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Van valse beloften naar wenkend perspectief
Paul de Beer
Wie tien jaar geleden een discussie over de relatie tussen economische groei en
geluk was gestart, zou waarschijnlijk overladen zijn met hoon. Praten over ‘geluk’,
laat staan dit met beleid willen bevorderen, dat was typisch zo’n aberratie van de
jaren zestig en zeventig, waar we gelukkig (sic) vanaf waren. Geluk is nu eenmaal
niet maakbaar, en landen waar dit wel geprobeerd is, zijn steevast met
onderdrukking en dictatuur geëindigd.
Anno 2005 lijkt het echter weer bespreekbaar om ‘geluk’ als politiek thema op te
pakken. Althans, als de commentaren in deze en de vorige Waterstof op mijn artikel
‘De valse beloften van economische groei’ op één punt overeenstemmen, dan is
het wel dat ze geluk een serieus thema vinden. Nu heeft dit, zo moet ik toegeven,
natuurlijk ook te maken met de personen die ik heb gevraagd om hun reactie te
geven. Maar niettemin: het feit dat enkele gerenommeerde economen (Hartog en
Prast), sociologen (Veenhoven) en filosofen (Den Hartogh en Claassen) bereid
waren serieus op mijn verzoek in te gaan, maakt duidelijk dat het thema geluk niet
meer is voorbehouden aan romanschrijvers en naïeve wereldverbeteraars. Er valt
ook wetenschappelijk iets zinnigs over te zeggen. Bovendien publiceerde
anderhalve maand na mijn bijdrage in Waterstof PvdA-kamerlid Diederik Samsom
een artikel in de Volkskrant (opgenomen in de vorige Waterstof) dat in grote lijnen
dezelfde strekking heeft: het wordt tijd dat de politiek ? dus ook de PvdA! ? haar
fixatie op economische groei inruilt voor verbetering van de kwaliteit van het leven.
Deze instemming met het thema betekent ? gelukkig! ? nog niet dat mijn
commentatoren het ook met elkaar eens zijn. Allereerst trekt zowel Henriëtte Prast
als Ruut Veenhoven in deze Waterstof mijn stelling in twijfel dat economische groei
mensen niet gelukkiger maakt. Prast wijst erop dat economische groei wel degelijk
samengaat met ontwikkelingen ? minder werkloosheid, nieuwe medische
technologie ? die bijdragen aan het menselijk geluk. Veenhoven merkt op dat
economische groei in arme landen wel samengaat met een toename van het geluk
van de bevolking, terwijl dit in sommige rijke landen, zoals Italië, ook het geval is.
Maar overigens erkent hij dat het niet duidelijk is of dit aan de economische groei
zelf te danken is.
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Laat mij onmiddellijk duidelijk maken dat mijn stelling niet was dat economische
groei onmogelijk kan samengaan met een gelukkiger bevolking. In arme landen is
dit in het algemeen inderdaad wel het geval. Waar het mij om gaat is dat dit in rijke
landen niet langer vanzelfsprekend is. Ik heb dan ook zeker geen pleidooi willen
houden tegen iedere vorm van economische groei. Maar economische groei, zo
luidt mijn stelling, biedt geen enkele garantie voor een groter geluk. Economische
groei als zodanig zou daarom niet langer een hoofddoelstelling van sociaaleconomische politiek moeten zijn. Maar dit betekent dat ik ook een pleidooi voor
nulgroei of zelfs voor economische krimp zinloos vind. “Groei is een fetisj”, stelt
Govert den Hartogh in deze Waterstof terecht. Maar groei in bepaalde sectoren ?
zoals de gezondheidszorg en onderwijs en onderzoek ? kan zeker bijdragen aan
ons geluk, zoals ook Joop Hartog in zijn commentaar stelt. Des te navranter is het
dat juist in die sectoren de regering al jarenlang streeft naar beperking van de groei!
Den Hartogh betwist weliswaar niet dat economische groei met weinig of geen extra
welzijn gepaard gaat, maar hij stelt dat het zonder groei ? laat staan in geval van
economische krimp ? nog erger zou zijn. Hoe voorkomen we dat zonder
economische groei de werkloosheid oploopt en mensen des te heftiger met elkaar
de strijd aangaan om de schaarse beschikbare goederen? Den Hartogh meent zelfs
dat de stabiliteit van de samenleving in het geding is. Dit zijn vragen waarop ik
(nog) geen bevredigend antwoord heb. Korter werken en herverdeling van werk zijn
natuurlijk de voor de hand liggende instrumenten om werkloosheid tegen te gaan
(zie ook het artikel van Samsom), maar de praktijk ? zie de arbeidstijdverkorting in
de jaren tachtig van de vorige eeuw ? heeft geleerd dat dit niet vanzelf een
oplossing biedt. Afzien van economische groei in een internationale context van
globalisering en toenemende concurrentie is evenmin eenvoudig. Toch houd ik
vooralsnog vast aan mijn stelling dat dit alles niet onmogelijk is als eenmaal het
besef breed is doorgedrongen dat een vlucht naar voren in de vorm van
economische groei ons uiteindelijk ook niet verder helpt.
Joop Hartog doorbreekt, naast het taboe op het afzien van economische groei,
gelijk nog maar een ander taboe: dat van de bevolkingspolitiek. Ik ben het van harte
met hem eens dat een kleinere bevolking in ons overvolle land in ieder geval het
gebrek aan ruimte zou verminderen. Het is hoog tijd dat we de discussie aangaan
hoe dit ? zonder onze toevlucht te nemen tot gedwongen geboortenbeperking en
xenofobie ? een wenkend toekomstperspectief zou kunnen worden.
Rutger Claassen maakt in zijn commentaar in de vorige Waterstof een nuttig
onderscheid tussen de intrinsieke waarde, de economische waarde en de
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welzijnswaarde van (de neveneffecten van) economische groei. Ik ben het met hem
eens dat de welzijnswaarde van economische groei er uiteindelijk het meest toe
doet. Maar Claassen gaat eraan voorbij dat de intrinsieke waarde en economische
waarde ook weer van invloed zijn op die welzijnswaarde. Wie aan de natuur een
intrinsieke waarde toekent lijdt welzijnsverlies als er natuur verloren gaat. En als
congestie of milieuvervuiling de economische mogelijkheden beperkt, zodat we ons
meer moeten inspannen om dezelfde materiële welvaart te realiseren, werkt dat
uiteindelijk ook negatief door in ons welzijn.
Een tweede punt dat Claassen maakt, is dat de onderlinge concurrentie in een op
groei gerichte samenleving ook vooruitgang oplevert in de vorm van nieuwe of
betere producten. Bovendien kan competitie als zodanig bevredigend zijn, stelt hij.
Dat ben ik met hem eens. Hij geeft zelf echter aan dat die concurrentie en de rat
race ook negatieve bijwerkingen hebben. Vooral het feit dat zij steeds meer van
onze aandacht en energie lijken op te slorpen en hierdoor afleiden van zaken die
zoveel meer (kunnen) bijdragen aan ons geluk, vind ik zorgelijk. Een carrière, een
hoog inkomen, een mooi huis en een dure auto worden hierdoor hoger
gewaardeerd dan bevredigende sociale relaties, een zinvolle (vrije)tijdsbesteding,
maatschappelijke participatie en ? waarom niet? ? rust.
Tot slot onderschrijf ik Claassens stelling dat de weg die we moeten bewandelen
die van de institutionele veranderingen is en niet die van de ‘cultuuromslag’, die zich
immers niet van bovenaf laat verordonneren. Ik hoop dat hij gelijk heeft dat een
zekere beperking van individuele keuzemogelijkheden hierbij op minder
weerstanden hoeft te stuiten dan ik in mijn discussiestuk vreesde.
Na deze commentaren ? Waterstof staat nog steeds open voor reacties van lezers
? zal Waterland zich de komende tijd buigen over de mogelijkheden voor een beleid
dat niet economische groei centraal stelt maar de kwaliteit van het bestaan en een
duurzame ontwikkeling. We houden u op de hoogte!
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