening van de wetenschap. Wanneer het normatieve karakter van de wetenschap wordt 

ontkend, vertaalt dit zich in immanente spanningen in de theorie. Om die reden zal ik 

proberen om spanningen die ik in de twee te onderzoeken duurzaamheidsparadigma’s aantref 

te herleiden tot impliciet gebleven, normatieve en richtinggevende ideeën die in deze 

paradigma’s werkzaam zijn. Zowel Pearce en Turner als Daly en Farley doen een poging het 

intrinsiek normatieve concept duurzame ontwikkeling theoretisch te reconstrueren. De vraag 

is dus: op welke wijze wordt in de twee benaderingen recht gedaan aan het normatieve 

karakter van het concept duurzame ontwikkeling? Specifieker: hoe wordt de uitdaging om 

tegemoet te komen aan het wetenschapsideaal dat normatieve standpunten 

(vooronderstellingen) niet thuishoren in de wetenschap enerzijds en de onmogelijkheid om 

aan de intrinsiek normatieve structuur van het concept duurzame ontwikkeling recht te doen 

zonder een eigen normatieve stellingname anderzijds in beide benaderingen aangepakt en 

uitgewerkt?  

 

De kritische analyse van de twee genoemde paradigma’s is opgezet met behulp van 

Dooyeweerds opvatting over ‘transcendentale kritiek’ en een vergelijking met Dooyeweerds 

zienswijze op de economie als normatieve wetenschap. Leidend bij de analyse van de twee 

economische duurzaamheidsparadigma’s zijn de twee deelvragen zoals eerder beschreven in 

paragraaf 1.5. Voor de wijze waarop ik het kritische onderzoek naar de beide paradigma’s heb 

ingericht (de eerste deelvraag), is de transcendentale kritiek van Dooyeweerd een belangrijke 



94 
 

inspiratiebron geweest. Voor de uitwerking van de tweede deelvraag is dat Dooyeweerds 

modaliteitenleer, met name zijn opvatting van de economie als normatieve wetenschap.  

Dooyeweerds opvatting over ‘transcendentale kritiek’, beschouwd als een evocatieve 

argumentatie, zoekt vanuit geïdentificeerde spanningen in een theorie naar ontsluitende 

gezichtspunten voor die spanningen. Voor deze studie betekent dat de toepassing van een 

immanente kritiek op de twee economische duurzaamheidsparadigma’s. Deze kritiek bestaat 

uit drie stappen (zie hieronder de stappen 1 t/m 3 in de analyse). Na de immanente kritiek 

komt vervolgens de vraag naar ontsluitende gezichtspunten aan de orde. Dooyeweerds 

zienswijze op de economie als normatieve wetenschap reikt twee ontsluitende gezichtspunten 

aan die kunnen helpen om de aangetoonde immanente spanningen in de paradigma’s te 

verminderen / onschadelijk te maken: (1) een gedachtewisseling over richtinggevende levens- 

of wereldbeschouwingen hoort thuis in het wetenschappelijk debat, omdat alleen door 

explicitering van de eigen normatieve vooronderstellingen recht gedaan kan worden aan de 

intrinsieke normativiteit van het bestudeerde verschijnsel (i.c. het economische aspect van 

duurzaamheid); (2) het economische is ingebed in een gelaagde structuur van de 

werkelijkheid; het vraagstuk van duurzaamheid betreft een veelheid van aspecten. Deze 

gezichtspunten wil ik gebruiken in hieronder beschreven vierde stap van de analyse van de 

twee duurzaamheidsparadigma’s.  

 

De vier stappen van de analyse zijn: 

1. Een beschrijving van de theoretische hoofdlijnen van de paradigma’s (Pearce en 

Turner, hoofdstuk 3; Daly en Farley, hoofdstuk 4). Op grond van deze 

beschrijvingen inventariseer ik van beide benaderingen de concepten die in de 

verschillende wetenschappelijke argumentaties een cruciale rol spelen (Pearce en 

Turner, hoofdstuk 5; Daly en Farley, hoofdstuk 6). Deze eerste stap biedt antwoord 

op deelvraag 1a: Wat is de wetenschappelijke argumentatie en welke concepten 

spelen daarin een cruciale rol? 

 

2. Onderzoek naar de immanente spanningen die in de twee benaderingen worden 

opgeroepen door de gehanteerde concepten. Dit onderzoek is een vorm van 

immanente kritiek. In een immanente kritiek wordt een theorie of paradigma van 

binnenuit bekritiseerd. Deze stap biedt antwoord op deelvraag 1b: Welke 

spanningen brengt de immanente kritiek van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s aan het licht? 
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3. Aanknopend bij de immanente kritiek op de benaderingen van Pearce en Turner en 

Daly en Farley onderzoek ik vervolgens of er een verklaring gevonden kan worden 

voor de geïdentificeerde spanningen. Deze stap biedt inzicht in deelvraag 1c: Op 

welke (impliciete) normatieve vooronderstellingen wijzen die immanente 

spanningen? 

 

4. Ten slotte zal ik in deelvraag 2 beide paradigma’s vergelijken met Dooyeweerds 

zienswijze op de economie als een normatieve wetenschap en nagaan of de twee 

ontsluitende gezichtspunten van Dooyeweerd de immanente spanningen in de twee 

paradigma’s kunnen verminderen. Hiermee wordt deelvraag 2 behandeld: in 

hoeverre kan Dooyeweerds opvatting van het economische aspect, waarin hij recht 

probeert te doen aan de intrinsieke normativiteit daarvan, ontsluitende 

gezichtspunten bieden voor de gebleken spanningen en tegenstellingen in de beide 

onderzochte duurzaamheidsparadigma’s?  
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Hoofdstuk 3 Het environmental economics-paradigma van Pearce en 

Turner 

 

3.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 3 beschrijf ik het environmental economics-paradigma zoals dat is geformuleerd 

door D.W. Pearce en R.K. Turner. De focus is daarbij gericht op de wijze waarop deze 

economisten duurzame ontwikkeling conceptualiseren. Pearce en Turner hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming van de milieueconomie. De vele 

publicaties op dit terrein getuigen van hun betrokkenheid in het economisch theoretisch debat 

rond duurzame ontwikkeling. De beschrijving in dit hoofdstuk is de opstap voor de kritische 

analyse van het Pearce-Turner environmental economics-paradigma in hoofdstuk 5.  

In paragraaf 3.2 bespreek ik eerst de neoklassieke wortels van het paradigma van de 

milieueconomie. Ik zal ook nader ingaan op de actualiteit van de neoklassieke grondslagen 

zoals die door Pearce en Turner worden gehanteerd in hun environmental economics-

paradigma. Paragraaf 3.3 schetst de achtergrond ervan en paragraaf 3.4 de benadering van 

Pearce en Turner.  

 

3.2 De neoklassieke wortels van het environmental economics-paradigma 

 

Martin de Wit begint zijn artikel ‘Christian economists, environmental externalities and 

ecological scale’ (2013) met de constatering: ‘The apparent disconnect between mainstream 

neo-classical economics and the natural world has spawned a large literature in recent 

decades, not least within the economics profession itself’ (de Wit, 2013, 1). Hij spreekt van 

een epistemologische crisis in de neoklassieke economische theorie, een crisis die heeft geleid 

tot de ontwikkeling van ‘environmental economics’. Volgens de Wit kan de milieueconomie 

worden beschouwd als ‘mainstream’ neoklassieke benadering waarin ‘the central idea is that 

the limitations of natural resources and ecosystems services need to be captured in market 

prices and in the event of scarcity of such resources, science, technology, innovation and 

markets would be able to solve the problem’ (de Wit, 2013, 2). Ook Pearce wijst op de 

invloed van het neoklassiek economisch denken op de ontwikkeling van de milieueconomie. 

Pearce: ‘From modest beginnings in the 1960s, environmental economics has grown to be a 

major sub discipline of economics. It combines traditional work in the field of welfare 
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economics and the theory of economic growth with more recent perspectives on the political 

economy of choosing policy instruments and the philosophy of sustainable development’ 

(Pearce, 2002, 57). Succesvolle voorbeelden uit het neoklassiek economisch repertoire zijn 

o.a. de toepassing van verhandelbare emissierechten en heffingen op vervuiling: twee 

economische instrumenten die functioneren binnen het marktmechanisme.43 De politieke inzet 

van deze instrumenten komt het terugdringen van negatieve externe effecten van het 

economisch handelen ten goede: ‘Firms fail to take into account the environmental effects of 

their decisions, so the right response is to force them to“internalize” the external costs by 

paying for carbon’ (Rodrik, 2015, 103).  

Voor een goed begrip van de milieueconomie bespreek ik van de neoklassiek 

economische theorie de subjectieve waardeleer en de subjectivering van het welvaartsbegrip 

en het Pareto-criterium. Daaraan voorafgaande zal ik eerst kort ingaan op het klassieke 

economisch denken. Met name wil ik ingaan op: 1) de overgang van de klassieke objectieve 

waardeleer naar de neoklassieke subjectieve waardeleer, 2) de gevolgen daarvan voor de 

definiëring van het welvaartsbegrip (de subjectivering van het welvaartsbegrip) en 3) de 

formulering van het Pareto-criterium belichten. Bovendien is aandacht voor de klassiek 

economische benadering relevant omdat in de discussie over de milieuproblematiek met de 

notie spaceship Earth wordt teruggegrepen naar deze economische visie. 44 

 

De klassiek economische benadering  

Het denken van de economisten van de klassieke school - Hume, Quesnay, Turgot, Smith, 

Ricardo, Malthus - vormt de basis van de economische wetenschap. In de visie van de 

klassieke economen is het economisch leven ingebed in maatschappelijk-politieke structuren 

en daarmee kunnen we spreken van ‘politieke economie’ (de klassieke economie als een tak 

van de moraalfilosofie). De maatschappelijke inbedding van het economisch leven betekent in 

de klassieke visie dat het economisch proces wordt beheerst door een immanente 

wetmatigheid en het is aan de economische wetenschap om deze wetmatigheid op te sporen. 

                                                 
43 Zweden is een pioneer op het gebied van CO2 belastingheffing. Deze belastingheffing werd in 1991 ingevoerd. 
De invoer van de CO2 belastingheffing is een succes in Zweden. De Zweedse ervaring toont dat het mogelijk is 
om verminderde uitstoot te combineren met economische groei. Een ontkoppeling van de economische groei en 
de verminderde uitstoot was al in 1996 zichtbaar en deze ontwikkeling heeft zich sindsdien voortgezet. De 
invoering van CO2-belasting in Zweden maakte deel uit van een belangrijke belastinghervorming die onder 
andere dramatisch lagere marginale inkomstenbelastingen op kapitaal en arbeid inhield, de afschaffing van 
verschillende fiscale schuilplaatsen en basisverbreding van de belasting over de toegevoegde waarde (Åkerfeldt 
and Hammar, 2015).  
44 Met de metafoor van de planeet aarde als een ruimteschip benadrukt Boulding de fysieke grenzen van het 
economisch proces: zie paragraaf 4.3.1. 
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Het economisch leven wordt geanalyseerd als een kringloop van goederen en geld. 

Kenmerkend voor het klassiek economisch denken is de objectieve waardeleer. Blaug: ‘In 

classical economics: economic welfare was conceived in physical terms and taken to be 

roughly proportional to the volume of output’ (Blaug, 1968, 299). In deze waardeleer (denk 

aan klassieke economisten als David Ricardo en Karl Marx) staat het kostenprincipe centraal. 

Dat houdt in dat de waarde een eigenschap van het object is. De waarde is objectief 

vaststelbaar op basis van de geïncorporeerde hoeveelheden van productiefactoren, met name 

van de productiefactor arbeid: met andere woorden, de ‘geïncorporeerde kosten’ zijn bepalend 

voor de waarde van de goederen (Rodrik, 2015). Vermeerdering van productie impliceert 

vermeerdering van waarde en dus wordt de grondslag van de welvaart gevormd door de 

productie. Blaug: ‘In classical economics: economic welfare was conceived in physical terms 

and taken to be roughly proportional to the volume of output’ (Blaug, 1968, 299). De 

gerichtheid van de klassieke economie op het volume van de productie vloeit voort uit hun 

probleemstelling: onder welke voorwaarden kan een (nationale) huishouding zichzelf 

reproduceren en hoe kan de productie groeien? Daarbij staat de beschikbare omvang van de 

productiefactoren centraal. 

In de discussie over de milieuproblematiek wordt deels teruggegrepen op deze 

klassieke noties. Een voorbeeld is de door Kenneth Boulding geïntroduceerde notie spaceship 

Earth: de mondiale huishouding kan niet anders dan zelfvoorzienend zijn en moet dat op 

lange termijn ook kunnen blijven (Kee, 1996). Schaarste heeft in deze optiek de betekenis van 

schaarste van goederen in termen van hun beschikbaarheid als zodanig. In het allocatie- of 

ruilmodel (de neoklassieke benadering) heeft schaarste een andere betekenis, nl. de schaarste 

in termen van produceerbaarheid. De klassieke theorie is er, aldus Kee, niet in geslaagd om de 

ruil werkelijk in de theorie te integreren – een belangrijke reden voor de overgang in de 

theorie naar het ruilmodel (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 3). 

 

De neoklassieke subjectieve waardeleer en de subjectivering van het welvaartsbegrip 

In het voorgaande heb ik de objectieve waardeleer zoals gedacht binnen de klassiek 

economische visie beschreven. Weintraub wijst op de moeilijkheden waarvoor de klassieke 

economische theorie zich geplaatst ziet: ‘Chief among them was that prices in the market did 

not necessarily reflect the "value" so defined, for people were often willing to pay more than 

an object was "worth."’ (Weintraub, 2002, The Concise Encyclopedia of Economics). Bij de 

overgang van het objectieve naar het subjectieve waardebegrip spelen de publicaties van 

Jevons, Menger en Walras rond 1870 een belangrijke rol. Met de subjectivering van het 



99 
 

waardebegrip komt er een einde aan de ‘klassieke objectieve zekerheid’: de subjectieve 

grootheid nut bepaalt de waarde van de goederen. Daarbij is het begrip grensnut van belang: 

het nut dat de consument toekent aan de laatste eenheid van het geconsumeerde goed (of 

dienst). Met de grensnuttheorie is onlosmakelijk de naam van Gossen (1854) verbonden (zie 

Blaug, 1968, 299). Plattel spreekt van de neoklassieke (marginalistische) ommekeer. Ofwel, 

de economische wetenschap vormt zich om van gebieds- tot projectwetenschap: ‘het object 

was niet meer een van nature gegeven werkelijkheidsdomein, maar het hing af van de 

methode van benaderen’ (Plattel, 1978 / 1979, pag. 135). Het object, aldus Plattel,  verschijnt 

veel meer als een project (ontwerp) van de economische theorie zelf en in het verlengde 

daarvan worden feiten ‘constateringen die volgens een bepaald methodologisch procédé tot 

stand kwamen’ (Plattel, 1978 / 1979, pag. 135). Er wordt gebruik gemaakt van concepten - 

marginaal nut, marginale kosten, marginaal product – die niet kunnen worden waargenomen. 

In de neoklassieke economie wordt economische wetenschap als volgt gedefinieerd: 

‘Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and 

scarce means which have alternative uses’ (Robbins, 1932, 16). Blaug merkt in dit verband 

op: ‘For the first time, economics truly became the science that studies the relationship 

between given ends and given scarce means that have alternative uses. The classical theory of 

economic development was replaced by the concept of general equilibrium within an 

essentially static framework’ (Blaug, 1968, 300). Robbins’ definitie van economie vormt de 

grondslag voor de neoklassiek economische benadering en rust op vier axioma’s die 

noodzakelijk zijn om van economisch gedrag te kunnen spreken. Samengevat zijn deze 

axioma’s: (1 en 2) de menselijke behoeften zijn veel en velerlei en zij kunnen geordend 

worden in volgorde van dringendheid; (3) ‘The time and the means for achieving these ends 

are limited. Life is short and nature is niggardly’; (4) ‘The time and means are capable of 

alternative application for different ends’ (Graafland, 2007, 3). Volgens Weintraub kan de 

neoklassieke economische benadering worden gezien als een metatheorie: ‘a set of implicit 

rules or understandings for constructing satisfactory economic theories. It is a scientific 

research program that generates economic theories. Its fundamental assumptions are not open 

to discussion in that they define the shared understandings of those who call themselves 

neoclassical economists, or economists without any adjective’ (Weintraub, 2002, The Concise 

Encyclopedia of Economics). De neoklassieke economische theorie conceptualiseert 

consumptiehuishoudingen en productiehuishoudingen als ‘rational actors’, als agenten die in 

hun beslissingen worden geleid door het zoeken naar de beste resultaat. Weintraub: ‘the 

resulting equilibrium was “best” in the sense that any other allocation of goods and services 
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would leave someone worse off. Thus, the social system in the neoclassical vision was free of 

unresolvable conflict’ (Weintraub, 2002, The Concise Encyclopedia of Economics).  

Robbins stelt in ‘An essay on the nature and significance of economic science’ (1932) 

de consequenties van de subjectivering van het welvaartsbegrip aan de orde. De doeleinden 

waarvan hij spreekt in zijn definitie zijn gegeven, ofwel de soevereiniteit van de individuele 

voorkeuren bepaalt de behoeften. Het gaat om een individualistische welvaartsopvatting die 

zich uitdrukt via het marktmechanisme. De tussenkomst van de markt verloopt volgens de 

neoklassieke economische benadering neutraal en wordt verondersteld waardevrij te zijn. 

Graafland spreekt in dit verband van de ‘disconnection between economics and ethics’. Hij 

wijst in deze op drie implicaties van Robbins’s visie. (1) ‘First, as the neoclassical economist 

does not want to make value judgements about the preferences of individual agents, 

neoclassical economics merely accept all preferences as given’; (2) ‘Second, in neoclassical 

economics all means are valued only from the perspective of their capability to meet human 

wants’. ...‘It is only the relationship with the ends which is important. They have only an 

instrumental value for fulfilling human ends’; (3) ‘A third illustration of the disconnection 

with ethics is that the neoclassical economic approach eliminates the possibility of personal 

economic accountability’.  ...... ‘It rejects any possibility of assigning the responsibility for 

economic damages to their economic agents and understands economic consequences solely 

as effects of the good or bad functioning of the market mechanism’ (Graafland, 2007, 8).      

Belangrijk in dezen is de betwisting door Robbins van de wetenschappelijke waarde van een 

interpersonele nutsvergelijking.45 Hij benadrukt de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een 

falsificatietest inzake interpersonele nutsvergelijking: ‘There is no means of testing the 

magnitude of A’s satisfaction as compared with B’s’ (Robbins, 1932, 139 / 140). En met de 

onmogelijkheid van interpersonele nutsvergelijking ontstaat de onzekerheid ten aanzien van 

de definitie van welvaart en haar inhoud en omvang.46 De kritische uiteenzetting van Robbins 

leidt tot twee welvaartstheoretische reacties: de Paretiaanse welvaartstheorie waarin 

                                                 
45 Robbins is in zijn kritiek op interpersonele nutsvergelijking niet oorspronkelijk. Jevons, grondlegger van de 
wet van het afnemend grensnut, heeft reeds eerder de mogelijkheid van interpersonele nutsvergelijking ontkend 
(de Vries, 1978).  
46 Boulding: ‘As a measure of economic welfare, however, the utility concept runs into two grave difficulties. In 
the first place, no direct measure of utility has ever been divised, so that it can only be measured by its presumed 
effects on economic behavior – that is, on choices or potential choices. The fact that the measure of utility is 
choice leads also to a second difficulty; as nobody ever has the choice of being somebody else, the utilities of 
different individuals cannot be compared’ (Boulding, 1952, 10). In hetzelfde essay wijst Boulding erop dat het 
ongerijmd is om te veronderstellen dat men, onafhankelijk van ethische normen, maatstaven kan formuleren 
voor het uitspreken van een waardeoordeel. 
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waarderingsoordelen worden omzeild en de normatieve welvaartstheorie die juist 

waarderingsoordelen accepteert. In het onderscheid tussen beide benaderingen manifesteert 

zich de spanning tussen de individuele preferenties en maatschappelijke waarden.  

 

Het Paretocriterium 

Aan het Paretocriterium ligt het besef ten grondslag van de onmogelijkheid van interpersonele 

nutsvergelijking. Blaug: ‘As all economists since Jevons have known, the optimum condition 

of exchange depend only on intrapersonal, never on interpersonal comparisons of utility’ 

(Blaug, 1968, 589). Pareto omzeilt deze problematiek. Hij onthoudt zich van uitspraken die 

tegengestelde verdelingsefecten beoordelen.  

Het Paretocriterium heeft een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van de 

perfecte markt als ideaal van economisch beleid. Graafland stelt: ‘Welfare theory has based 

important theorems on this principle that explain why economists defend the ideal of the 

perfect market’ (Graafland, 2007, 31). Hij tekent daarbij aan dat ‘when economists advise 

policy makers to use the market mechanism to coordinate economic behavior, they somehow 

must combine descriptive statements with a prescriptive or normative statement about the 

goal of economic policy to arrive at this policy conclusion’ (Graafland, 2007, 32). Dit 

normatieve criterium is het Paretocriterium.  

Het Paretocriterium is een efficiencynorm die uitsluitend is geformuleerd in termen 

van ‘utility = satisfaction of preferences’. Het criterium stelt dat een situatie optimaal is als er 

geen Paretoverbetering meer mogelijk is. Een maatregel genereert een Paretoverbetering als 

die het nut van enkele personen verbetert zonder het nut van anderen te verminderen. 

Graafland wijst erop dat het opgeven van de interpersonele nutsvergelijking een hoge prijs 

heeft, omdat ‘true Pareto improvements are extremely rare. The Pareto principle is therefore 

strongly biased to the status quo’ omdat ‘In almost all real situations, an action, or policy 

measure will affect the utility of some people in a negative way’ (Graafland, 2007, 156).   

Het Paretocriterium ligt aan de basis van het eerste welvaartstheorema. Dit theorema 

heeft een sterke impact gehad op het economisch denken en de economische politiek. Het 

theorema luidt: ‘As long as producers and consumers act as price takers and there is a market 

for every commodity, the equilibrium allocation of resources is Pareto-efficient’ (Graafland, 

2007, 32). Het Paretocriterium richt zich alleen op economische efficiëntie en niet op een 

eerlijke verdeling van het resultaat van perfecte markten. Dit impliceert dat het heel goed 

mogelijk is dat het resultaat dat voldoet aan Pareto-optimaliteit gepaard gaat met ‘some 

people in extreme misery and others wallowing in luxury, if the miserable cannot be made 
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better off without cutting into the luxury of the rich’ (Graafland, 2007, 32). In de 

welvaartstheorie is in het verlengde van het eerste theorema het tweede welvaartstheorema 

ontwikkeld. Dit tweede theorema zegt: ‘every Pareto optimum can be obtained as a 

competitive general equilibrium given some distribution of initial endowments to economic 

agents’, hetgeen betekent dat ‘no Pareto-optimal outcome is unattainable as a competitive 

equilibrium, including those that fit with ideas of social justice’ (Graafland, 2007, 32 / 33). 

Daarmee, zo geeft Graafland aan, voelen economisten zich vrij om zich alleen te richten op de 

analyse in termen van economische efficiëntie en de vragen betreffende een rechtvaardige 

verdeling van bronnen over te laten aan het politieke proces: ‘This is an important result that 

makes us understand why economists tend to take perfect competition as an ideal. Here lies 

the connection between positive economic theories (which only describe facts) and normative 

economic theories (which prescribe what ought to be)’ (Graafland, 2007, 33).  

Omdat de toepassing van Pareto-optimaliteit als welvaartscriterium in praktische 

politieke analyses heel beperkt is vanwege de onmogelijkheid van de interpersonele 

nutsvergelijking, is het Paretocriterium uitgebreid met de zogeheten compensatietest. In dat 

kader stelt Graafland de relatie tussen utilitarisme als ethische theorie, welvaartseconomie en 

de kosten-baten analyse aan de orde. Het utilitarisme als ethische theorie is gebaseerd op het 

principe van ‘the greatest happiness of the greatest number’ en sluit in zoverre aan bij het 

Paretocriterium dat de efficiëntienorm geformuleerd is in termen van ‘utilities = satisfaction 

of preferences’. Maar in tegenstelling tot het Paretocriterium, vereist het utilisme 

maximalisatie van de totale som van nuttigheden van allen die door een maatregel beïnvloed 

worden. Maar hoe kan er iets zinnigs gezegd worden over het totale nut dat gegenereerd 

wordt door economisch politiek beleid? Omdat economische veranderingen veelal winnaars 

en verliezers met zich meebrengen, doet zich de noodzaak voor van interpersonele 

nutsvergelijking –wat het Paretocriterium nu juist wil ontwijken. Als oplossing hanteren 

economen hiervoor de kosten-batenanalyse, die het Paretocriterium uitbreidt met de 

compensatietoets. In de door Kaldor en Hicks voorgestelde compensatietest kunnen diegenen 

die profiteren van de economisch-politieke maatregelen (de winnaars) diegenen die er op 

achteruit gaan als gevolg van die economisch-politieke maatregelen (de verliezers) 

overcompenseren. Door de uitbreiding van het Paretocriterium met de compensatietest is er 

als het ware sprake van een re-introductie van een soort interpersonele nutsvergelijking door 

de prijs die individuen bereid zijn te betalen te verbinden aan bepaalde economisch-politieke 

maatregelen. Deze uitbreiding van het Paretocriterium, zo schrijft Graafland, geeft een 

rechtvaardiging voor de toepassing van het instrument van de kosten-batenanalyse bij 
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praktisch politieke besluitvorming en ondervangt de beperkte toepasbaarheid van het 

(‘beperkte’) Paretoprincipe. Graafland: ‘Cost-benefit analysis is the economic way to evaluate 

policies to issues for which no market exists’ (Graafland, 2007, 156).  

 

Relevantie van het neoklassiek economische paradigma voor de hedendaagse milieueconomie  

Het neoklassieke paradigma is nog steeds relevant is voor de milieueconomie. Dit zien wij 

bijvoorbeeld aan het economisch denken van William D.Nordhaus, Nobelprijswinnaar voor 

Economie in 2018.47 Het onderzoek van Nordhaus richt zich op de voorspelde economische 

schade door klimaatverandering en op economische maatregelen zoals het beprijzen van de 

CO2 uitstoot. Nordhaus heeft al lang gepleit voor een breed welvaartsbegrip waarin de kosten 

van een verziekt klimaat worden meegerekend bij het bepalen van economische groei. Hij 

heeft vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw modellen ontwikkeld waarin de impact van de 

klimaatverandering en het energieverbruik zijn meegenomen. In geïntegreerde modellen als 

het  Dice (dynamic integrated climate-economy) en het Rice (regional integrated climate-

economy) wordt de wisselwerking tussen economie en klimaat uitgewerkt (zie Perman e.a., 

2003, 537 / 554). Deze modellen steunen op neoklassieke argumentaties en hanteren 

bijbehorende economische concepten (als optimal, efficiënt cq. inefficiënt) en methodieken 

(marginale analyses en het gebruik van een sociale welvaartsfunctie) als grondslag voor het 

economische onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen voor economisch beleid 

gericht op het realiseren van klimaatdoelen.  

 Het grote belang van het neoklassieke paradigma in de milieueconomie zien wij ook 

terug in Perman e.a. (2003). Deze studie biedt een overzicht van de milieueconomie en geeft 

‘the state of art’ ervan weer. Dit drukt zich uit in de inhoud van de studie alsook in de vele 

literatuurverwijzingen. Evenals Pearce (2002) wijzen zij op de invloed van de 

welvaartseconomie op de ontwikkeling van het environmental economics-paradigma. Het gaat 

met name om het toepassen van basis concepten van de welvaartseconomie (efficiency en 

optimaliteit) bij het maken van economische analyses en bij het formuleren van het 

milieubeleid: ‘When economists consider policy questions relating to the environment they 

draw upon the basic results of welfare economics’ (Perman e.a., 2003, 105). In hun boek 

wijden zij heel hoofdstuk 5 aan de uitleg van concepten van de welvaartseconomie en de 

                                                 
47 De Nobelprijs voor Economie 2018 is toegekend aan Nordhaus (1941) en Romer (1955). Zij hebben de 
onderscheiding ontvangen vanwege hun onderzoek op het gebied van klimaatverandering en technologische 
vooruitgang in economische modellen. Het organiserende comité schreef: ‘De winnaars van dit jaar leveren geen 
sluitende antwoorden, maar hun bevindingen hebben ons aanzienlijk dichter gebracht bij een antwoord op de 
vraag hoe we duurzame, wereldwijde economische groei kunnen bereiken’. 
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toepassing daarvan (met name marginale analysetechnieken) in het environmental economics-

paradigma: consumptie-efficiëntie (nutsmaximalisatie), productie-efficiëntie 

(winstmaximalisatie), substitutie-effecten, efficiënte allocatie van middelen, en de 

compensatietest. Perman e.a. schrijven dat economisten welvaartseconomie gebruiken om 

situaties te identificeren waarin sprake is van het falen van de markt (externaliteiten, 

collectieve goederen) en om vormen van politiek beleid aan te bevelen die gericht zijn op het 

corrigeren, in termen van efficiëntie, van deze tekortkomingen van de markt: ‘Much of 

environmental and resource economics is welfare economics of this sort. It is concerned with 

identifying and correcting market failure in relation to the services that the environment 

provides to the economy’ (Perman e.a., 2003, 124). Ook de economische instrumenten die de 

overheid kan inzetten bij het bestrijden van negatieve externe effecten worden benaderd 

vanuit een welvaartstheoretische invalshoek: ‘We now investigate how pollution targets can 

be set using an efficiency criterion.’ (Perman e.a., 2003, 170). Bij de maatschappelijke 

waardering van verschillende beleidsopties wordt gebruik gemaakt van (environmental) 

kosten-baten analyse (z.g. ECBA). Het is een welvaartstheoretische toepassing die volgens 

Perman e. a. bedoeld is om te komen tot selectie van projecten op basis van efficiëntie criteria. 

De fundamenten voor het beoordelen van het toepassen van de kosten – baten analyse zijn van 

neoklassieke aard (met name steunend op de intertemporele welvaartseconomie): In all cases, 

the basic strategy of cost–benefit analysis is the same. It is to attach monetary values to the 

environmental impacts, desired and undesired, so that they are considered along with, and in 

the same way as, the ordinary inputs (labour, capital, raw materials) to and outputs (goods 

and/or services) from the project’ (Perman e.a., 2003, 352).  Daarbij wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van WTP and WTA (zie Perman e.a., 2003, 400 e.v.). Verder wijzen Perman e.a. op 

het veelvuldig gebruik van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen in de milieueconomie 

(ter vervanging van environmental input-output modellen die sinds eind jaren 6o van de 

vorige eeuw zijn ontwikkeld). Deze modellen zijn een empirische versie van de Walrasiaansse 

algemeen evenwichtstheorie en steunen op de neoklassieke veronderstellingen. Perman e. a.: 

‘In recent years CGE models have been employed with increasing frequency as a way of 

simulating different ways of achieving environmental policy objectives’  (Perman e. a., 2003, 

290).  

Ook in heel recente literatuur spelen neoklassieke noties een belangrijke rol in de 

milieueconomie. Een leidende auteur is Bateman, die samen met anderen in Bateman e. a. 

(2013) onderzoekt hoe de gevolgen van verandering van landgebruik kunnen worden 

gewaardeerd. Het artikel is opgezet vanuit de onvrede dat, ‘practical decision making is often 
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informed by inadequate knowledge regarding the natural environment processes which 

underpin vast areas of production and welfare creation’ (Bateman e.a., 2013, 2). De schrijvers 

viseren met name de toepassing van de kosten-baten analyse in de economisch-politieke 

besluitvorming die in hun ogen tekort schiet.48 In hun interdisciplinaire benadering wordt 

geprobeerd de  natuurwetenschappelijke relaties die de veranderingen in landgebruik 

ondersteunen te incorporeren in de kosten-baten analyse: ‘The analysis seeks to fully 

implement CBA rules. These require that we attempt to include all of the major internal 

(market) and external (non-market) impacts of any land use change’ (Bateman e.a., 2013, 20). 

Bij de bepaling van de waardering van de effecten van veranderingen in landgebruik geven 

Bateman e.a. bijvoorbeeld aan dat de aanwezigheid van groengebieden dichtbij steden voor 

veel mensen een belangrijke bron van waarden is, waarbij zij zich baseren op revealed 

preference theorie: ‘This value is reflected both in revealed preference hedonic pricing 

analyses of the determinants of property prices (e.g. Cheshire and Sheppard 1995) and 

through SP analyses of willingness to pay (e.g. Hanley and Knight 1992). Op basis hiervan is 

het, aldus de schrijvers, mogelijk een marginale waardefunctie te formuleren voor 

verschillende vormen van landgebruik. Zij wijzen er echter wel op dat het alloceren van 

natuurlijke bronnen op basis van preferenties kan leiden tot uitkomsten die niet in 

overeenstemming zijn met de vereisten voor duurzame ontwikkeling van de ecosystemen 

(vermindering van biodiversiteit). Bovendien wordt getwijfeld aan de nauwkeurigheid van de 

geschatte WTP gebaseerd op stated preference studies voor de waarden van biodiversiteit. 

Bateman e. a.: ‘While this is clearly inferior to a reliable valuation estimate, in the absence of 

such values a requirement to avoid species extinctions provides a useful constraint to place 

upon a CBA assessment’ en ‘Rather than removing the role of economics from this issue, the 

objective changes to finding the most cost-effective solution to satisfying this constraint’ 

(Bateman e.a., 2013, 13 en 14). De interdisciplinaire aanpak van Bateman e.a. bij het 

waarderen van de gevolgen van de verandering van landgebruik is in lijn met de neoklassiek 

economische benadering. De toepassing van de kosten – baten analyse (‘after all CBA seeks 

to reflect preference based values’, Bateman e.a., 2013, 13) impliceert dat bij economisch-

politieke maatregelen de afwegingen gebaseerd worden op preferenties van het individu. De 

toepassing van neoklassieke micro economie blijkt ook uit het gebruikmaken van marginale 

analyses.  

                                                 
48 Bateman e. a. wijzen op vier tekortkomingen bij de toepassing van KBA’s: (1) onvoldoende aandacht geven 
aan externaliteiten, (2)  het niet in overweging nemen van alternatieve beleidsopties, (3) onvoldoende aandacht 
voor het belang van variatie in de natuurlijke  omgeving, (4)  problemen bij de waardering van natuurlijke 
bronnen (Bateman e. a., 2013, 3 / 4). 
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In het artikel van Bateman e.a. komt aldus een gemengde benadering naar voren. Zij 

maken gebruik van de standaard kosten-baten analyse voor diverse onderdelen van de 

analyse. Alleen bij de waardering van biodiversiteit achten zij de kosten-baten analyse om 

verschillende redenen niet geschikt. Dan kiezen zij ervoor om de verschillende 

beleidsvoorstellen te vergelijken onder de conditie dat de biodiversiteit niet verslechtert. Zij 

wijzen op de impacts van ‘non-monetary measures of the biodiversity’. Ten aanzien van deze 

impacts is er sprake van ‘a straightforward constraints-based approach designed to ensure 

species sustainability’: ‘These constraints can be explicitly designed to address concerns 

regarding threshold levels and hence ensure the sustainability of important natural assets’ 

(Bateman et al., 2013, 20). Daarbij merken Bateman e.a. wel op dat zo'n restrictie kwetsbaar 

is. Als beleidsmakers vinden dat het respecteren van deze restrictie teveel kost, zijn ze 

geneigd om de restrictie te laten vervallen. Uit het artikel blijkt dat de maatschappelijke 

kosten-baten analyse verder gaat dan een methodologisch individualisme: er wordt 

geprobeerd de maatschappelijke aspecten in waardering terug te brengen. 

Als laatste voorbeeld van heel recente literatuur in de milieueconomie waarin het 

neoklassieke paradigma nog steeds voluit wordt gehanteerd verwijs ik naar een artikel van 

van den Bijgaart e.a. (2016). In dit artikel presenteren de auteurs een formule die inzicht biedt 

in de sociale kosten van CO2 uitstoot. De reden waarom dat inzicht belangrijk is formuleren 

zij als volgt: ‘The monetization of damages is essential for the determination of optimal 

climate policies; pricing carbon according to the SCC provides the correct economic incentive 

for reducing current emissions’ (van den Bijgaart e.a., 2016, 75). De formule om de sociale 

kosten van CO2 uitstoot te bepalen wordt in het gehanteerde klimaat-economie model afgeleid 

uit een model van ‘a representative consumer who maximizes the stream of future aggregate 

utilities, discounted at rate ρ’ (van den Bijgaart e.a., 2016, 77). De uitwerking van de aanpak 

zoals beschreven in het artikel laat zien dat de onderzoekers bij de bepaling van de sociale 

kosten van CO2 uitstoot een neoklassiek economische argumentatie hanteren. 49  In een 

dergelijke argumentatie spelen concepten als efficiëntie (o.a. consumenten nutsmaximalisatie) 

en optimaliteit een centrale rol. 

In het voorgaande is aan de hand van een aantal recente publicaties in de 

milieueconomie aangetoond hoezeer de neoklassieke visie nog altijd een rol speelt in de 

milieueconomie - en nog steeds als grondslag ervan kan worden gezien. Ook in de vele 

                                                 
49 Van de Bijgaart e.a. (2016, 77): ‘We interpret all shadow costs such that they take a positive value. That is, τ 
measures the marginal-utility weighted social cost of carbon – dividing by marginal utility, gives the monetized 
SCC that, when the optimal policy is implemented, equals the marginal product of energy use, ∂F/∂E¼SCC. 
Variable χ measures the current-value marginal cost of an increase in temperatures’. 
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artikelen waar deze publicaties naar verwijzen is dit het geval. Dat ik hier van een grondslag 

spreek heeft vooral betrekking op de wijze waarop economische verschijnselen worden 

gedefinieerd en worden geanalyseerd. In deze opvatting wordt de verklaring van de relatieve 

prijzen van goederen en diensten als grondprobleem van de economie gezien. Daarin speelt 

het begrip consumentensoevereiniteit een belangrijke rol.  

 

3.3 Achtergrond van het environmental economics-paradigma  

 

Pearce noemt verschillende factoren die de ontwikkeling van de milieueconomie hebben 

beïnvloed. Hij wijst als eerste op de publicatie van Carsons ‘Silent Spring’ in 1962.50 Daarin 

wordt gewaarschuwd voor de effecten van het gebruik van landbouwchemicaliën op het 

milieu. Pearce: ‘The costs take the form of “external effects,” in this case the alleged loss of 

biological diversity about which people had begun to care far more than previously. It is no 

surprise, then, that economists began to link the theory of external effects with an economic 

interpretation of the rising tide of environmentalism’ (Pearce, 2002, 58). Het idee van externe 

effecten, ‘a detrimental (or beneficial) effect to a third party for which no price is exacted’ 

(Pearce, 2002, 58), was reeds bekend door het werk van Pigou in de jaren 1920. Centraal is 

daarin de gedachte van het internaliseren van de externe effecten, een gerechtvaardigde eis 

vanwege de noodzaak van compensatie van de ‘derde partij’. Daarnaast benadrukt Pearce dat 

Dupuit (negentiende eeuw) in zijn studies het idee heeft geformuleerd dat politiek beleid 

geëvalueerd kan worden in termen van kosten – baten, waarbij deze kosten en baten 

gedefinieerd zijn in termen van voorkeuren van de mens en de bereidheid om daarvoor te 

betalen (Pearce, 2002, 58). Hij wijst erop dat de hedendaagse welvaartseconomie sterk steunt 

op het werk van Hicks, Kaldor en van nog anderen in de jaren 1930 en 1940. Pearce: ‘The 

feature of these works was the synthesis of practical concerns with the theoretical welfare 

economics literature. The essential step was the justification for the benefit-cost principle: 

justifying projects or policies on the basis that benefits exceed costs is wholly consistent with 

there being losers, i.e., those who suffer the costs’ (Pearce, 2002, 58 / 59).  

Een ander element dat Pearce relevant noemt inzake het ontstaan van milieueconomie 

is gerelateerd aan ‘some notion of the ecological limits of economic activity’ (Pearce, 2002, 

59). Het besef dat er ecologische grenzen zijn gesteld aan het economisch handelen, leidt in 

de  jaren zestig van de twintigste eeuw tot het ontstaan van de milieubeweging. Deze 

                                                 
50 In het Nederlands uitgegeven onder de titel ’Dode lente’. Het boek is gebaseerd op Humboldts concept van 
onderlinge verbanden (Wulf, 2016, 27). 
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beweging stelt de levensstijl binnen moderne economieën ter discussie ‘prompting a logic that 

said if these lifestyles were endangering the planet, then the lifestyles must change’ (Pearce, 

2002, 60). Pearce verwijst naar Malthus, Ricardo en John Stuart Mill: zij hebben geprobeerd 

de grenzen van het economisch proces theoretisch te doordenken. ‘But’, schrijft Pearce, 

‘probably the most celebrated paper to provoke the many questions subsequently to be 

analyzed in environmental economics was Boulding’s “spaceship Earth” essay’ uit 1966 

(Pearce, 2002, 60). 

Als laatste belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de milieueconomie wijst 

Pearce op Coase’s theorema van de ‘Problem of Social Cost’. Coase werkte een tweede 

oplossing uit van de problematiek van de externaliteiten naast de bekende Pigou-oplossing. In 

de benadering van Coase is sprake van een markttechnische oplossing en is de rol voor de 

overheid in dezen beperkt tot ‘setting the conditions under which such market bargains took 

place’ (Pearce, 2002, 61). Pearce wijst erop dat Coase’s theorema perfect past binnen de 

welvaartstheoretische benadering: ‘Welfare economics provided the analytical foundations for 

determining optima in economic systems’ en ‘Pollution taxes and perhaps Coasian bargains 

provided efficient solutions, and these instruments were soon to be joined by perhaps one of 

the most ingenious policy instruments of all, the tradable permit’ (Pearce, 2002, 61). In de 

opvatting van Pearce probeert de welvaartseconomie een optimale configuratie van de 

economie te formuleren in termen van prijzen, inputs en outputs met daarin een belangrijke 

rol voor het marktmechanisme. Om milieudiensten binnen de werking van het 

marktmechanisme te brengen zijn individuele eigendomsrechten nodig. Ten aanzien van de 

milieuproblematiek dringt zich daarmee de vraag op in hoeverre de werking van het 

marktmechanisme erin slaagt aan deze problematiek recht te doen. Pearce spreekt in dezen 

van “market failure” en dit marktfalen ‘will refer to any divergence between the market prices 

of resources and those prices that would have to exist if an optimal state of affairs is to be 

secured’ (Pearce, 1976, 2). 

 

3.4 De environmental economics-benadering van Pearce en Turner 

 

In paragraaf 3.4 werk ik de milieu-economische benadering van Pearce en Turner uit aan de 

hand van zes thema’s: de interactie tussen economie en milieu, duurzame economische 

ontwikkeling, externe effecten, Pareto-optimaliteit en het Coasetheorema, ethiek en 

intergenerationele rechtvaardigheid, het waarderingsvraagstuk van de milieufuncties, en 

methodologisch individualisme en de homo economicus. 
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3.4.1 De interactie tussen economie en milieu  

 

Pearce en Turner willen theoretisch inzicht verkrijgen in de wisselwerking tussen 

economische processen en de omgeving. In hun benadering stellen zij de economie en de 

omgeving voor als twee boven elkaar liggende matrices met elk hun eigen interne processen. 

Beide matrices zijn met elkaar verbonden via twee milieufuncties, te weten: ‘waste discharge 

to environment’ als output en ‘environmental commodities’ als input (Pearce en Turner, 1990, 

33 en 35). ‘Environmental economics is concerned with both matrices’, bovendien ‘it 

concentrates on the interaction between the matrices – how the demand for steel affects the 

demand for water, how changing the size of the economy (‘economic growth’) affects the 

functions of the environment, and so on’ (Pearce en Turner, 1990, 30). Zij typeren de 

milieueconomie als een meer holistische benadering dan de traditionele economische 

benadering. Dat betekent geenszins dat er sprake is van een alternatieve economische 

benadering met een veranderd paradigma ten opzichte van het moderne economisch denken. 

Pearce en Turner: ‘The view taken here, however, is that we have a great deal to learn from 

our horizon-expanding application of modern economics, and that the search for ‘alternatives’ 

is premature’ (Pearce en Turner, 1990, 31). Pearce en Turner spreken in hun benadering van 

het circulaire karakter van de economie. Zij baseren zich in deze op de eerste en de tweede 

wet van de thermodynamica. Bij de toelichting van de betekenis van de eerste en de tweede 

wet van de thermodynamica voor de circulaire economie wijzen Pearce en Turner naar K. 

Boulding en N. Georgescu-Roegen.  

De eerste wet van de thermodynamica, de wet van behoud van materie en energie, stelt 

dat.er geen materie en energie uit niets kunnen ontstaan en dat er nooit materie en energie 

verloren gaan (er kunnen alleen omzettingen plaatsvinden). Pearce benadrukt dat binnen de 

milieu-economische benadering de duiding door Boulding van de eerste wet van de 

thermodynamica de aanzet vormt om de ruimtelijke en tijdsaspecten van externe effecten te 

problematiseren. Voornoemde wet maakt duidelijk dat alles wat uit de natuurlijke 

hulpbronnen is gehaald als afval met eenzelfde gewicht terugkeert en bij een onjuiste 

verwerking daarvan het milieu schaadt. Pearce illustreert dit met het volgende voorbeeld: 

‘Worse, economic activity chemically transforms materials and energy into waste gasses: 

Carbon becomes carbon dioxide, for example’ (Pearce, 2002, 60). 
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De tweede wet van de thermodynamica wijst op het economisch-technisch gegeven 

dat niet alle afval gerecycled kan worden. De relevantie van deze wet voor het economisch 

proces komt naar voren in het begrip entropie: ’The materials that get used in the economy 

tend to be used entropically – they get dissipated within the economic system’ (Pearce en 

Turner, 1990, 38). Entropie vormt een fysieke grens bij het herontwerpen van de economie als 

een gesloten en duurzaam systeem. Deze redenering brengt Pearce en Turner bij de vraag 

betreffende het assimilatievermogen van het milieu (de eigenschap van het milieu om zichzelf 

te zuiveren van verontreinigingen). Daarbij is het onderscheid tussen uitputbare en 

hernieuwbare hulpbronnen relevant. Ten aanzien van de hernieuwbare hulpbronnen is het 

belangrijk dat het assimilatievermogen van het milieu niet wordt aangetast door 

afvaldumping. Voor wat betreft de uitputbare hulpbronnen stellen Pearce en Turner vast dat, 

‘The system will therefore still have a finite life determined by the availability of the 

exhaustible natural resources’ (Pearce en Turner, 1990, 38).   

In de benadering van Pearce en Turner is sprake van een gesloten, circulair systeem, 

waarin drie economische functies van de omgeving tot uiting komen, ‘as resource supplier, as 

waste assimilator, and as a direct source of utility’. ‘They are economic functions because 

they all have a positive economic value: (…)’ en ‘The dangers arise from the mistreatment of 

natural environments because we do not recognise the positive prices for these economic 

functions’ (Pearce en Turner, 1990, 41).51 De uitdaging voor milieu-economen is na te denken 

over de positieve prijs van deze economische functies. Onwetendheid inzake de economische 

functies van de omgeving schrijven Pearce en Turner toe aan de persoonlijke en sociale 

doelen van individuen, groepen, gemeenschappen, pressiegroepen en politici. Daarmee maken 

zij duidelijk dat het vraagstuk van het beprijzen van de economische functies van het milieu 

als het ware gebonden is aan de preferenties van individuen, gemeenschappen, 

(belangen)groepen en politici. 

 

3.4.2 Duurzame economische ontwikkeling: ‘the sustainability principle’  

 

De definiëring van het concept ‘duurzame ontwikkeling’ door de Brundtlandcommissie 

(1987), zoals besproken in paragraaf 1.2, stelt het intergenerationeel karakter van het 

vraagstuk van economische groei scherp in het licht. De vraag is hoe dit economisch 

                                                 
51 Pearce en Turner beschouwen de drie economische functies van het milieu als componenten van één algemene 
functie – ‘the function of life support’ (Pearce en Turner, 1990, 41). Ik zal in de studie deze drie economische 
functies aangeven met milieufuncties.  



111 
 

geïnterpreteerd moet worden. In dit verband stelt Pearce de eis van constant kapitaal aan de 

orde als vorm van compensatie voor schade aangericht door huidige generaties aan 

toekomstige generaties. Compensatie is het best verzekerd door aan de volgende generatie een 

hoeveelheid kapitaal over te dragen dat gelijk is aan de huidige voorraad. Een afname van de 

voorraad natuurlijk kapitaal is daarmee consistent, aldus Pearce, zo lang ‘human-made’ 

kapitaal en natuurlijk kapitaal elkaar gemakkelijk kunnen vervangen (Pearce e.a., ‘Blueprint 

2’, 1991 – reprint 1994, 1 / 2). Het belang van de ontwikkeling van de totale kapitaalvoorraad 

voor duurzame ontwikkeling kan dus worden uitgedrukt in termen van besparingen die nodig 

zijn om de afschrijving op de kapitaalvoorraad te compenseren.  

De ‘Rio Earth Summet’ van januari 1992 heeft een impuls gegeven tot het zoeken naar 

maatstaven voor het meten van duurzame ontwikkeling. Het gaat in wezen om het meten van 

menselijk welzijn nu en in de toekomst. Het bruto nationaal product voldoet niet als maatstaf, 

omdat daarin het verlies aan kapitaal (de vermindering van productiemogelijkheden in de 

toekomst) niet wordt meegenomen. Volgens Solow (1986) dient het bruto nationaal product 

gecorrigeerd te worden voor de afschrijvingen op vier kapitaalelementen, te weten: de door de 

mens gemaakte kapitaalgoederen, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal. 

Pearce wijst erop dat bovenstaande maatstaf van groen netto nationaal product vereist dat elke 

afschrijvingsindicator in monetaire termen moet worden uitgedrukt. Waarschijnlijk is de 

meest brede en controversiële onderzoeksinspanning die gevraagd wordt van de milieu-

economische theorie de kwestie van ‘valuing nonmarketed asset change’ (Pearce, 2002, 65). 

Ik kom daar later in dit hoofdstuk op terug. 

In ‘Economics of natural resources and the environment’ (1990) werken Pearce en 

Turner de voorwaarden voor de compatibiliteit van economieën en hun natuurlijke 

omgevingen uit. Het gaat daarbij met name om de ontwikkeling van de voorraad natuurlijk 

kapitaal. In de duiding van de beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor economische 

activiteiten, worden door Pearce en Turner verschillende elementen afzonderlijk en in 

samenhang genoemd. Daarbij benadrukken zij de grote mate van onzekerheid waaraan de 

ontwikkeling van de verschillende elementen onderhevig is: de ontwikkeling van de fysieke 

voorraden, technologische ontwikkelingen (efficiëntieverbeteringen, ontwikkeling van 

recyclingtechnieken en substitutiemogelijkheden) en economische ontwikkelingen.  

In hoeverre het mogelijk is de eis te respecteren van het constant houden van de 

voorraad natuurlijk kapitaal hangt af van de inschatting van de mogelijkheden die 

technologische ontwikkelingen bieden (substitutiemogelijkheden tussen hernieuwbare en 

uitputbare resources en tussen man-made kapitaal en natuurlijk kapitaal, 
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efficiëntieverbeteringen in het gebruik van bronnen). Voor wat betreft de substitutie van 

natuurlijk kapitaal door man-made kapitaal wijzen Pearce en Turner op de eerste wet van de 

thermodynamica: productie van ‘iets’ vereist de ‘consumptie’ (verbruik) van natuurlijk 

kapitaal. Bovendien, zo merken zij op, voorziet het natuurlijk kapitaal in ‘life support’ 

functies die niet kunnen worden overgenomen door man-made kapitaal. Het analytische 

gemak waarmee de substitutieproblematiek wordt weggemasseerd in de neoklassieke 

economische benadering doet volgens Pearce en Turner geen recht aan de realiteit. In 

economische modellen wordt dikwijls verondersteld dat de prijzen van inputfactoren de 

drijvende kracht zijn die het substitutieproces bepalen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 

wijzigingen in de prijsverhoudingen zich direct vertalen in gewijzigd gebruik van 

milieubronnen. Maar, zo geven Pearce en Turner aan, in veel gevallen moet een nieuwe 

technologie beschikbaar zijn voordat er sprake kan zijn van substitutie. Pearce en Turner: 

‘Technology seems to be a dominant factor affecting material substitution and is stimulated 

only indirectly over the long run by material price changes’ (Pearce en Turner, 1990, 308). 

Pearce en Turner geven verder aan dat marktprijzen niet volledig de schaarsteverhoudingen 

weerspiegelen, ‘especially if natural resources encompass the full range of environmental 

functions, amenity provision, waste assimilation and life-support and raw materials supply’ 

(Pearce en Turner, 1990, 288). Gezien de onzekerheid en ook het risico van 

onomkeerbaarheid van ingezette ecologische processen bepleiten zij voor een zekere 

voorzichtigheid.  

 

3.4.3 Externe effecten, Pareto-optimaliteit en Coasetheorema 

 

In de milieu-economie speelt het concept van externe effecten een cruciale rol. Wanneer zich 

externe effecten voordoen, valt het sociaal optimum van economische activiteiten niet samen 

met het particuliere optimum. In geval van externe kosten is er sprake van een negatieve 

externaliteit en in geval van externe baten van een positieve externaliteit. In beide gevallen 

gaat het om effecten als gevolg van economische handelingen verricht door een economisch 

subject die buiten de werking van het marktmechanisme vallen, omdat zij niet in de prijs 

verrekend zijn. Daardoor kunnen zij zonder dat er kosten in rekening worden gebracht 

afgewenteld worden op derden, dan wel vallen zij toe aan derden zonder dat er een 

vergoeding wordt gegeven.  

Om te bepalen wat het optimale niveau van externe effecten is, maken Pearce en 

Turner gebruik van Pareto-optimaliteit. Het optimale niveau wordt bereikt wanneer de prijs 
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van een goed gelijk is aan de marginale sociale kosten van dit goed, oftewel de marginale 

private kosten van het goed plus de marginale externe kosten die het teweeg brengt. In dit 

geval is volgens Pearce en Turner sprake van een Pareto-optimale situatie (Pearce en Turner, 

1990, 63 / 64). Voorgaande conclusie betekent dus dat op economische gronden een bepaalde 

mate van negatieve externaliteit als economisch optimaal kan worden gezien.  

In geval van externe effecten valt het sociaal optimum van economische activiteiten 

niet samen met het particuliere (private) optimum. In geval van negatieve externe effecten zal 

het particuliere streven naar maximale winst of nut het niveau van economische activiteit 

stuwen voorbij het sociaal optimum. En dus komt de vraag op, op welke manier dan het 

sociaal optimum gerealiseerd kan worden. Pearce en Turner benaderen deze vraag vanuit het 

Coasetheorema. In dit theorema spelen door de overheid ingestelde, afdwingbare en 

geëigende eigendomsrechten een belangrijke rol. Deze eigendomsrechten scheppen de 

voorwaarden voor een onderhandelingssituatie tussen degene die vervuilende activiteiten 

onderneemt en degene die daardoor benadeeld wordt. Door het toekennen van 

eigendomsrechten aan de vervuiling, krijgt vervuiling een prijs waardoor de externaliteit 

geïnternaliseerd wordt. Coase benadrukt dat ongeacht wie dit eigendomsrecht wordt 

toegekend ‒ de vervuiler of degene die hierdoor schade ondervindt ‒ er automatisch een 

tendens richting het realiseren van het sociale optimum ontstaat. Dit impliceert dat de rol van 

de overheid in de bestrijding van ongewenste milieueffecten kan worden teruggebracht tot het 

bepalen van de voorwaarden waaronder dergelijke marktonderhandelingen plaatshebben; 

daarmee is er ‘a substantial potential for free market environmentalism’ (Pearce, 2002, 61).  

Wat betreft het oplossend vermogen van de markt ten aanzien van de negatieve 

externe effecten, noemen Pearce en Turner echter verschillende punten van kritiek. In geval 

van imperfecte marktwerking bijvoorbeeld, zijn de marginale opbrengsten en kosten moeilijk 

vast te stellen: ‘It follows that the bargaining solution does not apply under imperfect 

competition’ (Pearce en Turner, 1990, 73). Een ander probleem betreft de afwezigheid van 

voorbeelden van onderhandelingen in de echte wereld en het zich voordoen van 

transactiekosten. Hoge transactiekosten, aldus Pearce en Turner, kunnen de weg vrijmaken 

voor tussenkomst van de overheid: ‘For high transaction costs do not entail that the 

externality is optimal at all – instead it may simply be that government intervention is cheaper 

and can achieve optimality’ (Pearce en Turner, 1990, 75). Daarnaast komt de vraag op 

aangaande het identificeren van de onderhandelingspartijen, met name de wijze waarop 

toekomstige generaties in de onderhandelingen betrokken kunnen worden.  
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De vraag is dus welke politieke instrumenten het meest geëigend zijn om dit doel te 

realiseren. Milieueconomen bepleiten het gebruik van marktgerelateerde economische 

instrumenten: instrumenten die aansluiten op of gebruikmaken van het prijsmechanisme zodat 

betrokken marktpartijen (vervuilers en gebruikers van milieubronnen) hun beslissingen via de 

markt op elkaar afstemmen. Pearce geeft daarbij de volgende voorbeelden: heffingen op 

vervuiling, statiegeldregelingen en verhandelbare vervuilingsvergunningen (Pearce, 2002, 

73). Genoemde economische instrumenten functioneren zonder overheidsdwang binnen het 

marktmechanisme. De voordelen van de inzet van deze instrumenten zijn ‘that they will (a) 

minimize the costs of complying with regulations, and (b) stimulate technological change 

because the tax (or need to buy permits) is avoided if pollution is reduced’ (Pearce, 2002, 73; 

Pearce en Turner, 1990, 159).  

Het antwoord op de vraag hoe het milieubeleid vorm te geven ‒ ofwel directe 

regulering dan wel sturing door ‘prikkels’ – vereist volgens Pearce en Turner meer empirische 

studie: ‘More empirical data and individual case-study analysis is required in order to clarify a 

number of the ‘direct regulation versus incentives’ arguments’ (Pearce en Turner, 1990, 160).   

 

3.4.4 Distributieve rechtvaardigheid en ethiek 

 

Volgens Turner voldoet, binnen een economische interpretatie, de Brundtland-definitie van 

duurzame ontwikkeling aan de eis van Pareto-optimaliteit: ‘An economic interpretation of this 

concept would be that the welfare of people alive today should not be increased by 

development activity if as a consequence the welfare of future generations would be reduced’ 

(Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 210). Maar hij wijst erop dat voor praktische toepassing van 

de kosten-batenanalyse bij het beoordelen van de gevolgen van economisch beleid het 

Paretocriterium dient te worden uitgebreid met de compensatietoets. Dit omdat er in de 

realiteit maar weinig maatregelen zijn waarbij alleen sprake is van winnaars en niet van 

verliezers. 

Een benadering waarbij bij de toename van de potentiële welvaart als gevolg van een 

bepaalde maatregel de hypothetisch veronderstelde compensatie van degenen die erop 

achteruit gaan verwerkt is, doet volgens Turner niet volledig recht aan het doel van duurzame 

ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is deels ook op een moreel doel (rechtvaardigheid) 

gericht. Turner: ‘Sustainable development requires that both equity and efficiency objectives 

are served through actual compensation: (a) by gainers now and losers now – 

intragenerational compensation’; and (b) by gainers now to losers in the future – 
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intergenerational compensation’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 211).  Duurzame 

ontwikkeling gaat dus onvermijdelijk over de vraag naar intragenerationele en 

intergenerationele rechtvaardigheid. Het gaat in dezen met name om de verdeling van rechten 

en plichten binnen de huidige generatie en tussen de huidige generatie en toekomstige 

generaties. De vraag is hoe Pearce en Turner dit tot gelding laten komen in hun analyse.  

Zoals in paragraaf 3.4.2 besproken, operationaliseren Pearce en Turner de notie van 

duurzame ontwikkeling door de eis van het in de tijd constant houden van de voorraad 

natuurlijk kapitaal. Het handhaven van de natuurlijke kapitaalvoorraad leidt 

noodzakelijkerwijs tot de bescherming van milieufuncties die nuttig zijn voor de mens, als 

ook tot de bescherming van de natuurlijke leefomgeving en ecosystemen die nodig zijn voor 

flora en fauna. Zij stellen dat ‘Our sustainability rules also clearly satisfy the intergeneration 

equity objectives required for ‘fair’ treatment of future generations’ (Pearce en Turner, 1990, 

230 / 231). Daarbij tekenen zij aan dat naar hun mening ‘Our sustainability principle is 

general enough to encompass the environmental ethical concerns of consequentialist 

philosophy, as well as meeting the intergenerational equity objective’ (Pearce en Turner, 

1990, 237 / 238).  

De eis van intergenerationele rechtvaardigheid kan volgens Pearce en Turner 

geïnterpreteerd worden in termen van een justice as opportunity argument en van de ‘Lockean 

Standard’. De geformuleerde kapitaaleis, als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, stelt 

veilig dat iedere generatie aan de volgende generatie een voorraad kapitaal nalaat die niet 

kleiner is dan waarover de huidige generatie nu beschikt. Dit biedt de volgende generatie een 

gelijke kans om welvaart voor zichzelf te genereren. Het overdragen van dergelijke gelijke 

kansen aan toekomstige generaties kan worden beschouwd als een minimumnotie van 

intergenerationele billijkheid. De huidige generatie heeft niet het recht de economische en 

andere opportuniteiten van natuurlijke hulpbronnen uit te putten.  

In de ‘Lockean Standard’ gaat het om ethische opvattingen van John Locke. Locke 

beredeneert dat de ‘natural rights’ (het recht op vrijheid en het recht op privaat bezit die aan 

de basis liggen van het vrije-marktsysteem) dienen te zijn afgestemd op het handhaven van 

vrede en het voortbestaan van de mensheid. Locke geloofde dat God de aarde aan de 

menselijke gemeenschap ter beschikking heeft gesteld om te overleven. Hoewel de aarde 

echter toevalt aan de menselijke gemeenschap, moet de opbrengst van de aarde wel worden 

verdeeld om de individuele personen in staat te stellen in hun levensonderhoud te voorzien. 

Daartoe kende Locke het recht op individuele toe-eigening toe op basis van de verrichte 

arbeid door de individuele personen. Maar ‘this private right to property is subject to one 
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proviso, namely that there be enough and as good left in common for others’ (Graafland, 

2007, 183). Daarmee wordt duidelijk dat Locke grenzen stelt aan de ‘law of nature’. In de 

visie van Pearce en Turner impliceert de Lockean proviso dat: ‘the present generation has 

done enough morally if it leaves enough and as good for the next generation’ (Pearce en 

Turner, 1990, 229). Zij stellen vast dat het door hen geformuleerde duurzaamheidsprincipe 

(een constante voorraad natuurlijk kapitaal in de tijd) tegemoet komt aan deze standaard. 

Pearce en Turner: ‘In practical terms this means, among others, policies directed at the 

conservation of renewable resources, enhanced technology and recycling innovation’ en 

‘What is proposed is that future generations are owed compensation for any reduction (due to 

the activities of the current generation) in their access to easily extracted and conveniently 

located natural resources’ (Pearce en Turner, 1990, 237).   

De voorwaarde van een constante hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen komt ook 

tegemoet aan de vraag om te voldoen aan intragenerationele rechtvaardigheid. Met het 

voldoen aan deze voorwaarde wordt er recht gedaan aan de sociaal zwakkeren, zowel binnen 

een land als tussen landen op een bepaald moment. Turner geeft daarbij het voorbeeld van 

arme ontwikkelingslanden waar de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen van het 

grootste belang is. Turner: ‘In these countries the ‘‘environment-poverty trap’’ prevails: as 

poverty increases, natural environments are degraded to obtain immediate food supplies. (…) 

Environmental degradation generates more poverty, thus accelerating the cycle. The provision 

of natural capital offers one way of breaking into the cycle’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 

216 / 217).  

 

3.4.5 Het waarderingsvraagstuk van de milieufuncties in het paradigma van Pearce en 

Turner  

 

Zoals hierboven beschreven, stellen Pearce en Turner dat hun benadering op geen enkele 

manier een alternatieve economische benadering impliceert ten opzichte van de moderne 

economische benadering. Dat het paradigma van de milieueconomie geënt is op de 

neoklassieke benadering, komt vooral tot uitdrukking in de wijze waarop Pearce en Turner 

milieueffecten waarderen. Dat is het onderwerp van deze paragraaf.  

 

Economische waardering  

Als markten ontbreken en effecten op het menselijk welzijn niet beprijsd zijn met behulp van 

marktprijzen, doet zich de vraag voor, hoe deze effecten economisch kunnen worden 
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gewaardeerd. In de neoklassieke economie is de waardering van goederen een uitdrukking 

van de mate waarin zij de voorkeuren of preferenties van individuen bevredigen. Mensen 

hebben preferenties voor een goed milieu en zijn volgens Pearce en Turner in staat deze uit te 

drukken in geldeenheden. In ‘Blueprint 2’ schrijft Pearce: ‘”Monetization” does indeed raise 

many interesting problems , (…) what economists are actually doing when they attach money 

values’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 4). Hij wijst erop dat economisten niet de omgeving 

als zodanig waarderen, maar dat het gaat om: ‘valuing individual human preferences for (or 

against) the flow of services from the environment’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 4). Zijns 

inziens is de suggestie onjuist dat individuen geen preferenties hebben ten aanzien van 

milieufuncties, oftewel dat het natuurlijk kapitaal “beyond price” is. Pearce: ‘If it means that 

we cannot measure those preferences, that is a moot point, but we do of course measure other 

preferences in money terms every second of the day’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 5). 

Volgens Pearce is de afwezigheid van markten op het gebied van milieufuncties alleen een 

praktisch meetprobleem en vormt het meten geen conceptueel probleem. Het gaat erom te 

ontdekken wat de feitelijke preferenties van mensen zijn in een context waar het schijnbaar 

ontbreekt aan markten ‘people do have preferences for environmental services and do express 

them in money terms – otherwise it would be difficult to explain much of the behaviour 

towards the environment’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 5 / 6). De beyond price-notie 

verklaart Pearce vanuit de idee dat bepaalde functies van natuurlijk kapitaal van cruciaal 

belang zijn voor de instandhouding van het menselijk leven en als zodanig niet 

substitueerbaar zijn; en dus kan ten aanzien van het soort kapitaal dat deze functies vervult 

van uitruil geen sprake zijn.  

Pearce en Turner geven aan dat de notie duurzame ontwikkeling gerelateerd is aan 

menselijk welzijn nu en in de toekomst en wijzen op de noodzaak van economische 

waardering. De notie duurzame ontwikkeling benadrukt het belang van het handhaven van de 

omvang van de kapitaalgoederenvoorraad. Daarmee is de kwestie van het waarderen in geld 

van de afschrijvingen van de verschillende kapitaalelementen aan de orde (het meten van het 

groen netto nationaal product, zie paragraaf 3.4.2). Daarbij doet zich het volgende probleem 

voor: ‘where the asset being depreciated is not marketed, the problem arises of finding 

individuals’ willingness to pay to prevent those changes (or to secure a gain)’ (Pearce, 2002, 

64 / 65). Er is dus een theoretische uitdaging voor milieueconomen om 

waarderingstechnieken te ontwikkelen voor goederen die niet vermarkt worden. 52  Pearce: 

                                                 
52 In ‘Economics of natural resources and the environment’ (1990) bespreken Pearce en Turner het meten van 
milieuschade in het kader van de beleidsinstrumenten welke zijn gericht op het terugdringen van de vervuilende 
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‘Two of the triumphs of environmental economics have been to emphasize the 

incompleteness of appraisals that omit environmental change and to develop the means of 

incorporating environmental values into appraisal’ (Pearce, 2002, 66). Het gaat om de 

bijdrage van milieueconomie ten aanzien van de economische waardering van de 

milieueffecten die samenhangen met beleidsbeslissingen waar voor deze effecten geen markt 

bestaat. Pearce: ‘The most obvious was that, through the techniques for measuring the 

economic value of changes in environmental assets, cost-benefit analysis became more 

complete in its coverage ‘(Pearce, 2002, 71). 

  

Monetaire waardering 

Zoals eerder is uiteengezet, gaat het bij de economische waardebepaling van de natuurlijke 

omgeving om een afweging van marginale kosten en marginale opbrengsten: een afweging 

die bepalend is voor de investering in natuurlijk kapitaal. De kosten en opbrengsten refereren 

daarbij aan de individuele voorkeuren van mensen. Dit wordt uitgedrukt in de zogeheten 

‘willingness to pay’ (WTP). Dit begrip geeft weer hoeveel het individu bereid is te betalen 

voor een bepaalde milieufunctie. De WTP is een prijs op individueel niveau. Wat 

maatschappelijk als wenselijk wordt gezien, kan vervolgens worden bepaald door middel van 

aggregatie van de WTPs van alle individuen tezamen: ‘we can aggregate the individual 

willingness to pay to secure a total willingness to pay’ (Pearce en Turner, 1990, 125).53 Het 

gaat in dezen niet alleen om wat de consument bereid is te betalen voor het behouden van 

milieufuncties, maar ook wat de consument bereid is als compensatie te accepteren voor het 

verlies daarvan. Beide elementen zijn gerelateerd aan het welzijn van het individu. Bij het 

bepalen van de opbrengsten en kosten van milieueffecten zijn er dus twee basisconcepten in 

het geding: de een gebaseerd op ‘willingness to pay’, en de ander gebaseerd op ‘willingness to 

accept’, die het verlies van natuurlijk kapitaal waardeert: ‘an environmental loss (…) we can 

ask how much people are willing to pay to prevent the loss or how much they are willing to 

accept in the way of compensation to put up with the loss’ (Pearce en Turner, 1990, 128). 

Pearce en Turner geven aan dat de rechtvaardiging voor het gebruik van geldelijke 

waarderingen ‘lies in the way in which money is used as a measuring rod to indicate gains and 

losses in utility and welfare’ (Pearce en Turner, 1990, 121). Geld is de beste indicator als het 

                                                                                                                                                         
activiteiten door economische subjecten. Het gaat in dezen om de bepaling van ‘total economic value (TEV)’ die 
in het geding is als gevolg van de vervuilende activiteiten (het concept van de TEV kan benaderd worden langs 
de opbrengstenkant en ook langs de kostenkant). 
53 In geval van consumentensurplus (de bereidheid van individuen om meer te betalen dan de marktprijs) spreken 
Pearce en Turner van ‘Gross WTP’. 
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gaat om het uitdrukken van onze voorkeuren: ‘when buying goods we indicate our 

‘willingness to pay’ (WTP) by exchanging money for the goods and, in turn, our WTP must 

reflect our preferences’. En dus: ‘Environmental economists simply have to bear the burden 

of trying to explain what the use of money measures means, and what it does not mean’ 

(Pearce en Turner, 1990, 121). Ten aanzien van andere waarderingsmaatstaven merken zij op: 

‘each type of value has a different moral standing according to the viewpoint of the 

individual’. Zij houden vast aan de veronderstelling dat ‘it is economic value that counts, 

although, as we shall see, the detection and measurement of those values seems to raise many 

of the concerns that the critics express about economic values’ (Pearce en Turner, 1990, 121).         

 

Economische waarde en preferenties  

Na de uiteenzetting van verschillende prijzen die aan milieufuncties kunnen worden 

toegekend, is het volgens Pearce en Turner mogelijk om te komen tot ‘a taxonomy of 

economic values as they relate to natural environments’ (Pearce en Turner, 1990, 129). 

Bedoelde taxonomie begint met het maken van een onderscheid tussen user values en 

‘intrinsic’ values.  

De totale economische waarde stellen zij vast aan de hand van de volgende optelling: 

‘actual use value’ + ‘option value’ + ‘existence value’ (Pearce en Turner, 1990, 131). De 

totale gebruikswaarde is de optelling van ‘actual use value’ en ‘option value’. 

Gebruikswaarden zijn gebaseerd op het feitelijk gebruik van de natuurlijke omgeving. Pearce 

en Turner noemen als voorbeelden hierbij een visser, een wilde vogel, een jager, een 

loopstier, een ornitholoog: zij gebruiken allemaal de natuurlijke omgeving en halen er hun 

voordeel uit. Naast dit feitelijk gebruik is er ook de mogelijkheid van optioneel gebruik van 

de natuurlijke omgeving: de optionele waarde van de natuurlijke omgeving als potentieel 

voordeel. Pearce en Turner benadrukken: ‘It is essentially an expression of preferences, a 

willingness to pay, for the preservation of an environment against some probability that the 

individual will make use of it at a later date’ (Pearce en Turner, 1990, 130). 54  Bij het 

uitwerken van de optionele waarde wijzen Pearce en Turner op nog twee andere motieven, te 

weten: plaatsvervangend voordeel (‘a willingness to pay to preserve the environment for the 

benefit of others’) en het overdragen (nalaten) van waarden (‘a willingness to pay to preserve 

for the benefit of our children and grandchildren’) (Pearce en Turner, 1990, 131). De 

optionele waarde bestaat dus uit de volgende samenvoeging van waarden: ‘value in use (by 

                                                 
54 Het door Pearce en Turner gehanteerde concept van ‘option value’ is vertaald met optionele waarde (en niet 
met optie waarde, ten einde een beurs gerelateerde betekenis te voorkomen). 
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the individual) + value in use by future individuals (decendant and future generations) + value 

in use by others (vicarious value to the individual)’ (Pearce en Turner, 1990, 131). In de 

optionele waarde komt ook tot uitdrukking de onzekerheid inzake het aanbod van natuurlijk 

kapitaal. Gezien het feit dat de meeste mensen risico-afkerig zijn, zullen zij bereid zijn om 

meer te betalen dan het verwachtte consumentensurplus, om er zeker van te zijn dat zij in de 

toekomst gebruik kunnen maken van de milieufuncties (Pearce en Turner, 1990, 133). 

Het concept intrinsieke waarde duiden Pearce en Turner als een ‘existence value’. 

Pearce en Turner omschrijven ‘existence value’ als een waarde die wordt gehecht aan een 

natuurlijk goed en die niet gerelateerd is aan welk feitelijk of potentieel gebruik van dat goed 

dan ook. Het zijn waarden die ‘include concern for, sympathy with, respect for the rights or 

welfare of non-human beings and the values which are unrelated to human use’ (Pearce en 

Turner, 1990, 130). Terwijl het binnen de economische wetenschap inmiddels gangbaar is om 

altruïstische motieven te onderscheiden, is het volgens Pearce en Turner onmiskenbaar dat 

mensen in hun gedrag dikwijls ook worden gemotiveerd door het respect voor de rechten van 

niet-menselijke wezens: ‘We are, after all, used to the idea that we can pursue our own 

pleasure only within limits set by society, limits that attempt to embody rights’ (Pearce en 

Turner, 1990, 136). Pearce en Turner noemen verder als motief voor ‘existence values’ het 

rentmeesterschapsmotief. 

 

Methoden van meten 

In het kader van de methoden en de daarmee samenhangende technieken om de waarderingen 

door individuen van milieueffecten te meten, besteedt Pearce in zijn essay ‘An intellectual 

history of environmental economics’ (2002) aandacht aan twee methoden: (1) ‘revealed 

preference approaches to valuation’ en (2) ‘stated preference techniques’. 

Bij de revealed preference-methode wordt de prijs die individuen over hebben voor 

bepaalde (milieu)goederen, waarvan geen marktprijs bekend is, afgeleid uit marktkeuzes, 

waarin impliciet de waarde blijkt die het individu toekent aan het milieugoed. Bijvoorbeeld, 

bij de zogeheten ‘hedonic approach’ wordt geprobeerd ‘to (a) identify how much of a 

property differential is due to a particular environmental difference between properties and (b)  

infer how much people are willing to pay for an improvement in the environmental quality 

that they face and what the social value of improvement is’ (Pearce en Turner, 1990, 143). Zij 

onderzoeken met behulp van statistische technieken de invloed van milieuvariabelen op de 

prijs van een specifiek eigendom. De door hen geformuleerde relatie tussen 

omgevingskwaliteit en eigendomsprijs maakt het mogelijk om binnen de grenzen van een 
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marginale analyse een verbetering van de omgevingskwaliteit te vertalen naar een toename 

van de eigendomsprijs. Vervolgens werken zij de marginale uitkomsten van voornoemde 

relatie uit in een zogenoemde ‘estimated hedonic price relationship’: dit vormt dan de basis 

voor de rationele afweging ten aanzien van kostenbereidheid voor verbetering van de 

omgevingskwaliteit. Pearce en Turner verwijzen in dit verband naar de uitkomsten van 

empirische studies waarin de invloed van luchtverontreiniging op eigendomsprijzen is 

onderzocht. 

Bij stated preference techniques wordt de prijs die individuen bereid zijn om te 

betalen bepaald op grond van directe metingen daarvan, bijvoorbeeld door middel van 

enquêtes. Pearce noemt twee redenen die het gebruik van stated preference/technieken ter 

bepaling van de economische waarde van niet op de markt verhandelde goederen 

aantrekkelijk doen schijnen. Ten eerste kunnen dergelijke benaderingen ‘elicit values placed 

on an asset by nonusers of the asset, i.e., those who may want to have the asset preserved or 

improved, but who do not make direct use of it’ (Pearce, 2002, 69). Deze ‘nonuse value’ zou 

vanwege haar preferentiekarakter een relatie aanduiden met menselijk welzijn. Want, zo stelt 

Pearce, ‘nonuse values have proved to be important for environmental assets with a degree of 

uniqueness about them’ (Pearce, 2002, 70 / 71). Als tweede reden geeft Pearce aan dat het 

werken met vragenlijsten binnen de stated preference/technieken meer informatie zou 

opleveren dan de beweerde ‘willingness to pay’: ‘For example, motivations for being willing 

to pay are a standard part of most contingent-valuation exercises. Such studies have served to 

underline the richness of human motivation. Motives such as altruism, stewardship, concern 

for future generations, etc., have been shown to be important’ (Pearce, 2002, 69). 

Pearce wijst erop dat ‘All stated preference studies have tended to be controversial, 

because the issue, identified as early as Wicksell, of whether respondents are telling the truth 

remains central to the debate’ (Pearce, 2002, 70). Maar, schrijft Pearce, ‘stated preference 

techniques’ zijn de enige manier om ‘nonuse values’ boven tafel te krijgen. Kenmerkend voor 

een ‘nonuse value’ is dat deze waarde niet gedragsgerelateerd is en dus ook niet kan oplichten 

in conventionele schattingen van vraagcurven inzake milieugoederen. Hetzelfde kan worden 

opgemerkt ten aanzien van optionele waarden. Pearce: ‘Although nonuse value relates to a 

positive valuation independently of use now or in the future, option value relates to a 

willingness to pay now for the option to make use of the asset in the future, regardless of 

whether the option is exercised or not’ (Pearce, 2002, 70 / 71 ). Overigens erkent Pearce dat er 

nog veel discussie over deze kwestie is als gevolg van gebrek aan consensus met betrekking 

tot definities en terminologie. 
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Verdiscontering van de toekomst 

Aan het einde van deze paragraaf behandel ik nog een laatste categorie van waarderingen, 

namelijk die categorie die betrekking heeft op de tijdsdimensie. In het kader van de gestelde 

plicht van de huidige generaties voor de zorg voor een duurzame ontwikkeling, moet een 

afweging worden gemaakt hoe toekomstige opbrengsten en kosten zich verhouden tot huidige 

opbrengsten en kosten. Deze problematiek stellen Pearce en Turner aan de orde onder de 

noemer van ‘discounting the future’. Zij wijzen erop dat in economische analyses de neiging 

aanwezig is om toekomstige winsten en verliezen onder te waarderen, doordat men deze 

berekent aan de hand van een positieve disconteringsvoet. Hoe hoger de disconteringsvoet, 

des te minder toekomstige opbrengsten en kosten meewegen in de berekening. Er is volgens 

Pearce en Turner daardoor sprake van een ingebouwde onevenwichtige benadering: 

‘discounting contains an in-built bias against future generations’ (Pearce en Turner, 1990, 

211), ‘the higher the discount rate the lower the importance attached to the future, and hence 

less likely we are to honour the idea of conserving the natural capital stock’, en dus, ‘If high 

discount rates lead to a depletion of the capital stock, the sustainability is jeopardised’ (Pearce 

en Turner, 1990, 212). 

Pearce en Turner noemen twee onderliggende redenen voor positieve rentevoeten, de 

basis voor de discontering: de tijdsvoorkeur van mensen (de zogenoemde pure time 

preference) en het feit dat bronnen die voor kapitaalvorming en dus niet voor consumptie 

worden aangewend een hoger niveau van consumptie in de toekomst mogelijk maken dan 

consumptie nu vanwege de ontwikkeling van de kapitaalproductiviteit. Op maatschappelijk 

niveau drukken deze overwegingen zich uit in de sociale disconteringsvoet. Pearce en Turner 

dragen evenwel verschillende redenen aan voor hun stelling dat de bepaling van de sociale 

disconteringsvoet niet eenduidig kan zijn onder omstandigheden van een niet-perfecte 

marktwerking. Zij pleiten er daarom voor, de duurzaamheidseis in hun theoretische 

benadering van duurzame ontwikkeling te integreren door het handhaven van de voorraad 

natuurlijk kapitaal en op die wijze de bezwaren die samenhangen met discounting te 

omzeilen.  
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3.4.6 Methodologisch individualisme, homo economicus en considered preferences 

 

Door gebruik te maken van individuele beoordelingen als basis voor het meten van welvaart, 

bouwen Pearce en Turner voort op de aanname van de homo economicus met zijn rationeel 

veronderstelde doel van maximaal voordeel. Het concept homo economicus veronderstelt een 

waardeconcept in termen van voorkeuren op het niveau van het individu. De homo 

economicus wordt gezien als een autonoom individu dat altijd kiest voor het alternatief dat 

hem of haar het meeste nut oplevert. Rationaliteit vereist dat de individuele, subjectieve 

voorkeuren op een rationele manier geordend zijn (transitiviteit, volledigheid) en dat het 

individu informatie over de waarschijnlijke gevolgen van zijn daden goed weet te hanteren 

(Graafland, 2007, 61). Zich baserend op het zogeheten a-normatieve begrip van 

voorkeurstevredenheid of nut, beweert de neoklassieke economische benadering waardevrij te 

zijn. 

De aanname van de homo economicus betekent ook dat Pearce en Turner de 

methodologie van methodologisch individualisme toepassen. Methodologisch individualisme 

is een verklarend principe waarbij de keuzes van het individu voortvloeien uit een autonome 

afweging van opties in het licht van de persoonlijke voorkeuren en overtuigingen (Graafland, 

2007) en waarbij deze individuele keuzes van individuen de basis vormen voor 

maatschappelijke processen.  

 

Considered preferences 

De uitbreiding van gebruikswaarden met intrinsieke preferenties laat zien dat Pearce en 

Turner voorkeuren die mensen hebben ten aanzien van het collectief onderbrengen bij hun 

individuele preferenties in de vorm van zogenoemde considered preferences. Zij schrijven: 

‘Adapting a more collectivist approach allows us to recognise so-called ‘generalised 

obligations’’ en ‘From this collectivist viewpoint, all value is still found in human loci, but is 

not restricted to satisfactions of felt preferences of human individuals’ (Pearce en Turner, 

1990, 237). De menselijke geest is van dien aard dat individuen ook considered preferences 

hebben: ‘including a judgement that the desire or need is consistent with the argument that 

individuals hold both private (self-interested) and public (in the public interest or in the 

interest of a group or community) preferences’ (Pearce en Turner, 1990, 237). Pearce en 

Turner verwijzen in dezen naar de discussie over het verschil in logica tussen enerzijds de 

privé preferenties en anderzijds de publieke preferenties. Waar de eerstgenoemde preferenties 

betrekking hebben op wensen (verlangens), betreffen de als tweede genoemde preferenties 
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meningen en overtuigingen: ‘Some environmentalists have concluded that since public 

preferences are not reflected in markettype situations (real or hypothetical) they are therefore 

not amenable to qualification via cost-benefit analysis’ (Pearce en Turner, 1990, 237). Zij 

benadrukken dat na het doorlopen van het politieke proces de ‘community-regarding values’ 

zich uitdrukken in wetgeving. En op die wijze worden beleidsprioriteiten vastgesteld op basis 

van niet-economische gronden, ‘i.e. scientific, cultural, historical, ethical, as well as economic 

grounds’ (Pearce en Turner, 1990, 237). 
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Hoofdstuk 4 Het ecological economics-paradigma van Daly en Farley 

 

4.1 Inleiding 

 

Ik beschrijf in dit hoofdstuk het ecological economics paradigma zoals dat is geformuleerd 

door H.E. Daly in samenwerking met J. Farley. De focus is daarbij gericht op de wijze waarop 

deze economisten het concept duurzame ontwikkeling conceptualiseren. Met name Daly heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming van ecologische economie. Zijn vele 

publicaties en gepassioneerde betrokkenheid in het maatschappelijk debat rond duurzame 

ontwikkeling getuigen daarvan. In ‘Steady-state economics’ (1977) schrijft Daly dat de 

steady-state economie gezien moet worden als de antithese van de groei-economie die door de 

meerderheid van economisten en politici nog steeds wordt verdedigd. In ‘Uneconomic 

growth: in theory, in fact, in history, and in relation to globalization’ (1999) geeft hij aan dat 

alleen op basis van het ecologisch-economisch paradigma de problematiek van duurzame 

ontwikkeling aan de orde kan worden gesteld: ‘Unless one has in mind the pre-analytic vision 

of the economy as subsystem, the whole idea of sustainable development – of an economic 

subsystem being sustained by a larger ecosystem whose carrying capacity it must respect – 

makes no sense whatsoever’ (Daly 1999, 17). Daly en Farley benadrukken dat door het 

richten van de focus op de interactie tussen ecologie en economie, de verschillende problemen 

waar de mens voor staat (ecologisch, economisch, sociaal en psychologisch), in samenhang 

kunnen worden belicht: ‘Ecological economics seeks to promote truly transdisciplinary 

research in which practitioners accept that disciplinary boundaries are academic constructs 

irrelevant outside of the university, and allow the problem being studied to determine the 

appropriate set of tools, rather than vice versa’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, introduction).  

De beschrijving is de opstap voor de kritische analyse van dit paradigma in hoofdstuk 

6. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: par. (2) beschrijft de politiek-culturele en 

neoklassiek economische context van het ecologisch economisch paradigma, par. (3) geeft de 

uitwerking van het ecologisch economisch paradigma volgens Daly en Farley, par. (4) belicht 

de betekenis van de productiefactor kapitaal voor het economisch proces in het paradigma van 

de ecologische economie. 
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4.2 De politiek-culturele en neoklassiek economische context van het ecologisch 

economisch paradigma  

 

Paragraaf 4.2 bestaat uit: (4.2.1) economische groei en welvaart en (4.2.2) kritische 

kanttekeningen van Daly en Farley bij de neoklassiek economische benadering van duurzame 

ontwikkeling. 

  

4.2.1 Economische groei en welvaart 

 

Daly geeft als verklaring voor de impulsen van voortgaande economische groei: ’(…) what 

pushed the growth-forever ideology was not neoclassical logic, but rather the practical answer 

given to the problems addressed by Malthus (overpopulation), Marx (unjust distribution), and 

Keynes (involuntary unemployment). Growth was the common answer to all three problems’ 

(Daly 1999, 20). Volgens hem wordt economische groei evenwel ten onrechte als oplossing 

gezien voor deze problemen en worden de morele uitdagingen die kleven aan de vragen van 

overbevolking, herverdeling van inkomen en arbeid daardoor ontlopen. Economische groei is 

nu on-economisch geworden: ‘Uneconomic growth will not sustain the demographic 

transition and cure overpopulation. Neither will it help redress unjust distribution, nor cure 

unemployment’ (Daly, 1999, 21). De problemen die Malthus, Marx en Keynes aan de orde 

stellen, vereisen meer directe en radicale oplossingen.  

Daarnaast is er de invloed van de globalisering van de economie. In ‘A further critique 

of growth economics’ (2013) beschrijft Daly op welke wijze de internationale economische 

verwevenheid landen ertoe aanzet om het sociaal-economisch beleid te richten op 

economische groei: ‘We live in a globalized economy and have no choice but to compete in 

the global growth race’ (Daly, 2013, 23). Landen kunnen in een geglobaliseerde economie 

vanwege de dwingende concurrentieverhoudingen niet hun eigen keuzes maken op het gebied 

van duurzame ontwikkeling, tenzij alle andere landen dit doen. Het tempo van de 

‘geglobaliseerde economie’ is geen kwestie van natuurnoodzakelijkheid, maar het is een 

politieke keuze. Daly: ‘”Globalization” (national disintegration) was an actively pursued 

policy, not an inertial force of nature. It was done to increase the power and growth of 

transnational corporations by moving them out from under the authority of nation states and 

into a non-existent “global community”’ (Daly, 2013, 24).  

Waar in het verleden economische groei werd beschouwd als panacee, is deze nu 

pandemisch geworden vanwege de gevolgen voor de verschillende ecosystemen bij 
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voortgaande economische groei. Daly: ‘This process can be illustrated specifically with 

reference to food and energy’ ‘to feed a large and growing population at an increasing level of 

per-capita consumption in rich countries like the US has made agriculture dependent on a 

continuous subsidy of non-renewable fossil fuels, chemicals, and mineral fertilizers’ (Daly, 

1977, 10). In navolging van L.R. Brown en T.R. Malthus formuleert Daly de volgende vraag: 

de vraag is niet of wij meer voedsel en meer energie kunnen produceren, ‘but what are the 

ecological consequences of doing so?’ (Daly, 1977, 11). De gevolgen betreffen o.a. 

overbevissing, ontbossing, meer gebruik van pesticiden, watervervuiling en een tekort aan 

water. Hij voegt daaraan toe: ‘The drive to increase agricultural productivity leads to the 

replacement of low-yield species by newly developed high-yield species, which results in 

greater homogenity of crops, that is, in a reduction in the diversity of the genetic stock and 

consequently a greater vulnerability to future pest and disease mutants. The increased 

vulnerability of the monoculture calls for even more protection by pesticides’ (Daly, 1977, 

11).  

In een door Daly en Farley aangehaalde studie van World Wildlife Fund (World 

Wildlife Fund, UNEP, Living Planet Report 2000, Gland, Switzerland: WWF International, 

2000, 1) wordt vastgesteld dat ‘While the state of the Earth’s natural ecosystems has declined 

by about 33 per cent over the last 30 years (“Living Planet Index”), the ecological pressure of 

humanity on the Earth has increased by about 50 per cent over the same period (“World 

Ecological Footprint”), and exceeds the biosphere’s regeneration rate ‘(Daly en Farley, 2004 / 

2011, 34). Daly en Farley spreken in deze van twee messen van de schaar: ‘increasing 

demand for carrying capacity (ecological footprint), and decreasing supply of carrying 

capacity (living planet index). Both blades of the scissors are being squeezed by the same 

hand ‒ namely, growth’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 34 / 35). Gebaseerd op genoemd 

onderzoek wijzen Daly en Farley erop dat de ecologische voetafdruk van de wereldbevolking 

in 1997 30% hoger was dan de biologische reproductiecapaciteit van de aarde: ‘This deficit is 

made up by consuming or drawing down natural capital, thus “borrowing from” or perhaps 

“robbing” the future’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 35). 

Daly en Farley geven aan dat zonder een concept van welvaart productie en 

consumptie als zodanig geen betekenis hebben: ‘Without the concept of welfare or enjoyment 

of life, the conversion of material resources first into goods (production) and then into waste 

(consumption) must be seen as an end in itself – a pointless one’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 18). Zij beklemtonen dat groei een maatstaf is van economische activiteit in het 

verleden: ‘It tells us how fast the wheels are turning, not where the car is going’ (Daly en 
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Farley, 2004 / 2011, 268). Zij geven aan dat het BBP als betrouwbare maatstaf van 

verandering van de welvaart gebaseerd is op de volgende gedachte: ‘Total welfare = 

economic welfare + noneconomic welfare’, waarbij ervan wordt uitgegaan dat economische 

welvaart en niet-economische welvaart zich ontwikkelen in dezelfde richting (zie Daly en 

Farley, 2004 / 2011, 268). Maar in werkelijkheid kan de stijging van de economische welvaart 

volgens Daly en Farley ook gepaard gaan met een daling van de niet-economische welvaart. 

Zij geven daarbij voorbeelden als de afnemende betrokkenheid op familie en vrienden 

(vanwege toegenomen mobiliteit), de toename van stress in tweeverdienersgezinnen en 

mobiliteitsstress. Omdat de categorie niet-economische welvaart moeilijk meetbaar is en 

economische welvaart makkelijker te meten is, bestaat de neiging om het belang van de 

laatstgenoemde vorm van welvaart te overschatten en het belang van de eerstgenoemde te 

onderschatten (zie Daly en Farley, 2004 / 2011, 17). 

In de praktijk wordt welvaart vaak gelijkgesteld aan het bruto binnenlands product 

(BBP). Dit sluit aan bij de neoklassieke benadering waarin de toegevoegde waarde gelijk is 

aan de aggregatie van de beloningen van de ingezette productiefactoren in het productieproces 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 266 / 267). Velen, aldus Daly, geloven dat het BBP (en de wijze 

waarop het wordt gemeten) een betrouwbare gids is voor economisch beleid. Maar Daly en 

Farley stellen het hanteren van het reële BBP als maatstaf van economische groei ter 

discussie. Allereerst wijst Daly op de problematische koppeling tussen de begrippen 

duurzame ontwikkeling en BBP. Het BBP als waardemeter, aldus Daly, koppelt kwalitatieve 

verbetering (ontwikkeling) aan kwantitatieve toename (groei). Maar een duurzame economie 

kan vereisen dat op een bepaald moment de groei in kwantiteit wordt gestopt, zonder dat ook 

aan de kwalitatieve ontwikkeling een halt moet worden toegeroepen. Daly: ‘There is no 

reason to limit the qualitative improvement in design of products, which can increase GDP 

without increasing the amount of resources used’ (Daly, 2007, 15). Het is daarom van belang 

om onderscheid te maken tussen economische groei en het verbruik van grondstoffen 

(‘material throughput’). Het BBP geeft een stroom weer: ‘to the considerable extent that GDP 

reflects throughput, then a policy of maximizing GDP growth would imply maximizing cost’ 

(Daly, 1977, 18). Bij de bepaling van het BBP wordt de consumptie van natuurlijk kapitaal 

immers als inkomen beschouwd. Daly geeft daarbij het voorbeeld van het kappen van bossen 

en het oppompen van olie: de verkoop van het gekapte bos en de naar boven gehaalde olie in 

een bepaald jaar zullen het verdiende inkomen van dat jaar vergroten. Ook inspanningen ter 

voorkoming van uitputting van grondstoffen en het opruimen van afval worden beschouwd 

als economische groei. Daly: ‘This asymmetric accounting – adding anti-bads without having 
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substracted the bads that made the anti-bads necessary in the first place. The more bads, the 

more anti-bads, and the greater is GDP – wheel spinning registered as forward motion’ (Daly, 

2013, 22). Het BBP voegt dus kosten en baten bij elkaar in plaats van deze met elkaar aan de 

marge te vergelijken (Daly, 1999, 6 / 7). Hierdoor is het niet mogelijk om op macroniveau een 

optimaal productieniveau te bepalen. Daardoor is het heel goed mogelijk dat boven een 

bepaald niveau van de productie meer waarde wordt vernietigd dan dat er waarde wordt 

gecreëerd. Verwijzend naar Hicks (1946) wijst Daly op de noodzaak de productiecapaciteit in 

stand te houden: ‘But income in economics is by definition the maximum amount that a 

community can produce and consume this year, and still be able to produce and consume the 

same amount next year’ (Daly, 2013, 22). Maar bij de afschrijvingen om het netto nationaal 

inkomen te berekenen wordt geen rekening gehouden met de afschrijving en uitputting van 

natuurlijk kapitaal (Daly en Farley, 2004 / 2011, 270). 

In hun zoektocht naar alternatieve maatstaven voor het duiden van welvaart zoeken 

Daly en Farley aansluiting bij de opvattingen van Kenneth Boulding. Zij wijzen erop dat 

kosten en baten van economische groei niet zonder meer kunnen worden samengevoegd bij de 

bepaling van het nationaal inkomen. Daly en Farley: ‘As long as costs and benefits are closely 

related, this does not matter, but we can’t take such a correlation for granted. Striving to 

maximize expenditures on health care, food, energy, or anything else would obviously be 

crazy’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 273). 

Een mogelijkheid door Daly en Farley genoemd ter ondervanging van voornoemde 

onjuistheid, is de opsplitsing van het BNP in twee gescheiden rekeningen: ‘a national benefits 

account and a national costs account’. In geval van groei van de economie zullen de baten en 

de kosten toenemen: het is dus van belang de toename van de marginale opbrengst en de 

toename van de marginale kosten met elkaar te vergelijken om het optimum van de productie 

te kunnen bepalen (Daly en Farley, 2004 / 2011, 273).  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is, aldus Daly en Farley, door William 

Nordhaus en James Tobin een directe index van welvaart ontwikkeld, de ‘Measured 

Economic Welfare’ (MEW). Nordhaus en Tobin onderzochten de correlatie tussen de MEW 

en GNP in de periode 1929 – 1965 in de Verenigde Staten. Zij ontdekten voor de gehele 

periode een positieve correlatie tussen GNP en MEW. Hieraan werd, in de woorden van Daly 

en Farley, de volgende conclusie verbonden: ‘Although GNP was not designed as a measure 

of welfare, it was, and  still is, thought to be sufficiently well correlated with welfare to serve 

as a practical guide for policy’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 274). Twintig jaar na het 

onderzoek van Nordhaus en Tobin ontdekten Daly en Cobb dat indien alleen de laatste 
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periode van de Nordhaus-Tobin-series in ogenschouw wordt genomen, de positieve relatie 

tussen GNP en MEW dramatisch neerwaarts dient te worden bijgesteld. Op basis van hun 

bevindingen stellen Daly en Cobb dat de GNP-maatstaf wat betreft de genoemde periode voor 

de Verenigde Staten op een inefficiënte wijze de verhoging van de economische welvaart 

weergeeft. Om die problematiek te ondervangen is toen de ISEW-maatstaf ontwikkeld ter 

vervanging van de MEW, ‘since the latter omitted any correction for environmental costs, did 

not correct for distributional changes, and included leisure, which both dominated the MEW 

and introduced many arbitrary valuations’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 275). Een update van 

de ISEW is de ‘Genuine Progress Indicator’ (GPI). Voor de ISEW- en de GPI-maatstaf geldt 

(evenals voor de MEW) dat tot 1980 sprake is van een positieve correlatie met het GNP. In de 

jaren daarna is er sprake van een neerwaartse ontwikkeling naar een negatieve correlatie GPI 

– GNP. Daly en Farley merken in dit verband op: ‘Measures of welfare are difficult and 

subject to many arbitrary judgements, so sweeping conclusions should be resisted’ (Daly en 

Farley, 2004 / 2011, 275). 

 

4.2.2 Kritische kanttekeningen van Daly en Farley bij de environmental economics 

benadering  

 

Daly en Farley verduidelijken hun ecologisch-economische denkpositie ten opzichte van de 

neoklassiek economische benadering als volgt: ‘Ecological economics has at least as much in 

common with standard economics as it has differences. One important common feature is the 

basic definition of economics as the study of the allocation of scarce means among competing 

ends’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 37). Dit vertrekpunt van de benadering van Daly en 

Farley sluit aan bij de neoklassieke definiëring van de economische wetenschap, namelijk de 

studie van de allocatie van schaarse, alternatief aanwendbare middelen ten behoeve van 

verschillende met elkaar wedijverende behoeften. Het verschil tussen de benadering van Daly 

en Farley en de standaard economische opvatting betreft de vragen: wat is schaars en wat niet 

(definiëring van het begrip schaarste), welke zijn de meest geëigende allocatiemechanismen 

en op welke manier wordt de prioriteit vastgesteld van de met elkaar wedijverende doelen? 

Maar er is, aldus Daly en Farley, ‘no dispute that using means efficiently in the service of 

ends is the subject matter of economics’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 37). Eerst nadat deze 

vragen zijn beantwoord, is het volgens Daly en Farley mogelijk, om te beslissen wat de beste 

mechanismen zijn voor het alloceren van de hulpbronnen. 
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In de neoklassieke economische benadering wordt de geschiktheid van de markt als 

allocatiemechanisme beoordeeld op grond van het Paretocriterium voor efficiënte allocatie. 

Een situatie is dan optimaal als ‘no other allocation of resources would make at least one 

person better off without making someone else worse off’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 4). 

Daly en Farley wijzen op de veronderstellingen en beperkingen van de analyse die aan de 

basis liggen van het Pareto-optimum: ‘that the analysis is independent of the distribution of 

income and wealth, that all goods are market goods (i.e. rival and excludable), that factors of 

production are substitutes for each other, that external costs and benefits are negligible, that 

information is perfect and that all markets are competitive’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

136). De veronderstelling dat alle goederen marktgoederen zijn is gebaseerd op de 

markttechnische relevantie van de combinatie van de drie kenmerken ‘excludability, 

rivalness, and congestibility’. Veel economisten beargumenteren dat indien het mogelijk zou 

zijn om aan goederen en diensten die vanwege hun aard niet individueel verhandelbaar zijn 

een prijs toe te schrijven, het marktmechanisme een efficiënte allocatie van deze goederen en 

diensten garandeert. Daarmee dringt zich echter ook het probleem op van het waarderen van 

deze goederen en diensten, waarbij het gebrek aan kennis inzake het functioneren van 

ecosystemen speelt. Dat roept de vraag op of de monetaire waardering van de ecogoederen en 

diensten wel leidt tot een efficiënte allocatie: ‘Could natural ecosystems in all their 

incomprehensible complexity function with only one feedback mechanism ?’ (Daly en Farley, 

2004 / 2011, 462).  

Bij het Coasetheorema als oplossing voor het internaliseren van externe effecten in het 

marktmechanisme, nodig om de economische beslissingen te baseren op de juiste 

schaarsteverhoudingen, wijzen Daly en Farley op verschillende problemen. De voorwaarde 

van de perfect competitieve markt van het Coasetheorema veronderstelt een wereld zonder 

transactiekosten en deze veronderstelling is gezien de noodzaak van instituties, wetgeving en 

politiek niet reëel. Indien externe effecten de levensomstandigheden van toekomstige 

generaties beïnvloeden zijn er hoge transactiekosten, omdat handel tussen generaties praktisch 

onmogelijk is; voor dit probleem biedt de markt geen oplossing (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

188). 

Verder wijzen Daly en Farley erop dat het Paretocriterium uitgaat van een gegeven 

verdeling van rijkdom en inkomen. Daardoor wordt de discussie ontlopen inzake het 

verdelingsvraagstuk. Dit ontlopen van het moreel-ethische vraagstuk van de verdeling sluit 

volgens Daly en Farley uitstekend aan bij de pleidooien voor economische groei: zo lang 
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iedereen profiteert van de groei is het vraagstuk van de verdeling minder nijpend. Maar aan de 

onvermijdelijke normatieve vraag of de verdeling wel ‘eerlijk’ is, wordt voorbijgegaan.  

Daly en Farley wijzen ook op het normatieve karakter van de intergenerationele 

verdeling van de resources. Toekomstige generaties hebben een onvervreemdbaar recht op 

voldoende resources die nodig zijn voor een bevredigende levenskwaliteit. Dit 

onvervreemdbare recht staat volgens hen onder druk vanwege de bevolkingsgroei en de 

toename van de consumptie per hoofd van de wereldbevolking. In dit kader geven zij aan dat 

‘one of the biggest nonmarket decisions we face today is how to deal with global climate 

change’’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 315). Zij wijzen erop dat het normatieve 

intergenerationele verdelingsvraagstuk van resources in de neoklassieke economische visie 

wordt ontlopen door het ontwikkelen van de methode van ‘intertemporal discounting’. In 

bijna alle economische analyses van klimaatverandering wordt volgens Daly en Farley een 

lager gewicht toegekend aan toekomstige opbrengsten en kosten dan aan de huidige kosten en 

opbrengsten. Zij benadrukken dat bij de intertemporele disconteringsmethode een verschil 

moet worden gemaakt tussen een individuele rentevoet en de maatschappelijke rentevoet. De 

maatschappelijke reikwijdte van duurzame ontwikkeling overschrijdt de levensduur van de 

mens (samenlevingen zijn ‘onsterfelijk’ ‒ persoonlijk besef van sterfelijkheid). Daarmee 

dringt zich de vraag op of in een marktgeorganiseerde economie de gewenste verhouding, in 

het licht van de intergenerationele verdelingsvraag, tussen de maatschappelijke rentevoet en 

de individuele rentevoet tot uitdrukking kan worden gebracht. Daly en Farely: ‘For this 

reason, there is in fact, fairly wide consensus within the economics profession that social 

discount rates should indeed be lower than individual discount rates’ en dus: ‘The social 

discount rate is a rate of conversion of future value to present value that reflects society’s 

collective ethical judgment, as opposed to an individualistic judgment, such as the market rate 

of interest’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 317). Als de marktrentevoet gebruikt wordt om de 

disconteringsvoet te bepalen, kan er zelfs sprake zijn van een inverse correlatie tussen de 

disconteringsvoet en economische groei, ‘the exact opposite of what would justify the “richer 

future” rationale for discounting’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 319).  

Volgens Daly en Farley is de toepassing van disconteringsvoeten op lange 

tijdsperioden ook om een andere reden discutabel. Zij maken daarbij een onderscheid tussen 

‘intertemporal allocation’ ‒ de verdeling van hulpbronnen over de verschillende leeftijdsfases 

van dezelfde generatie ‒ en ‘intertemporal distribution’ ‒- de verdeling van hulpbronnen over 

verschillende generaties over verschillende mensen. Voor intertemporele allocatie kan 

discontering relevant zijn voor de bepaling van een efficiënte allocatie van hulpbronnen over 
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de verschillende tijdsperioden, maar wanneer de tijdsperioden steeds langer worden  ‘we are 

more and more talking about different people (different generations) and less and less about 

the same people at different stages in their lives’. Daly en Farley benadrukken dat het 

intertemporele verdelingsvraagstuk daarom van een fundamenteel andere orde is dan het 

allocatievraagstuk en daarom geldt: ‘justice replaces efficiency as the relevant criterion for 

policy when time periods become intergenerational’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 320).  

 

4.3 De uitwerking van het ecologisch-economisch paradigma volgens Daly en Farley  

 

De opbouw van paragraaf 4.3 is als volgt: (4.3.1) inleiding, (4.3.2) de ultieme bronnen van het 

economisch proces: de bio-fysieke gebondenheid van het economisch subsysteem aan het 

ecosysteem, (3) de beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor het economisch proces, (4) 

optimale schaal, (5) de doelen van ecologische economische politiek, (6) het ultieme doel van 

het economisch proces. 

  

4.3.1 Inleiding  

 

Het paradigma van ecologische economie wordt gekenmerkt door de volgende aannames: (1) 

de economie is een subsysteem van een groter ecosysteem, (2) het ecosysteem is eindig en 

kent geen groei en is in materieel opzicht ‘gesloten’, (3) het ecosysteem is ‘open’ met 

betrekking tot ‘a flow of solar energy, but that flow is itself finite and non-growing’ en (4) 

‘services of man-made capital and services of natural capital’ zijn de twee bronnen van 

welvaart. 

Het uitgangspunt van het ecologisch-economisch paradigma is dat de economie een 

subsysteem is van een omvattend ecologisch systeem (Beder, 2011). Dit is in lijn met de 

metafoor van Boulding in zijn essays ‘The Economics of the Coming Spaceship Earth’ en 

‘Spaceship Earth revisited’. Met de metafoor van de planeet aarde als een ruimteschip 

benadrukt Boulding de fysieke grenzen van het economisch proces. Daarbij wordt de 

technologische ontwikkeling niet beschouwd als een reële mogelijkheid om aan deze grenzen 

te ontkomen. De aarde is een biofysisch gegeven, zij is in thermodynamische zin een gesloten 

systeem en kan in materiële zin niet groeien (het tweede bovengenoemde kenmerk van het 

ecologisch-economisch paradigma). Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om de draagkracht 

van het ecosysteem aan de orde te stellen. Daly: ‘My pre-analytic vision on the economy as 

subsystem leads immediately to the questions: How big is the subsystem relative to the total 



134 
 

system? How big can it be without disrupting the functioning of the total system? How big 

should it be – what is its optimal scale beyond which further growth in scale would be 

uneconomic?’ (Daly 1999, 17). Met de vraag naar de optimale schaalgrootte van het 

economisch systeem worden de behoeften en de middelen die kunnen worden ingezet ter 

bevrediging van de behoeften geproblematiseerd. Binnen het standaard neoklassiek 

paradigma, aldus Daly, worden dergelijke ondermijnende vragen als niet ter zake doende ter 

zijde geschoven (Daly 1999, 17).  

De technisch-analytische benadering van het moderne economisch theoretisch denken 

heeft volgens Daly de kritische biofysische en morele feiten over het hoofd gezien. Hij 

spreekt van uitputting, vervuiling en ecologische verstoring als biofysische feiten die 

illustratief zijn voor de intensivering van de ecologische schaarste. Wat betreft de morele 

feiten spreekt Daly onder andere van onrechtvaardigheid, stress, vervreemding en apathie als 

manifestaties van toenemende existentiële schaarste. De veronachtzaming van genoemde 

schaarste hangt volgens Daly samen met het vertrouwen in de technologische ontwikkeling. 

Ook de formele benadering van preferenties zoals in nutsfuncties naar voren komt in het 

moderne economisch theoretisch denken, speelt daarin een rol. Daly tekent hierbij aan dat het 

verre van gemakkelijk is om feitelijke uitspraken te doen over wat goed is voor mensen, ‘but 

it is rash to assume that no such statements are possible – that all of ethics can be reduced to 

the level of personal tastes and that the community is nothing but an aggregate of isolated 

individuals’ (Daly, 1977, 3). Hij bepleit een terugkeer van het economisch denken naar de 

biofysische en morele grondslagen, een benadering die recht doet aan ecologische en 

existentiële schaarste en spreekt van een ‘value-based thinking in the mode of classical 

political economy’ (Daly, 1977, 4). 55 Het economisch theoretisch denken is volgens hem 

begonnen ‘as a branch of moral philosophy, and the ethical content was at least as important 

as the analytic content up through the writings of Alfred Marshall’ (Daly, 1977, 3). Latere 

cultuurfilosofische ontwikkelingen hebben volgens hem geleid tot een mechanische, 

reductionistische, positivistische manier van denken. Dit uit zich binnen de economische 

wetenschap als volgt: ‘Economics followed suit by reducing ethics to the level of personal 

tastes: individuals set their own priorities, and economics is simply “the mechanics of utility 

and self-interest” (Jevons, 1924, 21), with no questions asked about whether individual 

priorities are right or wrong or even about how they are formed’ (Daly, 1977, 20). Politiek-

                                                 
55 Bij Daly en Farley zien we een beweging terug van de neoklassieke naar de klassieke economie. Evenals in de 
klassieke economie is er sprake van een politieke economie (er worden morele argumenten gebruikt) en de 
beschikbare hoeveelheid kapitaal is de beperkende factor in het economisch proces (een vorm van absolute 
schaarste).  
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filosofische problemen vragen echter niet in de eerste plaats om een technische oplossing, 

maar om een morele oplossing die verder gaat dan de kern van de moderne economische 

theorie (zie Daly, 1977, 2). De economische waarde ontwikkelt zich in het perspectief van 

‘the ultimate end’: in interactie bepalen de ‘physical and moral roots’ de ‘economic value’. 56 

Gezien de neoklassieke definitie van de economische wetenschap, ‘the study of the 

allocation of scarce means among competing ends’ van Robbins (1932), verbaast het Daly en 

Farley dat de beoefenaren van de economie geen oog hebben voor kritische biofysische en 

morele feiten: de definiëring vraagt om te reflecteren over de aard van doeleinden en 

middelen (Daly, Farley, 2004 / 2011, 37). Daly en Farley nemen de twee vragen serieus, 

welke middelen voor welke doeleinden, bij het theoretisch uitwerken van het concept 

duurzame ontwikkeling door te letten op: (1) de biofysische grenzen van het natuurlijk 

kapitaal (‘the ultimate means’ van het economisch proces) en (2) de moreel-ethische kadering 

van het streven naar welvaart (‘the ultimate end’ van het economisch proces). Daly en Farley: 

‘humanity’s ultimate economic problem to use ultimate means efficiently and wisely in the 

service of the ultimate end’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 48). De scheiding die Robbins 

maakt tussen economie en ethiek is volgens Daly niet terecht. Daly: ‘Separation of “is” from 

“ought” is an elementary rule of clear thinking. But this separation belongs within the mind of 

the individual thinker. It should never have become the basis for division of labor between 

people and professions, much less an excuse for “running to hide in thickets of Algebra, while 

abandoning the really tough questions to journalists and politicians’ (Daly, 1977, 4).  Door de 

middelen en doeleinden als gegeven te beschouwen is volgens Daly en Farley de aandacht 

van economisten alleen gericht op het tussengebied, (‘intermediate means, intermediate 

ends’). Economische keuzes worden volgens Daly en Farley niet volledig bepaald door 

materiële oorzaken van ‘beneden’, noch worden zij zonder betekenis gemaakt vanwege het 

ontbreken van een uiteindelijk doeloorzaak van ‘boven’ of de aanwezigheid van een 

voorbestemde doeloorzaak: ‘They are not totally determined by material causes from below, 

nor are they rendered meaningless by an absence of final cause from above or the presence of 

a predestining final cause’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 48). Het verdwijnen van de aandacht 

in de economische theorie voor de materiële benedengrens (de ‘ultimate means’) en de 

moreel-ethische bovengrens (de ‘ultimate end’) leidt tot verzelfstandiging van het economisch 

proces: ‘In abstracting from the ethical and religious problem it is too materialistic, and in 

                                                 
56 Het begrip ‘ultimate end’ wordt door Daly wisselend met hoofdletters (‘Ultimate End’) en kleine letters 
(‘ultimate end’) geschreven. Daly en Farley gebruiken consequent ‘ultimate end’. Ik zal in navolging van Daly 
en Farley steeds de schrijfwijze ‘ultimate end’ gebruiken. 
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abstracting from the technical and biophysical problem it is not materialistic enough’ (Daly en 

Farley, 2004 / 2011, 50).  

 

4.3.2 ‘Ultimate means’ ‒ de biofysische gebondenheid van het economisch subsysteem  

 

Kernmerk van het paradigma van de ecologische economie is dat het economisch systeem 

wordt beschouwd als een open systeem binnen het gesloten globale ecosysteem: ‘An open 

system takes in and gives out both matter and energy. The economy is such a system’ en ‘A 

closed system imports and exports energy only; matter circulates within the system but does 

not flow through it. The Earth closely approximates a closed system’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 15, 16). De ultieme middelen vanuit het ecosystem kunnen worden aangewend voor het 

economisch proces. Daly en Farley omschrijven de ultieme middelen als volgt: ‘At the bottom 

of the spectrum is ultimate means, the useful stuff of the world – low-entropy matter-energy, 

which we can only use up and cannot create or replenish, and whose net production cannot 

possibly be the end result of any human activity’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 49). Het 

ecosysteem groeit niet in kwantitatieve zin, hetgeen impliceert dat het economisch 

subsysteem gebonden is aan absolute, biofysische grenzen (absolute schaarste). Daly en 

Farley: ‘The biophysical constraints of the larger system upon the economic subsystem, and 

the coevolving mutual adaptations by both systems to those constraints, is the subject matter 

of ecological economics’ (Daly, Farley, 2004 / 2011, 16).  

Om de absolute grenzen goed te kunnen begrijpen, is het volgens Daly en Farley nodig 

om de wetten van de thermodynamica in ogenschouw te nemen: ‘Regardless of the 

explanation, however, the end result and the practical implications are the same: both matter 

and energy move irreversibly toward less-ordered states, and lower-entropy states can only be 

restored by converting low entropy to high entropy elsewhere in the system ‒ and the increase 

in entropy elsewhere will be greater than the local decrease in entropy that it made possible’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 67). In de reële economie gaat het om de fysieke doorstroom 

van materie en energie. Daly: ‘The total of resource consumption (throughput), by which the 

economic subsystem lives off the containing ecosystem, is limited – because the ecosystem 

that both supplies the throughput and absorbs its waste products is itself limited’ (Daly, 2007, 

64). Deze doorstroom is gebonden aan de eerste en de tweede wet van thermodynamica. De 

eerste wet maakt duidelijk dat: ‘matter-energy can be neither created or destroyed, it is 

apparent that the fund of physical and human capital has some important relations with the 

rest of the world. The rest of the world is a source for its inputs of matter-energy and a sink 
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for its outputs’ en ‘Everything has to come from somewhere and go somewhere’ (Daly 1977, 

15). En dit ‘ergens’ is in beide gevallen de ‘natuurlijke omgeving’. Het behoud van materie-

energie verklaart dat de doorstroom gebonden is aan het volgende evenwicht, namelijk ‘input 

equals output plus accumulation’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 30 / 31). Van een ‘steady-

state’ evenwicht is volgens Daly en Farley sprake wanneer de accumulatie (= economische 

groei) gelijk is aan nul. De ‘input flow’ is dan gelijk aan de ‘output flow’. Daly en Farley 

stellen de gevolgen van de eerste wet van de thermodynamica voor het economisch systeem 

op scherp: ‘The throughput has two ends: depletion of environmental sources, and pollution 

of environmental sinks. Ignoring throughput is the same as ignoring depletion and pollution’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 31). Voorgaande redenering maakt duidelijk dat, in 

tegenstelling met de ruilwaarde redenering in de standaard economie, van circulariteit geen 

sprake is wanneer de doorstroom wordt gedacht in fysische termen. Overeenkomstig de 

tweede wet van de thermodynamica is er volgens Daly en Farley sprake van: ‘a one-way flow 

from low-entropy sources to high-entropy sinks’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 31). Het gaat 

om een natuurtechnisch gegeven, waarbij het onmogelijk is om materie voor honderd procent 

te recyclen; bovendien vraagt het recyclen van energie meer energie dan dat het oplevert. 

Daly en Farley besluiten met het volgende voorbeeld: ‘No animal can directly recycle its own 

waste products as its own food. If it could, it would be a perpetual motion machine. In strict 

analogy, no economy can function by directly reusing only its own waste products as raw 

materials’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 32). Met het erkennen van het belang van de wetten 

van de thermodynamica voor het economisch process is in het ecologisch economisch 

paradigma de basis gelegd voor de idee dat, ‘the physical coordinate of usefulness, the basic 

necessity that humans must use up but cannot create and for which the human economy is 

totally dependent on nature to supply’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 38).   

Door de duiding van het economisch proces in fysieke termen wordt duurzame 

ontwikkeling gekoppeld aan het activiteitenniveau van de economische subjecten. Indien het 

economisch proces als het omvattende geheel wordt gezien, is er geen grens gesteld aan de 

uitbreiding ervan en kan er geen sprake zijn van ‘opportunity cost’. Daly en Farley: ‘It does 

not displace anything and therefore incurs no opportunity cost – nothing is given up as a result 

of physical expansion of the macroeconomy into unoccupied space’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 16). Alleen wanneer het economisch proces wordt gezien als deel van het omvattende 

ecosysteem, kan er volgens Daly en Farley sprake zijn van ‘opportunity cost’ op macro-

economisch niveau. Daly en Farley: ‘But if the macroeconomy is a part, then its physical 
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growth encroaches on other parts of the finite and nongrowing whole, exacting a sacrifice of 

something – an opportunity cost, as economists call it’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 16). 

                                                                                                                                                                   

4.3.3 De beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor het economisch proces 

 

Productie vereist de input van productiefactoren, waaronder kapitaal in de zin van 

kapitaalgoederen. Het is dus belangrijk om duidelijkheid te verkrijgen over de aanwending 

van de productiefactor kapitaal in het productieproces, met name over de beschikbaarheid van 

het natuurlijk kapitaal. In het ecologisch-economisch paradigma wordt het begrip kapitaal 

anders gedefinieerd dan in de neoklassiek economische benadering. Daly en Farley: 

‘Traditionally, economists have defined capital as produced means of production, where 

“produced” implies “produced by humans”. Ecological economists have broadened the 

definition of capital to include the means of production provided by nature’ (Daly en Farley, 

2004 / 2011, 107).57  Dat naast de diensten van ‘man-made capital’ ook de diensten van 

natuurlijk kapitaal bronnen van welvaart zijn, is het vierde, eerder genoemde kenmerk van het 

paradigma van de ecologische economie. Met de uitwerking van de definitie van natuurlijk 

kapitaal willen Daly en Farley de absolute grenzen die gesteld zijn aan het economisch 

subsysteem in het licht stellen. 

Kapitaal is in de benadering van Daly en Farley de materiële bron van de welvaart. Zij 

definiëren kapitaal als ‘a stock that yields a flow of goods and services into the future’. Zij 

onderscheiden de ‘services of man-made capital’ en de ‘services of natural capital’ (zie Daly 

en Farley, 2004 / 2011, 17). Het natuurlijk kapitaal bestaat uit ‘ecosystem structure’ ‘(‘stock-

flow resources’) en ‘ecosystem function’ (fund-service resources’), die in interactie 

‘ecosystem services’ voortbrengen. Daly en Farley omschrijven de ‘ecosystem services’ als: 

‘We call an ecosystem function that has value to human beings an ecosystem service’ en zij 

geven daarbij het voorbeeld van ‘forested watersheds help maintain stable climates necessary 

for agriculture, prevent both droughts and floods, purify water, and provide recreation 

opportunities – all invaluable services for watershed inhabitants’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 103). Bij de productie van economische diensten wordt in het economisch subsysteem 

de materie-energie afkomstig uit het omvattende ecosysteem (de ecologische gebondenheid 

                                                 
57 Meer algemeen kan het verschil tussen de neoklassiek economische en de ecologisch-economische benadering 
worden geïllustreerd aan de hand van de volgende formule van de productiefunctie: q + w = F(N,K,L; r,e), 
waarbij K en L de aanwezige hoeveelheid kapitaal en arbeid weergeven, N staat voor natuurlijk kapitaal, r de 
stroom van diensten uit natuurlijke bronnen, e energie, q de stroom van goederen en w de stroom van afval (Daly 
en Farley, 2004 / 2011, 158). Volgens Daly en Farley beperkt de neoklassiek economische benadering de 
productiefunctie veelal tot de volgende vorm: q = F (K, L).  
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van het economisch proces – de ‘oorsprongsbijdrage’ van de natuur)  getransformeerd door de 

inzet van arbeid en kapitaal: ‘It is impossible to create something from nothing; all economic 

production requires a flow of natural resources generated by a stock of natural capital’ en ‘All 

economic production thus has an impact on ecosystem services, and because this impact is 

unavoidable, it is completely internal to the economic process’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

107).  Volgens Daly en Farley is de relatie tussen de ‘natural capital stock-flow’ en ‘fund-

service resources’ één van de belangrijkste concepten in de ecologische economie.  

Een belangrijke vraag betreft de invloed van technologische ontwikkelingen op de 

beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor het economisch proces. Daly en Farley wijzen op 

het bestaan van een sterke tendens om onze afhankelijkheid van de natuur voor het realiseren 

van onze productiedoelen te ontkennen. Specifiek verwijzen zij in dezen naar Gilder’s 

technologie profetie. Hun reactie op deze profetie baseren Daly en Farley op Mishans visie op 

de ontwikkeling van technologische kennis: ‘It is a gross prejudice to think that the future will 

always know more than the past. Every new generation is born totally ignorant, and just as we 

are always only one failed harvest away from starvation, we are also always only one failed 

generational transfer of knowledge away from darkest ignorance’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 41). Het geloof in het oplossingsvermogen van de technologische ontwikkeling in de 

neoklassieke economische benadering is volgens Daly gebaseerd op het vertrouwen in de 

marktwerking: de relatieve schaarste die zich uitdrukt in marktprijzen geeft als een kompas de 

richting van de technologische ontwikkeling aan.  

Het gaat dan met name om de verhouding ‘arbeid – kapitaal’ in het productieproces en 

de substitutie van ‘man-made’ kapitaal voor natuurlijk kapitaal (Daly 1999, 12). Daly plaatst 

bij deze substitutiemogelijkheid kritische kanttekeningen: ‘If man-made capital substitutes for 

natural capital, then natural capital substitutes for man-made capital. Substitution is 

reversible. If our original endowment of natural capital was a good substitute for man-made 

capital, then why, historically, did we go to the trouble of transforming so much natural 

capital into man-made capital?’ (Daly 1999, 20). Volgens Daly hebben de aanhangers van de 

neoklassieke economie op die vraag geen goed antwoord en ook weten zij geen antwoord te 

geven op de vraag: ‘How can you make more capital without using more resources?’ (Daly 

1999, 20).  

Daly en Farley werken aan de hand van de productiefunctie het vraagstuk van de 

substitueerbaarheid en complementariteit van productiefactoren uit. De productiefunctie 

betreft de technische relatie tussen de input van productiefactoren en de output van producten 

en weerspiegelt de stand van de techniek. Kenmerkend voor de neoklassieke productiefunctie 
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is de eigenschap van het afnemend marginaal fysiek product. Dit houdt in dat bij uitbreiding 

van een bepaalde productiefactor bij het constant houden van de overige productiefactoren de 

marginale fysieke groei van de productie zal dalen. Anders gezegd: voor elke gelijke toename 

van de productie is een steeds grotere toevoeging van de variabele productiefactor nodig bij 

gelijk blijvende input van de overige productiefactoren. Er is sprake van complementariteit 

van productiefactoren indien een toename van de inzet van de variabele productiefactor niet 

tot meer productie leidt als de andere productiefactoren niet veranderen. Daly en Farley 

merken vervolgens op dat: ‘standard economists tend to see mostly substitution, whereas 

ecological economists emphasize complementarity’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 156). Een 

reden hiervoor is dat de productiefunctie in de ecologisch-economische benadering anders 

wordt opgevat dan in de neoklassiek economische benadering. In de neoklassieke benadering 

wordt de input van alle productiefactoren op dezelfde manier verwerkt: er wordt met name 

afgezien van het verschil tussen ‘material cause’ en ‘efficient cause’.58 

In de ecologisch-economische benadering speelt dit verschil een belangrijke rol in de 

productiefunctie. Het ‘fund-flow’ model van Georgescu-Roegen (1972) drukt dit verschil als 

volgt uit: ‘one sees that factors are of two qualitatively different kinds: resource flows that are 

physically transformed into flows of product and waste; and capital and labor funds, the 

agents or instruments of transformation that are not themselves physically embodied in the 

product’ (Daly, 2013, 22). Benadrukt wordt in het model dat productie transformatie is van 

hulpbronnen tot bruikbare producten en afval. Arbeid en kapitaalgoederen (de ‘fund’-

elementen) leveren bepaalde diensten gedurende een bepaalde periode. Er zijn ‘flow’-

elementen die het transformatieproces ingaan, terwijl andere ‘flows’ het proces uitgaan (zie 

Marzetti, 2013, 3). 

Op basis van het ‘fund-flow’ model is het mogelijk om de verandering van de inzet 

van de productiefactoren in de productie te analyseren in termen van substitutie en 

complementariteit. Daly en Farley: ‘It is clear that while one material cause (resource) can 

often be substituted for another and one efficient cause (labor, capital)  can often be 

substituted for another, the relation of efficient cause to material cause, of agent of 

transformation to material undergoing transformation, is mainly one of complementarity’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 157). Met andere woorden: substitutie van productiefactoren is 

alleen mogelijk binnen de categorieën ‘material cause’ en ‘efficient cause’ en in geval van de 

relatie tussen efficiënte oorzaak en materiële oorzaak is er voornamelijk sprake van 

                                                 
58 Dit gaat terug op het door Aristoteles gemaakte onderscheid tussen verschillende soorten oorzaken.  
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complementariteit van de productiefactoren. Een voorbeeld van Daly is illustratief: ‘You 

cannot bake a ten-pound cake with only one pound of ingredients, no matter how many cooks 

and ovens you have. Efficient cause (capital) does not substitute for material cause 

(resources). Material cause and efficient cause are related as complements, and the one in 

short supply is limiting’ (Daly, 2013, 23). Hij spreekt het voorbeeld van groei-economisten 

tegen waarin de ontwikkeling van de moderne landbouw wordt geduid als substitutie van 

kapitaal voor hulpbronnen. In de moderne gemechaniseerde landbouw is volgens Daly de ene 

groep van hulpbronnen (en diensten ervan) vervangen door een andere combinatie van 

hulpbronnen (en diensten ervan): ‘The old resource flows (soil, sunlight, rain, manure) were 

to a significant degree replaced by new resource flows (chemical fertilizer, fossil fuels, 

irrigation water), not by “capital”!’ (Daly, 2013, 23). 

Wanneer er voor het economisch subsysteem geen ecologische ruimte meer is om 

fysiek te kunnen groeien, spreken Daly en Farley van een ‘full-world’ economie. De overgang  

van de ‘empty world’ naar de ‘full world’ betekent dat ‘the welfare from economic services 

increases while the welfare from ecological services diminishes’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 17). Zij wijzen erop dat in de micro-economie het concept optimale schaal van de 

productie wordt gebruikt. Van een optimum is sprake als bij vergroting van de productie het 

punt van gelijkheid van marginale kosten en marginale opbrengsten wordt bereikt. Deze 

gelijkheid, aldus Daly en Farley, wordt treffend weergegeven met de ‘when to stop rule’. 

Vreemd genoeg is er voor de productie op macroniveau geen concept voor een optimum. 

Maar ook op macro-economisch niveau is er sprake van een negatieve ontwikkeling van de 

welvaart bij overschrijding van deze regel. Volgens Daly en Farley kan door substitutie van 

de productiefactoren de ‘when to stop rule’ niet ontweken worden.  

Voorgaande visie op complementariteit en substitutie van productiefactoren stelt de 

onontkoombaarheid van absolute schaarste scherp in het licht. Daly: ‘Complementarity makes 

possible the existence of a limiting factor, which cannot exist under substitutability. In 

yesterday’s empty world the limiting factor was capital; in today’s full world remaining 

natural resources have become limiting. This fundamental change in the pattern of scarcity 

has not been incorporated into the thinking of growth economists’ (Daly, 2013, 23). Waar in 

de neoklassiek economische visie het creëren van waarde wordt toegeschreven aan arbeid en 

kapitaal, wordt in de ecologisch-economische benadering, aldus Daly en Farley, de bijdrage 

van de natuur aan het proces van waarde toevoeging erkend. Zij benadrukken de beperkende 

invloed van natuurlijke bronnen op het productieproces: ‘since resource flows are 

complementary with manmade funds, they can become the limiting factor on production when 
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they become more scarce than the manmade fund factors. This is exactly what is happening in 

the real world’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 161). Zij wijzen in dit verband op de 

beschikbaarheid van ‘fossil fuels’.59 In termen van de overgang van de ‘empty world’ naar de 

‘full world’ zien we volgens Daly en Farley dat ‘natural resource flows and services generated 

by natural capital stocks and funds become the limiting factors’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

161). De economische logica van hun betoog benadrukken zij als volgt: ‘Economic logic has 

not changed, but the identity of the limiting factor has. We need to economize on and invest in 

the limiting factor’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 161).  

 

4.3.4 ‘Optimal scale’ 

 

Ecologische economie richt zich aldus Daly op drie kwesties: ‘allocation of resources, 

distribution of income, and scale of the economy relative to the ecosystem – especially the 

third’ (Daly, 2007, 85). Het vraagstuk van de schaalgrootte van de economie staat in de 

ecologische economie in het licht van de biofysieke grens. Deze absolute grens (absolute 

schaarste) gesteld aan het economisch proces maakt het theoretisch mogelijk de ‘opportunity 

cost’ bij uitbreiding van de fysieke productie op macro-economisch niveau te bepalen. Het 

gaat daarbij om de opoffering van natuurlijke bronnen ten behoeve van uitbreiding van de 

productie. Daly: ‘For every activity, be it eating ice cream or making shoes, there is a cost 

function and a benefit function, and the rule is to increase the scale of the activity up to the 

point where rising marginal cost equals falling marginal benefit – that is, to where the desire 

for another ice cream is equal to the desire to keep the money for something else, or the extra 

cost of making another pair of shoes is just equal to the extra revenue from selling the shoes. 

Yet for the macro level, the aggregate of all microeconomic activities there is no concept of 

an optimal scale’ (Daly 1999, 6 / 7). De vraag die daarmee aan de orde is, luidt: wat is de 

optimale schaal (geformuleerd in fysieke grootheden) van het economisch proces ten opzichte 

van het ecosysteem?  

Daly en Farley bepalen de optimale schaal van economische activiteiten op macro-

economisch niveau op grond van de wet van de afnemende marginale opbrengsten en de wet 

van de toenemende marginale kosten uit de micro-economie van de neoklassieke 

                                                 
59 Daly en Farley: ‘A rapid assessment of the resources on which the human economy depends suggests that we 
are now in a full world, where continued physical expansion of the economy threatens to impose unacceptable 
costs’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 122). Zij wijzen in dit kader op onderzoek naar fossiele brandstoffen, 
minerale bronnen, watervoorziening, hernieuwbare hulpbronnen en de afvalabsorptiecapaciteit.  
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economische theorie: ‘In economist’s jargon, when the marginal costs (extra costs) equal the 

marginal benefits, then the activity has reached its optimal scale’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 16). Het gaat om de bepaling van het economisch activiteitenniveau waarbij recht wordt 

gedaan aan de voorwaarden van duurzame ontwikkeling. Daly en Farley duiden de optimale 

schaal van de macro-economie aan als de ‘economic limit to growth’, het punt waar de 

‘marginal utility from consuming produced goods and services’ gelijk is aan de ‘marginal 

disutility of labor (sacrifice of leisure) and sacrificed natural capital services (sacrifice of 

leisure, depletion, pollution, environmental destruction, congestion)’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 20 / 21). Voorgaande redenering kan worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld 

van Daly. ‘A tree is cut and turned into a table. (...) The point is that there is both a cost and a 

benefit to increasing the scale of the subsystem (total consumption). The benefit is economic 

services gained (more tables); the cost is ecosystem services sacrificed (fewer trees to 

sequester CO2, provide wildlife habitat, erosion control, local cooling, etc.)’ (Daly, 2007,70). 

De zienswijze van de optimale schaal (soms ook aangegeven met ‘mature scale’) 

impliceert dat groei zich kan ontwikkelen tot oneconomische groei, omdat de afweging van 

marginale kosten en marginale opbrengsten op macro-economisch niveau negatief kan 

uitvallen.60 Daly: ‘There is not a priori reason why at the margin costs of growth in GNP 

could not be greater than the benefits’ (Daly, 1999, 9). Daly benadrukt dat binnen het 

neoklassieke paradigma de mogelijkheid van oneconomische groei niet ter sprake kan worden 

gebracht, omdat de notie ontbreekt van absolute grenzen die gesteld zijn aan het economisch 

subsysteem. Daly: ‘The notion that the macro economy could become too large relative to the 

ecosystem is simply absent from macroeconomic theory’ (Daly 1999, 7). Bij de uitwerking 

van de bepaling van de optimale schaal gaan Daly en Farley uit van een ‘full world-

economy’. Dat betekent dat het ecosysteem absolute grenzen stelt aan het economisch 

systeem. In een dergelijke situatie zijn de ‘opportunity costs’ bij expansie van het economisch 

proces betekenisvol. Voortgaande groei van de reële economie, aldus Daly en Farley, in een 

eindig en niet-groeiend ecosystem ‘will eventually lead to the “full-world economy” in which 

the opportunity cost of growth is significant’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 17). Daly tekent 

daarbij aan: ‘To show that we have exceeded the optimum it is not necessary to show that 

growth is physically impossible, nor that it has catastrophic costs; nor that it would have 

                                                 
60 Daly en Farley gebruiken het woord economisch op twee manieren ‘(1) of pertaining to the economy, and (2) 
yielding net benefits above costs. If the entity we call “the economy” physically grows, then we call that 
economic growth in sense 1. But growth in sense 1 may be economic or uneconomic in sense 2. Our linguistic 
habit of using sense 1 often leads us to prejudge the issue in terms of sense 2’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 
voetnoot pag. 16). 
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negative or zero marginal benefit, even if free. It is only necessary to show that marginal costs 

are greater than marginal benefits’ (Daly, 2007, 72). De vraag is dus: ‘How close are we to a 

full world?’ Zoals eerder is aangegeven, beantwoorden Daly en Farley deze vraag vanuit de 

idee dat de wetten van de thermodynamica en het daarmee samenhangende fund-flow-model 

van Georgescu-Roegen grenzen stellen aan de reële groei. In het verleden lagen de ecologisch 

grenzen aan de reële groei nog heel ver uit het zicht: ‘it seemed sensible to ignore them and 

concentrate on developing a system that efficiently allocated the much scarcer labor, capital, 

and consumer goods’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 111). Maar, aldus Daly en Farley, vanaf 

de ontwikkeling van de markteconomie zijn zowel de bevolkingsomvang als ook de inzet van 

resources per hoofd van de bevolking exponentieel gegroeid.  

In de neoklassieke benadering wordt het vraagstuk van de begrensde groei ‘opgelost’ 

door de werking van het prijsmechanisme: ecologische problemen worden tot ruilproblemen 

gemaakt. Op die manier verdwijnt het vraagstuk als het ware uit het theoretisch-economisch 

blikveld. Daly en Farley verbazen zich erover dat het vraagstuk van de optimale schaal van de 

macro-economie wordt genegeerd. Zij zien twee mogelijke verklaringen voor dit negeren: (1) 

De claim dat we ons bevinden in de ‘empty-world’ en er dus in ecologische zin nog 

voldoende groeiruimte is (gezien de beschikbare hoeveelheid natuurlijk kapitaal en (2) een 

paradigmaverschil: binnen de neoklassieke economische visie kan er geen sprake zijn van 

oneconomische groei omdat de notie van absolute grenzen ontbreekt.  

De optimale schaal geeft de ecologisch-economisch verantwoorde ruimte aan voor 

fysieke groei van de productie. Deze ruimte dient binnen institutionele randvoorwaarden te 

worden gearrangeerd. In de ogen van Daly en Farley kan dit niet overgelaten worden aan het 

marktmechanisme, omdat het marktmechanisme de absolute schaarste omzet in relatieve 

schaarste (spanning tussen behoeften en schaarse, alternatief aanwendbare middelen). Daly en 

Farley wijzen erop dat de ongekende technologische verandering en de ecologische 

verwaarlozing zich met name manifesteren vanaf de Industriële Revolutie en dus: ‘we will 

have to change our cultural institutions and values in response, particularly the economic 

institutions and values that have led to this state of affairs’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 12).  

 

4.3.5 De doelen van ‘ecological economic policy’ 

 

Het vormgeven van het institutioneel kader voor een ecologisch verantwoord beleid is een 

politieke evenwichtsoefening. Het gaat daarbij om het zoeken van evenwicht tussen het 

instellen van maatschappelijke grenzen en een minimum aan opoffering van persoonlijke 
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vrijheid op microniveau. Oftewel, ‘to provide macrostability while allowing for 

microvariability, to combine the macrostatic with the microdynamic’. Daly en Farley bouwen 

hun betoog over de institutionele randvoorwaarden op vanuit hun kritiek op het neoklassieke 

Pareto-optimum: (1) het ontbreken van de kenmerken van exclusiviteit, rivaliteit en 

congestievorming zorgt ervoor dat de markt als allocatiemechanisme niet geschikt is voor 

natuurlijk kapitaal en publieke goederen, (2) niet alle externe kosten van het economisch 

proces kunnen worden geïnternaliseerd en (3) het Pareto-optimum is een technisch-

economisch criterium dat de ethische vraag van een rechtvaardige verdeling van rijkdom en 

inkomen buiten beschouwing laat. De genoemde punten van kritiek maken duidelijk, aldus 

Daly en Farley, dat er een noodzaak is voor sociale instituties.  

In het licht van hun kritiek op het economisch-technisch Paretocriterium hebben Daly 

en Farley een ander efficiëntiecriterium ontwikkeld: het ‘comprehensive efficiency identity’. 

Het gaat daarbij om ‘the ratio of services gained from manmade capital stock (MMK) to the 

services sacrified from natural capital stock (NK)’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 475). Deze 

definitie van economische efficiency sluit aan bij het doel van economie: ‘the goal of 

economics is not to maximize production but rather to provide service’ en daarbij omschrijven 

zij ‘service’ als ‘a psychic flux of satisfaction, which is derived from manmade capital as well 

as from ecosystem services provided directly by natural capital’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

475). Omdat door mensen gemaakt kapitaal alleen kan worden geproduceerd door de 

omzetting van natuurlijk kapitaal, impliceert dit dat de productie van diensten met behulp van 

door mensen gemaakt kapitaal de opoffering vraagt van diensten van natuurlijk kapitaal. Daly 

en Farley geven aan dat de ‘comprehensive efficiency identity’ een ecologisch-economisch 

verantwoord efficiëntiecriterium biedt, omdat in deze maatstaf sprake is van een ruil tussen 

wat aan services wordt gewonnen door de inzet van door mensen gemaakt kapitaal en wat aan 

natuurlijke diensten verloren gaat. 

Daly en Farley formuleren drie basisdoelen van ecologisch economisch beleid, te 

weten: ‘sustainable scale, just distribution, and efficient allocation’. Deze doelen zijn 

onafhankelijk van elkaar, in die zin dat het realiseren van het ene doel niet samengaat met het 

bereiken van de andere doelen; en dus is de inzet nodig van drie politieke instrumenten. Een 

belangrijke vraag in dit kader betreft de volgorde van inzet van de politieke instrumenten. Het 

feit dat de markt niet in staat is om verdelende rechtvaardigheid en een duurzame schaal te 

realiseren, impliceert volgens Daly en Farley dat alleen binnen de randvoorwaarden van 

verdeling en van schaal de markt kan functioneren als oplossing voor een efficiënte allocatie 

van middelen. Dat wil zeggen dat het vraagstuk van efficiënte allocatie pas op de derde plaats 
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komt volgens Daly en Farley. Met betrekking tot de volgorde van politiek beleid gericht op 

verdeling en schaal is hun redenering: ‘it is reasonable to put scale first, because limiting scale 

usually means that previously free natural resources and services have to be declared scarce 

economic goods’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 417). Het schaars verklaren van vrije 

natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat deze goederen waardevol worden en daarmee dringt zich 

de vraag op: van wie zijn deze goederen? Deze laatste vraag is een kwestie van verdeling. De 

combinatie ‘schaars verklaren en bepalen van de verdeling’ wordt door Daly en Farley de 

‘cap-and-trade policies’ genoemd: ‘By limiting the scale of resource use and distributing the 

ownership of the resource, we can convert nonmarket into marketable goods’ (Daly en Farley, 

2004 / 2011, 418). Omdat de ‘cap-and-trade policies’ het Paretocriterium van efficiënte 

allocatie beïnvloeden, betekent dit: ‘we cannot set the cap or distribution according to 

computations of their social costs and benefits based on existing prices’. Dit zou een 

cirkelredenering inhouden, omdat de prijzen afhankelijk zijn van de schaalgrootte of de 

verdeling. En dus: ‘we can neither set the scale nor determine distribution according to the 

criterion of efficient allocation’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 418). Vastgesteld kan worden 

dat in het ecologisch-economisch paradigma van Daly en Farley een efficiënte allocatie van 

de resources belangrijk wordt gevonden, maar het is secundair ten opzichte van de vragen van 

schaalgrootte en verdeling: ‘in fact an efficient allocation cannot even be theoretically 

determined without a prior resolution to the distribution and scale questions’ (Daly en Farley, 

2004 / 2011, 13). Omdat er geen economisch-technisch antwoord mogelijk is op de vragen 

betreffende de ‘cap’ en de ‘distribution’, blijven de vragen omtrent het criterium voor schaal 

en voor verdeling bestaan.  

Daly en Farley geven daarop het volgende antwoord: ‘Sustainability is the criterion for 

scale’ en ‘Justice is the criterion for distribution’ en ‘These, obviously, are not matters of 

market economics; rather, they are biophysical and cultural’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

418). Bij de bepaling van duurzaamheid en rechtvaardigheid gaat het om maatschappelijk-

politieke vragen. De vastgelegde randvoorwaarden voor schaal en verdeling weerspiegelen als 

het ware de maatschappelijke waarden inzake duurzame ontwikkeling en rechtvaardige 

verdeling van inkomen en vermogen. Deze maatschappelijke waarden kunnen niet worden 

gereduceerd tot persoonlijke voorkeuren en kunnen dienovereenkomstig niet door de markt 

worden gearticuleerd. Daly en Farley: ‘These imposed macro-level distribution and scale 

limits reflect the social values of justice and sustainability, which are not personal tastes and 

cannot be reflected in the market by individualistic actions’. Duurzame schaal vereist ‘a social 

or collective limit on aggregate throughput to keep it within the absorptive and regenerative 
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capacities of the ecosystem’ en het doel van verdelende rechtvaardigheid vereist ‘some 

socially limited range of inequality’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 417). Binnen dit 

maatschappelijk kader dient de allocatie zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. Daly en 

Farley: ‘The market then recalculates allocative prices that are consistent with the imposed 

scale and distribution constraints, thereby in a sense internalizing these social values into 

prices’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 419). De prijzen weerspiegelen de grenzen gesteld door 

schaalgrootte en verdeling. Op deze wijze wordt de ongelijkheid van de verdeling van 

inkomen en rijkdom tot een aanvaardbare omvang gereduceerd en wordt de fysieke 

‘throughput’ in het productieproces teruggebracht tot een duurzaam volume. Op de kritiek dat 

schaal niet gezien kan worden als een onafhankelijk doel reageren Daly en Farley met de 

vaststelling dat alleen in geval van perfecte informatie alle externe effecten kunnen worden 

geïnternaliseerd en alleen dan, ‘the market would automatically stop growth at the optimal 

scale’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 419). Zij wijzen in dezen op de eerder door hen 

genoemde cirkelredenering: ‘if in the name of perfect internalization we insist that prices 

should incorporate the costs and benefits of different scales, we would also have to insist that 

prices reflect the costs and benefits of different distribution’, en daarmee zijn we terug bij de 

cirkelredenering (Daly en Farley, 2004 / 2011, 419). 

Voor het realiseren van een duurzame schaalgrootte van de economie en een billijke 

verdeling, uitgaande van een ‘full world’, sluiten Daly en Farley aan bij het gangbare 

neoklassieke repertoire van beleidsinstrumenten. Zij onderscheiden vier verschillende types 

van milieubeleid (‘direct regulation, Pigouvian taxes, Pigouvian subsidies, and tradeable 

permits’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 427)) en gaan in op de voorwaarden waaronder deze 

instrumenten het meest effectief zijn in termen van het beïnvloeden van het gestelde 

specifieke doel. Daarbij besteden zij aandacht aan de kosteneffectiviteit van het beleid en de 

consequenties voor het verdelingsvraagstuk. Om te kunnen spreken van een economisch 

efficiënte allocatie is het nodig dat de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale 

meeropbrengsten, zowel op microniveau (het economisch subject) als ook op maatschappelijk 

niveau. Daly en Farley geven aan dat het vrijwel onmogelijk is alle marginale kosten van 

vervuiling te kennen en dus: ‘Perfect allocative efficiency therefore is something of a pipe 

dream’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 428). Ook voor het realiseren van een billijke verdeling 

doen Daly en Farley voorstellen die passen binnen een marktgeoriënteerde economie, zoals 

een breed gedeeld eigendom van kapitaal (Daly en Farley, 2004 / 2011, 449 / 450).  
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4.3.6 ‘The ultimate end’ van het economisch proces 

 

Het tweede vertrekpunt in de benadering van Daly en Farley betreft de moreel-ethische 

kadering van het streven naar welvaart. Het gaat daarbij om de vraag wat het uiteindelijke 

doel (het hoogste doel – ‘the ultimate end’) is waarvoor de beschikbare middelen worden 

ingezet (Daly en Farley, 2004 / 2011, 38). Daly verbaast zich erover dat in de hedendaagse 

sociale wetenschap nog zo weinig wordt gesproken over morele waarden en ethiek. Hij 

bekritiseert de mechanische, reductionistische en positivistische manier van denken die in de 

economische wetenschap tot uiting komt door de vragen van ethiek te reduceren tot het 

niveau van persoonlijke smaken (preferenties, voorkeuren). Wanneer de persoonlijke 

(subjectieve) preferenties als waarderingsgrondslag functioneren, staan de mensen 

onverschillig tegenover de preferenties van anderen, behalve als die kunnen dienen voor de 

bevrediging van de eigen voorkeuren. Zo beschouwd is de samenleving de optelling van 

geïsoleerde individuen en verdwijnt de maatschappelijke dimensie van economische 

beslissingen uit het blikveld van de economische wetenschap. Een economische analyse, 

aldus Daly, die het economisch proces reduceert tot het handelen van individuele 

economische subjecten doet geen recht aan het geheel – of beter gezegd: kan geen recht doen 

aan het geheel omdat de taal daartoe ontbreekt. Met de woorden van Michaels: ‘When the 

story of the common good becomes a story of economic development, the shared good that 

exists apart from economic development becomes hard to talk about’ (Michaels, 2011, 106).  

Daly omschrijft het uiteindelijke doel als: ‘that which is intrinsically good in and of 

itself and does not derive its value from being instrumental in achieving some other end’ 

(Daly, 1977, 19). Hij spreekt van het uiteindelijke doel als van een ordeningsprincipe bij het 

rangschikken van conflicterende doelen: ‘some concept, however vague, of the Ultimate End, 

with reference to which intermediate ends are ordered’ (Daly, 1977, 26). In navolging van 

Aristoteles denken Daly en Farley dat er goede redenen zijn om te geloven dat er een 

uiteindelijk doel moet zijn. Zij spreken van een dogmatisch geloof wat betreft het bestaan van 

het uiteindelijke doel, ‘an objective hierarchy of ends ordered with reference to some concept 

of the ultimate end’. Dit is volgens Daly en Farley nodig om een dialoog mogelijk te maken 

waarin wordt gezocht naar een gedeelde visie van objectieve waarde. Zij merken daarbij op: 

‘Of course, we must also be wary of dogmatic belief in a too explicitly defined ultimate end, 

such as those offered by many fundamentalist religions. In this case, again, there is no 
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possibility of truly reasoning together to clarify a shared perception, because any questioning 

of revealed truth is heresy’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 43).  Daly en Farley geven in dezen 

aan dat het veel moeilijker is om aan te geven wat het uiteindelijke doel is dan dat een 

dergelijk doel bestaat: gezien onze vage en verschillende percepties ten aanzien van wat te 

verstaan onder het uiteindelijke doel is bescheidenheid en een tolerante houding bij de duiding 

ervan gepast (Daly en Farley, 2004 / 2011, 42). Daly scherpt de discussie over het bestaan van 

een ‘ultimate end’ aan door de vraag te stellen wat de consequentie is wanneer een ‘ultimate 

end’ ontbreekt. Hij stelt vast dat wanneer dat het geval is, het ene doel net zo goed is als het 

andere; en dan resteert de enige vraag die van belang is, hoe het doel (elk doel) efficiënt kan 

worden bereikt. Maar, aldus Daly, indien een ‘ultimate end’ ontbreekt heeft efficiency geen 

betekenis ‘because it demands, at a minimum, that greater goal not be sacrificed in the 

achievement of lesser goals. We must be willing to rank goals before we can speak of 

efficiency’ (Daly, 1977, 170). 

Met hun visie op het bestaan van het uiteindelijke doel geven Daly en Farley aan dat 

economische beslissingen in het (economisch-technische) middengebied mede bepaald 

worden door ethische en religieuze overwegingen. Deze beslissingen verkrijgen betekenis 

door een doeloorzaak die boven het economisch proces uitgaat (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

48 / 50). Daly en Farley merken op dat het ethisch rangschikken van de verschillende doelen 

niet noodzakelijkerwijs op een abstracte wijze en a priori moet plaatsvinden. De concrete 

problemen en politieke dilemma’s in het dagelijkse leven vragen om beslissingen, ‘and the 

discipline of the concrete decision helps us implicitly rank ends whose ordering would have 

been too obscure in the abstract’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 42 / 43). Zij duiden het 

uiteindelijke doel in termen van een betere of slechtere situatie van de wereld: ‘the holder of 

first place, is the ultimate end (or its operational approximation), which grounds our 

understanding of objective value – better and worse as real states of the world, not just 

subjective opinions’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 42). Daarbij speelt de notie ‘genoeg’ een 

belangrijke rol. Deze notie behoort tot het mens-zijn doordat ze deel uitmaakt van de 

menselijke conditie. ‘Genoeg’ kan dus niet worden gereduceerd tot persoonlijke preferenties. 

Al in 1977 schrijft Daly dat hij zich geen filosofie of religie kan voorstellen ‘that holds that 

continual growth in population and per-capita resource use is the Ultimate End’ (Daly, 1977, 

26). Tegenover de eis van groei stelt Daly de traditionele religieuze houding van ‘genoeg’, 

‘there is such a thing as material sufficiency, and beyond that admittedly vague and 

historically changing amount, the goal of life becomes wisdom, enjoyment, cultivation of the 

mind and soul, and community’ (Daly, 1977, 44 / 45).  
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In zijn mensvisie benadrukt Daly de zelfdefiniëring en verantwoordelijkheid van de 

mens. Hij wijst daarbij op de deugden ‘enoughness, stewardship, humility, and holism’. Deze 

duidingen van de mens kunnen niet omzeild worden door kwantitatieve berekeningen, en dus 

ook niet ingepast worden in een kosten-batenanalyse. Dergelijke analyses kunnen, aldus Daly, 

worden gehanteerd om de vraag naar de morele verantwoordelijkheid aan te scherpen; maar 

een kwantitatieve aanscherping mag niet het zicht op de morele verantwoordelijkheid 

verduisteren. De kwalitatieve mensvisie zoals geduid door Daly staat in schril contrast met de 

mensvisie zoals die zich manifesteert in het concept homo economicus. Dit laatste concept 

veronderstelt een waardeconcept dat is gebaseerd op de a-normatieve preferenties van het 

individu. De homo economicus wordt verondersteld rationeel te streven naar maximaal nut. 

Daly’s kwalitatieve mensvisie maakt het onmogelijk om het neoklassiek economisch concept 

van de homo economicus met de kenmerken van onverzadigbaarheid, perfecte rationaliteit en 

eigenbelang te hanteren in de ecologisch-economische benadering.61 En met het wegvallen 

van de basis voor de veronderstelling van de homo economicus valt ook de basis weg voor het 

utiliteitscriterium van het utilitarisme. 

Persoonlijke consumptie is in de ogen van Daly en Farley geen doel op zichzelf. Zij 

duiden welvaart en welzijn in termen van ‘beyond consumption-based indicators of welfare’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 277). Daly en Farley verwijzen daarbij naar de matrix van 

menselijke behoeften zoals ontwikkeld door Manfred Max-Neef (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

278 / 284). Anders dan de behoeftepiramide van Maslow worden in deze matrix de menselijke 

behoeften geïnventariseerd en geordend in een niet-hiërarchisch assenstelsel en wordt er 

gesproken van vier existentiële categorieën, te weten: ‘being, having, doing, interacting’. In 

hun kritiek op het nutsmaximaliserend gedrag van de economische subjecten wijzen Daly en 

Farley op de uitkomsten van gedragseconomisch onderzoek. Daarin lijkt naar voren te komen 

dat ‘being’ boven ‘having’ wordt gesteld door mensen. Daly en Farley: ‘Behavioral 

economists now discuss procedural utility, which is essentially the pleasure you get from 

doing something, not from just having things’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 239).  Zij spreken 

van ‘falsifying the hypothese of the homo economicus’. Vanwege de veranderde aard van de 

economische problematiek, namelijk duurzame ontwikkeling, is er volgens Daly en Farley 

                                                 
61 Zie in dit kader de kritiek van Daly en Farley op de neoklassieke consumptiefunctie. Zij benadrukken de rol 
van het natuurlijk kapitaal in de nutsfunctie. Daly en Farley: ‘As we did previously, let’s refer to these natural 
funds as N and include them in the utility function in a way analogous to our inclusion of the transforming funds 
L and K in the production function. Direct service from N is not just the pleasure of a beautiful landscape, 
although that is included. It also and primarily refers to the basic fitness of our environment to our organism that 
supports our life, and consequently supports our consumption and want satisfaction from commodities’ (Daly en 
Farley, 2004 / 2011, 162 / 163). 
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nood aan een alternatieve aanname, die naast de homo economicus, ook een homo reciprocans 

en homo communicus insluit. Een dergelijke aangepaste aanname heeft een grotere 

verklarende kracht dan de aanname van de homo economicus in de conventionele 

economische theorie. Daly en Farley: ‘The alternative assumption of a heterogeneous 

population that includes H. economicus, H. reciprocans and H. communicus has much greater 

explanatory power. With some types of resources and some types of institutions [instituties 

die samenwerking stimuleren en andere die competitie stimuleren, AvG], a heterogeneous 

population will sometimes act like everyone is self-interested and other times like everyone is 

prosocial (Daly en Farley, 2004 / 2011, 254).   
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Hoofdstuk 5 Analyse van het environmental economics-paradigma  

 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk analyseer ik het environmental economics-paradigma van Pearce en Turner. 

De analyse is gebaseerd op de beschrijving van dit paradigma in hoofdstuk 3. Leidend bij de 

analyse zijn de twee deelvragen van de studie (zie hoofdstuk 1 en 2). De filosofie van 

Dooyeweerd is de inspiratiebron van deze vragen (zie hoofdstuk 2).  

De eerste deelvraag luidt: op welke wijze wordt in het paradigma van Pearce en 

Turner bij het theoretisch reflecteren op (het theoretisch reconstrueren van) het concept 

duurzame ontwikkeling recht gedaan aan de thematische uitdagingen waarvoor dit concept 

stelt?  

a: Wat is de wetenschappelijke argumentatie en welke concepten spelen daarin een 

cruciale rol?  

b: Welke spanningen brengt de immanente kritiek van het paradigma van Pearce en 

Turner aan het licht? 

c: Op welke (impliciete) normatieve vooronderstellingen wijzen die spanningen?  

De tweede deelvraag is: in hoeverre kan Dooyeweerds opvatting van het economische 

aspect, waarin hij recht probeert te doen aan de intrinsieke normativiteit daarvan, ontsluitende 

gezichtspunten bieden voor de gebleken spanningen en tegenstellingen in het paradigma van 

Pearce en Turner? 

In paragraaf 5.2 inventariseer ik de concepten die in de wetenschappelijke 

argumentatie van Pearce en Turner een cruciale rol spelen. Ik richt mij daarbij op de wijze 

waarop de in hoofdstuk 1 genoemde thematische uitdagingen in het paradigma van Pearce en 

Turner zijn uitgewerkt. Zoals eerder gezegd betreft het thematische uitdagingen die als het 

ware getackeld moeten worden bij de theoretische reflectie met betrekking tot het concept 

duurzame ontwikkeling in een economisch paradigma. De volgende uitdagingen zijn in 

hoofdstuk 1 geformuleerd: de samenhang van de dimensies van duurzame ontwikkeling 

(economisch – sociaal – ecologisch), de normatieve bepaaldheid van het concept duurzame 

ontwikkeling en het collectieve karakter van het concept duurzame ontwikkeling. Ten aanzien 

van het milieueconomisch paradigma van Pearce en Turner staat daarom in paragraaf 5.2 de 

vraag centraal wat de wetenschappelijke argumentatie is in de benadering van Pearce en 
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Turner bij de theoretische reflectie met betrekking tot het concept duurzame ontwikkeling en 

welke concepten daarin een cruciale rol spelen (deelvraag 1a).  

Vervolgens onderzoek ik in paragraaf 5.3.1 welke immanente spanningen worden 

opgeroepen door de centrale concepten in de benadering van Pearce en Turner (deelvraag 1b). 

In termen van Dooyeweerd is dat een vorm van immanente kritiek. Aansluitend bij de 

immanente kritiek onderzoek ik in paragraaf 5.3.2 welke verklaring er gevonden kan worden 

voor de geïdentificeerde spanningen (deelvraag 1c). Met andere woorden: op welke impliciete 

(normatieve) vooronderstellingen (op het niveau van levensovertuigingen) wijzen de 

immanente spanningen? Vervolgens wil ik in paragraaf 5.4 aan de orde stellen of er met 

nieuwe vooronderstellingen waarin het normatieve expliciet een plaats heeft een oplossing 

voor deze spanningen gevonden kan worden. Specifieker: kan Dooyeweerds opvatting van 

intrinsieke normativiteit van het economisch aspect ontsluitende gezichtspunten bieden voor 

de gebleken spanningen en tegenstellingen in het duurzaamheidsparadigma van Pearce en 

Turner? (deelvraag 2). 

 

5.2 Wetenschappelijke argumentatie en centrale concepten 

 

5.2.1 De uitwerking van de thematische uitdagingen van het concept duurzame 

ontwikkeling 

 

Het collectief karakter van duurzame ontwikkeling 

Het collectieve karakter van duurzaamheid hangt in het milieu-economisch paradigma 

onlosmakelijk samen met de problematiek van de externe effecten. Pearce en Turner volgen 

in dezen twee denklijnen: (a) de lijn van het marktmechanisme en (b) de lijn van de kosten-

batenanalyse. Kenmerkend voor beide denklijnen is dat het collectieve karakter van de 

duurzame ontwikkeling van de economie wordt omgezet naar het niveau van het individu. 

Pearce en Turner spreken van een optimaal niveau van externe effecten in een Pareto-

optimale situatie. Deze neoklassiek economische insteek betekent dat negatieve gevolgen van 

productie en consumptie worden gesignaleerd op het niveau van het individu en vertaald in 

‘disutilities’. Negatieve externe effecten worden met andere woorden gezien als een 

welvaartsprobleem van de homo economicus. Daarmee is de weg vrij om de problematiek van 

externaliteiten door het marktmechanisme op te lossen, namelijk door het internaliseren van 

externe effecten, bijvoorbeeld via daartoe geëigende onderhandelingen. Denkend binnen het 

kader van het Coasetheorema geven Pearce en Turner aan dat indien dit theorema klopt, ‘we 
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have no need for government regulation of externality, for the market will take care of itself’ 

(Pearce en Turner, 1990, 72 / 73). Onderhandelingen tussen ‘polluter and polluted’ zullen via 

de markt leiden tot een sociaal optimum. Op deze wijze drukt de intensiteit van de voorkeur 

om de vervuiling te beheersen zich via de markt uit in de ‘willingness to pay’. Met het 

benadrukken door Pearce en Turner van de marktwerking bij de oplossing van de 

problematiek van externe effecten (een marktconforme benadering), ligt de oplossing van 

deze collectieve problematiek van externe effecten in handen van de individuele economische 

actoren. 

Pearce en Turner tekenen daarbij echter wel aan dat gezien de vele verklaringen voor 

het niet werken van onderhandelingen, de overheid een rol heeft bij de bestrijding van 

vervuiling middels belastingen of andere geëigende maatregelen die tot een beprijzing van de 

milieueffecten leiden (Pearce en Turner, 1990, 78). De vraag die zich volgens Pearce en 

Turner dan opdringt bij politiek economisch beleid in het kader van duurzame ontwikkeling 

betreft het totale nut dat door dit beleid wordt gegenereerd. De theoretische uitdaging voor 

milieueconomen bestaat er dus in om waarderingstechnieken te ontwikkelen voor 

milieugoederen en -diensten die niet vermarkt kunnen worden. Pearce wijst erop dat 

economisten niet de omgeving op zichzelf waarderen, maar ‘are valuing individual human 

preferences for (or against) the flow of services from the environment’ (Pearce e.a., 1991 – 

reprint 1994, 4). Het gaat erom te onderzoeken wat de feitelijke voorkeuren van mensen zijn 

in een context waar het ontbreekt aan aantoonbare markten. Pearce verdedigt dit met een 

cirkelredenering: ‘people do have preferences for environmental services and do express them 

in money terms – otherwise it would be difficult to explain much of the behaviour towards the 

environment’ (Pearce e.a., 1991 – reprint 1994, 5 / 6). De maatstaf voor het waarderen van 

overheidsbeleid in het kader van duurzame ontwikkeling heeft daarmee zijn grondslag in het 

welzijn van de homo economicus, hetgeen aansluit bij het Paretocriterium dat als 

efficiencynorm is geformuleerd in termen van ‘utilities = satisfaction of preferences’. Op deze 

wijze kan een beroep worden gedaan op de neoklassieke utilistische visie gebaseerd op het 

principe ‘the greatest happiness of the greatest number’ als theoretische ondersteuning. Deze 

uitbreiding van het Paretocriterium met de door Kaldor en Hicks voorgestelde 

compensatietest geeft een rechtvaardiging voor de toepassing van het instrument van de 

kosten-batenanalyse bij praktisch politieke besluitvorming en ondervangt de beperkte 

toepasbaarheid van het Paretoprincipe.  
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De normatieve aard van het concept duurzame ontwikkeling 

Het concept duurzame ontwikkeling is normatief van aard: intra- en intergenerationele 

verdelingsvragen kleven aan het concept.  

Ten aanzien van de intragenerationele verdelingsvragen maken Pearce en Turner twee 

kanttekeningen. Beide betreffen de collectivistische benadering in hun paradigma: ‘Adapting 

a more collectivist approach allows us to recognise so-called ‘generalised obligations’’ en 

‘From this collectivist viewpoint, all value is still found in human loci, but is not restricted to 

satisfactions of felt preferences of human individuals’ (Pearce en Turner, 1990, 237). 

Individuen hebben aldus Pearce en Turner ook ‘considered preferences’. Deze preferenties 

overstijgen het beperkte eigenbelang en komen tot stand na zorgvuldig overwegen. Het gaat 

in dezen om een oordeel waarbij de wens en de behoefte in lijn zijn met het argument, ‘that 

individuals hold both private (self-interested) and public (in the public interest or in the 

interest of a group or community) preferences’ (Pearce en Turner, 1990, 237). De ‘considered 

preferences’ maken het mogelijk om het vraagstuk van de intragenerationele verdeling 

theoretisch uit te werken in een neoklassiek economisch kader, en op die wijze de normatieve 

aard van het intragenerationele vraagstuk te economiseren. 

Ten aanzien van de intergenerationale verdeling proberen Pearce en Turner in hun 

economische benadering recht te doen aan de ethische verplichting van de huidige generaties 

om een voldoende voorraad kapitaal over te dragen aan de toekomstige generaties zodat ook 

die in hun behoeften kunnen voorzien. Zij wijzen erop dat het veiligstellen van toekomstig 

menselijk leven de individuele verlangens / eisen overstijgt. In ‘Economics of natural 

resources and the environment’ (1990) formuleren Pearce en Turner het 

duurzaamheidsprincipe als de voorwaarde voor het constant houden van de voorraad 

natuurlijk kapitaal. Deze voorwaarde voor het handhaven van de voorraad natuurlijk kapitaal 

voldoet volgens hen aan de voorwaarden voor compatibiliteit van economieën en hun 

natuurlijke omgevingen, en klopt met het idee van duurzaam maken. In hun woorden: ‘the 

capability of the natural environment to sustain the economy’. Zij wijzen erop dat de 

versoepeling van de eis betreffende het constant houden van de voorraad natuurlijk kapitaal 

afhangt van ‘what we believe about the degree of substitutability between renewable and 

exhaustible resources, and between man-made capital and natural capital’ en ‘It also depends 

on the behaviour of technological progress in reducing the resource input to a unit gain in the 

standard of living, and on the effects of population growth in dissipating the capital stock’ 

(Pearce en Turner, 1990, 52). Ook in ‘An intellectual history of environmental economics’ 

(2002) formuleert Pearce als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling een toename van de 
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voorraad kapitaal per hoofd van de bevolking door de tijd heen. Deze voorraad kapitaal 

bestaat uit: ‘human-made capital, human capital (knowledge, skills), natural or environmental 

capital, and social capital’. Op basis van deze voorwaarde voor duurzame ontwikkeling 

kunnen intergenerationele gedragsregels worden afgeleid die veilig stellen dat iedere 

generatie aan de volgende generatie een voorraad kapitaal nalaat die niet minder is dan 

waarover de huidige generatie nu beschikt. Pearce en Turner benadrukken dat de door hen 

omschreven voorwaarde voldoende ruim is geformuleerd om aan de milieu-ethische eisen te 

voldoen vanuit een gevolgenethische benadering. Daarnaast beantwoordt deze voorwaarde 

ook aan het doel van intergenerationele rechtvaardigheid (Pearce en Turner, 1990, 238). Er 

wordt voldaan aan de verplichting dat ‘there be enough and as good left in common for 

others’, de zogenoemde provisiostandaard van Locke (Graafland, 2007). Pearce en Turner: ‘In 

practical terms this means, among others, policies directed at the conservation of renewable 

resources, enhanced technology and recycling innovation’ en ‘What is proposed is that future 

generations are owed compensation for any reduction (due to the activities of the current 

generation) in their access to easily extracted and conveniently located natural resources’ 

(Pearce en Turner, 1990, 237). Op deze manier wordt een (kwalitatieve) verplichting van 

buiten de theorie, de deontologische standaard van Locke, omgezet in een economisch 

(kwantitatief) principe, hetgeen het mogelijk maakt om het vraagstuk van de 

intergenerationele verdeling in een  neoklassiek economisch kader te plaatsen.    

. 

De samenhang tussen de ecologische, economische en sociale dimensies van duurzame 

ontwikkeling 

De vraag die zich opdringt bij de theoretische uitwerking van het concept duurzame 

ontwikkeling betreft de wijze waarop de samenhang tussen de drie dimensies ‒ de 

economische, de ecologische en de sociale ‒ wordt gedacht. Ik verwijs hiervoor naar datgene 

wat in het voorgaande is geschreven betreffende de vragen rond intra- en intergenerationele 

rechtvaardigheid. Pearce en Turner voegen de sociale dimensie volgens neoklassiek 

economische receptuur onder de economische dimensie: verdelingsvragen worden door de 

tussenkomst van de ‘considered preferences’ geëconomiseerd op het niveau van het individu 

(‘considered preferences’ – nut – waarde). De ecologische dimensie van duurzame 

ontwikkeling wordt onder de economische dimensie gevoegd via de voorwaarde van het 

constant houden van de voorraad natuurlijk kapitaal. De economisering van deze voorwaarde 

vindt plaats in een neoklassiek economisch kader waarin de relatie tussen consumptie en nut 



157 
 

op het niveau van het individu, het welzijn van de homo economicus, het draagvlak van het 

economisch proces vormt. 

 

 

5.2.2 Beschrijving van de centrale concepten 

 

Waarderingsmaatstaven: ‘willingness to pay (WTP)’ en ‘willingness to accept (WTA)’ 

Pearce and Turner (1990) benadrukken dat hun benadering geenszins betekent dat zij een 

alternatieve economische benadering hanteren in de zin van een paradigmaverandering ten 

opzichte van het centrale gedachtegoed van het moderne economische denken. Dit kan 

worden afgeleid uit verschillende onderliggende aspecten van hun methodologie. Ten eerste 

blijkt dit uit de wijze waarop milieueffecten van het economisch handelen in hun theorie 

worden gewaardeerd. De economische waarde van het milieu is in de neoklassieke 

economische benadering gebaseerd op de preferenties van individuele economische subjecten: 

er is sprake van een subjectieve waardetheorie. Geprobeerd wordt de prijs te verklaren op 

grond van consumptiemotieven.  

De afwezigheid van markten voor milieugoederen en diensten stelt volgens Pearce 

slechts voor een praktisch meetprobleem: welke preferenties hebben mensen feitelijk in 

situaties waar duidelijke markten ontbreken? De preferenties van individuen kunnen worden 

uitgedrukt in monetaire termen, er is geen sprake van een conceptueel probleem. Hiertoe 

wordt gepeild wat de consument bereid is te betalen voor het behouden van milieugoederen 

en wat de consument bereid is als compensatie te accepteren voor het verlies daarvan. Er zijn 

aldus twee basisconcepten van baten in het geding: één gebaseerd op de ‘willingness to pay’ 

en de ander gebaseerd op de ‘willingness to accept’. Op die manier is het mogelijk de 

vertaling te maken naar preferenties en menselijk welzijn. Middels de concepten WTP en 

WTA kunnen specifieke economisch-politieke maatregelen worden gewaardeerd en van een 

prijs voorzien. Beide waarderingsconcepten zijn gerelateerd aan het welzijn van het individu. 

Door het gebruikmaken van de concepten WTP en WTA wordt het waarderingsvraagstuk van 

het milieu uitgewerkt op het niveau van het individu en wordt er een empirische basis 

gecreëerd voor het waarderen van deze goederen en diensten. Wanneer mensen zich beter af 

voelen, ervaren zij een positieve economische waarde en wanneer zij zich slechter af voelen is 

er sprake van een negatieve economische waarde (kosten) (Turner e.a., 1993, 38). Omdat de 

WTP per individu varieert en omdat we, aldus Pearce en Turner, geïnteresseerd zijn in wat 
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sociaal wenselijk is, moeten de individuele WTP’s worden opgeteld om een ‘totale WTP’ te 

bepalen (Pearce en Turner, 1990, 125). 

 

Methodologisch individualisme en homo economicus 

Door de individuele rangschikking van preferenties te gebruiken als grondslag voor het 

bepalen van welvaart, baseren Pearce en Turner hun benadering op de veronderstelling van de 

homo economicus. Het concept van de homo economicus veronderstelt een waardeconcept dat 

is gebaseerd op de preferenties van het individu. De veronderstelling van de homo 

economicus met zijn verondersteld rationeel streven naar maximaal nut impliceert dat 

rationaliteit als norm wordt gesteld – men wordt geacht rationele keuzes te maken: de locus 

van rationaliteit is het individu. De subjectieve welvaartsopvatting dient er toe om de claim 

van het streven naar maximaal nut als richtsnoer voor het economisch handelen van de 

economische subjecten te kunnen waarmaken. De homo economicus wordt beschouwd als een 

autonoom individu die altijd de optie kiest die het meeste nut oplevert. Hij volgt zijn 

individuele, subjectieve preferenties die op rationele wijze (transitief en compleet) tot stand 

komen, waarbij rationeel geloof (optimale verwachtingen gebaseerd op de beschikbare 

informatie zonder systematische voorspellingsfouten) over de waarschijnlijke gevolgen van 

zijn handelingen wordt verondersteld (Graafland, 2007, 61). Op grond van de a-normatieve 

notie preferentie of nut claimt de neoklassiek economische benadering haar waardevrije 

karakter. De benadering van Pearce en Turner kan daarom worden getypeerd als een 

waardevrije (neutrale), empirische economie. 

De door Pearce en Turner gehanteerde aanname van de homo economicus betekent dat 

het methodisch individualisme ten grondslag ligt aan hun benadering. Het methodologisch 

individualisme is een verklarend principe waarbij de keuzes van het individu als resultaat van 

een ‘an autonomous balancing of options in light of the personal preferences and beliefs’ 

worden gezien (Graafland, 2007, 132 / 133) en waarbij deze individuele keuzes van 

individuen de basis vormen voor sociale processen (Weintraub, 2002). 

 

Considered preferences 

Bij het bespreken van de preferenties van de homo economicus maken Pearce en Turner een 

onderscheid tussen ‘public preferences’ en ‘private preferences’. Publieke preferenties 

betreffen gemeenschapswaarden. In de communitaristische visie van denkers als Sandel, 

Taylor, MacIntyre en Etzioni wordt de menselijke afhankelijkheid van de gemeenschap 

benadrukt: de mens is een sociaal wezen. De neoklassieke homo economicus is in deze visie 
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vervangen door het concept ‘persons as members of communities that to a significant degree 

shape individual members’ (Graafland, 2007, 257). Pearce en Turner geven in hun benadering 

aan dat deze gemeenschapswaarden in het politieke proces worden vertaald in wetgeving 

(Pearce en Turner, 1990, 237). Teneinde gemeenschapswaarden een rol te laten spelen in hun 

benadering, veronderstellen Pearce en Turner dat individuen zowel private als publieke 

preferenties hebben. Zij spreken in dit kader van ‘considered preferences’. Deze preferenties 

komen tot stand op grond van zorgvuldige overwegingen, ‘including a judgement that the 

desire or need is consistent with the argument that individuals hold both private (self-

interested) and public (in the public interest or in the interest of a group or community) 

preferences’ (Pearce en Turner, 1990, 237). ‘Considered preferences’ overstijgen het beperkte 

privébelang: het individu heeft preferenties die tegemoetkomen aan het eigen belang en 

preferenties waarin het belang van de gemeenschap (groep) tot uitdrukking komt.  

 

Op basis van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de benadering van Pearce en Turner 

op neoklassiek economische leest is geschoeid: een visie waarin de concepten homo 

economicus, WTP / WTA, en ‘considered preferences’ van belang zijn. Zij liggen aan de basis 

van het gehanteerde neoklassieke schaarsteconcept dat als constituerend principe de regie 

voert in de benadering van Pearce en Turner. De neoklassieke visie (met daarin de dragende 

concepten) is een voorverstaan van de werkelijkheid en weerspiegelt opvattingen aangaande 

de conditie van het menselijk bestaan: het betreft een metatheorie die economische 

theorievorming mogelijk maakt. De concepten snijden het economisch handelen los van het 

concrete dagelijkse bestaan waarin de werkelijkheid wordt ervaren in een integrale 

samenhang. Het veronderstelde rationeel streven naar maximaal nut van de homo economicus 

maakt een economisch-instrumentele toepassing mogelijk in een puur logisch-rationele en 

waardevrije, empirische economische wetenschap. De preferenties van individuen liggen ten 

grondslag aan het waarderen van alle goederen en diensten, waaronder ook de milieugoederen 

en diensten. Pearce en Turner: ‘The dangers arise from the mistreatment of natural 

environments because we do not recognise the positive prices for these economic functions’ 

en ‘Ignorance of economic functions lies elsewhere in the personal and social aims of 

individuals, groups, communities, pressure groups and politicians’ (Pearce en Turner, 1990, 

41).  
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5.3 Immanente kritiek en spanningen in het paradigma van Pearce en Turner  

  

Paragraaf 5.3 bestaat uit twee sub paragrafen. In par. 5.3.1. werk ik deelvraag 1.b uit en in 

paragraaf 5.3.2 stel ik deelvraag 1.c aan de orde. 

 

5.3.1 Spanningen in het paradigma van Pearce en Turner 

 

In deze paragraaf ontwikkel ik een immanente kritiek op het milieueconomisch paradigma 

van Pearce en Turner door immanente spanningen in deze benadering te identificeren. Op 

deze manier wil ik aantonen dat de wijze waarop Pearce en Turner het concept duurzame 

ontwikkeling in hun economisch duurzaamheidsparadigma uitwerken, spanningen oproept 

gerelateerd aan de concepten: 1. de homo economicus en de veronderstelling van het 

methodologisch individualisme; 2. het gebruik van WTP en WTA als methode van waarderen 

van milieugoederen; 3. de ‘considered preferences’. 

 

Homo economicus 

- de persoonlijke vrijheid ondergeschikt aan een algoritme 

Het concept ‘rational economic man’, zoals door Pearce en Turner gehanteerd, impliceert dat 

de ethische waarde van individuele vrijheid onderworpen is aan het streven naar het hoogst 

mogelijke individuele nut. Op deze wijze wordt volgens Van Staveren vrijheid ondergeschikt 

gemaakt aan een natuurwetmatig algoritme: ‘Rationality comes down to the calculation of a 

determinate outcome, with no acknowledgement of human will (Van Staveren, 2001, 17). Het 

lijkt er volgens Van Staveren op dat in de neoklassieke economische visie de homo 

economicus niet emotioneel gebonden is aan zijn preferenties. De homo economicus in de 

neoklassiek economische visie weet in feite niet wat het betekent om vrij te zijn: ‘Has 

freedom become so perverted in economics that it has been reduced to a mechanical 

calculation of an algorithm?’ (Van Staveren, 2001, 26). Het gebrek aan individuele zedelijke 

vrijheid door de gebondenheid aan de economische wetmatigheid van nutsmaximalisatie staat 

in spanning met de veronderstelde autonomie van de homo economicus. Er is sprake van een 

omzetting van de (kwalitatieve) moreel-ethische waarde individuele vrijheid in het streven 

naar het (kwantitatief) hoogst mogelijke individuele nut. En dus roept de veronderstelling van 

de rationele homo economicus als nutsmaximaliserende machine in de benadering van Pearce 

en Turner een spanning op tussen het ideaal van persoonlijke vrijheid en het 

wetenschapsideaal. Deze spanning komt ook naar voren in de benadering van de 
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milieuproblematiek. In geval van benadering vanuit het wetenschapsideaal wordt de 

problematiek en de oplossing ervan geduid in economisch-technische termen. Geredeneerd 

vanuit het ideaal van individuele zedelijke vrijheid zal er in de benadering van de 

milieuproblematiek aandacht zijn voor de betekenis van levens- en wereldbeschouwelijke 

opvattingen voor deze problematiek. 

 

- de veronderstelling van soevereiniteit van consumenten  

In de benadering van Pearce en Turner worden de individuele preferenties als een datum 

beschouwd. De homo economicus is autonoom en soeverein bij het bepalen van zijn of haar 

preferenties. Door de preferenties als een datum te veronderstellen ontlopen Pearce en Turner 

de problematiek van de invloed van de culturele context op de vorming ervan en laten de 

maatschappelijk-culturele context (het macroniveau) van de preferenties (het microniveau) 

van de homo economicus buiten beschouwing. Dit roept spanning op met de veronderstelling 

van considered preferences, waarbij mensen zich onderdeel weten van en zich 

verantwoordelijk voelen voor het grotere geheel van de samenleving. Daarmee komt de de 

vraag op welke gronden Pearce en Turner hun moreel-ethische ‘considered preferences’ als 

uiting van consumentensoevereiniteit kunnen claimen. 

Ook op een andere manier leidt het verwaarlozen van de invloed van de omgeving op 

het individu tot spanning in de analyse van Pearce en Turner. Om deze spanning op te sporen 

is het belangrijk om na te gaan wat de invloed is van de culturele omgeving op de mensen en 

welke waarden, strevingen en preferenties hij op hen overdraagt. Baran (1975) benadrukt dat 

niet de beïnvloeding van het individu het probleem vormt, maar veeleer welke beïnvloeding, 

vorming en ‘synthetisering’ van de culturele omgeving uitgaat (Baran, 1975, 70). Relevant in 

dit kader is de visie van de Pools-Joodse filosoof Bauman (2007). Hij wijst op de afwezigheid 

van transcendente ideologieën in de culturele context van de moderniteit ‒ en de betekenis 

daarvan voor de mens als consument. De vraag die daarom opkomt luidt: welke invloed gaat 

uit van de moderne culturele context op de consument, en wat betekent dit voor de 

consumentensoevereiniteit? Bauman spreekt van twee extreme visies op de soevereiniteit van 

consumenten, te weten ‘cultural dupes or dopes’ en ‘heroes of modernity’. De laatste groep is 

begiftigd met de deugden rationaliteit, robuuste autonomie, capaciteit tot zelfbepaling en 

zelfuitdrukking. Maar volgens Bauman leidt de intensivering van de economische strijd als 

gevolg van globalisering, gericht op het verwerven / behouden van economische voorsprong, 

tot ‘commodization and recommodization’ van kapitaal en arbeid (Bauman, 2007, 8). Het 

verkrijgen en behouden van de toegang tot markten noodzaakt de consument, aldus Bauman, 
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zichzelf als een ‘commodity’ geschikt te maken voor de arbeidsmarkt: ‘In the society of 

consumers no one can become a subject without first turning into a commodity, and no one 

can keep his or her subjectness secure without perpetually resuscitating, resurrecting an 

replenishing the capacities expected and required of a sellable commodity’ (Bauman, 2007, 

12). De maatschappelijke structuur heeft een sterke invloed op de vorming van mensen tot 

individu, op processen van groepsidentificatie en op de keuze en invulling van individuele 

leefstijlen (Bauman, 2007, 28). 62  De consumptiesamenleving zet haar kaarten op de 

irrationaliteit van consumenten, op het oproepen van emoties en niet op het cultiveren van 

inzicht (Bauman, 2007, 48). Baumans analyse maakt duidelijk dat het rusteloze zoeken naar 

meer consumptie, gevoed door de geglobaliseerde culturele context van de consument, weinig 

ruimte laat voor moreel-ethische overwegingen. Het ‘commodity’-gedreven gedrag van de 

consument waar Bauman op wijst, waarbij de soevereiniteit van de consument als mythe 

wordt beschouwd, ondermijnt de basis van de ‘considered preferences’ zoals gedacht door 

Pearce en Turner.63 

 

Waardering van milieufuncties door WTP en WTA  

In de benadering van Pearce en Turner is de waardering van de milieufuncties gebaseerd op 

de twee concepten WTP en WTA. Daarmee geven zij een antwoord op de vraag die volgens 

Vleeschhouwer geldt voor alle motivatietheorieën: ‘hoe de brug te vinden van de 

persoonlijke, qualitatieve, intensieve, ‘subjectieve’ grootheid der motieven tot 

bovenpersoonlijke, quantitatieve, extensieve ‘objectieve’ grootheid van de marktprijzen’ 

(Vleeschhouwer, 1949, 3). Deze vraag wordt door Pearce en Turner beantwoord met de 

concepten WTP en WTA. 

Het gebruik van de concepten WTP en WTA in de milieueconomische benadering is 

op verschillende punten bekritiseerd door Sagoff (2000). Het eerste punt dat Sagoff aan de 

orde stelt, betreft de vraag of WTP en WTA een goede empirische basis zijn voor het 

waarderen van de effecten van het milieu op welvaart of welzijn. Sagoff wijst op de 

uitkomsten van een groot aantal onderzoeken die verklaren dat er geen empirische relatie is 

tussen dat wat mensen willen betalen voor iets en het welzijn dat zij ontlenen aan het bezit 

                                                 
62 Goudzwaard: ‘Maar wat wel bijzonder is in onze westerse – kapitalistische – economische orde, is dat – naar 
een woord van Adam Smith – het enige doel van produceren het consumeren is geworden: ‘the sole end and 
purpose of production is consumption’. Wat gechargeerd gezegd geldt in onze samenleving, dat het leven begint 
bij het consumeren’ (Goudzwaard, 1982, 237). 
63 In de lijn met Baumans visie op de soevereiniteit van de consument ligt de opvatting van de Franse socioloog-
theoloog Ellul. Ellul wijst erop dat het economisch-technisch systeem zichzelf produceert en dat de mens zich 
voegt naar de systemen die zijn opgetuigd (Ellul, 1989).  
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ervan. Geluk is gerelateerd aan zaken die dikwijls niet in termen van geld worden uitgedrukt 

(o.a. liefde, vriendschap en geloof). Iemand kan de waarde van bepaalde dingen 

onderschrijven en bevorderen, zelfs indien zij niet zijn / haar welzijn ten goede komen (Sen, 

1987). MacLean (1994) geeft het voorbeeld van een antieke Russische samowar die hij in zijn 

bezit heeft. Het is een familie-erfstuk, verscheidene generaties terug van de kant van zijn 

moeder. In feite vindt MacLean de samowar niet bijzonder mooi en hij zou hem zelf nooit 

gekocht hebben. Toch zal hij die nooit verkopen, omdat zijn moeder hem de samowar heeft 

gegeven. Een afweging enkel op basis van prijzen die men wil betalen wringt met hoe mensen 

vaak in de praktijk handelen, omdat hun bredere oriëntatie op waarden tot andere uitkomsten 

leidt dan men zou verwachten op basis van WTP en WTA.  

Het ontbreken van een relatie tussen WTP / WTA en persoonlijk welzijn geldt ook 

voor specifieke elementen in de benadering van Pearce en Turner, zoals het bestaan van wat 

zij noemen ‘existence values’. Een ‘existence value’ is een waarde, ‘that is placed on an 

environmental good and which is unrelated to any actual or potential use of the good’ (Pearce 

and Turner, 1990, 134). ‘Existence values’ verwijzen naar de intrinsieke waarde van 

milieugoederen en diensten en brengen kwalitatieve overtuigingen tot uitdrukking die buiten 

het regime van de kosten-batenanalyse vallen. Waarden zijn dikwijls onmeetbaar en 

pluralistisch van aard, niet gerelateerd aan één enkel goed maar aan verscheidene generieke 

goederen. Er zijn goederen die onvergelijkbaar hoger worden gewaardeerd dan andere en niet 

uitruilbaar zijn. Het onderscheid tussen hoger en lager gewaardeerde goederen, een 

onderscheid dat normen tot uitdrukking brengt die bepaalde afwegingen (uitruil) tussen 

goederen blokkeren, valt buiten de kosten-batencalculatie. Onmeetbaarheid verzwakt de 

veronderstelling van de kosten-batenanalyse dat de waarde van bepaalde situaties in 

monetaire equivalenten kan worden vastgesteld. Kosten-batenanalyses die steunen op de 

concepten WTP en WTA kunnen niet met de verschillende manieren van waardering omgaan. 

Ook dit levert spanning op tussen de waarderingen op basis van eendimensionale WTP en 

WTA en de pluriforme en moeilijk uitruilbare waarden die in de praktijk het handelen van 

mensen bepalen. Als er geen ondubbelzinnige empirische relatie is tussen WTP en het 

normatieve concept van welzijn, dan komt de vraag op, welk argument de cruciale premisse 

van de milieueconomische benadering rechtvaardigt, ‘namely, that those who are willing to 

pay the most for resources benefit the most from having them?’ (Sagoff, 2000, 1429). Sagoff 

wijst erop dat deze centrale bewering van de milieueconomische benadering logisch 

equivalent is aan de claim dat hulpbronnen moeten worden ingezet overeenkomstig de wens 

van diegenen die daarvoor het meest willen betalen ‒ omdat zij het meest willen betalen voor 
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die hulpbronnen. Volgens Sagoff voegt de verwijzing naar welzijn niets aan betekenis toe 

aangezien deze begrippen zelf worden gedefinieerd en gemeten door WTP en in logische zin 

daarvan niet kunnen worden onderscheiden. Daarmee dringt zich de vraag op of het WTP-

concept de brug kan slaan tussen enerzijds de maatstaf van maximalisatie van de welvaart en 

anderzijds de moreel-ethische motieven die aan duurzame ontwikkeling ten grondslag liggen. 

Sagoff stelt vast dat de milieueconomische benadering als een normatieve wetenschap moet 

worden gezien. Er is sprake van een ethische norm, te weten het utilitaristische principe (nut, 

geluk) van maximale welvaart. Sagoff: ‘The reference to human happines – benefits to human 

beings – provides the ethically based goal or principle that grounds the claim of 

environmental economics to be normative, i.e. to provide goals or principles for 

environmental policy’ (Sagoff, 2000, 1426 / 1427). 

Gerelateerd aan het eerste punt van Sagoffs kritiek is de onoverbrugbare kloof tussen 

de concepten ‘WTP – WTA’ en de levensovertuigingen van mensen. Als voorbeeld wijst 

Sagoff erop dat de leden van de ‘Noah Movement’ beargumenteren dat de overheid 

diersoorten die met uitsterven bedreigd worden, moet beschermen omdat zij door God zijn 

geschapen. Sagoff:  ‘The maxim “protect species because God made them” differs from the 

maxim “protect species insofar as the benefits exceed the costs” en ‘Nothing but confusion is 

gained by ‘‘pricing’’ noneconomic commitments as if these were benefits to be balanced 

against monetized costs’ (Sagoff, 2000, 1427 en 1431).   

Een ander probleem dat de methode van Pearce en Turner oproept en dat immanente 

spanningen creëert, is dat WTP's sterk afhankelijk zijn van de specifieke context en niet 

kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere contexten (Graafland, 2007). De vervulling van 

wensen (verlangens) hangt af van de omstandigheden van de actor. Een dakloze bedelaar kan 

erin slagen om intens lijden te onderdrukken vanwege een opgewekt en veerkrachtig 

temperament, maar dat betekent niet dat er dienovereenkomstig een geringe waarde moet 

worden toegekend aan het verlies van zijn huis vanwege zijn overlevingsstrategie. Berooide 

mensen kunnen leren omgaan met hun benarde situatie en de moed verliezen om naar een 

beter leven te verlangen vanwege de noodzaak om te overleven. Sen (1984) betoogt dat de 

meest schrijnende vormen van ongelijkheid en uitbuiting blijven bestaan door mensen die zijn 

achtergesteld en worden uitgebuit tot bondgenoten te maken. Wanneer de vervulling van 

wensen afhankelijk is van de omstandigheden waarin het individu verkeert, kunnen de WTP’s 

en WTA’s van verschillende mensen moeilijk met elkaar worden vergeleken. Bij een 

ongelijke verdeling van inkomen en rijkdom zullen de voorkeuren van mensen met een hoger 

inkomen zwaarder wegen dan de voorkeuren van mensen met een lager inkomen, omdat de 
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rijke mensen meer bereid zijn om een hoge prijs te betalen voor het verbeteren van hun nut 

dan arme mensen.64 Dit levert spanning op met het principe van verdelende rechtvaardigheid 

waar Pearce en Turner in hun methode juist recht aan willen doen.  

 

Het probleem van het concept van ‘considered preferences’  

Het concept duurzame ontwikkeling is normatief van aard en heeft een collectief karakter. Op 

grond van de ‘considered preferences’ kunnen Pearce en Turner de normatieve aard en het 

collectieve karakter ervan vertalen naar preferenties van het individu. Het stelt hen in staat om 

het concept duurzame ontwikkeling uit te werken in een descriptieve (positivistische) 

economische theorie die is gebaseerd op het welzijn van de homo economicus met zijn 

waardeneutrale karakter. Dit maakt de weg vrij voor een economisch-instrumentele 

benadering. Op deze wijze bestrijkt het rationaliteitsconcept, zoals dat door Pearce en Turner 

wordt gehanteerd, het terrein van normatieve opvattingen. De verscheidenheid van levens- en 

wereldbeschouwelijke opvattingen en filosofische vertrekpunten wordt geëconomiseerd door 

deze te voegen onder het regime van de nutsmaximaliserende homo economicus 

overeenkomstig de neoklassiek economische visie.  

De ‘considered preferences’ zoals opgevat door Pearce en Turner hebben geen andere 

normatieve basis dan het utilitaristische principe – een basis waarin de gemeenschap wordt 

beschouwd als een optelling van individuen. Er is geen garantie dat de normatieve 

‘considered preferences’ tegemoet komen aan de normatieve notie van distributieve 

rechtvaardigheid. Individuen kunnen in morele zin onacceptabele preferenties hebben, afgezet 

tegen standaard groepsnormen (Beauchamp, 1982). Indien dat het geval is, zal de uitkomst 

van het keuzegedrag van de homo economicus een grote spanning opleveren met het principe 

van rechtvaardigheid waaraan Pearce en Turner in hun analyse recht willen doen. Het 

ontbreken van een normatief kader aan de ‘considered preferences’ betekent dat in de 

benadering van Pearce en Turner sprake is van een vorm van altruïsme met een arbitrair 

karakter. De nutsmaximaliserende homo economicus biedt met andere woorden geen basis om 

recht te doen aan het normatieve karakter van distributieve rechtvaardigheid.  

Door normatieve opvattingen via het concept van de ‘considered preferences’ te 

verzoenen met het concept van de rationeel handelende, soevereine homo economicus, 

worden levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen en filosofische vertrekpunten 

geëconomiseerd. Kwalitatieve overwegingen op grond van levens- en wereldbeschouwelijke 

                                                 
64 Het idee van Friedman van de markt als een surrogaatdemocratie verbloemt de immanente spanning die 
samenhangt met de ongelijke verdeling van de koopkracht (zie Biebricher, 2016). 
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opvattingen worden gekwantificeerd binnen het algoritme van het nutsmaximaliserend 

economisch subject. Op deze wijze wordt de spanning tussen enerzijds normatieve levens- en 

wereldbeschouwelijke overtuigingen en filosofische opvattingen en anderzijds kwantitatieve 

economische criteria niet opgelost, maar weggedefinieerd. Gezien het brede bereik van het 

concept ‘considered preferences’ (inclusief levens- en wereldbeschouwelijke overtuigingen en 

filosofische opvattingen) reikt dit concept over het economische werkelijkheidsperspectief 

heen. 

 

5.3.2 (Impliciete) normatieve vooronderstellingen in het paradigma van Pearce en 

Turner 

 

De in paragraaf 5.3.1 geformuleerde immanente kritiek maakt duidelijk dat Pearce en Turner 

er niet in slagen het concept duurzame ontwikkeling in hun benadering zonder spanningen te 

ontwikkelen. In deze subparagraaf onderzoek ik of er voor deze spanningen een verklaring is. 

In mijn benadering volg ik Dooyeweerds intuïtie dat theorieën normatieve 

vooronderstellingen bevatten. Deze vooronderstellingen kunnen immanente spanningen 

binnen de theorie oproepen – spanningen die dus niet opgelost kunnen worden binnen die 

theorie. De immanente kritiek op de benadering van Pearce en Turner leidt tot de vraag: 

welke impliciete (normatieve) vooronderstellingen (op het niveau van geloofsovertuiging of 

wetsidee) gaan in die benadering schuil? Deze vraag naar de relatie tussen wetenschappelijke 

argumentatie en het diepste geloof van mensen stelt de intrinsieke grenzen van het 

milieueconomische paradigma van Pearce en Turner in het licht. Om inzicht te krijgen in die 

relatie richt ik mij op twee centrale concepten van de benadering van Pearce en Turner: het 

concept homo economicus en het toegepaste waardeconcept. 

In de benadering van Pearce en Turner staat de rationele gerichtheid van de homo 

economicus op het individuele welzijn centraal. Deze grondslag geldt ook hun visie op het 

beleid van de overheid inzake duurzame ontwikkeling: resultaten van een dergelijke politiek 

worden uitgedrukt in termen van het geaggregeerde welzijn van alle individuen die daardoor 

beïnvloed worden. Eenzelfde denkrepertoire komt naar voren in de theoretische uitwerking 

van de niet op de markt verhandelde milieugoederen en -diensten en van de externe effecten. 

Dat betekent dat de oplossing van de problematiek van duurzame ontwikkeling afhankelijk is 

van de individuele preferenties: het zijn deze subjectieve preferenties die bepalen of het 

rendeert om het goede te doen (Sedláček, 2012). Ook de verbreding van het concept nut door 

de introductie van de ‘considered preferences’ creëert op dit punt geen substantieel verschil. 
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Door de introductie van ‘considered preferences’ worden levensovertuigingen slechts 

weggedefinieerd. Maar met het wegdefiniëren zijn deze levensovertuigingen niet verdwenen. 

De verborgen aanwezigheid van levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen in het 

nutsbegrip impliceert dat het door Pearce en Turner gehanteerde concept van rationaliteit in 

hun waardevrije, empirisch economische (descriptief-positivistisch) benadering over zijn 

discursieve grenzen heen reikt. Levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen worden door de 

ruime opvatting van het nutsbegrip tot onderdeel gemaakt van het economisch aspect. Met 

andere woorden, zij worden op deze manier onder de paraplu van het concept nut gevoegd 

binnen het economisch aspect. Deze reductie van transcendente levens- en 

wereldbeschouwelijke opvattingen tot een economisch-theoretische premisse is gebaseerd op 

het conceptuele model van de homo economicus. Er wordt met andere woorden voorbijgegaan 

aan het bestaan van een aan onze ervaringswerkelijkheid transcendente werkelijkheid 

waarover weinig wetenschappelijks is te zeggen, maar die wel van invloed is op onze 

dagelijkse ervaring van de werkelijkheid: een ervaring getekend en gekleurd door zin en 

betekenis. 

Het axioma van de rationeel handelende homo economicus bevat aldus een idee-matig 

element.65 Er wordt een soevereiniteit verondersteld, een “unbedingte” zelfbepaling van de 

homo economicus (Dooyeweerd, 1935a, 139). De autonoom rationeel handelende homo 

economicus verleent zelf zin en betekenis aan de dingen. De veronderstelde “unbedingte” 

zelfbepaling is de vrucht van een opvatting waarin wetenschap een middel is om zin en 

betekenis te verwerven. Op deze wijze ligt het fundament van zin en betekenis in het bestaan 

in de wetenschap. Geertsema wijst erop dat diezelfde wetenschap de ervaring van zin en 

betekenis tot iets subjectiefs verklaart, ‘iets dat niet met de werkelijkheid zelf gegeven is en 

dus ook niet door de wetenschap ontdekt kan worden’ (Geertsema, 2005, 5). 

Dit betekent dat de benadering van Pearce en Turner geen recht kan doen aan het 

onderscheid en de samenhang tussen wetenschap en filosofische conceptie. Het ontbreekt aan 

een filosofische reflectie op de verwevenheid van wetenschap en levensovertuigingen – een 

verwevenheid binnen de concepten. Met het concept homo economicus en het gehanteerde 

waardeconcept overschrijden zij in hun benadering de wetenschappelijke grenzen. De 

concepten reiken over de grenzen van het economische aspect heen vanwege de daarin 

impliciet opgenomen normatieve vooronderstellingen. Dit brengt met zich mee dat 

                                                 
65 Ook de filosoof Jaspers wijst op de onontkoombaarheid van normatieve vooronderstellingen bij het wijsgerig-
theoretisch denken. Hij spreekt van een niet-voorhandenheid, in de zin van een idee dat de theorie mede tekent 
en kleurt (zie Jaspers, 1950). 
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wetenschappelijke argumentatie en filosofische opvattingen door elkaar heen lopen. 

Dooyeweerd spreekt in dezen van een denken waarin de kosmische-tijdelijke continuïteit in 

de zin-samenhang is vervangen door een continuïteit in de denkbeweging zelf: een 

denkbeweging waarin de kwalitatieve zingrenzen worden overschreden en de verschillende 

aspecten van de werkelijkheid als het ware onder één grondnoemer (vergelijkingsnoemer) 

worden gebracht (zie hoofdstuk 2). De uitgangspunten van de filosofische conceptie, de visie 

op de werkelijkheid als geheel (oorsprong en samenhang van de werkelijkheid, de visie 

omtrent mens en wereld), liggen in de benadering van Pearce en Turner in de homo 

economicus. De homo economicus die als zingever het eerste en het laatste woord heeft over 

zijn bestaan en aan de basis ligt van een verzelfstandigde economische wetenschap. 

Dooyeweerd: ‘We wezen er vroeger op, hoe de kosmische wetsorde, welke de wetskringen in 

hun soevereiniteit in eigen kring fundeert, ze tegelijk in een continue tijdelijke zin-samenhang 

brengt. Wordt echter het mathematisch denken ‘un-bedingt’ soeverein in de wijsbegeerte 

verklaard, dan betekent deze stellingkeuze in de eerste plaats een eliminering van de 

kosmische orde uit het wijsgerig denken. Dit denken zelf zal nu in volkomen autarkie de zin-

samenhang in de zin-verscheidenheid construeren’ (Dooyeweerd, 1935a, 161 / 162). 

Dooyeweerd wijst hier op de spanning tussen een rede die kan scheppen en kan overschrijden 

tegelijkertijd – een spanning die vraagt om een wijsgerige bezinning van de theoretische 

denk- en ervaringshouding om te voorkomen dat boventheoretische vooroordelen en 

theoretische axioma’s door elkaar worden gehaald. 

Pearce en Turner gaan eraan voorbij dat hun opvatting van economische wetenschap 

(waardevrij en puur empirisch) een keuze inhoudt en dat deze keuze zelf niet meer 

wetenschappelijk gefundeerd kan worden (Geertsema, 2005, 18 / 19).66 Zij onderkennen niet 

dat hun benadering impliciet verbonden is met niet te theoretiseren ideeën over mens en 

wereld: er is sprake van het economisch neutraliseren van de normatieve dimensie door de 

concepten homo economicus en het gehanteerde waardeconcept. 

Het concept van de rationeel handelende homo economicus (de economische mens als 

zingever) en het gehanteerde waardeconcept sluiten naadloos aan bij het moderne denken: een 

denken dat methodologisch getypeerd kan worden als een anti-humanisme in die zin dat de 

economisch handelende mens is ondergebracht en wordt verklaard in een gesloten structuur 

                                                 
66 Zie ook de discussie over het onderscheid tussen positieve en normatieve economie. Vanuit transcendentaal 
gezichtspunt is ook de positieve economie niet waardevrij. De ideologie van de Verlichting bestaat in het geloof 
alle vooronderstellingen te kunnen opheffen (Plattel, 1972 / 1973, Het vraagstuk van positieve en normatieve 
economie). 
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die geen ruimte biedt aan de boven-theoretische menselijke ervaring. Het losstaan van de 

sociaal-culturele omgeving plaatst de homo economicus in een amoreel universum. Dat maakt 

dat de moraliteit van het economisch handelen niet kan worden gearticuleerd in termen van de 

relatie mens-wereld omdat die relatie niet wordt onderkend. De moraliteit van het economisch 

handelen gaat schuil in de a-normatieve preferenties van de homo economicus. Op deze 

manier wordt het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling losgemaakt van de 

concrete ervaring van alledag. Juist het filosofisch karakter van de economisch-theoretische 

uitwerking van de problematiek van duurzame ontwikkeling brengt de kwetsbaarheid van de 

benadering aan het licht en nodigt de wetenschapper-filosoof uit tot bescheidenheid. Deze 

bescheidenheid vraagt van de wetenschapper om in een open dialoog expliciet en transparant 

te zijn over de eigen positie die aan de basis ligt van zijn of haar benadering. 

 

5.4 Ontsluitende gezichtspunten vanuit Dooyeweerds opvattingen over het economische 

aspect 

 

In voorgaande paragraaf zijn de immanente spanningen in het duurzaamheidsparadigma van 

Pearce en Turner aan het licht gebracht. Zij willen recht doen aan het normatieve en 

collectieve karakter van het concept duurzame ontwikkeling, maar deze poging loopt stuk op 

immanente spanningen in hun descriptieve (positivistische) economische benadering. 

Overeenkomstig Dooyeweerd interpreteer ik die spanningen als indicatoren van de impliciete 

normatieve vooronderstellingen die aan dit paradigma eigen zijn. In deze paragraaf wil ik 

nagaan of Dooyeweerds visie op het economische aspect, waarin hij recht wil doen aan de 

intrinsieke normativiteit van het economische aspect en aan de plaats van dit aspect in de 

samenhang van aspecten, ontsluitende gezichtspunten kan bieden om de gebleken spanningen 

en tegenstrijdigheden in hun benadering op te lossen. Om deze tweede deelvraag te 

beantwoorden zal ik de centrale concepten in de benadering van Pearce en Turner die 

immanente spanningen oproepen (de concepten homo economicus, WTP en WTA en de 

‘considered preferences’) confronteren met Dooyeweerds benadering van het economische. 

 

Homo economicus 

Dooyeweerds opvatting van de economie als een intrinsiek normatieve wetenschap biedt de 

mogelijkheid om binnen de economische theorie recht te doen aan het normatieve karakter 

van de duurzaamheidsproblematiek. De inzet van de economische wetenschap moet erop 

gericht zijn om op haar eigen manier (methodisch) de economische werkelijkheid te 
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ontsluiten en haar zo tot ontplooiing te brengen (een ‘open toestand’ van het economische): 

een ontsluitingsproces waarin het economische naar zijn eigen aard wordt ontwikkeld en 

wordt verbonden met andere aspecten van de werkelijkheid (Dooyeweerd, 1963, 94, 95). Dat 

impliceert dat het spanningsveld van behoeften en middelen niet tot een economisch-

technisch vraagstuk kan worden gereduceerd, maar dat het economisch handelen gekaderd 

wordt door de structurele zorg voor mens en wereld.  

Dooyeweerd spreekt van de economie als een handelingswetenschap waar een 

principe van spaarzaamheid het beheer van behoeften en schaarse middelen op elkaar betrekt. 

Van belang is dus te beklemtonen dat het economische wordt gekenmerkt door een eigen, 

intrinsieke normativiteit en tegelijk is ingebed in de zin-samenhang van de andere aspecten. 

Het is aan de economische wetenschap om de normatieve economische wetten die eigen zijn 

aan het economische op te sporen en in het licht van de economische zinkern te concretiseren. 

Daarbij is het uitgangspunt van economisch onderzoek niet de premisse van de rationeel 

handelende homo economicus (zoals in de opvatting van Pearce en Turner), maar is het 

uitgangspunt van de economie een principe, dat zijn geldigheid behoudt ook als er niet naar 

wordt gehandeld. Haan: ‘Een principe is geen hypothese, die zijn geldigheid ‒ ook theoretisch 

‒ verliest als er niet aan voldaan is, maar een norm welker functionering niet ophoudt 

wanneer er niet aan gehoorzaamd wordt’ (Haan, 1974, 2). Door een principe als uitgangspunt 

voor de economische wetenschap te kiezen, kan binnen de economie het onderscheid tussen 

wetszijde en subjectszijde worden aangegeven, waarbij de wetszijde normatief van aard is. 

Juist omdat het uitgangspunt van de economie in een principe verschilt van de premisse van 

de homo economicus als vertrekpunt, is het niet nodig om het feitelijk menselijk leven dat 

moet worden onderzocht te formaliseren in het keurslijf van exact bepaalde 

voorwaardenconstructies. Haan: ‘Dit betekent dat de "natuurwetenschappelijke" 

gedetermineerdheid geen formeel-logische eis meer behoeft te zijn en dat de weg open komt 

te liggen voor de ontwikkeling van een intrinsiek economische methodologie’ (Haan, 1974, 

2). Het doorbreken van de natuurwetmatige aard van de economische wetenschap (door in 

plaats van de premissen van de homo economicus een principe als uitgangspunt van de 

economie te nemen), plaatst het handelen van economische actoren in het licht van de 

verantwoordelijkheid voor dit handelen. De vrijheid van economisch handelen en daarmee de 

verantwoordelijkheid voor dit handelen valt toe aan de mens die zijn plaats heeft in de wereld. 

Geertsema: ‘Ons bestaan midden in de werkelijkheid, de integrale samenhang van de aspecten 

in onze concrete ervaring, hebben we ontvangen en tegelijk zijn we er verantwoordelijk voor 
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hoe we ermee omgaan: de mens als een antwoord wezen, homo respondens’ (Geertsema, 

2005, 11). 

Pearce and Turner lijken geen recht te doen aan de intrinsieke normativiteit van het 

economisch aspect, maar besteden ook geen aandacht aan de banden van dit aspect met de 

andere aspecten van de werkelijkheid. Op deze manier reduceren zij de 

duurzaamheidsproblematiek tot het niveau van het individuele handelen en wordt de invloed 

van de sociaal-culturele context op de economische beslissingen van het individu niet in 

ogenschouw genomen. Dooyeweerd benadrukt dat de waardering van economische goederen 

is ingebed in een sociaal kader. Hij spreekt van een proces van cultuurontsluiting. Daarmee 

geeft hij aan dat het proces van de economische waardevorming primair rust in het sociale, 

omdat de waarde van dingen pas wordt gerealiseerd door de interactie tussen mensen in het 

sociale verkeer, waarbij zij aan regels van fatsoen e.d. zijn gebonden. In Dooyeweerds 

opvatting kunnen economische vraagstukken niet worden gereduceerd tot problemen op het 

niveau van het geïsoleerde economisch subject. Met andere woorden, de inbedding van het 

economische voorkomt de economische vulgarisering van het sociale. Dooyeweerd geeft aan 

dat overmatige individualisering en rationalisering, uitgelokt door het geloof in de 

soevereiniteit van een atomistisch natuurwetenschappelijk denken, in de economie heeft 

geleid tot verafgoding van het abstracte individualistische idee van de homo economicus, ‘de 

nuchtere berekening van eigen gewin werd het eenige richtsnoer van het economisch leven en 

overwoekerde iedere binding aan de economische verbandsprincipes’ (Dooyeweerd, 1935b, 

295). De utilitaire opvatting van de homo economicus (het rationeel streven op grond van a-

normatieve preferenties naar maximaal nut) maakt het economisch gedrag los van de 

inbedding in de zintotaliteit. De economisch-technische geslotenheid van de benadering van 

Pearce en Turner, gebaseerd op de premissen van de homo economicus, kan om die reden 

geen recht doen aan de gelaagde structuur van de duurzaamheidsproblematiek, omdat de 

invloed van het cultuur-historische aspect op de preferenties wordt weggelaten. Dooyeweerds 

benadering maakt het mogelijk om een cultuurfilosofische analyse van de economische 

duurzaamheidsproblematiek te maken en te onderzoeken hoe en in hoeverre deze 

problematiek gekoppeld is aan de dominante ideologie in de samenleving. Dit biedt inzicht in 

de invloed die de sociaal-culturele context op de economische beslissingen van het individu 

uitoefent.  
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Het waarderen van milieugoederen door WTP en WTA 

De problematiek van het waarderen van milieugoederen en -diensten vanwege het ontbreken 

van een markt voor dergelijke goederen en diensten, lossen Pearce en Turner op met behulp 

van de concepten WTP en WTA. Op deze manier vertalen Pearce en Turner het collectieve 

karakter van de problematiek van duurzame ontwikkeling naar het niveau van het individu en 

daarmee wordt de maatschappelijke dimensie van deze problematiek in de analyse uit het oog 

verloren. Door de vertaling naar het niveau van het individu kan de problematiek op basis van 

het constituerend principe van het neoklassiek schaarstebegrip worden gereduceerd tot een 

economisch-technisch keuzevraagstuk. Hengstmengel beklemtoont Dooyeweerds verzet tegen 

de reducering van de economische wetenschap tot een ‘logica van het kiezen’ (Hengstmengel, 

2001, 7). 

Het economisch aspect van milieugoederen en -diensten hangt onvermijdelijk samen 

met het gegeven dat de met elkaar wedijverende alternatieve aanwendingsmogelijkheden tot 

een keuze noodzaken, wat vraagt om het stellen van prioriteiten. De waarde die mensen 

hechten aan de verschillende mogelijkheden moet tot uitdrukking worden gebracht. Het 

uitdrukken van een breed scala van menselijke motieven met betrekking tot milieugoederen 

door de enkelvoudige, numerieke waarde van de WTP weerspiegelt niet de werkelijke en 

complexe houding van mensen tegenover dergelijke goederen. Dooyeweerds modaliteitenleer, 

waarin vijftien soevereine aspecten worden onderscheiden, biedt de mogelijkheid om de 

intuïtieve ervaring van de verschillende betekenissen die kunnen worden toegekend aan een 

object, fenomeen of situatie uit te drukken: 'To understand ecosystem valuation, we ideally 

need a comprehensive set of logically distinct possible ways in which people may value 

natural places, and we find a candidate suite or axes in aspectual theory. This philosophical 

framework proposes distinct, mutually irreducible aspects of reality that are experienced by 

humans' (Gunton e.a., 2017, 252). Dooyeweerds modaliteitenleer maakt het mogelijk om een 

samenhangende, meerdimensionale waardering door verschillende belangengroepen uit te 

drukken; een samenhang die verloren gaat bij het combineren van geïsoleerde oordelen over 

bijvoorbeeld de schoonheid of intrinsieke waarde van milieugoederen en diensten. De 

toepassing van Dooyeweerds modaliteitenleer bij het waarderen van milieugoederen stelt ook 

de rol die instituties en sociale structuren daarin hebben in het licht. Door maatschappelijke 

instituties en door sociale structuren kan de diversiteit van de verschillende belangengroepen 

tot uitdrukking worden gebracht en recht worden gedaan aan de eigen opvatting en ervaring 

van wat onder ‘goed’ wordt verstaan inzake een duurzame ontwikkeling.  
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Het concept ‘considered preferences’ 

Pearce en Turner introduceren het concept ‘considered preferences’ om de morele aspecten 

van duurzaamheid een plaats in hun paradigma te kunnen geven. Het gaat daarbij om 

preferenties die het beperkte eigenbelang overstijgen en die tot stand komen op grond van 

zorgvuldige overwegingen. Het lijkt er daarmee op dat Pearce en Turner aan het normatieve 

karakter van duurzame ontwikkeling recht doen in hun paradigma. Echter, de ‘considered 

preferences’ hebben geen andere normatieve basis dan het utilistische principe (‘considered 

preferences’ – nut – ‘value’). Dit staat in schril contrast met Dooyeweerds handelingsnorm 

die voortvloeit uit zijn omschrijving van de economische zinkern: ‘the sparing or frugal mode 

of administering scarce goods, implying an alternative choice of their destination with regard 

to the satisfaction of different human needs. The adjectives “sparing” and “frugal” do not 

have the limited sense of the economical term “saving” (said of money for instance). They are 

only the correlation of “scarce” and refer to our awareness that an excessive or wasteful 

satisfaction of a particular need at the expense of other more urgent needs is uneconomical’ 

(Dooyeweerd, 1955, 66). In deze omschrijving van de economische zinkern drukt zich een 

een handelingsnorm uit die het beheer van behoeften en schaarse middelen op elkaar betrekt. 

Dooyeweerd spreekt van hier van ‘waarden-vereffenend sparen’. Schaarste is in Dooyeweerds 

visie geen economisch-technische relatie tussen gegeven behoeften en middelen en daarmee 

vervalt de basis aan het neoklassiek economische efficiëntieprincipe (Haan, 1974). 

Dooyeweerd beklemtoont dat de analyse van de structuur van het economisch aspect 

(de plaats van het economisch aspect in de zin-totaliteit) onweerlegbaar het normatief karakter 

van de economische wetten aantoont, ‘die echter in de goddelijke orde der werkelijkheid ons 

slechts als beginselen voor de economische waardering gegeven zijn’ (Dooyeweerd, 1946, 3). 

De handelingsnormen, waarvan de naleving niet kan worden afgedwongen, begrenzen het 

subject in zijn economisch handelen. De geïntegreerde samenhang van het economisch aspect 

met het cultuur-historische en het sociale aspect en het ethische aspect van de werkelijkheid 

(dat komt na het economisch aspect in Dooyeweerds hiërarchie van modaliteiten) maakt het 

mogelijk om bij het analyseren van de problematiek van duurzame ontwikkeling tegelijkertijd 

de wetszijde (structuur – het differentiëringsproces van de samenleving, machtsverhoudingen) 

en de subjectszijde te beschouwen, rekening houdend met de plaats en tijdsafhankelijke 

omstandigheden. Op deze manier wordt het individu niet belast met de onmogelijke opgave 

om duurzame ontwikkeling als individueel probleem op de schouders te nemen.  
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Empirisch – normatief 

Dooyeweerd ontkent niet dat een empirische benadering van de economische realiteit van 

betekenis kan zijn. Een empirische beschrijving van het economisch proces bevat altijd een 

normatieve structuur en stelt op die wijze het normatieve van het economisch gedrag van de 

economische subjecten in het licht; en kan zo helpen om het heersende cultuur-ideologische 

beeld waarin de problematiek (in deze studie duurzame ontwikkeling) zich voordoet te 

analyseren. Op deze manier wordt de maatschappelijk politieke discussie rond duurzame 

ontwikkeling niet opgesloten in een economisch-technisch frame en wordt de dialoog over de 

vraag in wat voor samenleving wij willen leven mogelijk gemaakt. In ‘Kapitalisme en 

vooruitgang’ (1982) schrijft Goudzwaard dat een ontsluiting van de samenleving een 

wijziging van de maatschappelijke structuur inhoudt die door de samenleving als geheel 

cultureel gedragen moet worden, ‘en strookt met datgene wat men in de samenleving als 

geheel als de zin van leven en samenleven ervaart’ (Goudzwaard, 1982, 227).67  

Voor Dooyeweerd is wetenschap primair een praktijk van menselijk handelen en 

maakt zij als zodanig deel uit van onze alledaagse ervaring of leefwereld. Een belangrijk 

kenmerk van de wetenschappelijke praktijk is de theoretische abstractie. Indien wetenschap 

wordt opgevat als louter empirisch, dan is zij gericht op een bepaalde modus van zijn die is 

losgesneden van de integrale samenhang van de werkelijkheid, bedoeld om dat aspect van de 

werkelijkheid te bestuderen. Door het maken van dergelijke abstracties verliest de wetenschap 

iets van de integrale samenhang zoals beleefd in het dagelijkse leven. Het gaat om iets eigens 

dat we in onze concrete ervaring impliciet beleven en dat verloren gaat bij de theoretische 

abstractie. Wetenschap, aldus Dooyeweerd, is ingebed in de alledaagse menselijke ervaring 

van de werkelijkheid. Wij ervaren die werkelijkheid niet als geabstraheerd object van 

wetenschappelijk onderzoek, maar als een zinsamenhang. Hoewel de wetenschap die 

zinsamenhang tijdelijk tussen haakjes plaatst, kan zij haar niet negeren. Dat betekent dat de 

wetenschapsbeoefenaar zich voortdurend bewust moet zijn van het geweld dat de 

werkelijkheid door wetenschappelijke abstractie wordt aangedaan. Wetenschap kan slechts tot 

volwaardige ontplooiing komen door de in de dagelijkse ervaring gegeven zinsamenhang te 

respecteren.  

  

                                                 
67 Goudzwaard formuleert vier voorwaarden voor het ontsluiten van de samenleving: het doorbreken van de 
verzelfstandigde rol van de vooruitgangskrachten in de samenleving; de samenleving dient de maat aan te geven 
voor de vooruitgang; het terugplaatsen van rechtstreekse eigen verantwoordelijkheden in de productiesectoren 
van de samenleving; en de afbraak van de utilitaristische gelukshorizon. 
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Hoofdstuk 6 Analyse van het ecological economics-paradigma  

 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk analyseer ik het ecological economics-paradigma van Daly en Farley. De 

analyse is gebaseerd op de beschrijving van dit paradigma in hoofdstuk 4. Leidend bij deze 

analyse zijn, overeenkomstig de analyse van de benadering van Pearce en Turner in hoofdstuk 

5, de twee deelvragen van deze studie naar de wijze waarop in het paradigma van Daly en 

Farley bij het theoretisch reflecteren op (het theoretisch reconstrueren van) het concept 

duurzame ontwikkeling recht gedaan wordt aan de thematische uitdagingen waarvoor dit 

concept stelt en in hoeverre Dooyeweerds opvatting van het economische aspect ontsluitende 

gezichtspunten kan bieden indien zich spanningen en tegenstellingen in het paradigma van 

Daly en Farley voordoen. 

In paragraaf 6.2 behandel ik het eerste deel van de eerste vraag (deelvraag 1.a). Het 

gaat om de thematische uitdagingen die ‘getackeld’ moeten worden bij de theoretische 

reflectie met betrekking tot het concept duurzame ontwikkeling in een economisch paradigma 

(zie hoofdstuk 1). Anders gezegd: wat is de wetenschappelijke argumentatie van Daly en 

Farley in hun benadering en welke concepten spelen daarin een cruciale rol? Ik sluit deze 

paragraaf af met een beschrijving van de verschillen tussen Daly en Farley en Pearce en 

Turner.  

In hun theoretische uitwerking van het concept duurzame ontwikkeling onderkennen 

Daly en Farly twee grenzen die gesteld zijn aan het economische proces: de biofysieke grens 

van de middelen en de moreel-ethische kadering van de doelen. Daarmee voeren zij een 

pleidooi voor een terugkeer van het economisch denken naar de biofysieke en morele 

grondslagen ‒ recht doen aan ecologische en existentiële schaarste (Daly, 1977, 4).68 Met de 

formulering van de beneden- en bovengrens lijkt de benadering van Daly en Farley in lijn te 

zijn met Dooyeweerds visie op de economie als een intrinsiek normatieve wetenschap. Het 

betreft dan met name Dooyeweerds duiding van het economisch aspect in de zin-samenhang 

van aspecten en Dooyeweerds formulering van de zinkern van het economische aspect. Dit 

wekt de verwachting dat de benadering van Daly en Farley een goed alternatief is voor het 

paradigma van Pearce en Turner. In paragraaf 6.3 ga ik na in hoeverre Daly en Farley hun 

                                                 
68 In de visie van Raworth (2017) is sprake van gelijksoortige grenzen: de benedengrens ‘social foundation’ en 
de bovengrens ‘ecological ceiling’ van het economisch proces. 
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normatieve benadering van duurzaamheid consistent uitwerken en daarbij hun benadering 

weten te vrijwaren van inherente spanningen.  

In paragraaf 6.3.1 beoefen ik in termen van Dooyeweerd een immanente kritiek 

(deelvraag 1.b): Welke immanente spanningen brengen de centrale concepten in de 

benadering van Daly en Farley teweeg? Aansluitend komt in paragraaf 6.3.2 deelvraag 1.c aan 

de orde: Op welke impliciete (normatieve) vooronderstellingen (op het niveau van 

levensovertuigingen) wijzen de immanente spanningen? (of: welke verklaring kan er 

gevonden worden voor de geïdentificeerde spanningen?) 

In de slotparagraaf 6.4 wil ik ten slotte nagaan wat de visie van Dooyeweerd kan 

toevoegen aan de benadering van Daly en Farley om de immanente spanningen op te lossen: 

kan er met nieuwe vooronderstellingen waarin het normatieve expliciet een plaats heeft een 

oplossing voor deze immanente spanningen worden gevonden? Daarmee is deelvraag 2 aan 

de orde: kan Dooyeweerds visie op het economisch aspect ontsluitende gezichtspunten bieden 

voor de gebleken immanente spanningen in het duurzaamheidsparadigma van Daly en Farley?  

 

6.2 Wetenschappelijke argumentatie en centrale concepten 

  

De argumentatiestructuur die Daly en Farley hanteren in hun benadering weerspiegelt hun 

visie op de duurzaamheidsproblematiek. Als vertrekpunt stellen zij twee vragen centraal in 

hun benadering: (1) wat is de beïnvloeding van het economisch proces door materiële factoren 

(benedengrens) en (2) wat is het uiteindelijk doel van de productie (bovengrens)? De 

benadering van Daly en Farley moet worden gezien als een strategie die erop is gericht om 

deze grenzen binnen het blikveld van hun economisch duurzaamheidsparadigma te brengen. 

Daly: ‘It recognizes that ultimate means are scarce in an absolute sense, and that the Ultimate 

End is such that, beyond a certain level, it is not served by further physical production’ (Daly, 

1977, 177).  

 

6.2.1 De uitwerking van de thematische uitdagingen van het concept duurzame 

ontwikkeling 

  

Het collectief karakter van duurzame ontwikkeling  

Op grond van ecologische overwegingen spreken Daly en Farley van een absolute grens 

gesteld aan het economisch proces door de absolute schaarste aan natuurlijk kapitaal die het 

fysieke economisch proces begrenst. Daly en Farley baseren zich daarbij op de twee wetten 
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van de thermodynamica en het daarmee samenhangende ‘fund-flow’ model van Georgescu-

Roegen. Het erkennen van absolute schaarste (het bestaan van een ‘full world’) maakt het 

mogelijk om de optimale schaal van het economisch proces te bepalen: het betreft een 

ecologisch-economisch verantwoorde norm voor de groei van de reële productie. Daly en 

Farley baseren zich bij de economisering van de optimale schaal van het economisch proces 

op neoklassiek economische wetten.  

Vervolgens wordt de ecologisch-economisch verantwoorde ruimte voor de reële 

economie veilig gesteld door institutionele randvoorwaarden. Het gaat om een kadering van 

de economische dynamiek op microniveau. De institutionele randvoorwaarden dienen drie 

doelen van politiek beleid mogelijk te maken, te weten: duurzame schaal, eerlijke verdeling 

en efficiënte allocatie. In de optiek van Daly en Farley bepalen de doelen duurzame schaal en 

eerlijke verdeling de grenzen waarbinnen een efficiënte allocatie van de productiemiddelen 

moet worden gerealiseerd. Dat betekent dat de ruimte voor het uitoefenen van individuele 

voorkeuren als het ware is begrensd door de maatschappelijke (collectieve) waarden, 

duurzame schaalgrootte van het economisch proces (ecologisch gemotiveerd) en 

rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom (normatief ethisch gemotiveerd). Daly en 

Farley zien daarbij de inzet van marktconforme instrumenten als een oplossing voor de 

realisering van het maatschappelijk kader. Zij spreken van het in zekere zin internaliseren van 

maatschappelijke waarden in prijzen: ‘The market then recalculates allocative prices that are 

consistent with the imposed scale and distribution constraints, thereby in a sense internalizing 

these social values into prices’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 419). Door de noodzaak van een 

institutioneel kader te beklemtonen, bevestigen Daly en Farley het maatschappelijk karakter 

van duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij om de uitkomst van een maatschappelijk-

politiek debat. Maatschappelijke waarden kunnen niet door de markt worden gearticuleerd.  

 

De normatieve bepaaldheid van het concept duurzame ontwikkeling  

Zoals in het voorgaande is aangegeven, bepalen in de optiek van Daly en Farley de 

maatschappelijke waarden duurzame schaalgrootte van de reële economie en een daarbij 

aansluitende eerlijke verdeling, de grenzen waarbinnen een efficiënte allocatie van de 

productiemiddelen moet worden gerealiseerd. Dit roept de vraag op wat het criterium is voor 

duurzame schaalgrootte van de reële economie en voor een rechtvaardige verdeling. Wat 

betreft duurzame ontwikkeling wijzen zij op de vereiste van een maatschappelijke 

(collectieve) grens gesteld aan de totale doorstroom in het economisch proces: ‘a social or 

collective limit on aggregate throughput to keep it within the absorptive and regenerative 
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capacities of the ecosystem’. En ten aanzien van een rechtvaardige verdeling van inkomen en 

rijkdom wijzen zij op de noodzaak van een maatschappelijke grens: ‘some socially limited 

range of inequality’ (zie Daly en Farley, 2004 / 2011, 417).  

De vaststelling van het maatschappelijke kader berust op ecologisch-economische en 

normatief-ethische normen. De ecologisch-economische verantwoorde norm is de eerder 

genoemde optimale schaal. De normatieve afwegingen betreffen een rechtvaardige verdeling 

van inkomen en rijkdom, zowel intragenerationeel als intergenerationeel. Deze normatieve 

afwegingen worden door Daly en Farley beredeneerd in het kader van het realiseren van een 

duurzame schaalgrootte van het economisch proces. Daartoe is een maatschappelijk draagvlak 

nodig. Daarnaast is het recht van toekomstige generaties in het geding om te kunnen voorzien 

in hun behoeften.  

In het verlengde van de maatschappelijke waarden duurzame ontwikkeling en 

rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom, ligt de vraag: wat te verstaan onder 

welvaart? In de benadering van Daly en Farley wordt welvaart moreel-ethisch gekaderd door 

het ultieme doel van de productie. Het uiteindelijke doel betreft dat wat intrinsiek goed in en 

op zichzelf is, en dus geen instrumentele betekenis heeft voor het realiseren van een ander 

doel. Het uiteindelijke doel functioneert als een ordeningsprincipe: een principe dat de doelen 

prioriteert in het licht van het streven naar welvaart (zie Daly, 1977, 19). Het uiteindelijke 

doel van de productie staat in het teken van de notie ‘genoeg’: boven een bepaald niveau 

levert de groei van de productie geen verbetering van de welvaart op. Daarbij spelen in de 

visie van Daly en Farley ethische en religieuze overwegingen een belangrijke rol.  

Daly en Farley wijzen erop dat groei van de productie en consumptie de 

onrechtvaardigheid van de huidige ongelijke verdeling niet kan wegwissen. De notie ‘genoeg’ 

kan worden gezien als de normatieve kadering van het streven naar individuele welvaart. 

Voor deze normatieve kadering is een maatschappelijk draagvlak nodig: een draagvlak 

waarbinnen gemeenschapswaarden kunnen gedijen. In deze opvatting manifesteert zich het 

concept ‘person-in-community’ (zie paragraaf 6.2.2), een concept waarin sprake is van 

gedeelde gemeenschapswaarden (Daly, 1977, 171). Met hun opvatting laten Daly en Farley de 

neoklassieke veronderstelling van de homo economicus (gedeeltelijk) los. De mens wordt niet 

(slechts) beschouwd als een geïsoleerd atomistisch wezen, maar als een persoon die zich op 

morele gronden verbindt met de gemeenschap. 

 

  



179 
 

De samenhang tussen de ecologische, economische en sociale dimensie van het concept 

duurzame ontwikkeling 

De samenhang van de dimensies van duurzame ontwikkeling (economisch – sociaal – 

ecologisch) wordt door Daly en Farley als volgt theoretisch uitgewerkt. Met de ecologische 

gebondenheid van het economisch proces benadrukken Daly en Farley dat arbeid en kapitaal 

in het productieproces alleen goederen en diensten tot stand kunnen brengen waaraan het 

economisch subject waarde toekent met de inzet van materie-energie afkomstig uit het 

ecosysteem. Deze samenhang wordt uitgedrukt met de concepten absolute schaarste, optimale 

schaal en de mogelijkheid van het bestaan van een ‘full world’ (zie ook paragraaf 6.2.2).  

De sociale dimensie van het concept duurzame ontwikkeling vatten Daly en Farley 

met het concept van een eerlijke verdeling. Volgens Daly en Farley vereist het realiseren van 

een duurzame schaalgrootte van het economisch proces een daarbij aansluitende politiek 

gericht op het realiseren van een rechtvaardige verdeling (intragenerationeel en 

intergenerationeel) van inkomen en rijkdom. De duurzame schaalgrootte van de reële 

economie en in het verlengde daarvan de verdelingsvraag zijn maatschappelijk-politieke 

vragen en vallen buiten de scoop van de markt.  

De maatschappelijke waarden duurzame ontwikkeling en rechtvaardige verdeling van 

inkomen en rijkdom kaderen de vrijheid van het economisch handelen van de economische 

subjecten en daarmee de derde dimensie van duurzame ontwikkeling. Dat houdt in dat het 

vraagstuk van de efficiënte allocatie van de productiefactoren ‒ het alloceren van 

productiefactoren gezien de preferenties van de individuele economische subjecten – zich 

beweegt binnen de grenzen gesteld door de maatschappelijke waarden.  

Het concept ‘person-in-community’ overbrugt in de benadering van Daly en Farley de 

spanning tussen de vrijheid van het economisch subject (micro) en de maatschappelijke 

waarden (macro). Deze overbrugging drukt zich ook uit in de moreel-ethische kadering van 

het streven naar individuele welvaart. 

 

6.2.2 Beschrijving van de centrale concepten  

 

Uit voorgaande drie punten blijkt dat in het paradigma van Daly en Farley de volgende 

concepten een centrale rol spelen: het concept absolute schaarste, het concept optimale schaal 

van het economisch proces, een concept van welvaart in relatie tot het ultieme doel, een 

concept van rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom en het concept ‘person-in-

community’. 
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 Het concept absolute schaarste 

Absolute schaarste vloeit voort uit de absolute grens gesteld aan de reële economie vanwege 

de biofysieke beperktheid van het omvattende ecosysteem. Het ecosysteem kent geen 

kwantitatieve groei, het ontwikkelt zich alleen in kwalitatieve zin. En dus is het economisch 

subsysteem gebonden aan absolute grenzen gesteld door het natuurlijk kapitaal. Vanuit dit 

ecologisch perspectief gezien moet de schaalgrootte van het economisch proces worden 

aangepast aan het patroon van ontwikkeling zonder groei. Daly en Farley baseren de 

relevantie van absolute schaarste op de twee wetten van de thermodynamica en het daarmee 

samenhangende ‘fund-flow’ model van Georgescu-Roegen. 

 

Het concept ‘optimal scale’ 

De absolute grens gesteld aan de reële economie maakt het theoretisch mogelijk om de 

optimale schaalgrootte van de reële economie te bepalen. Op grond van de neoklassieke 

wetten van de micro-economie, de wet van de afnemende marginale opbrengsten en de wet 

van de toenemende marginale kosten, vertalen Daly en Farley de ecologisch verantwoorde 

fysieke groeiruimte van productie en consumptie in economische termen. Daly en Farley: ‘the 

optimal scale of the macroeconomy’ is de economische grens van de reële groei van de 

economie. Het is het punt waar de ‘marginal utility from consuming produced goods and 

services’ gelijk is aan de ‘marginal disutility of labor (sacrifice of leisure) and sacrificed 

natural capital services (sacrifice of leisure, depletion, pollution, environmental destruction, 

congestion)’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 20 / 21). Voorbij het punt van de optimale 

schaalgrootte van de reële economie is sprake van oneconomische groei. Dat wil zeggen dat 

fysieke groei van het economisch proces voorbij de optimale schaal niet meer als 

economische groei kan worden geduid. Op macro-economisch niveau overtreffen de 

marginale kosten dan de marginale opbrengsten bij uitbreiding van de reële economie. De 

optimale schaal geeft de ecologisch-economische verantwoorde grens aan van de reële 

economie en is relevant wanneer er sprake is van een ‘full world’. 

 

Het welvaartsbegrip en ‘the ultimate end’ 

Volgens Daly en Farley is persoonlijke consumptie geen doel op zich. Productie en 

consumptie van goederen en diensten zijn slechts een middel om de menselijke welvaart te 

vergroten: zij spreken van ‘beyond consumption-based indicators of welfare’ (Daly en Farley, 

2004 / 2011, 277). Welvaart is niet alleen het nastreven van geluk en plezier, maar het is 

gekaderd door het willen bereiken van wijsheid, het ontwikkelen van geest en ziel en het zich 
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verbinden met de samenleving. De verschillende doelen vragen om het maken van keuzes en 

dus het stellen van prioriteiten. De rangschikking van doelen veronderstelt een 

ordeningsprincipe. Daly en Farley spreken in dezen van het uiteindelijke doel, ‘the ultimate 

end’, dat als een dergelijk principe functioneert. Economische beslissingen worden 

medebepaald door ethische en religieuze overwegingen: zij verkrijgen betekenis door een doel 

dat boven het economisch proces uitgaat (zie Daly en Farley, 2004 / 2011, 48 en 50).  

Zij duiden dit uiteindelijke doel in termen van een betere of slechtere situatie van de 

wereld: ‘the holder of first  place, is the ultimate end (or its operational approximation), which 

grounds our understanding of objective value – better and worse as real states of the world, 

not just subjective opinions’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 42). Daarbij speelt de notie 

‘genoeg’ een belangrijke rol. Deze notie behoort tot het mens-zijn doordat het deel uitmaakt 

van de menselijke conditie (en dus niet kan worden gereduceerd tot persoonlijke preferenties). 

De notie ‘genoeg’ kadert het individuele streven naar welvaart en beïnvloedt door het 

daarmee gepaard gaande bestedingsgedrag de mogelijkheid van een duurzame ontwikkeling 

op een positieve manier. Het schept als het ware ruimte en heeft op die manier een gunstige 

uitwerking op de samenleving. 

 

Rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom 

Het concept rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom heeft in de benadering van Daly 

en Farley zijn plaats binnen de noodzaak van het realiseren van duurzame ontwikkeling. Het 

betreft de normatieve afwegingen inzake de verdelingsvraag vanwege het realiseren van een 

duurzame schaalgrootte van het economisch proces. Ten aanzien van de intragenerationele 

verdeling gaat het om het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het realiseren van 

duurzame ontwikkeling en het waarschuwen voor het grote beslag dat op natuurlijke 

hulpbronnen wordt gelegd bij excessieve rijkdom. De intergenerationele verdeling betreft het 

recht van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. 

 

Het concept ‘person-in-community’ 

Kwalitatieve oordelen over duurzame ontwikkeling en in het verlengde daarvan de vraag, wat 

te verstaan onder een rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom, veronderstellen een 

mensbeeld waarin de mens zichzelf definieert in relatie tot de samenleving en zijn 

verantwoordelijkheid voor de samenleving neemt. Daly en Farley beschouwen de mens niet 

als een individu dat losstaat van de samenleving, een geïsoleerd individu, maar als een 

‘person-in-community’. Deze visie op de mens impliceert dat de samenleving meer is dan de 
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som van individuen. Deze ‘person-in-community’ verenigt drie concepten in zich: naast homo 

economicus is de mens ook homo reciprocans (die samenwerkt met anderen en daarin 

wederkerigheid betracht) en homo communicus (die solidair is met anderen die tot dezelfde 

gemeenschap behoren). Met deze kwalitatieve mensvisie valt de basis weg voor het 

utiliteitscriterium van het utilisme. De individuele utiliteitsgerichtheid van de homo 

economicus wordt als het ware verbonden met de samenleving door het coöperatieve en het 

solidariteitskarakter zoals naar voren komt in de concepten homo reciprocans en homo 

communicus. Doordat de mens niet alleen met zichzelf is verbonden, maar ook met de 

samenleving, krijgt het begrip verantwoordelijkheid meerdere lagen. Niet ‘having’, maar 

‘being’ typeert de mens: een welvaartsstreven waarbij het uiteindelijke doel en de notie 

‘genoeg’ in het geding zijn. Dat vraagt om deugden als tevreden zijn met genoeg, 

rentmeesterschap, nederigheid en holisme. Deze duidingen geven aan dat de invulling van 

maatschappelijke waarden toevalt aan de verantwoordelijke mens en niet aan de (anonieme) 

werking van het marktmechanisme kan worden overgelaten. De kwalitatieve duiding van het 

concept ‘person-in-community’ benadrukt de morele verantwoordelijkheid van de mens voor 

zichzelf en de gemeenschap – deze verantwoordelijkheid kan niet gereduceerd worden tot 

kwantitatieve rekenkundige grootheden.  

 

Verschillen tussen Daly / Farley en Pearce / Turner 

 

De voorgaand beschreven centrale concepten in de benadering van Daly en Farley illustreren 

dat hun benaderingswijze principieel afwijkt van die van Pearce en Turner. In tegenstelling tot 

Pearce en Turner beschouwen zij het schaarsteconcept niet als een economisch-technisch 

gegeven. Het mensbeeld waarop zij zich beroepen is breder dan dat van Pearce en Turner. In 

plaats van een homo economicus (die bij Pearce en Turner weliswaar geacht wordt 

‘considered preferences’ te hebben), gaan Daly en Turner uit van de veronderstelling van de 

‘person-in-community’, een concept dat naast de homo economicus, de homo reciprocans en 

de homo communicus insluit. Het welvaartsstreven van het individu wordt in de benadering 

van Daly en Farley medebepaald door ethische en religieuze overwegingen. Deze 

overwegingen drukken zich uit in ‘the ultimate end’, een ordeningsprincipe dat een grondslag 

biedt voor het nemen van economische beslissingen: ‘which grounds our understanding of 

objective value – better and worse as real states of the world, not just subjective opinions’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 42). Door deze aanpassingen zijn de behoeften en middelen in 

het paradigma van Daly en Farley gebonden aan normatieve overwegingen. Zij komen 
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daardoor dicht in de buurt van Dooyeweerds opvatting die de economie als een intrinsiek 

normatieve wetenschap beschouwt. 

 Dit wordt versterkt doordat Daly en Farley rekening houden met sociale instituties, 

waarin de maatschappelijke waarden duurzame ontwikkeling en rechtvaardige verdeling van 

inkomen en rijkdom tot gelding worden gebracht. Bedoelde waarden kunnen niet worden 

vertaald in preferenties, maar zijn de uitkomsten van een maatschappelijk-politiek debat. De 

maatschappelijke waarden worden op die manier geïnternaliseerd in het economisch proces en 

bepalen mede de grens waaraan een efficiënte allocatie van de middelen is gebonden. 

Daarmee verbinden Daly en Farley het economisch aspect meer integraal met het cultuur-

historische en het sociale aspect van de werkelijkheid dan Pearce en Turner in hun theorie 

doen. 

 Een derde aspect waarin Daly en Farley nadrukkelijk verschillen van Pearce en Turner 

en waarin zij dichter bij de aspectenleer van Dooyeweerd uitkomen, betreft de idee van de 

ecologische begrenzing van de groeiruimte van de reële economie door het concept van 

absolute schaarste, onderbouwd met een technologisch-ecologische argumentatie. Door het 

instellen van een biofysieke beneden-grens aan het economisch proces kaderen zij het 

economisch aspect in een breder perspectief, waarbij ook andere aspecten van de 

werkelijkheid van invloed zijn. De verankering van het economische in de zin-samenhang van 

alle aspecten van de werkelijkheid door de terug- en vooruitwijzende momenten, maakt een 

multi-aspectuele waardering mogelijk. Op deze manier kan aan de gelaagdheid van de 

problematiek van duurzame ontwikkeling meer recht worden gedaan. 

 

6.3 Immanente kritiek en spanningen in het paradigma van Daly en Farley  

 

In deze paragraaf werk ik in paragraaf 6.3.1 deelvraag 1.b en in paragraaf 6.3.2 deelvraag 1.c 

uit.  

 

6.3.1 Spanningen in het paradigma van Daly en Farley 

 

Zoals in het voorgaande is geconstateerd, lijkt de benadering van Daly en Farley in een aantal 

opzichten in lijn te zijn met Dooyeweerds visie op de economie als een intrinsiek normatieve 

wetenschap. Maar de vraag is of dit paradigma bestendig uitgewerkt wordt overeenkomstig de 

eigen uitgangspunten. Of roept de inzet van de centrale concepten toch nog immanente 

spanningen op? 
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Beder (2011) wijst op de onmogelijkheid om binnen het economisch systeem, 

uitgaande van het neoklassiek economisch paradigma met de nadruk op de individuele 

preferenties, het doel van een efficiënte allocatie van de middelen te verenigen met de doelen 

van rechtvaardige verdeling en duurzame schaalgrootte. Beder: ‘Ecological economists are 

willing to explicitly consider ethical and philosophical issues, such as intergenerational and 

intragenerational equity, and even, in some cases, to recognize non-human values (Ropke 

2005, 267; Spash 1993, 427). For example, Daly sought to expand the goals of an economic 

system from efficient allocation to also include equitable distribution as well as sustainable 

scale (cited in Nadeau 2008). Issues of equity and scale cannot be accommodated within a 

neoclassical economic paradigm with its emphasis on individual preferences’ (Beder, 2011, 

146). De vraag is echter of Daly en Farley in hun ‘verzoeningspoging’ slagen. Ik richt mij bij 

de ontwikkeling van de immanente kritiek op de volgende drie concepten: (1) absolute 

schaarste, (2) ‘the ultimate end’ en het daarmee samenhangende mensbeeld van de ‘person-in-

community’.  

 

Absolute schaarste  

De biofysieke gebondenheid van het economisch subsysteem aan het globale ecosysteem ligt 

aan de basis van het concept absolute schaarste. Daly en Farley onderbouwen de strikte 

gebondenheid van het economisch proces aan het omvattende ecosysteem met de twee wetten 

van de thermodynamica en het daarmee samenhangende ‘fund-flow’ model van Georgescu-

Roegen. Een belangrijk element daarin is het geloof in de substitueerbaarheid van 

productiefactoren. Zich baserend op het onderscheid tussen ‘material cause’ en ‘efficient 

cause’ wijzen Daly en Farley het geloof (vertrouwen) in de technische mogelijkheid van 

substitutie van productiefactoren af en benadrukken daartegenover de complementariteit van 

productiefactoren. Anders dan in de neoklassieke benadering geloven Daly en Farley dus niet 

in de mogelijkheid van technologische oplossingen. Daly wijst erop dat de neoklassieke visie 

wordt gekenmerkt door een bijna onverwoestbaar geloof in technologische ontwikkeling, de 

onbeperkte substitutiemogelijkheden van ‘man-made capital’ voor natuurlijk kapitaal.  

In de onderbouwing van Daly en Farley is echter niet alleen sprake van een technisch-

ecologische argumentatie, ook levensovertuigingen maken daar deel van uit. Immers, of de 

mens ooit in staat zal zijn door middel van innovatie de spanning tussen economische groei en 

het beslag op de milieuruimte weg te nemen, kan niet afdoende op wetenschappelijke gronden 

worden uitgemaakt. Verwachtingen ten aanzien van de toekomst vormen onderdeel van onze 

levensovertuiging (Brümmer, 1989). Wij baseren deze verwachtingen gewoonlijk op de 
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regelmaat die wij in het verleden hebben waargenomen. Hierbij speelt de wetenschap een 

belangrijke rol, omdat men daarbij op methodisch verantwoorde wijze probeert vast te stellen 

hoe de werkelijkheid functioneert. Maar de prognose die op basis van wetenschappelijke 

kennis gedaan kan worden voor de toekomst wordt minder betrouwbaar als het om 

verwachtingen op lange termijn gaat. Deze verwachtingen zijn daarom uiteindelijk ook in 

hoge mate afhankelijk van het wereldbeeld dat mensen hebben. Met andere woorden, 

uiteindelijk zijn niet theoretisch te rechtvaardigen veronderstellingen dus mede bepalend voor 

de visie van Daly en Farley.  

Dit geldt ook voor het begrip ‘full world’ en de vraag of er feitelijk al sprake is van 

een ‘full world’. Ten aanzien van de opvatting van Daly en Farley over de relevantie van een 

‘full world’ is de geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal in het geding en spelen niet 

theoretisch te rechtvaardigen veronderstellingen een rol. Met andere woorden: de opvattingen 

over een ‘full world’ steunen niet alleen op technisch-ecologische overwegingen, maar zijn 

verweven met levensovertuigingen69 in de vorm van ideeën over de planeet aarde en de positie 

van de mens daarin ‒ zijn mogelijkheden ‒ en hoe mens en wereld zich tot elkaar verhouden. 

Een mix van levensovertuigingen en ecologisch-technische opvattingen zijn bepalend voor 

het vaststellen van de ecologisch verantwoorde groeiruimte van de reële economie – en 

daarmee is de absoluutheid van absolute schaarste in het geding. 

 

‘Ultimate end’ en ‘person-in-community’   

Het concept ‘ultimate end’ functioneert in de benadering van Daly en Farley als een 

ordeningsprincipe, ‘the holder of first place’: een principe dat ‘grounds our understanding of 

objective value – better and worse as real states of the world, not just subjective opinions’ 

(Daly en Farley, 2004 / 2011, 42). Het gaat om overwegingen die boven het materiële van het 

economisch proces uitgaan. Het betreft de vraag naar het goede, de vraag zoals die ook door 

Aristoteles en in de verschillende religies gesteld wordt. In het principe van ‘ultimate end’ 

komen ethische en religieuze overwegingen tot uitdrukking. Daly en Farley benadrukken de 

noodzaak van een dogmatisch geloof in objectieve waarde, ‘an objective hierarchy of ends 

ordered with reference to some concept of the ultimate end’, ten einde een dialoog waarin 

wordt gezocht naar een gedeelde visie van objectieve waarde mogelijk te maken. Zij merken 

                                                 
69 In Gadamers hermeneutica gaat het om de mogelijkheidsvoorwaarden voor alle menselijke ervaren. Bij het 
begrijpen en interpreteren is niet alleen sprake van het aandragen van mogelijkheden, maar is er ook ‘een 
onachterhaalbare gebondenheid aan datgene wat er al was, en door een historiciteit die nooit via objectivering 
beheerst kan worden’. Gadamer spreekt in dezen van overtuigingen die niet ‘voor de rechtsstoel van de rede 
gesleept kunnen worden’ (zie Oudemans, 1988, 1 / 2).  
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daarbij op: ‘Of course, we must also be wary of dogmatic belief in a too explicitly defined 

ultimate end, such as those offered by many fundamentalist religions. In this case, again, there 

is no possibility of truly reasoning together to clarify a shared perception, because any 

questioning of revealed truth is heresy (Daly en Farley, 2004 / 2011, 43).  

Het voortheoretisch idee van het goede dient ertoe om de concrete problemen 

waarvoor de mens zich ziet gesteld tot uitdrukking te brengen. Maar wat is dat goede dat 

mensen najagen in hun economische handelen? Daly en Farley wijzen in dezen op de 

uitkomsten van gedragseconomisch onderzoek waaruit naar voren komt dat ‘being’ boven 

‘having’ wordt gesteld door mensen. Het verlangen van mensen stijgt boven het materiële uit 

en richt zich meer op de geestelijke ontwikkeling. Bovendien, zo geven zij aan, laat de mens 

zich in zijn welvaartsstreven leiden door existentiële categorieën: een streven van de mens dat 

als een antwoord kan worden gezien op de vraag hoe zich te verhouden tot zichzelf en tot de 

wereld (matrix van menselijke behoeften van Manfred Max-Neef, zie Daly en Farley, 2004 / 

2011, 278 / 284).  

Daly en Farley formuleren een kwalitatieve mensvisie die de morele notie van 

verantwoordelijkheid bevat: verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld. Dit duidt op 

een mensbeeld waarin de mens zichzelf definieert in zijn verhouding tot de wereld / de ander 

en waarin zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de samenleving zich opdringt. Daly 

en Farley spreken in dezen van de ‘person-in-community’. Dit concept sluit in, de homo 

economicus, de homo reciprocans en de homo communicus; zowel de autonomie van het 

individu als het feit dat het individu deel uitmaakt van de gemeenschap drukken zich uit in dit 

concept. De vraag is hoe Daly en Farley deze verschillende elementen van hun mensbeeld met 

elkaar verbinden.  

De homo economicus verwijst naar het rationeel handelende subject dat eigenstandig 

zijn keuzes maakt met het utiliteitscriterium als richtsnoer. In de woorden van Van Erp: het 

individu en zijn preferenties hebben een hogere prioriteit dan de gemeenschap en 

gemeenschapswaarden. De individuele preferenties zijn de laatste grond voor het beoordelen 

van het optimum van een beslissing of sociale norm (Van Erp, 1994). De homo reciprocans 

en de homo communicus drukken juist het verbonden-zijn (het coöperatieve en het 

gemeenschapskarakter) van het individu met de gemeenschap uit. Er is in dezen sprake van 

een communitaristische filosofie waarin wordt benadrukt dat de gemeenschap logisch vooraf 

gaat aan het individu. Dat betekent dat er beperkingen zijn gesteld aan de rationaliteit van het 

individu: mensen hebben de hulp van andere mensen nodig om hun preferenties en cognitieve 

methoden te ontwikkelen (Graafland, 2007, 258 / 259). In het communitarisme geldt de notie 
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dat het optimum van een bepaalde politiek of beslissing niet geëvalueerd dient te worden in 

termen van individuele preferenties, ‘but in terms of the common good, because the common 

good provides a necessary condition for the development of the individual capacities’ 

(Graafland, 2007, 258). In een communitaristische visie wordt bovendien pluralisme 

geaccepteerd.  

Daarmee lijken zich een aantal spanningen voor te doen in de benadering van Daly en 

Farley. Enerzijds enten zij het economisch gedrag van economische subjecten op de homo 

economicus en anderzijds gaan zij uit van de homo reciprocans en homo communicus. Er doet 

zich een immanente spanning voor op het niveau van het individuele subject. Anders gezegd: 

het waardevrije karakter van de homo economicus botst met het normatieve (het coöperatieve 

en gemeenschaps) karakter van de ‘person-in-community’. De integratie van het 

methodologisch individualisme en het communitarisme (Etzioni, 1988: het I and we-

paradigma) vereist een transcendent gezichtspunt. In de benadering van Daly en Farley 

ontbreekt een dergelijk gezichtspunt dat de drie concepten omvat en verenigt.  

Het concept homo economicus, het autonoom handelende individu, veronderstelt 

instrumentele rationaliteit: welzijn wordt enkel gedefinieerd in termen van het formele 

concept van nut. Het concept van ‘person in community’ sluit echter aan bij substantieve 

rationaliteit. Immers, het welzijn wordt gedefinieerd in termen van het uiteindelijk doel. Een 

ander verschil dat hiermee samenhangt is dat de homo economicus verondersteld wordt te 

handelen in een a-moreel universum. Immers, de preferenties van de homo economicus 

worden als gegeven en moreel indifferent beschouwd, hetgeen ervoor zorgt dat het zinloos is 

daarover te disputeren. De ‘person-in-community’ handelt daarentegen in een waarde-

universum, waarbij het economisch handelen antwoord geeft op de verantwoordelijkheid voor 

mens en wereld nu en in de toekomst. Er lijkt dus sprake te zijn van twee invalshoeken: een 

liberale invalshoek en de invalshoek van het communitarisme. Het liberalisme, steunend op 

de pijlers vrijheid en rationaliteit, laat zich moeilijk verzoenen met het communitarisme 

waarin de sociale aard van de mens wordt benadrukt (Graafland, 2007, 253 / 259).  

 

6.3.2 (Impliciete) normatieve vooronderstellingen in het paradigma van Daly en Farley 

 

Waar Pearce en Turner benadrukken dat zij hun benadering willen vrijwaren van normatieve 

vooronderstellingen, laten Daly en Farley er geen twijfel over bestaan dat hun ecologisch-

economisch paradigma normatief van aard is. Zij spreken van ‘the normative approach of 
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ecological economics’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 313). Uit paragraaf 5.3.1 blijkt dat 

Pearce en Turner er niet in slagen het concept duurzame ontwikkeling in hun benadering 

zonder spanningen uit te werken. De onmogelijkheid om aan het intrinsiek normatieve 

vraagstuk van duurzame ontwikkeling recht te doen zonder een eigen normatieve 

stellingname, uit zich in de immanente spanningen. 

Zoals is aangetoond in paragraaf 6.3.1, roept ook de normatieve benadering van Daly 

en Farley spanningen op. Daarmee dringt de vraag zich op, welke verklaring er kan worden 

gevonden voor deze spanningen. Daly en Farley proberen recht te doen aan de normativiteit 

van duurzame ontwikkeling door de ruimte voor het economisch proces te begrenzen door de 

maatschappelijke waarden duurzame ontwikkeling en rechtvaardige verdeling van inkomen 

en rijkdom. Deze waarden, zo geven zij aan, onderscheiden zich van preferenties en kunnen 

niet door de markt worden gearticuleerd. Het gaat om waarden die tot stand komen in een 

maatschappelijk-politiek debat. Deze duiding door Daly en Farley geeft aan dat er sprake is 

van een werkzame beschrijvende normativiteit in de benadering. Met andere woorden, het 

normatieve van de benadering van Daly en Farley is het toepassen van een descriptieve norm. 

Maar het toepassen van een descriptieve norm is niet hetzelfde als het innemen van een eigen 

normatieve positie in de benadering van duurzame ontwikkeling. De theoretische 

reconstructie van het intrinsieke normatieve vraagstuk van duurzame ontwikkeling vraagt aan 

de wetenschapper in kwestie om een normatieve positie in te nemen en deze duidelijk te 

maken in zijn / haar benadering. Dit sluit aan bij Dooyeweerds opvatting van de economie als 

intrinsiek normatieve wetenschap – de wetenschapper dient de eigen normatieve positie toe te 

lichten. Indien deze normatieve stellingname impliciet blijft en niet wordt uitgewerkt, zullen 

er zich spanningen manifesteren in de theorie.  

Gezien de geïdentificeerde spanningen in paragraaf 6.3.1 is het vervolgens belangrijk 

om te onderzoeken of er in de benadering van Daly en Farley impliciete normatieve 

vooronderstellingen schuilgaan in de concepten die de spanningen veroorzaken. Deze 

Dooyeweerdiaanse vraag betreft de relatie tussen de wetenschappelijke argumentatie en de 

diepste levensovertuigingen die daaraan ten grondslag liggen: ze stelt de intrinsieke grenzen 

van het ecologisch-economisch paradigma van Daly en Farley in het licht. Bij de uitwerking 

van deze vraag richt ik mij op de volgende concepten van de benadering van Daly en Farley: 

(1) absolute schaarste (‘full world’), (2) ‘ultimate end’ en het daarmee samenhangende 

mensbeeld van de ‘person-in-community’ (zie par. 6.3.1). 
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(1) Absolute schaarste 

In de concepten absolute schaarste en ‘full world’ spelen naast theoretisch onderbouwde 

inzichten ook levensovertuigingen in de vorm van ideeën over de planeet aarde en de positie 

van de mens daarop een rol. Bij levensovertuigingen gaat het om opvattingen die niet uit de 

theorie zijn afgeleid: het betreft met andere woorden voortheoretische opvattingen. die min of 

meer beschouwd kunnen worden als vooronderstellingen.  

Daarnaast lijkt het erop dat in de benadering van Daly en Farley sprake is van een 

voortheoretisch godsidee. Zij onderbouwen hun uiteenzetting van absolute schaarste en ‘full 

world’ met het ‘fund-flow’ model van Georgescu-Roegen. In dat model speelt het door 

Aristoteles gemaakte onderscheid tussen materiële oorzaak en efficiënte oorzaak (zie par. 

4.3.3). Aristoteles zet uiteen dat een voorwerp in beweging kan worden gebracht door ofwel 

een oorzaak die in het voorwerp zelf zit (immanent), ofwel een oorzaak buiten dat voorwerp 

(transcendent) (Achterhuis en van Buuren, 2015, 19 e.v.). De mens als efficiënte oorzaak 

roept de vraag op door wie of wat de mens in beweging wordt gebracht. Is dat een interne 

oorzaak (causa immanens), of wordt de mens in beweging gebracht door zijn 

zielsverbondenheid met God (causa transiens)? Deze op Aristoteles geënte filosofische 

conceptie, gevoegd bij de ethische en religieuze overwegingen rond de formulering van het 

ultieme doel van het economisch proces, verwijst naar een voortheoretisch godsidee. Een 

dergelijk idee omvat opvattingen over oorsprong en samenhang van de werkelijkheid en de 

plaats van de mens: opvattingen die van invloed zijn op de wetenschappelijke argumentatie 

van Daly en Farley.  

Het probleem van het impliciet blijven van het onderliggende godsidee bij de duiding 

van de biofysieke benedengrens van het economisch proces, in casu het ‘fund-flow’ model 

van Georgescu-Roegen, is niet de aanwezigheid van een godsidee. Het probleem schuilt 

hierin dat door het impliciet blijven van het onderliggende godsidee, de argumentatie van het 

concept absolute schaarste wordt verengd tot een natuurwetenschappelijk-technisch debat: een 

debat dat snel uitdraait op het aan- en afvoeren van technisch-wetenschappelijke argumenten 

al naar gelang de ingenomen positie in het debat. Door het expliciteren van het onderliggende 

godsidee zouden Daly en Farley het gesloten technisch-ecologisch wetenschappelijk debat 

kunnen openbreken en de betekenis van levensovertuigingen daarin een plaats geven; en op 

die manier ruimte maken voor een maatschappelijk debat over de planeet wereld en de plaats 

daarin van de mens. 
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(2) ‘Ultimate end’ en ‘person-in-community’ 

Bij het duiden van het ultieme doel maken Daly en Farley gebruik van de begrippen ‘final 

cause, God’ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 49). Zij spreken van ethische en religieuze 

overwegingen die boven het materiële van het economisch proces uitgaan en die verwijzen 

naar dat wat intrinsiek goed is. 70  Vanuit hun eigen levens- en wereldbeschouwelijke 

opvattingen geven mensen hun visie op wat het goede leven inhoudt. Bij het nastreven van het 

goede in hun economisch handelen functioneert het ultieme doel als ordeningsprincipe: een 

principe dat niet in preferenties kan worden omgezet en dat bepalend is waarvoor de schaarse 

middelen worden ingezet. Daly en Farley geven daarbij aan dat ‘we must be very humble and 

tolerant about our hazy and differing perceptions of what it looks like’ (Daly en Farley, 2004 / 

2011, 42). Zij spreken hierover in termen van een betere of slechtere situatie van de wereld. 

Gezien de door hen bepleite maatschappelijke grenzen aan het economisch proces, duiden zij 

die betere of slechtere situatie van de wereld in termen van een duurzame schaalgrootte van 

het economisch proces en een daarbij aansluitende rechtvaardige verdeling van inkomen en 

rijkdom. Er is sprake van een substantieve theorie van welzijn waarbij normatieve noties over 

de mens en zijn relatie tot de wereld in het geding zijn. De vraag welke normatieve 

vooronderstellingen in het geding zijn, dringt zich op.  

Het zou kunnen dat er een transcendent godsidee schuilgaat in de benadering van Daly 

en Farley, want zij benadrukken het belang van de grote godsdiensten en de filosofie wanneer 

zij hun kwalitatieve mensvisie duiden. In hun visie richt de mens zich in zijn welvaartstreven 

op zijn geestelijke ontwikkeling, die uitstijgt boven het materiële. Daly wijst op de 

traditionele religieuze houding van genoeg tegenover de eis van voortgaande groei: ‘..., there 

is such a thing as material sufficiency, and beyond that admittedly vague and historically 

changing amount, the goal of life becomes wisdom, enjoyment, cultivation of the mind and 

soul, and community’ (Daly, 1977, 44 / 45). In deze kwalitatieve mensvisie zijn de 

zelfdefinitie en verantwoordelijkheid van de mens belangrijk: een openheid van de mens voor 

zichzelf en voor de wereld (‘Weltoffenheit’).71 De kwalitatieve duidingen van de mens kunnen 

niet omzeild worden door rekenkundige operaties, maar scherpen juist de vraag naar de 

                                                 
70 Daly wijst er op dat wanneer het ene doel net zo goed is als het andere, de enige vraag die van belang is, hoe 
het doel (elk doel) efficiënt kan worden bereikt. En in geval van afwezigheid van een ‘ultimate end’ heeft 
efficiëntie geen betekenis, ‘because it demands, at a minimum, that greater goals not be sacrificed in the 
achievement of lesser goals. We must be willing to rank goals before we can speak of efficiency’ (Daly, 1977, 
170). 
71  Max Scheler heeft het begrip ‘Weltoffenheit’ rond 1920 in het filosofische discours van de moderniteit 
ingevoerd (Sloterdijk en Macho, 2015, 57). 
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morele verantwoordelijkheid van de mens aan. Met het benadrukken door Daly en Farley van 

het belang van de grote religies lijkt het erop dat zij de morele verantwoordelijkheid van de 

mens, de normatief-ethische keuzes die daarmee samenhangen, enten op een transcendent 

godsidee. Daly spreekt van de mens als ‘locus of moral values’: ‘The locus of moral values is 

within, and our focus exclusively on the exterior has led to a superficial view of human 

behavior and economic life that neglects moral values and the necessary guides, controls, and 

restraints that shared values provide’ (Daly, 1977, 171). Ten slotte lijkt er een transcendent 

godsidee schuil te gaan in de door Daly en Farley gehanteerde concepten homo reciprocans 

en homo communicus. Deze concepten drukken de verbondenheid uit van het individu met de 

gemeenschap en haar traditie en impliceren op die manier een beperkte mate van autonomie 

van het individu. Daly scherpt de notie van beperkte autonomie aan met de vraag of de mens 

zijn eigen schepper is, of als feilbaar schepsel afhankelijk is van zijn Schepper. In het licht 

van de vele verwijzingen naar de religies bij het duiden van hun kwalitatieve mensvisie, lijkt 

ook deze vraag van Daly te wijzen op een transcendent godsidee.  

 

Bij de duiding van de concepten absolute schaarste en ‘ultimate end’ en ‘person-in-

community’ komt een tarnscendent godsidee naar voren. Dit godsidee werken Daly en Farley 

niet coherent uit. Zo blijft ook impliciet welk idee over oorsprong en samenhang van de 

werkelijkheid schuilgaat in de benadering van Daly en Farley. Zij verwijzen naar een 

overstijgend gezichtspunt, zonder zich daarover duidelijk uit te spreken. Een reden voor het 

niet expliciteren van het overstijgend gezichtspunt is wellicht om een debat te vermijden dat 

zich alleen richt op levensovertuigingen, waardoor de maatschappelijke vragen die door de 

benadering van Daly en Farley worden opgeroepen worden verdrongen. Daly en Farley 

noemen twee veronderstellingen die nodig zijn voor een serieuze politieke dialoog: (1) non-

determinisme ‒ de wereld is niet volledig bepaald, er is een element van vrijheid dat ons echte 

alternatieven biedt; en (2) non-nihilisme ‒ er is een echt criterium van waarde om onze keuzes 

te sturen, hoe vaag het ook is. Zij wijzen erop dat veel leden van de intelligentia non-

determinisme of non-nihilisme afwijzen. Daly en Farley: ‘The point is that determinists who 

deny the effective existence of alternatives, and nihilists or relativists who deny the existence 

of a value criterion beyond the level of subjective personal taste [cursief AvG], have no 

logical basis for engaging in policy dialogue – and yet they do!‘ (Daly en Farley, 2004 / 2011, 

44). Het probleem is volgens Daly en Farley dus niet dat er discussie is over wat precies hun 

alternatieven zijn in een bepaald geval, of over wat hun waardecriterium inhoudt voor een 

concreet geval – dat is eigen aan een politiek debat. In hun betoog ter ondersteuning van een 
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open politieke dialoog verwijzen Daly en Farley naar Paul Ehrlich en Wendell Berry. Beide 

verwijzingen staan in het teken van de verdediging van de vrije wil.  

 

6.4 Ontsluitende gezichtspunten vanuit Dooyeweerds opvattingen over het economisch 

aspect 

 

In paragraaf 6.3.1 heb ik een immanente kritiek op de benadering van Daly en Farley geuit. 

Zij was gericht op de vraag in hoeverre de benadering consistent is, gegeven haar eigen 

uitgangspunten. In die kritiek zijn spanningen geïdentificeerd die worden opgeroepen door de 

gehanteerde concepten. In paragraaf 6.3.2 heb ik een verklaring gegeven voor die immanente 

spanningen.  

In deze slotparagraaf wil ik onderzoeken of Dooyeweerds visie op het economisch 

aspect een oplossing kan bieden voor de gebleken spanningen in de benadering van Daly en 

Farley, daarbij redenerend binnen het kader van een transcendentale kritiek in evocatieve zin. 

Met andere woorden: kunnen door Dooyeweerds gezichtspunt op de economische wetenschap 

immanente spanningen voorkomen dan wel verminderd worden? In een transcendentale 

kritiek in evocatieve zin is geen sprake van een deductieve argumentatie. Het optionele 

gezichtspunt kan niet dwingend worden afgeleid, er is in dezen geen logisch dwingend 

verband tussen vooronderstellingen en conclusies. Een transcendentale kritiek in evocatieve 

zin wil alternatieve vooronderstellingen aanreiken die een oplossing bieden voor de gebleken 

spanningen.  

 

6.4.1 De beperking van transcendente kritiek geïllustreerd aan twee voorbeelden 

 

De transcendentale kritiek moet, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, onderscheiden worden 

van transcendente kritiek. Een transcendente kritiek is een kritiek van buitenaf, vertrekkend 

van afwijkende uitgangspunten. Dit leidt tot een confrontatie tussen de verschillende 

uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de twee tegenover elkaar geplaatste theorieën, 

zonder dat er werkelijk een opening in het debat ontstaat. De onvruchtbaarheid van een 

dergelijke kritiek kan worden geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden. 

Allereerst kan de kritiek die Daly en Farley uitoefenen op het paradigma van de 

milieueconomie als een transcendente kritiek worden opgevat. Vanuit de eigen 

vooronderstellingen van Daly en Farley wordt dan de benadering van Pearce en Turner 

bekritiseerd. Dat betekent dat tegenover de (veronderstelde) waardevrije benadering van de 



193 
 

milieueconomie Daly en Farley hun normatieve benadering plaatsen. Er vindt dan slechts een 

confrontatie van uitgangspunten plaats. De opvatting van Daly en Farley, waarin een 

biofysieke benedengrens (middelen) en een moreel-ethische bovengrens (behoeften) deel 

uitmaken van de economische analyse, wordt als het ware in stelling gebracht tegenover de 

opvatting van Pearce en Turner, waarin juist behoeften en middelen als data worden 

beschouwd. Het betreft dan de confrontatie tussen twee verschillende visies op economische 

wetenschap, waarbij niet wordt ingegaan op de normatieve vooronderstellingen die aan beide 

benaderingen ten grondslag liggen. Op deze wijze ontstaat er een soort patstelling: aanhangers 

van beide visies worden er niet toe uitgenodigd om op het niveau van normatieve 

vooronderstellingen met elkaar in gesprek te gaan en zodoende wordt de kans niet gegrepen 

om de invloed van levensovertuigingen in beide benaderingen in het licht te stellen en te 

duiden. 

Ook als Dooyeweerds visie op het economisch aspect in stelling wordt gebracht tegen 

de theorie van Pearce en Turner of die van Daly en Farley, wordt er enkel een transcendente 

kritiek uitgeoefend die niet overtuigt. Vanuit Dooyeweerds visie dient men uit te gaan van een 

door God geschapen werkelijkheid en recht te doen aan de scheppingsorde (de wetszijde van 

de werkelijkheid). De handelingsnormen, waarin de wetszijde en de subjectszijde van het 

economisch aspect in het geding zijn en die in een voor-theoretisch gezichtspunt verankerd 

zijn, dienen de scheppingsorde als het ware veilig te stellen. Het ordeningsprincipe is 

gefundeerd in de zin-samenhang die haar betekenis heeft in de geschapen kosmische 

werkelijkheid, waarin zich een (voor-theoretische) levensovertuiging uitdrukt. Dergelijke 

uitgangspunten zullen voor Pearce en Turner onaanvaardbaar zijn, omdat hun 

levensovertuiging niet overeenkomt met die van Dooyeweerd. Dat geldt ook voor Daly en 

Farley, alhoewel misschien in mindere mate dan voor Pearce en Turner getuige hun 

levensbeschouwelijke oriëntatie. 

 

6.4.2 Naar een transcendentale kritiek op het ecologisch-economisch paradigma  

 

Wat ik in het voorafgaande heb geprobeerd duidelijk te maken is dat de spanningen in het 

duurzaamheidsparadigma van Daly en Farley te wijten zijn aan het feit dat zij onvoldoende 

expliciet zijn over de levensbeschouwelijk gefundeerde normatieve vooronderstellingen in 

hun economische theorie over duurzaamheid. Daardoor is het moeilijk de dialoog aan te gaan 

over deze vooronderstellingen en mogelijke alternatieven daarvoor. Mijns inziens zouden de 
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opvattingen van Dooyeweerd over de economische wetenschap als een intrinsiek normatieve 

wetenschap tot een dergelijke dialoog kunnen uitdagen. 

In paragraaf 6.3.2 is vastgesteld dat de immanente spanningen in het 

duurzaamheidsparadigma van Daly en Farley mede worden veroorzaakt door 

voortheoretische, levensbeschouwelijke vooronderstellingen die niet nader worden 

geëxpliciteerd. Dat zij dat niet doen, wijt ik daaraan dat het binnen het vigerende ideaal van 

wetenschap ‘not done’ is de invloed van voortheoretische gezichtspunten te erkennen en 

daarmee expliciet te maken.  Het heersende ideaal van het economisch debat laat immers niet 

toe dat men de eigen normatieve positie inbrengt, omdat deze als subjectief en 

onwetenschappelijk wordt beschouwd. Wetenschappers die dat wel doen, stellen zich buiten 

de wetenschappelijke orde en zullen niet serieus worden genomen. 

De voorgaande analyse laat evenwel zien dat een dergelijke benadering 

noodzakelijkerwijs tot immanente spanningen leidt. De transcendentale kritiek van 

Dooyeweerd stelt nu dat het expliciteren en duiden van de eigen levensbeschouwelijke positie 

een noodzakelijke voorwaarde is voor de totstandkoming van een open dialoog over de eigen 

vooronderstellingen en de afweging van alternatieven daarvoor. Aan de hand van het 

paradigma van Daly en Farley kan dat als volgt inzichtelijk worden gemaakt. 

Allereerst is hierboven gebleken dat het door Daly en Farley gehanteerde schaarste 

concept normatief van aard is. De behoeften en de middelen kunnen niet in louter theoretische 

termen worden gereconstueerd, maar blijken mede door levensovertuigingen te worden 

bepaald. De uitdaging schuilt er dus in om deze voortheoretische gezichtspunten expliciet te 

maken en af te wegen tegen mogelijke alternatieven. 

Dooyeweerds zienswijze biedt in twee belangrijke opzichten interessante alternatieve 

gezichtspunten, waardoor hij beter in staat is recht te doen aan de intrinsiek normatieve aard 

van het duurzaamheidsvraagstuk.  

Deze intrinsieke normativiteit van het economische komt onder andere tot uitdrukking 

in Dooyeweerds zienswijze op de vraag wanneer handelen als economisch, maar ook als on-

economisch kan worden aangeduid. Wanneer het economisch handelen geen recht doet aan de 

intrinsieke normativiteit van het economische en aan de samenhang van naar elkaar 

verwijzende aspecten van de werkelijkheid, betitelt hij dat handelen als on-economisch, ofwel 

als handelen dat niet aan de normativiteit van het economische beantwoordt. Vanuit de 

Dooyeweerdiaanse opvatting kan aan de benadering van Daly en Farley worden gevraagd om 

het voortheoretische gezichtspunt nader te duiden en duidelijk te maken welk idee over 

oorsprong en samenhang van de werkelijkheid daarin aanwezig is. Een dergelijk 
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voortheoretische idee of gezichtspunt is namelijk onvermijdelijk van invloed op de wijze 

waarop er over de wereld wordt gedacht en de plaats van de mens daarin en daarmee over 

duurzaamheid.  

Volgens Dooyeweerd is het slechts mogelijk om economisch te handelen en daarmee 

ook rekening te houden met de kwetsbaarheid van de geschapen werkelijkheid voor 

rücksichtlose economische exploitatie door oog te hebben voor tenminste twee belangrijke 

zaken: 1) de intrinsieke normativiteit van het economische: het economische is één van de 

aspecten (zinperspectieven) van de werkelijkheid met een eigen, intrinsieke normativiteit die 

wordt geëxpliciteerd in de zinkern van het economische. Deze zinkern is in hoofdstuk 2 

benoemd als:  ‘the sparing or frugal mode of administering scarce goods, implying an 

alternative choice of their destination with regard to the satisfaction of different human needs. 

The adjectives “sparing” and “frugal” do not have the limited sense of the economical term 

“saving” (said of money for instance). They are only the correlation of “scarce” and refer to 

our awareness that an excessive or wasteful satisfaction of a particular need at the expense of 

other more urgent needs is uneconomical’ (Dooyeweerd, 1955, 66).  In deze omschrijving van 

de economische zinkern komt naar voren dat het gaat om de keuzehandelingen ten aanzien 

van de bevrediging van behoeften en de inzet van schaarse, alternatief aanwendbare middelen. 

Dat wil zeggen dat het normatieve dus niet van buitenaf in het economische wordt ingedragen 

als een ethische overweging die op het economische wordt toegepast, maar dat het 

economische handelen ook altijd bepaald wordt door een eigen, economische normativiteit. 2) 

de plaats van het economische aspect (zinperspectief) in de samenhang van alle aspecten en 

de noodzaak deze te verdisconteren in economische beslissingen. Winst wordt dan niet 

uitsluitend in economische termen uitgedrukt, maar in een brede waaier van zinperspectieven, 

zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit, vruchtbaarheid van de bodem, minder CO2-uitstoot en het 

welzijn en inkomen van werknemers (een geïntegreerde winst- en verliesrekening). Dat 

betekent dat er niet zozeer grenzen moeten worden gesteld aan het economisch proces, maar 

dat de economische handelingsnormen als het ware steeds worden bevraagd vanuit een 

bepaalde, voor-theoretische opvatting over de zin van het economische in de samenhang van 

de aspecten.  

Economische beslissingen (het economisch-technische middengebied) worden in de 

benadering van Daly en Farley mede bepaald door ethische en religieuze overwegingen. Zij 

spreken van ‘the Ultimate End’ als ordeningsprincipe. Het ultieme doel van het economisch 

proces gaat boven het economisch proces uit. Tegelijkertijd duiden zij het uiteindelijke doel in 

termen van een betere of slechtere situatie van de wereld. Gezien hun standpunt dat het 
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economisch proces begrensd dient te worden door de maatschappelijke waarden van een 

duurzame schaalgrootte van de reële economie en een daarbij aansluitende verdeling van 

inkomen en rijkdom, lijkt het erop dat deze waarden leidend zijn bij de duiding van de situatie 

van de wereld (biologisch, cultureel, sociaal, ethisch). Met deze duiding sluit de benadering 

van Daly en Farley in bepaalde opzichten dus goed aan bij de multi-aspectuele zienswijze 

zoals die door Dooyeweerd wordt aangereikt. Tegelijk worden deze waarden niet zozeer 

gezien als intrinsiek onderdeel van de normativiteit van het economische aspect, maar worden 

zij gepresenteerd als waarden waarvan de werkzaamheid feitelijk kan worden vastgesteld. 

Anders gezegd: Daly en Farley houden zich op de vlakte als het gaat om hun eigen 

levensbeschouwelijke opvattingen met betrekking tot de economische normativiteit.  

In de mensvisie van de benadering van Daly en Farley speelt de notie ‘genoeg’ een 

belangrijke rol. Deze notie maakt deel uit van de menselijke conditie en kan niet worden 

gereduceerd tot persoonlijke preferenties: ‘there is such a thing as material sufficiency, and 

beyond that admittedly vague and historically changing amount, the goal of life becomes 

wisdom, enjoyment, cultivation of the mind and soul, and community’ (Daly, 1977, 44 / 45). 

Deze kwalitatieve noties herbergen ook morele noties als verantwoordelijkheid voor zichzelf 

en voor de wereld en hangen samen met de concepten homo reciprocans en homo 

communicus die beide zijn ingesloten in het concept ‘person-in-community’. Het betreft dus 

twee concepten met een normatief karakter. Deze concepten hebben Daly en Farley nodig om 

in het maatschappelijk-politiek debat over duurzame ontwikkeling de maatschappelijke 

waarden duurzame schaalgrootte en een rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom tot 

uitdrukking te kunnen brengen. Daarnaast maakt het concept homo economicus deel uit van 

de ‘person-in-community’. Dit concept is nodig om binnen die maatschappelijke grenzen een 

efficiënte allocatie van middelen te realiseren. Impliciet in de benadering van Daly en Farley 

blijft echter de vooronderstelling (het overstijgend gezichtspunt) op grond waarvan de drie 

concepten zich met elkaar verzoenen binnen de ‘person-in-community’. Ten einde de 

spanningen in de benadering van Daly en Farley te verminderen, zouden meer expliciete 

vooronderstellingen op het niveau van levensovertuigingen overwogen kunnen worden. Te 

denken valt daarbij aan het aanscherpen en duiden van de relatie tussen het economische en 

andere aspecten (sociaal, ethisch) van de werkelijkheid in een voor-theoretisch idee over 

oorsprong en samenhang van de werkelijkheid. Het ontsluitende gezichtspunt dat 

Dooyeweerd in dezen aanreikt, is dat het economische slechts één aspect is van het vraagstuk 

duurzame ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 7 Slotbeschouwing 

 

7.1 Inleiding 

 

Zoals ik in paragraaf 1.5 heb aangegeven wil ik met mijn studie een bijdrage leveren aan het 

normatief (her)kaderen van het economisch wetenschappelijk en het maatschappelijk-

politieke debat over duurzame ontwikkeling: anders gezegd, een bijdrage leveren aan het 

ontsluiten van de zinduidingscontext van deze debatten. Ter afsluiting van deze studie ga ik in 

deze slotbeschouwing in op de volgende punten: (1) de filosofie van Dooyeweerd als 

inspiratiebron voor deze studie en het doel van de analyse van het environmental economics-

paradigma van Pearce en Turner en het ecological economics-paradigma van Daly en Farley 

komen aan de orde in paragraaf 7.2; (2) de vruchtbaarheid van de filosofie van Dooyeweerd 

bij de analyse van de twee paradigma’s licht ik toe in paragraaf 7.3.  

 

7.2 De filosofie van Dooyeweerd als inspiratiebron en het doel van deze studie 

 

In deze studie heb ik twee economische paradigma’s beschreven en geanalyseerd, te weten: 

het environmental economics-paradigma van Pearce en Turner en het ecological economics-

paradigma van Daly en Farley. In beide benaderingen wordt op een eigen wijze het concept 

duurzame ontwikkeling theoretisch gereconstrueerd. Bij de analyse heb ik mij laten inspireren 

door de filosofie van Dooyeweerd. De wijze waarop Dooyeweerd zijn basisinzichten 

filosofisch heeft uitgewerkt (zijn transcendentale kritiek en zijn modaliteitenleer) vormt de 

bron van mijn inspiratie. De keuze voor Dooyeweerds filosofie heeft te maken met het 

herkennen van de twee basisinzichten in mijn dagelijks leven.  

Dat betreft allereerst de alledaagse ervaring van het zich opgenomen voelen in een 

alomvattend geheel (een zich gedragen voelen) en de verwondering over die ervaring:  

 

‘Het alomvattende dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,  

dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet’.  

 

(vrij naar Abel Herzberg, uit ‘Drie rode rozen’) 
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Deze ervaring stelt mij steeds weer voor vragen naar de wijze waarop ik mij verhoud 

tot ‘mezelf, de wereld en God’: een-in-de-wereld-zijn en de betekenis die God daarin heeft 

(zie Verbrugge e.a.: ‘de mens is het wezen dat zich tot zichzelf in de wereld verhoudt’, 2018, 

26 / 27). De theoretische abstractie in die bevraging doet de werkelijkheid uiteenvallen in 

verschillende aspecten – een fragmentering van mijn ervaring van het alomvattende: 

 

‘Want alles is fragment: 

Al door het zeggen van het woord, deel ik, scheid ik en schend, 

het alomvattende dat ik niet ken’.  

  

(vrij naar Abel Herzberg, uit ‘Drie rode rozen’) 

 

Tijdens deze studie heeft de alledaagse ervaring van het alomvattende en de 

fragmentering ervan zich vertaald naar een dieper inzicht in de verhouding tussen de 

immanente wereld en dat wat die wereld transcendeert. Dooyeweerd heeft met zijn analyse 

van de aard en structuur van het wijsgerig-theoretisch denken willen aantonen dat dit denken 

niet zelffunderend is, maar dat het altijd een beroep doet op een betekenisgevend kader van 

levensbeschouwelijke aard. Dat betekenisgevende kader bevat ideeën over de oorsprong, de 

samenhang in de verscheidenheid en de bestemming van de werkelijkheid en de plaats daarin 

van de mens. De uitdaging voor het denken bestaat erin om zich rekenschap te geven van deze 

beïnvloeding (het wat en het hoe) door levensovertuigingen.  

Het eerste vertrekpunt van de kritische analyse van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s is Hooglands interpretatie van Dooyeweerds transcendentale 

kritiek. Hoogland zet de deductieve argumentatielijn van Dooyeweerd om naar een evocatie-

argumentatie (niet sluitend, maar ontsluitend, niet constaterend, maar appellerend – zie ook 

van Woudenberg, 1996, 61) Op basis van deze interpretatie stel ik vragen aan de orde over de 

relatie tussen wetenschap, filosofie en levensovertuigingen. De afwezigheid van een deductief 

verband tussen onze empirische kennis en onze kennis van een transcendente God ‒ het 

transcendente is geen verlengstuk van het immanente ‒ impliceert niet dat er helemaal geen 

verband is (Brümmer, 1992). Argumenten die in de eerste plaats zijn gericht om een 

ontsluiting op te roepen van iets wat de immanente wereld transcendeert, moeten niet als 

deductieve argumenten worden geïnterpreteerd, maar veeleer als evocatieve en appellerende 

argumenten. Het gaat om argumenten die een openheid voor het transcendente willen 

oproepen ‒ daarin ligt ook de kwetsbaarheid van een dergelijke argumentatie.  
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Ook denkers als Jaspers, Duintjer en Plattel stellen de vraag naar de verhouding tussen 

filosofie, wetenschap en levensovertuigingen aan de orde. Jaspers introduceert het concept 

wijsgerig geloof (zie Waanders, 2018, 37). Dit concept is een denkweg tussen wetenschap en 

openbaringsgeloof. In de ogen van Jaspers is de meerwaarde van de filosofie daar gelegen 

waar het wetenschappelijk kennen op zijn grenzen stuit. Jaspers: ‘Geen weten bestaat in zich 

afgesloten. Overal is er een rest als grens. (…) Niets is het eerste en niets het laatste. Alles in 

de wereld staat tussen deze imaginaire polen. Wat ik ook in de wereld begrijp (…) alles is een 

niet in zichzelf staande particulariteit (Jaspers, Philosophie I, 145 / 146 - vertaling Waanders, 

2018, 43). Duintjer wijst op transcendentale voorwaarden (grondoriëntatie) die aan 

levensovertuigingen ten grondslag liggen. Hij omschrijft het statuut van de transcendentale 

voorwaarden als volgt: ‘Met transcendentaal bedoelen wij niet iets wat buiten het menselijk 

bereik ligt [dus niet transcendent, AvG], noch een voorwerp binnen dat bereik [dus niet 

immanent, AvG], maar het bereik zelf waarmee we reeds vertrouwd zijn’ (Duintjer, 1966, 

17). Het gaat om een overkoepelend maatgevend kader van wat in een historische 

cultuurgemeenschap onder ‘zijnde’ (‘al wat is interpreteert en benadert’) wordt verstaan 

(Hoogland, 1992, 28). Plattel wijst er in het debat over de waardevrijheid van de economische 

wetenschap op, dat de Verlichting in haar strijd tegen autoritaire ideologieën zelf in de valkuil 

van haar eigen ideologie is gevallen: ‘Haar ideologie bestaat in het geloof alle 

vooronderstellingen te kunnen opheffen’ (Plattel, Het vraagstuk van positieve en normatieve 

economie, collegedictaat 1972 / 1973, 6). 

Het tweede vertrekpunt van de kritische analyse is Dooyeweerds zienswijze op de 

economie als normatieve wetenschap. Deze visie is gegrond in zijn modaliteitenleer en is de 

basis voor het vergelijken met het environmental economics-paradigma van Pearce en Turner 

en het ecological economics-paradigma van Daly en Farley. Daarbij is onderzocht of 

Dooyeweerds twee ontsluitende gezichtspunten, gebaseerd op zijn economische visie, de 

immanente spanningen in beide paradigma’s kunnen verminderen.  

De analyse van de twee paradigma’s is gedaan aan de hand van twee deelvragen: 

1. Op welke wijze wordt in beide paradigma’s bij het theoretisch reflecteren op het concept 

duurzame ontwikkeling recht gedaan aan de thematische uitdagingen (zie paragraaf 1.2.3.4) 

waarvoor dit concept stelt?  

a: Wat is de wetenschappelijke argumentatie en welke concepten spelen daarin een cruciale 

rol?  

b: Welke spanningen brengt de immanente kritiek van de twee economische 

duurzaamheidsparadigma’s aan het licht? 
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c: Op welke (impliciete) normatieve vooronderstellingen wijzen die?  

2. In hoeverre kan Dooyeweerds opvatting van het economische aspect, waarin hij recht 

probeert te doen aan de intrinsieke normativiteit daarvan, ontsluitende gezichtspunten bieden 

voor de gebleken spanningen en tegenstellingen in de beide onderzochte 

duurzaamheidsparadigma’s? 

Aan de hand van deelvraag 1 (1.a, 1.b en 1.c) zijn beide paradigma’s bevraagd op hun 

al dan niet impliciete normatieve vooronderstellingen. Uitgaande van deelvraag 2 is 

onderzocht of Dooyeweerds opvatting van de economie als een normatieve wetenschap 

oplossingen biedt voor de immanente spanningen in de beide onderzochte 

duurzaamheidsparadigma’s. Met mijn analyses wil ik een bijdrage leveren aan het normatief 

(her)kaderen van het economisch wetenschappelijk en het maatschappelijk-politieke debat 

over duurzame ontwikkeling. Voor beide economische paradigma’s, die ieder op een eigen 

wijze het concept duurzame ontwikkeling theoretisch reconstrueren, heb ik willen aantonen 

dat een eigen normatieve stellingname ten aanzien van duurzame ontwikkeling wenselijk is. 

Levensovertuigingen horen thuis in het economisch wetenschappelijk debat over duurzame 

ontwikkeling. Deze ontsluiting van het debat naar een zinduidingscontext kan ertoe bijdragen 

om ook in het maatschappelijk-politieke debat een plaats te creëren voor levens- en 

wereldbeschouwelijke opvattingen, zodat het debat uitnodigt tot bezinning op de vraag: 

duurzame schaarste - in wat voor samenleving willen we leven?  

 

7.3 Vruchtbaarheid van de filosofie van Dooyeweerd bij de analyse van de twee 

paradigma’s  

 

In deze studie is de filosofie van Dooyeweerd benut om impliciete normatieve 

vooronderstellingen in de twee geanalyseerde duurzaamheidsparadigma’s op te sporen om 

daarmee een nieuwe impuls te geven aan het economisch wetenschappelijk en 

maatschappelijk-politiek debat over duurzame ontwikkeling waarin levensovertuigingen een 

legitieme plaats hebben. Ook al is wetenschap in belangrijke mate gericht op het depolitiseren 

van de discussie over de wijze waarop verschijnselen functioneren in de ons omringende 

werkelijkheid, betekent dat nog niet dat het wetenschappelijke streven naar objectiviteit mag 

ontaarden in een ontkenning van de rol van levensbeschouwelijke en normatieve 

overtuigingen in de praktijk van de wetenschap. Wetenschap is als menselijke activiteit op 

allerlei manieren met waarden verbonden wat omwille van de intersubjectiviteit zoveel 
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mogelijk geëxpliciteerd zal moeten worden.72 73 Door juist ook aandacht te hebben voor de 

invloed van levensovertuigingen binnen de beide economische duurzaamheidsparadigma’s 

wordt duidelijk dat er grenzen zijn aan het objectiviteitsstreven in de wetenschap. Dit laatste 

is een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.  

 

Pearce en Turner 

Pearce en Turner weigeren expliciet rekenschap af te leggen van hun impliciete normatieve 

vooronderstellingen. In hoofdstuk 5 (par. 3.1) is aangetoond dat Pearce en Turner niet slagen 

in hun poging om hun benadering zonder immanente spanningen uit te werken. De concepten 

homo economicus, WTP en WTA en de ‘considered preferences’ die een cruciale rol spelen in 

hun argumentatie roepen immanente spanningen op. Redenerend langs neoklassieke 

economische denklijnen reduceren Pearce en Turner de duurzaamheidsproblematiek tot het 

niveau van het individu. Zij snijden de verwevenheid van het economisch aspect met het 

cultuur-historische en het sociale aspect van de werkelijkheid door. Dat impliceert dat de 

invloed van de sociaal-culturele context op de economische beslissingen van het individu 

(bestaande machtsverhoudingen, heersende ideologie, de invloed op de vorming van 

preferenties) niet in ogenschouw wordt genomen.74 Het economische is intrinsiek normatief 

en deze normativiteit krijgt betekenis door de verwevenheid van het economische met de 

verschillende dimensies van de werkelijkheid. De Dooyeweerdiaanse modaliteitenleer maakt 

het mogelijk om een samenhangende, meerdimensionale waardering door verschillende 

belangengroepen uit te drukken.  

Door zich te baseren op de economische premissen van de homo economicus, kan in 

de benadering van Pearce en Turner geen recht worden gedaan aan de gelaagde structuur van 

de duurzaamheidsproblematiek. De oplossing van de problematiek van duurzame 

ontwikkeling wordt afhankelijk gesteld van de rationeel onderbouwde individuele 

preferenties: de normativiteit die eigen is aan het economisch handelen (de economie als 

handelingswetenschap) wordt weggedefinieerd in de a-normatieve preferenties van de homo 

                                                 
72 Zie in dit verband wat Verbrugge e.a. schrijven over de noodzaak om cultuurhistorische en cultuurfilosofische 
vragen te stellen over de systeem van de vrije markt (Verbrugge, Buijs, van Baardewijk, 2018, 36). 
73 Shivant Jhagroe, verbonden aan de TU Eindhoven, benadrukt de noodzaak van een beleid gericht op een 
radicale duurzaamheid waarin aandacht is voor de structurele sociale, ecologische en economische ongelijkheid 
die verborgen aanwezig is in het vraagstuk van duurzaamheid. In zijn ogen is de groene zaak sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw in sterke mate gedepolitiseerd: ecologische politiek is geworden tot een 
‘winstgevend activisme’ (Jhagroe, 2018). 
74 Volgens Verhaeghe, hoogleraar psychodiagnostiek aan de Universiteit van Gent, creëert een samenleving die 
steunt op individualisering en competitiedrift persoonlijkheidsstoornissen als sociale angsten en depressies 
(Verhaeghe, 2012). 
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economicus. In het concept homo economicus komt een bijzondere opvatting van rationaliteit 

naar voren. Het is een opvatting die een natuurwetmatige constructie van de economische 

werkelijkheid mogelijk maakt: een instrumentele rationaliteit die losstaat van de 

werkelijkheid zoals die in de alledaagse werkelijkheid door mensen wordt beleefd. De 

werkelijkheid wordt gereduceerd tot het economische aspect waarin het debat over 

duurzaamheid wordt vernauwd tot een economische onvermijdelijkheidsretoriek: er is sprake 

van een economisch nihilisme waarin geen oog is voor de rijkdom van de dimensies van de 

werkelijkheid. Bij Dooyeweerd is de toegang tot de economische werkelijkheid niet 

gebaseerd op de natuurwetenschappelijke methode, maar is er veeleer sprake van een zoeken 

naar economische handelingsnormen die recht doen aan de scheppingsorde van de 

werkelijkheid ‒ een scheppingsorde die uitnodigt om te luisteren en te zoeken naar een daarin 

aanwezige zin (de mens als zinduider). Deze handelingsnormen zijn ook van economische 

aard, waarbij het gaat om een efficiënt gebruik van de middelen bij de productie gericht op de 

bevrediging van de behoeften. Juist de middelen en de behoeften zijn normatief verbonden 

met de scheppingsorde. In deze visie op de economie als een normatieve wetenschap horen 

normatieve standpunten wel thuis in de wetenschap en wordt ingegaan tegen het 

wetenschapsideaal. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om aan de intrinsieke 

normatieve structuur van het concept duurzame ontwikkeling recht te doen door een eigen 

normatieve stellingname. In de benadering van Pearce en Turner vallen de behoeften en 

middelen buiten het blikveld van de economie. Zij menen met deze economisch-technische 

benadering het normatieve karakter van duurzame ontwikkeling te kunnen neutraliseren. De 

vraag, in welk soort samenleving wij eigenlijk willen leven, dreigt te verdwijnen achter de 

horizon van economisch-technische oplossingen. De immanente kritiek brengt immanente 

spanningen in de benadering van Pearce en Turner aan het licht. Vanuit Dooyeweerds visie op 

de economie als een normatieve wetenschap, en de daaraan ontleende twee ontsluitende 

gezichtspunten, zijn alternatieve veronderstellingen aangereikt om deze spanningen op te 

lossen. Daarmee wordt het mogelijk om de discussie aan te gaan over de impliciete 

normatieve vooronderstellingen in de economische duurzaamheidstheorie van Pearce en 

Turner door te vragen naar de levensovertuigingen die schuilgaan in de benadering – een 

vraag die de economische benadering als een onruststoker belaagt. 
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Daly en Farley 

De benadering van Daly en Farley komt tegemoet aan de verschuiving in de economische 

problematiek die samenhangt met duurzame ontwikkeling, te weten de klimaatproblematiek 

en de daarmee samenhangende noodzaak van de vergroening van de economie. In ecologische 

termen bezien zijn we een nieuw tijdperk ingetreden. Door sommige klimaatwetenschappers, 

ecologen en filosofen wordt dit nieuwe tijdperk geduid als het antropoceen: 75  een 

tijdsgewricht waarin de mens de drijvende kracht is die de aarde modelleert en de stabiliteit 

van de aarde in gevaar brengt. Rotmans: ‘De belangrijkste manifestatie van het antropoceen is 

klimaatverandering, een van de belangrijkste opgaven waar wij als mensheid voor staan’ 

(Rotmans, 2017, 11). De zorg voor de ecologische problematiek is voor Daly en Farley de 

prikkel om hun ecologisch-economisch paradigma te ontwikkelen. Met hun benadering 

komen zij voor een (belangrijk) deel tegemoet aan de bezwaren die tegen het paradigma van 

Pearce en Turner konden worden ingebracht. Toch wordt ook hun alternatief nog door 

immanente spanningen gekenmerkt. Ook zij duiden op een niet expliciet gemaakte 

normatieve stellingname. Zonder een dergelijke stellingname kunnen zij echter geen recht 

doen aan het intrinsiek normatieve karakter van het vraagstuk van duurzame ontwikkeling. 

Anders gezegd: vanuit hun wetenschapsideaal geven Daly en Farley zichzelf geen ruimte om 

hun normatieve uitgangspunten te expliciteren, die zij echter nodig hebben om recht te 

kunnen doen aan het intrinsiek normatieve karakter van duurzaam economisch handelen.  

De immanente spanningen in de benadering van Daly en Farley worden veroorzaakt 

door de concepten absolute schaarste, ‘ultimate end’ en het daarmee samenhangende 

mensbeeld van de person-in-community. Bij het duiden van het concept absolute schaarste 

(‘full world’) doen Daly en Farley niet uitsluitend een beroep op een theoretische 

argumentatie, maar spelen ook (levensbeschouwelijke) opvattingen over de planeet aarde en 

de positie van de mens daarin een rol. In de uitwerking van het concept blijven Daly en Farley 

evenwel vaag over deze levensbeschouwelijke opvattingen. Uit de beschrijving die Daly en 

Farley geven van het concept ‘ultimate end’ blijkt een kwalitatieve mensvisie. Daarbij zijn 

                                                 
75  De term antropoceen is geïntroduceerd door de Nederlandse Nobelprijswinnar Crutzen en zijn 
wetenschapscollega Stoermer. Met deze term wilden zij aangeven dat vanaf de Industriële Revolutie de mens 
van meer invloed is op de aarde en de atmosfeer dan alle natuurlijke factoren bij elkaar. Daarmee kwam er een 
eind aan de natuur als een altijd betrouwbare en onuitputtelijke productieve bron. Crutzen en Stoermer: 
‘Considering these and many other and still growing impacts of human activities on earth and atmosphere, and at 
all, including global, scales, it seems to us more than appropriate to emphasize the central role of mankind in 
geology and ecology by proposing to use the term ‘‘anthropocene’’ for the current geological epoch. The 
impacts of current human activities will continue over long periods’ (Crutzen & Stoermer, 2000).  Marxistisch 
geïnspireerde auteurs spreken eerder van het capitaloceen – deze auteurs schrijven de vernietiging en uitputting 
van de biosfeer toe aan de kapitalistische productiewijze (zie Moore e.a., 2016). 
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normatieve noties over de mens en zijn relatie tot de wereld in het geding. Voor hun 

kwalitatieve mensvisie hanteren Daly en Farley het concept person-in-community. Dit concept 

omvat een drietal, onderling tegenstrijdige, visies op menszijn in: de homo economicus, de 

homo reciprocans en de homo communicus. Deze drie mensbeelden zijn nodig om de 

maatschappelijke waarden duurzame schaalgrootte van de economie en een daarbij 

aansluitende (normatieve) rechtvaardige verdeling van inkomen en rijkdom te verenigen met 

een efficiënte allocatie van de middelen. Het blijft echter onduidelijk hoe Daly en Farley deze 

drie concepten van mens-zijn binnen het concept person-in-community met elkaar kunnen 

verenigen.  

De visie van Dooyeweerd op de economie kan ontsluitende gezichtspunten aanreiken 

voor de spanningen in de benadering van Daly en Farley. Met name valt hier te denken aan 

Dooyeweerds opvatting, dat de vraag welke middelen worden ingezet voor het voorzien in 

behoeften, van normatieve en van economische is (de normatieve omkadering van het 

economische). Waar Dooyeweerd spreekt van behoeften en middelen, spreken Daly en Farley 

van de beneden- en de bovengrens van het economisch proces. Zij benadrukken dat zij deze 

grenzen binnen het blikveld van de economie willen brengen: behoeften en middelen zijn 

volgens hen geen data, maar dienen juist als normatieve componenten (langs de route van het 

maatschappelijk-politieke debat) in de economische beschouwing betrokken te worden. 

Anders gezegd: zij brengen hier een normatieve component in binnen de economische 

beschouwingswijze, maar slechts als empirisch aangetroffen normatieve opvattingen van 

economische actoren die invloed uitoefenen op het economische proces: de maatschappelijke 

waarden duurzame schaalgrootte van de economie en een rechtvaardige verdeling van 

inkomen en rijkdom. Deze door Daly en Farley voorgestelde maatschappelijke kadering van 

het economisch proces sluit aan bij Dooyeweerds visie van de economie als een intrinsiek 

normatieve wetenschap, met name het ingebed zijn van het economische in een gelaagde 

structuur van de werkelijkheid. Het ontsluitende gezichtspunt dat Dooyeweerd in dezen kan 

aanreiken aan de benadering van Daly en Farley is de overweging om hun mens- en 

maatschappijvisie te verduidelijken en op die manier een expliciet geformuleerde eigen 

normatieve positie in te nemen. Met andere woorden: om meer expliciet te zijn wat betreft de 

levensovertuigingen die ten grondslag liggen aan de beneden- en de bovengrens van het 

economisch proces. De maatschappelijke kadering waarvan sprake is bij Daly en Farley geeft 

de grenzen aan van het economisch handelen van het economisch subject, maar binnen deze 

begrenzing kan dat subject zijn economische rationaliteit doen gelden. De normativiteit van 

de benadering van Daly en Farley is het toepassen van een descriptieve norm. Echter, het 
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toepassen van een descriptieve norm betekent niet dat Daly en Farley recht doen aan de 

intrinsieke normativiteit van het economische. Door de eigen levensbeschouwelijke positie in 

de analyse van de economische duurzaamheidsproblematiek te expliciteren, kan in het 

wetenschappelijke debat over duurzaamheid recht worden gedaan aan de intrinsieke 

normativiteit van het economische handelen. De rijkdom van dergelijke debatten ligt dus niet 

in het verkrijgen van eenstemmigheid in levensovertuigingen, maar in het expliciteren en ter 

discussie stellen van de levensovertuiging in het debat. Waarden als duurzaamheid en 

rechtvaardige verdeling van inkomen vragen om structureel onderhoud. Of misschien beter 

gezegd, de mens vereist structureel onderhoud in levens- en wereldbeschouwelijke zin. Dit 

vergt een voortgaand maatschappelijk debat waarin het erom gaat, hoe de vrijheid van 

handelen van het individu te verenigen met het veilig stellen van een duurzame ontwikkeling 

van de samenleving. 
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Epiloog  

 

Eén troost blijft:  

Er is in ieder woord een woord, 

Dat tot het onuitgesprokene behoort; 

Er is in ieder deel een deel 

Van het ondeelbare geheel,  

Gelijk in elke kus, hoe kort, 

Het hele leven meegegeven wordt. 

 

(Abel Herzberg, uit ‘Drie rode rozen’) 

 

In het voorwoord heb ik geschreven dat Dooyeweerd een ontdekking voor mij is. Met zijn 

filosofie heeft hij mij een taal aangereikt die aansluit bij de ervaringen en de daaraan 

gekoppelde vragen uit mijn jeugdjaren. Vragen vanuit verwondering: vragen die altijd 

bedreigd werden door antwoorden vanuit een soort van nuchtere instrumentele redenering, 

van A naar B de dagen door. De jeugdervaringen van het mij gedragen voelen door een 

alomvattend geheel – omspoeld door Zeeuwse wateren, beschermd door stoere dijken, een 

hoge hemel waarin dat alles samenkwam - kregen een andere lading door een droomervaring. 

Het was een koortsdroom, toen ik 9 of 10 jaren op mijn kerfstok had staan, die mij uit 

evenwicht heeft gebracht. Een droom waarin ik uit bed viel en wegzweefde vanuit het huis in 

Nieuwerkerk – de ruimte en de tijd in. De schrik, of was het de vrees voor het eindeloze, ik 

weet het niet. Mijn moeder had als antwoord op mijn vragen bij het ontbijt: ‘Eet eerst maar 

eens je boterham met pindakaas op. Zo veel tijd heb ik niet’. En de dag was ingezet. De orde 

der dingen die gedaan moesten worden kreeg weer greep op mij. Maar de ingrijpende ervaring 

van het wegzweven heeft mij nooit meer verlaten. Ze is een metgezel geworden in de vorm 

van vragen. Vertrouwd dichtbij, steeds nieuwe vragen vanuit verwondering: vragen die maar 

niet konden landen omdat ik de woorden niet had. De taal van Dooyeweerd heeft mij 

geholpen om die vraag-verwondering veilig te stellen door een landingsplaats te vinden voor 

mijn vragen, of anders gezegd: hoe mijn-in-de-wereld-zijn te duiden.  

Het menselijk bestaan is wezenlijk verbonden met de toekomst. De openheid naar de 

toekomst impliceert dat de mens niet met zichzelf samenvalt: de hoop die de mogelijkheden 

van de toekomst aan het licht brengt, ons verlangen, onze verwachtingen, om te kunnen 
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geloven in het toekomstperspectief van het goede leven. Menselijk zijn is zowel een feit als 

een kans: wij leven in het spanningsveld van mogelijkheid en feitelijkheid, oorspronkelijkheid 

en gebondenheid, zinschepping en zinsgebondenheid. De dubbelzinnigheid van het bestaan 

drukt zich uit in paradoxen die nu eenmaal eigen zijn aan het menselijk bestaan. In het  

huidige tijdperk zijn dat met name paradoxen die samenhangen met de milieuproblematiek.  

Deze paradoxen vragen om een dialoog over de normativiteit van samen-leven,  om te zoeken 

naar een ‘steeds’ voorlopig antwoord op de vraag: in wat voor samenleving willen wij 

eigenlijk leven? Deze vraag is fundamenteel in die zin dat daarmee het gegeven van de 

levensbeschouwelijke pluraliteit in het licht wordt gesteld. De verschillende perspectieven van 

waaruit een ieder van ons zich verhoudt tot de werkelijkheid kunnen niet tot elkaar worden 

gereduceerd. Zij vragen om een gesprek, een uitwisseling van waardeperspectieven en een 

maatschappelijk-politiek debat: de verschillende ideeën over het goede leven met elkaar in 

gesprek brengen. Arendt: ‘Slechts in de vrijheid van ons spreken met elkaar, verschijnt de 

wereld, datgene waarover we spreken, in haar objectiviteit en als zichtbaar in al haar facetten’ 

(Arendt, 2005, 128 / 129). 

Het verschijnen van de wereld in mijn spreken roept de vraag op hoe ik mijzelf 

verhoud tot het probleem van duurzame ontwikkeling: een problematiek waar ik niet alleen 

persoonlijk verantwoordelijk voor ben, maar die zich ook manifesteert binnen een 

maatschappelijke context waar ik deel van uitmaak. De problematiek van de duurzame 

samenleving is een kans om ons op het spoor te zetten van het zoeken naar een voorlopig 

antwoord op de vraag in wat voor samenleving wij eigenlijk willen leven: een appellerend 

vragen dat probeert de mogelijkheden te doen verschijnen. Als mens word ik uitgedaagd om 

mij niet over te geven aan de onverschilligheid, aan het ‘zomaar-zijn’. Heschel: ‘De 

ontoereikendheid van zo maar zijn zet de mens aan tot meer-dan-zijn. Tot aanzijn te roepen, 

betekenis te verwerven. Wij overstijgen zijn door tot aanzijn te roepen: gedachten, dingen, 

nageslacht, daden’ (Heschel, 1992, 108). Welke antwoorden willen wij geven op duurzame 

schaarste? Duurzaam, omdat wij als mens blijvend geconfronteerd worden met schaarste (in 

verschillende vormen) en de daarmee samenhangende verdelingsvragen; en duurzaam in die 

zin, dat schaarste vraagt om de bereidheid de eigen leefstijl en de daarachter liggende 

levensovertuigingen aan de eisen van duurzaamheid te toetsen. Het kenmerk van menselijk 

zijn is volgens Heschel niet het zijn zelf, maar dat wat gedaan wordt met zijn: de 

vermenselijking van zijn, de omzetting van een zwijgend gegeven in een bestaan waarin 

mensen het verschil kunnen en willen maken. De tragiek van het menselijk bestaan is 
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onlosmakelijk verbonden met misvattingen over ons eigen zijn hetgeen zich ook uit in vormen 

van maatschappelijke onverenigbaarheid. 

Daarbij is het van groot belang vragen te formuleren die het debat rond duurzame 

ontwikkeling kunnen openen naar de context van wat wij verstaan onder het goede leven: in 

een bezinningsproces achterhalen, articuleren en expliciteren van dat wat wij belangrijk 

vinden. Daarbij spelen allerlei waarden die allemaal op zichzelf belangrijk zijn. In een 

dergelijk gesprek is het van belang dat de economie niet alleen wordt geduid met maatstaven 

die aan het economisch systeem zelf zijn ontleend, maar ook in termen van ‘het goede’ 

waarnaar wordt gezocht. Of, in de woorden van Kate Raworth, ‘wij hebben een economie 

nodig waarin het ons goed gaat, ongeacht of de economie groeit of niet’ (Raworth, 2017, 

251). Zij verwijst daarbij naar Keynes die aan het eind van zijn leven schreef dat de economie 

zich moet richten op de werkelijke problemen van het leven en van de menselijke relaties, van 

de scheppingen en van het menselijk gedrag en de godsdienst. Het inbrengen van 

overwegingen in het maatschappelijk debat, niet om het gelijk te halen, maar om te 

verhinderen dat het publieke domein in morele zin leeg blijft en te voorkomen dat een 

economisch-technisch efficiëntiecriterium als regulator van de samenleving de rol van levens- 

en wereldbeschouwelijke opvattingen onderdrukt.  
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Summary 

 

Environmental economic theories and theories about the effects of environmental policies are 

used to substantiate policy advice in the field of sustainability. For the social debate on 

sustainable development, it is important to clarify as clearly as possible the assumptions that 

underlie the applied environmental economic theory. Klant (1987) and others point out that 

the structure of "nature" in economic science, unlike in the natural sciences, is part of culture. 

This cultural influence on economics causes economists to accept a hypothesis for reasons 

other than those based on empirical test results. The intertwining of science and beliefs is 

therefore also important in the theoretical reconstruction of the concept of sustainable 

development in an economic paradigm.  

In this study, I focus on two economic paradigms: the environmental economics 

paradigm of Pearce and Turner and the ecological economics paradigm of Daly and Farley. 

Both paradigms play an important role in the economic, scientific and socio-political debate 

on sustainable development. In the two paradigms, the concept of sustainable development is 

elaborated theoretically in its own way. In this study I subject both paradigms to a critical 

analysis with the help of Dooyeweerd's conception of "transcendental criticism" and I make a 

comparison with Dooyeweerd's view of economics as a normative science. The transcendental 

criticism of Dooyeweerd distinguishes itself from two other forms of criticism: immanent and 

transcendent criticism. Immanent criticism criticizes a theory or paradigm from within. 

Transcendent criticism is based on other assumptions, from the outside. Transcendental 

criticism is an attempt to theoretically show that a certain paradigm or theory is based on 

implicit or implicit pre-theoretical (extra-scientific) assumptions. These presuppositions, 

implicit or even concealed, lead to immanent tensions in the paradigm or theory and should, 

therefore, be explicitly considered or reconsidered. These "smuggled in" assumptions are 

often of a normative and/or philosophical nature. Because Dooyeweerd links controversial 

claims to this latter form of criticism, I  use a "minimum variant" of transcendental criticism 

in this study proposed by Hoogland, namely transcendental criticism interpreted as 

argumentation in an evocative sense.  

The two economic paradigms offer a theoretical elaboration (reconstruction) of the 

concept of sustainable development. This concept is intrinsically normative. Sustainable 

development cannot be imagined without normative notions of what sustainable action is or in 

which way resources are handled in a good (economical) way to prevent exhaustion or 
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irreparable damage. In other words, there are normative positions at stake in the issue of 

sustainable development and these must be explicitly mentioned. The concept of sustainable 

development cannot, therefore, be adequately theoretically reconstructed without certain 

normative and/or philosophical assumptions. Tensions in theory arise when the approach 

attempts to meet the scientific ideal that states that normative positions do not belong to the 

field of science by keeping normative assumption implicit, while normative presuppositions 

are nevertheless necessary to do justice to the concept of sustainability. We use Dooyeweerd's 

view of the economy as an intrinsic normative science to offer to both economic paradigms 

suggestions that reduce this kind of tensions.  

In my argument, I want to show that normative and/or philosophical presuppositions, 

even though they cannot be scientifically justified or substantiated, must be brought up for 

discussion in the economic scientific argument. The economy, which is a science of action, 

always implicitly asks what good economic action is. Four steps are distinguished in the 

analysis of the two economic paradigms, which answer the following questions:  

1. In which way is a theory or theoretical paradigm reflecting on the intrinsically 

normative concept of sustainable development (the scientific argumentation) and what are the 

central concepts in this? (Sub-question 1.a).  

2. What tensions does the immanent criticism of a certain theory or theoretical 

paradigm reveal? (Sub-question 1.b).  

3. Do these tensions have to do with the "intrinsically normative" nature of the 

question studied and do they point to implicit philosophical or normative presuppositions or 

not? (Sub-question 1.c).  

4. Is it possible to propose alternative philosophical or normative presuppositions that 

could resolve the tensions? (Sub-question 2).  

 

Chapter 1 starts with an explanation of the cultural influence on economic science. It is made 

clear how the intertwining of science and beliefs plays a role in the theoretical reconstruction 

of the concept of sustainable development in an economic paradigm. I explain why in the 

study I chose the environmental economics paradigm of Pearce and Turner and the ecological 

economics paradigm of Daly and Farley. After this explanation, the concept of sustainable 

development is explained. The coherence and distinction between the economic, social and 

environmental dimensions of the Brundtland definition of sustainable development are 

discussed. The thematic challenges that the theoretical consideration of this concept in an 

economic sustainability paradigm invites are determined. The following challenges are 
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mentioned: how to work out the normative definition of the concept of sustainable 

development; how to think the coherence between the economic, social and ecological 

dimensions of the concept; and how to do justice to the collective nature of the concept? I 

give an outline of the international and national sustainability policy after the publication of 

the Brundtland Report. This sketch makes clear that the Brundtland definition of sustainable 

development, which focuses on the three dimensions, still underlies the policy advices and 

documents on sustainable development.  

 The concept of paradigm is then briefly discussed and the paradigmatic dividing line 

between the environmental economics approach of Pearce and Turner and the ecological 

economics paradigm of Daly and Farley is explained. The paradigmatic dividing line between 

the two paradigms concerns the difference in the way in which the coherence between science 

and beliefs is approached. The Dooyeweerd philosophy is then introduced. It explains how the 

research question of this study was inspired by his philosophy. I indicate that Dooyeweerd's 

philosophy is not used in the study in an anti-thetic sense. Dooyeweerd also recognizes that 

science is an attempt to objectify our view of reality - and therefore implicitly an attempt to 

depoliticize the social debate about it. But at the same time, he wants to point out that the 

pursuit of scientific neutrality itself is limited and should not be a reason to simply ignore the 

philosophical component in science.  

Chapter 2 focuses on Dooyeweerd's philosophy. I describe how Dooyeweerd has 

elaborated his two basic insights in his transcendental criticism and theory of modalities, 

respectively. The chapter aims to clarify how the research question is inspired by these 

insights. The chapter starts with the interpretation of transcendent, immanent and 

transcendental criticism. The distinction is important for the critical analysis of both economic 

paradigms. Next, I describe and explain Dooyeweerd's transcendental criticism. Because the 

claims that Dooyeweerd makes to his transcendental criticism have been disputed in literature, 

I focus on Hoogland's so-called ‘minimal variant’ of this criticism by interpreting the 

transcendental criticism as an ‘evocative argument’. Such an argument is not of a logically 

binding nature, but it raises the question whether a transcending point of view can shed light 

on the demonstrated tensions in a certain theory that may be caused by the point of view used. 

An ‘evocative argument’ can offer a disclosing point of view to understand the tensions that a 

particular theory evokes. After this interpretation of transcendental criticism, I describe 

Dooyeweerd's theory of modalities. In this theory, Dooyeweerd elaborates on his ontology of 

what he consistently calls ‘created reality’. He distinguishes fifteen different modal aspects of 

reality. These aspects are included in a mutual coherence of non-normative and normative 
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aspects. The normative dimensions are not added by moral or ethical considerations but are 

inherent to the modal aspects. After describing the theory of modalities, Dooyeweerd's 

conception of economics is described as an intrinsic normative science. This provides the 

foundation for comparing Dooyeweerd's view of economics as normative science with the 

environmental-economic paradigm of Pearce and Turner and the ecological-economic 

paradigm of Daly and Farley. To further clarify Dooyeweerd's vision of economic science, I 

discuss the differences between his vision and the neoclassical economic vision. In a separate 

subsection, I compare Dooyeweerd's vision of economic science with three other views on 

economics. With this comparison, I want to clarify how Dooyeweerd's value-laden approach 

relates to other views on the economy and how Dooyeweerd understands the scarcity concept.  

Chapter 3 describes Pearce and Turner's environmental-economic paradigm. First I 

have highlighted the neoclassical roots of this paradigm. Subsequently, the current relevance 

of the neoclassical foundations as used by Pearce and Turner in their environmental 

economics paradigm is discussed. On the basis of recent literature, it is shown that the 

neoclassical economic vision is still the dominant theoretical paradigm in environmental 

economics in its research into sustainable development. On the basis of six themes, namely 

the interaction between economy and environment, sustainable economic development, 

external effects, Pareto optimality and the Coase-theorem, ethics and intergenerational justice, 

the valuation issue of environmental provisions, and methodological individualism and the 

homo economicus, I describe then Pearce and Turner's paradigm. Crucial in this approach is 

that the issue of sustainable development is ultimately a matter of individual preferences. 

With their theoretical reconstruction of the concept of sustainable development, Pearce and 

Turner make it possible to assign an important role in the solution of the sustainability issue to 

the market.  

Chapter 4 is a description of the ecological-economic paradigm of Daly and Farley. 

The chapter begins with a description of the political-cultural and neoclassical economic 

context of the ecological-economic paradigm, followed by critical remarks of Daly and Farley 

on the neoclassical economic approach to sustainable development. Subsequently, I describe 

how Daly and Farley work out their paradigm. The view of Daly and Farley can be 

characterized by two starting points: the biophysical bondage of the economic process and the 

moral-ethical framework of the goals of production. They want to do justice to these starting 

points in their theoretical elaboration of the concept of sustainable development. They 

advocate an institutional framework for ecologically responsible policy and formulate three 

basic objectives of this policy, namely sustainable development of the economy, fair 
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distribution of income and wealth, and efficient allocation of means of production. Daly and 

Farley emphasize that the first two goals concern social values that cannot be articulated by 

the market. These values are the results of a socio-political debate and co-determine the 

boundaries to which an efficient allocation of resources is bound.  

In Chapter 5 I present a critical analysis of the environmental-economic paradigm of 

Pearce and Turner on the basis of the first sub-question. First, I list the concepts that play a 

crucial role in the elaboration of the thematic challenges of the concept of sustainable 

development. I then investigate in an immanent criticism what tensions arise in this approach. 

The analysis shows that Pearce and Turner are unable to elaborate on the concept of 

sustainable development in their approach without tensions. The tensions are particularly 

related to the concepts of homo economicus and the assumption of methodological 

individualism, the use of willingness to pay and willing to accept as a method of valuing 

environmental goods and the use of the concept of considered preferences. With these 

concepts, which are necessary to do justice to the concept of sustainable development, 

normative assumptions are introduced into the theory in an implicit way. On the basis of the 

concept of the rationally acting homo economicus, Pearce and Turner can reduce the problem 

of sustainable development to an economic-technical issue. The implicit normative 

assumption associated with the concept of homo economicus is the assumed rational focus on 

individual well-being. In this way the solution to the problem of sustainable development is 

made dependent on rationally substantiated individual preferences. The morality of economic 

action is concealed in the preferences of the homo economicus that are considered to be 

normative but are cut apart from the socio-cultural context. Whereas Pearce and Turner try to 

reduce the valuation of environmental goods to individual preferences, the Dooyeweerdian 

theory of modalities makes it possible to express a coherent, multi-dimensional valuation by 

different interest groups.  

Chapter 6 contains further analysis of the paradigm of Daly and Farley. Whereas 

Pearce and Turner attempt to theoretically reconstruct the (normative) concept of sustainable 

development in a value-free economic approach to meet the scientific ideal that normative 

views do not belong in science, Daly and Farley emphasize the normative nature of their 

approach. However, there are also tensions in the approach of Daly and Farley. In the 

concepts of absolute scarcity and person-in-community that they use, implicit normative 

opinions appear. Although they acknowledge a descriptive norm,  the own normative position 

is not worked out coherently and therefore remains implicit. This lack of one's own normative 

position is expressed in immanent tensions. For example, the qualitative concept of man, 
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assumed by Daly and Farley, includes the person-in community, in addition to the homo 

economicus, the homo reciprocans and the homo communicus. However, the value-free 

nature of the homo economicus is irreconcilable with the normative (cooperative and 

community) character of the person-in-community. From Dooyeweerd's view of economics as 

an intrinsic normative science, the approach of Daly and Farley can be challenged to further 

clarify the pre-theoretical point of view and to clarify which idea about the origin and 

coherence of reality is present in it (the relationship God-man-world). In this way, the 

approach of Daly and Farley can be opened up to a multi-aspect analysis of the issue of 

sustainable development, in which not only the different dimensions of reality are weighed 

and measured, but in which they also refer to each other and point over themselves to a deeper 

meaning that expresses itself in coherence.  

Chapter 7 includes some final considerations of the study. First, Dooyeweerd's 

philosophy as a source of inspiration for my study is discussed. Next, I discuss the purpose of 

the analysis of the environmental economics paradigm of Pearce and Turner and the 

ecological economics paradigm of Daly and Farley. I explain the fertility of Dooyeweerd's 

philosophy for the analysis of the two paradigms. Theories can be subject to tensions for 

many reasons. Dooyeweerd's philosophy is eminently suited to uncover tensions that result 

from implicit and hidden philosophical viewpoints. The theoretical reconstruction of the 

intrinsically normative concept of sustainable development in an economic paradigm requires 

a normative position from the economist(s) involved. Furthermore, for both paradigms, it was 

investigated how alternative assumptions could be considered from Dooyeweerd's view of the 

economic modal aspect. Given the tension between natural law and moral-ethical freedom in 

the approach of Pearce and Turner, it has suggested to start a discussion about the place of 

normative-ethical aspects in that approach. On the basis of Dooyeweerd's vision of the 

economy, the invitation to Daly and Farley has been formulated to be more explicit in their 

approach about the beliefs underlying the starting points in their approach. 
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