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Marktgeschillen
De mogelijkheid van normatieve stellingnamen bij 
waardeconflicten omtrent markten

1. Inleiding

Zelfs keiharde apologeten van de markt durven nauwelijks
te bestrijden dat markten meestal als een middel
beschouwd dienen te worden en niet als een doel op zich-
zelf. In de regel zijn marktwerkingen namelijk instrumen-
ten ter realisering van doeleinden die al lijken vast te lig-
gen. In concreto werd en wordt de markt als een efficiënt
middel beschouwd om de welvaart van een bepaald collec-
tief te verbeteren. Wanneer men ervan uitgaat dat de
markt idealiter als een collectieve activiteit van – althans in
dit opzicht – vrije subjecten opgevat kan worden, dan valt
te verwachten dat het doel waarvoor de markt als middel
wordt ingezet, het resultaat van een voorafgaande sociale
keuze vormt. Inderdaad laat de geschiedenis zien dat op
het moment dat de welvaart van een hele natie als een poli-
tiek te realiseren doel naar voren trad, ook het idee van de
markt theoretisch hoogstaande uitwerkingen vond, al kan
hier uiteraard geen strikte chronologische volgorde wor-
den aangewezen. Dat de algemene welvaart daadwerkelijk
het resultaat is van een – zij het indirecte – sociale keuze,
kan gemakkelijk worden aangetoond door erop te wijzen
dat de verhoging van de collectieve welvaart in vele geval-
len met een maximalisatie van het individuele nut gepaard
ging. De daarbij veronderstelde aanname dat iedereen
zoveel mogelijk nut uit zijn handelingen wil trekken,
behoefde nóch destijds nóch heden ten dage een aparte
legitimatie.
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Zolang welvaart bijna uitsluitend in monetaire catego-
rieën werd gemeten, kon deze gedachtegang zonder pro-
blemen worden aanvaard. Dit is echter veranderd. Inmid-
dels zijn er economische en ook wijsgerige theorieën ont-
staan die een meer gedifferentieerd beeld van het mense-
lijk welzijn presenteren. Op het ogenblik oefent bijvoor-
beeld de zogenaamde capabilities approach een grote
invloed uit.1 Vertegenwoordigers van deze aanpak trach-
ten onder meer duidelijk te maken dat de definitie van
zowel het individuele als het collectieve nut niet alleen een
kwestie van inkomen en bruto sociaal product is. Ze
 wijzen erop dat de kwaliteit van het leven evenzeer door
niet-monetaire of niet uitsluitend monetaire factoren
wordt be paald, zoals de gezondheidstoestand, de gemid-
delde levens verwachting, het opleidingsniveau, politieke
participatiemogelijkheden, de garantie van burgerrechten,
de sociale en psychische grondslagen van zelfwaardering
etc. Volgens deze benadering dienen ook alle ontwikke-
lingsmaatregelen uiteindelijk gericht te zijn op het doel om
mensen van basale bekwaamheden te voorzien die hen in
staat stellen om (a) een onverkorte idee van het goede leven
te kunnen ontwikkelen (dat wil zeggen: een idee die niet
beperkt is door een volledige adaptatie van de eraan ten
grondslag liggende preferenties aan tekortschietende
omstandigheden),2 en (b) deze idee van het goede leven met-
terdaad te kunnen nastreven.3

Dat een op die manier gemodificeerd begrip van nut en
welzijn algemeen aanvaardbaar is en daarom in principe
tot een sociale keuze herleid kan worden, is niet onwaar-
schijnlijk. Het blijkt althans dat de rationele opheldering
van oorspronkelijk geadapteerde preferenties inderdaad in
zo’n lijst van basale bekwaamheden uitmondt.4 Indien dan
het individuele alsmede het collectieve welzijn ruimer dan
ooit moeten worden begrepen, dan is het maar zeer de
vraag of marktprocessen ook in dit geval nog als een ade-
quaat middel beschouwd kunnen worden om de algemene
welvaart te bevorderen. De econoom Amartya Sen, een
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van de meest beroemde voorstanders van de capabilities
approach, is er nog altijd van overtuigd dat markten een
beslissende rol spelen bij de bevordering van de welvaart.
Maar tegelijkertijd wijst hij erop, dat andere sociale inter-
actievormen minstens even belangrijk zijn om de beoogde
doeleinden te kunnen bereiken.5Daarbij denkt hij bijvoor-
beeld aan medische, politieke, sociale, juridische of educa-
tieve maatregelen die gedeeltelijk juist niet marktvormig
georganiseerd hoeven te zijn.
Wanneer men aan de redenering dat de reeks van doel-

einden verbreed moet worden een zekere mate van plausi-
biliteit toedicht, dan doet dat minstens het vermoeden
opkomen dat de middelen ter verwerkelijking van sociale
doeleinden op hun effectiviteit toetsbaar dienen te zijn.
Daarmee is de rol van de markt als sociaal medium niet
zonder meer uitgespeeld, maar toch gerelativeerd. Iets
soortgelijks geldt trouwens ook voor de betreffende socia-
le doeleinden zelf. Ook hier kan de vraag worden gesteld of
er daadwerkelijk een sociale keuze aan ten grondslag heeft
gelegen, welke criteria daarbij toegepast zijn en hoe deze
criteria uiteindelijk te legitimeren zijn.6 Maar gesteld dat
de bevordering van basale bekwaamheden in feite een
redelijk gefundeerd doel van sociale en politieke maatrege-
len zou zijn, dan blijft de rol die markten daarbij kunnen
spelen, nog steeds onzeker. En juist deze onzekerheid is
dan ook de reden voor diverse conflicten omtrent mark-
ten. Een goed voorbeeld biedt de privatisering van voor-
malige staatsbedrijven of overheidstaken. Hier gaat het
om de vraag welke sociale interactievormen het beoogde
doelbeterkunnenbevorderen,marktvormigofniet-markt -
vormig georganiseerde sociale processen.7 De effi ciëntie
van markten ter bevordering van wenselijke doeleinden
wordt in twijfel getrokken. Andere conflicten kunnen zich
voordoen wanneer verschillende marktwerkingen met
elkaar strijd voeren over de vraag welke organisatievorm
een bepaald doel uiteindelijk beter kan realiseren.8 Ook
zou het tot problemen kunnen leiden wanneer verschillen-
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de deelmarkten bij de verwezenlijking van een gezamenlijk
doel tegelijkertijd opereren en concurreren.9 Kortom:
zowel het naast elkaar bestaan van markten en niet-markt-
vormig georganiseerde sociale interacties als ook de plura-
liteit en diversiteit van verschillende marktwerkingen blij-
ken aanleiding te geven tot allerlei conflicten, die hier
conflicten omtrent de markt, marktconflicten of marktge-
schillen genoemd zullen worden. Als men daar een eerste
definitie van zou willen geven, zou men kunnen zeggen:
marktgeschillen zijn conflicten die ontstaan omdat marktvor-
mige interactievormen op een bepaald sociaal gebied inge-
voerd, behouden, gemodificeerd of afgeschaft worden en ver-
schillende partijen het er niet over eens zijn of en hoe dit moet
gebeuren.
In wat volgt gaat het juist om dit soort conflicten. Ze

zullen geanalyseerd worden en tot hun wezenlijke grond-
patronen worden herleid. In principe, zo luidt de eerste
centrale these, vallen geschillen omtrent markten als waar-
deconflicten te begrijpen. Als men er vervolgens vanuit
gaat dat dergelijke conflicten op een bepaald niveau niet
meer door een beroep op andere waarden beslecht kunnen
worden, dan komt onvermijdelijk de vraag op of en hoe
hier überhaupt nog een passende oplossing mogelijk is. De
tweede beslissende these die in het navolgende uiteenge-
zet zal worden, luidt daarom dat morele normenprincipieel
in staat zijn om waardeconflicten bij te leggen. In het derde
gedeelte moet dan de vraag worden gesteld of de meer fun-
damentele beschouwingen over waarden en normen feite-
lijk geoperationaliseerd en op de problematiek van con flic -
ten omtrent markten toegepast kunnen worden. In dit ver-
band wordt een heuristiek ontwikkeld, die op zijn minst in
grove trekken laat zien welke stappen in beginsel moeten
worden gezet om marktconflicten precies te analyseren en
ze vervolgens tot een oplossing te brengen die ethisch te
verantwoorden is. Om deze soms wat moeilijk aandoende
stappen wat te verhelderen wordt deze heuristiek aan de
hand van een simpel maar juist daarom vrij duidelijk voor-
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beeld uit de sport geïllustreerd. Met het oog op een betere
verstaanbaarheid van de centrale begrippen lijkt het even-
wel verstandig om het marktprobleem voor een ogenblik
terzijde te laten en ons eerst op de begrippen waarden en
normen te concentreren.

2. Waarden

De structuur, de functie en het latent conflictueus karakter
van waardetoeschrijvingen

Alleen iets wat door iemand als waardevol wordt be -
schouwd kan waarde hebben, zo zou men om te beginnen
kunnen zeggen. Iets waar niemand kennis van heeft of
waar niemand belangstelling voor toont, dat heeft ook
geen waarde – althans, daar kunnen we niets over weten.
De waarde van een willekeurig iets hangt er dus vanaf, of
er in feite een waarde aan wordt toegeschreven. Wanneer
we de structuur van zo’n waardetoeschrijving nader bekij-
ken, dan kunnen we op zijn minst drie structuurelementen
onderscheiden, en wel (a) het subject dat de waarde toe-
kent, (b) het objectwaaraan de waarde wordt toegekend en
(c) het opzicht waaronder het object als waardevol wordt
beschouwd. Deze structuur blijft natuurlijk abstract
zolang we er geen invulling aan geven. Wat kunnen we ons
dus bij de structuurelementen concreet voorstellen? Wat
de subjecten betreft zal het duidelijk zijn dat hier slechts
instanties in aanmerking komen die een intentionele rela-
tie met het object kunnen opbouwen, die zich dus op een
denkende of handelende manier op het object kunnen
richten. Begrijpelijkerwijs valt deze bekwaamheid alleen
aan individuele personen, groeperingen en organisaties toe te
schrijven. Belangrijk is echter dat collectieve waardesub-
jecten, namelijk groeperingen en organisaties, steeds uit
individuele personen bestaan. Het fundamentele en eigen-
lijke waardesubject is dus het menselijke individu.10

De reeks van mogelijke objecten ofwel waardeobjecten is
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uiteraard omvangrijker dan de reeks van subjecten. Ze
reikt van materiële voorwerpen (natuurlijke objecten en
artefacten) en personen (enkelingen, geïnstitutionaliseerde
en niet-geïnstitutionaliseerde persoonsverbanden) via
eigenschappen (van voorwerpen en personen) tot praktij-
ken (individuele of collectieve manieren van handelen) en
immateriële voorwerpen (ideeën, theorieën, wereldbe-
schouwingen, religies etc.). In dit verband is de opmerking
belangrijk, dat een waardesubject natuurlijk ook het object
van zijn eigen waardetoeschrijving kan zijn (en in het alge-
meen ook is).
Als men vraagt naar de opzichtenwaaronder een object

gewaardeerd wordt, dan dient men eerst een fundamen-
teel onderscheid te maken. Waardeobjecten kunnen name-
lijk in functioneel ofwel in niet-functioneel opzicht waarde-
vol zijn. In het eerste geval staat het waardeobject in dienst
van het behoud of de realisering van een ander waardeob-
ject hetgeen dan als hoger of waardevoller wordt
beschouwd. In het tweede geval gaat het om waardeobjec-
ten die niet ten opzichte van iets anders maar op zichzelf
waardevol zijn. Een goed ziekenfonds zou men bijvoor-
beeld als functioneel waardevol kunnen beschouwen,
want het waarborgt als intermediair het behoud of het her-
stel van de gezondheid. Daarentegen geldt de gezondheid
in het algemeen als een waarde op zichzelf. Uiteraard kan
ook zij fungeren als een voorwaarde voor een ander waar-
devol doel; bijvoorbeeld wanneer ik haar nodig heb om
mijn arbeidskracht zo goed mogelijk te ontplooien of om
een groot levensproject te realiseren. Maar dit is zeker niet
de enige reden waarom men gezondheid nastreeft; in de
regel wordt ze omwille van haarzelf gezocht.
In zekere zin vallen echter ook alle niet-functionele

waardeobjecten of alle waarden-op-zichzelf nog aan iets
anders te relateren. Als we er namelijk vanuit gaan dat de
uiteindelijke waarderingsinstantie het menselijke individu
is, dan lijkt het voor het waarderingssubject zinvol te zijn
om ook waarden-op-zichzelf te beoordelen naar de bijdra-
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ge die ze kunnen leveren aan het slagen van het eigen leven.
Zelfs niet-functionele waarden laten daarom nog een ver-
der reikende betekenis zien, en wel de betekenis om van
het leven van het waarderende subject een goed leven te
maken. Zo kan men in een bepaald opzicht van vriend-
schap niet zeggen dat ze een functionele waarde heeft,
want ze is een waarde op zichzelf. Niettemin is leven met
vrienden blijkbaar beter dan leven zonder hen. En juist
daarom trachten we vriendschappen te sluiten en te koes-
teren. Op soortgelijke wijze kijken we ook tegen gezond-
heid aan: we zien haar als iets wat op zichzelf waardevol is,
maar tegelijkertijd beschouwen we haar ook als één van de
belangrijkste aspecten van een goed leven. Als men deze
gedachten nog wat zou willen toespitsen, dan zou men
kunnen zeggen dat functionele waardeobjecten waardevol
zijn ten opzichte van niet-functionele waardeobjecten ofwel
waarden-op-zichzelf, en deze worden op hun beurt gewaar-
deerd omdat ze een beslissend aandeel hebben aan het goede
en gelukkige leven.
De bewering dat alle waarderingen uiteindelijk in de

context van het goede leven gezien moeten worden, heeft
nog niets van haar overtuigingskracht verloren, ook al is ze
niet nieuw.11 De recente wijsgerige discussie omtrent het
waardebegrip heeft echter nog een ander aspect naar
voren gebracht dat tot dusver wellicht nog niet zo duidelijk
aan de orde was gesteld.12 Waarden, zo zou men het debat
beknopt kunnen samenvatten, spelen bij de vorming en
stabilisatie van de persoonsidentiteit een uitermate belang-
rijke rol. Wie wij zijn en wie wij willen zijn, dat valt slechts
aan te geven door te zeggen wat voor ons waardevol is.
Waarden bepalen op die manier ons verleden, omdat het
pas door hen mogelijk wordt in onze biografie onder-
scheid te maken tussen de belangrijke en goede gebeurte-
nissen en de minder belangrijke en slechte. Evenzeer bepa-
len waarden echter ook het heden en de toekomst, omdat
ze namelijk oriëntatie geven aan onze handelingen en be -
slissingen. Vanuit de talloze mogelijkheden om het verhaal
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van ons leven – tot nu toe en voor de toekomst – te vertellen
dienen we bepaalde alternatieven te kiezen en een cohe-
rent weefsel te creëren. Kennelijk zijn dit soort keuzes en
het opbouwen van een narratieve identiteit niet mogelijk
zonder dat we een individueel kader of een individuele
horizon van centrale waarden tot onze beschikking heb-
ben.13 Terecht zegt daarom Charles Taylor: ‘My identity is
defined by the commitments and identifications which provide
the frame or horizon within which I can try to determine from
case to case what is good, or valuable, or what ought to be
done, or what I endorse or oppose. In other words, it is the
horizon within which I am capable of taking a stand.’14 Een
min of meer stabiel stelsel van waarden-op-zich, zo zou
men dus kunnen zeggen, bepaalt het zelfbesef en het han-
delen van mensen, zelfs in alledaagse situaties, en vormt
op die manier de beslissende maatstaf voor wat we de per-
soonsidentiteit noemen. Uiteraard hoeft dit waardestelsel
niet altijd eenvoudig en duidelijk gestructureerd te zijn en
bovendien is het ook niet altijd bewust of uitdrukkelijk
articuleerbaar, maar toch maakt het ons tot de persoon die
we zijn.
Waarden hebben deze identiteitsbepalende functie niet

alleen ten opzichte van individuele waarderingssubjecten
maar ook ten aanzien van collectieven, zoals groeperingen
of organisaties. Het blijkt dat ook hun handelingen en
beslissingen zich baseren op constitutieve – dat wil zeg-
gen: het collectief als zodanig vormende – waarden. Men
kan zelfs zeggen dat collectieve waarderingssubjecten juist
tot het behoud of ter realisering van specifieke waardeob-
jecten zijn opgericht en in het leven worden gehouden.15

Wanneer dus bepaalde ideeën over waarden altijd hét
beslissende moment vormen als het om individueel of col-
lectief handelen gaat, dan kunnen we omgekeerd conclu-
deren dat aan alle praktische contexten waarden ten
grondslag liggen. Met andere woorden, alles wat individu-
en, groeperingen, persoonsverbanden, organisaties, maat-
schappelijke subsystemen en systemen, staten, staatsver-
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banden etc. afzonderlijk of gezamenlijk doen, steunt uit-
eindelijk op waarden die ze behouden of verwezenlijkt wil-
len zien. Elke handeling en elke praktijk is op waarden ge -
baseerd.
Dit leidt tot een ander maar niet minder doorslaggevend

punt. Indien we namelijk aanvaarden dat het juist waarden
zijn die elke praktijk bepalen, dan moeten we ook de stel-
ling accepteren dat alle praktische conflicten in de grond
van de zaak als waardeconflicten beschreven kunnen wor-
den. Of het nu gaat over een banale ruzie tussen twee men-
sen of over een grootschalige oorlog tussen meerdere lan-
den: steeds zijn de elkaar bestrijdende partijen als waarde-
subjecten in de zojuist genoemde zin op te vatten. Door
telkens anderen worden ze bij het behoud of de realisering
van hun eigen waarden gehinderd. Naargelang het gaat
over de betrokken subjecten, de conflictvormen, de in -
gezette middelen of de uitwerkingen van de geschillen kan
er wel een grote diversiteit bestaan, maar uiteindelijk
berusten alle conflicten op een fundamenteel antagonisme
van waarden of van waardestelsels. Juist om die reden
geeft het aanleiding tot onnodig misverstand als men zon-
der meer van een conflict tussen markt en waarden spreekt.
Zoals eerder is aangeduid, vormen markten – althans daar
waar hun invoering, hun gestalte of hun bestaan conflicten
kan oproepen – zelf een praktijk die altijd bepaalde waar-
den belichaamt. Als dus in een sociale sector conflicten
ontstaan omdat bijvoorbeeld tevoren niet als markt geor-
ganiseerde interacties nu een marktvormige gestalte gaan
krijgen (voorbeeld: reïntegratie van wao -ers) of omdat
meerdere deelmarkten, alhoewel ze eigenlijk een geza-
menlijk doel nastreven, toch ook tegenstrijdige doeleinden
trachten te verwezenlijken (voorbeeld: gezondheidszorg)
of omdat verschillende marktwerkingen strijden over de
vraag welke organisatievorm een bepaald doel het best kan
realiseren (voorbeeld: financiering van bedrijven), dan
gaat het in elk geval om geschillen tussen tegenstrijdige
waarden. Marktconflicten zijn dus altijd op twee grond -
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patronen terug te voeren: oftewel gaat het om een conflict
tussen wat men pro-markt-waarden en alternatieve waarden
zou kunnen noemen oftewel om een conflict tussen verschil-
lende pro-markt-waarden. Uiteraard kunnen concrete
marktgeschillen moeilijk tot één van deze conflictvormen
worden gereduceerd. Meestal is de structuur van het con -
flict daarvoor te ingewikkeld, doordat meerdere niveaus
van problemen elkaar kunnen overlappen en kruisen. Toch
verdient opgemerkt te worden dat, zodra het om marktge-
schillen gaat, in principe slechts waarden of waardestelsels
met elkaar in conflict kunnen raken: ze pleiten ofwel voor
ofwel tegen markten.
Wanneer dus, zoals hierboven is uiteengezet, alle prak-

tische conflicten uiteindelijk als waardeconflicten moeten
worden beschreven, dan komt hier ook hét centrale pro-
bleem omtrent waarden naar voren, en wel dat conflicten
meestal niet met een beroep op andere waarden bijgelegd
kunnen worden. Zolang de strijd alleen maar gaat over de
vraag naar de adequate functionele waarden (zoals bij
marktgeschillen op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn,
omdat markten in de regel als sociale middelen beschouwd
moeten worden), is het best mogelijk dat een oplossing
wordt gevonden doordat men de hogere waarde (het doel)
zo goed mogelijk definieert en vervolgens eenvoudigweg
bepaalt welke middelen het meest geschikt zijn voor dit
doel (welke middelen dus een functionele waarde blijken te
hebben). Indien de partijen echter in een meningsverschil
over niet-functionele waarden verstrikt zijn geraakt, lijkt
een beslechting van de strijd nauwelijks mogelijk te zijn,
omdat hun identiteit op het spel staat. Waar dus gezamen-
lijk gedeelde waarden ontbreken, daar zijn conflicten ook niet
meer met een beroep op waarden op te lossen. Waarden, zo
dienen we nu te constateren, zijn weliswaar de beslissende
voorwaarden voor een persoonlijke en in zekere zin ook col-
lectieve identiteit, maar tegelijkertijd zijn ze ook bron van
diepgaande conflicten, en tot de beslechting daarvan hebben
ze helaas niets bij te dragen.
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De taalanalyse van waardetoekenningen
Op basis waarvan kan men de boven geschetste conflicten
dan wél zinvol regelen? Voordat we deze kwestie verder
ontwikkelen, moet eerst nog de vraag worden gesteld waar
we de al dan niet conflictueuze waarden eigenlijk tegenko-
men. Op waardetoeschrijvingen, zo mogen we veronder-
stellen, stuiten we gewoonlijk in talige contexten (waarbij
we ‘talig’ in een ruime zin opvatten). Het gemakkelijkst
zijn waardetoekenningen te herkennen aan het gebruik
van waardepredikaten, waarvan ‘goed’, ‘juist’ of ‘mooi’ de
meest voorkomende zijn. Maar om van waardetoekennin-
gen te kunnen spreken, hoeven deze en verwante termen
niet expliciet in teksten en uitingscomplexen genoemd te
worden; soms vinden we omschrijvingen van velerlei
soort, en af en toe verschuilen dergelijke waarderingen
zich ook achter schijnbaar neutrale begrippen. Dit is met
name het geval waar teksten en uitingen overwegend een
descriptief karakter hebben, maar in hun beschrijvingen
toch steeds weer subtiele waarderingen met zich meedra-
gen. We hebben hier met het probleem van de verborgen of
impliciete waarderingen te maken.
Al deze waardetoeschrijvingen zijn niet meer zonder

problemen op te sporen. Er is echter nóg een verscherping
van het probleem mogelijk. De waardering in kwestie 
kan zich niet slechts verschuilen achter argeloze begrippen
of schijnbaar neutrale beschrijvingen, maar ook achter
vermeend logische gevolgtrekkingen. In dit verband kan
worden herinnerd aan de zogenaamde wet van Hume vol-
gens welke een bepaalde hoeveelheid van premissen alleen
dan een normatieve conclusie toelaat, indien tenminste
één van de premissen al de vorm van een imperatief
heeft.16 Juist hetzelfde geldt ook bij de toekenning van
waarde predikaten. Uit een beperkte hoeveelheid van
descriptieve uitspraken mag dus in geen geval een evalu-
atieve conclusie worden getrokken, tenzij op zijn minst
één van de uitingen al een waardeoordeel bevat. Hoewel
deze wet bij nader inzien heel gemakkelijk te begrijpen

137
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



valt, wordt ze in de praktijk – wel of niet bewust – toch
vaak overtreden.
Het probleem van de verborgen of impliciete waarde-

ringen wijst erop dat aan alle praktische contexten en
praktijkvormen uiteindelijk waarden ten grondslag liggen.
Meestal zijn deze waarden echter zo nauw verweven met
de lopende processen en zo diep neergeslagen in de struc-
tuur van een bepaalde praktijk, dat ze aan de talige opper-
vlakte niet meer gemakkelijk te identificeren zijn. Dat ver-
klaart dan ook waarom waardeconflicten niet meteen als
zodanig worden herkend maar heel vaak als iets anders
worden beschouwd. Indien echter de zojuist opgestelde
these waar is dat alle conflicten in de grond van de zaak
waardeconflicten zijn, dan wordt onmiddellijk duidelijk
dat de eigenlijke oorzaak van zo’n conflict meestal slechts
met behulp van een nauwkeurige hermeneutische diepte-
analyse kan worden opgespoord. Die analyse neemt ook
alle op het eerste gezicht irrelevante teksten en uitingen in
ogenschouw en brengt slechts op die manier het cruciale
probleem langzamerhand ter tafel.

3. Normen

De verwijzing naar conflicten, die op alle niveaus en met
verschillende intensiteit het menselijke samenleven nu
eenmaal karakteriseren, laat precies het punt zien waar
morele normen gaan meespelen. Weliswaar bezitten ook
waarden altijd normatieve implicaties, omdat ze het han-
delen oriënteren en daarmee een regelende en normeren-
de functie uitoefenen. Maar dit soort normativiteit blijft
steeds afhankelijk van particuliere waardeobjecten. Daar-
om is hier ook geen sprake van een morele normativiteit
die in staat is om waardeconflicten op te lossen. Opdat
normen daadwerkelijk zo’n functie kunnen vervullen, die-
nen ze als het ware boven de uiteenlopende waarden te
staan. Ze moeten dus universaliseerbaar zijn. Dat betekent
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dat iedereen – althans iedereen die bij het conflict betrok-
ken is – de geldigheid van deze normen dient te beseffen.
In het gunstigste geval zijn dus alle met elkaar in conflict
zijnde waarderingssubjecten zich van de desbetreffende
morele normen bewust en lossen zij hun conflict met
inachtneming van deze normen op. Het is onnodig te ver-
melden, dat dit in de regel niet op die manier gebeurt. Maar
voordat men daaruit de overhaaste conclusie trekt dat
morele normen alsmede de moraal op zichzelf niet in staat
zijn om hun regulerende functie op een adequate manier te
vervullen, dienen eerst een paar cruciale vragen beant-
woord te worden, en wel: (1) zijn universaliseerbare morele
normen überhaupt mogelijk? (2) welke materie regelen
deze normen precies? (3) op welke manier kunnen ze –
ondanks de zojuist genoemde scepsis – doorgevoerd en in
een praktijk geïmplementeerd worden?

Zijn universaliseerbare normen mogelijk?
Indien universaliseerbaarheid betekent dat morele nor-
men door alle bij een conflict betrokken partijen als geldig
kunnen worden ingezien, dan heeft de vraag of zulke nor-
men überhaupt mogelijk zijn, betrekking op de fundering
van normen. De geldigheid van normen beseffen betekent
immers niets anders dan de argumenten die voor de
 geldigheid van morele normen pleiten als overtuigende,
redelijke en rationele redenen aanvaarden. Weliswaar is de
these van de fundeerbaarheid van morele normen in de
geschiedenis steeds opnieuw in twijfel getrokken, maar
een nauwkeurige analyse van onze morele houdingen en
overtuigingen kan toch aantonen dat we er op zijn minst in
het dagelijks leven niet omheen kunnen om morele over-
tuigingen en uitspraken gefundeerd te achten.17 Wie bij-
voorbeeld zegt: ‘Het is niet toegestaan om de tussenmen-
selijke verhoudingen in de gezondheidszorg tot puur eco-
nomische relaties te reduceren’, die brengt daarmee een
morele overtuiging tot uitdrukking waarvan hij tegelijker-
tijd denkt dat ze ook met goede redenen te rechtvaardigen
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valt. We mogen er dus aan vasthouden, dat echte morele
overtuigingen altijd de impliciete bereidheid bevatten om
ze met behulp van redelijke argumenten te verdedigen en
op die manier hun algemene geldigheid aan te tonen. Een
praktijk waarin morele overtuigingen permanent in twijfel
worden getrokken, is dus onmogelijk.
Nu is het duidelijk dat het noodzakelijke gefundeerd-ach-

ten nog geen echte fundering is. Hoe vaak gebeurt het niet,
dat mensen morele overtuigingen zijn toegedaan waarvan
ze te goeder trouw veronderstellen dat deze redelijk te fun-
deren vallen, terwijl deze overtuigingen bij nader inzien
toch helemaal verkeerd blijken te zijn? Daarom speelt de
vraag naar de fundeerbaarheid van morele normen in de
wijsgerige ethiek ook zo’n belangrijke rol. Daarbij zou het
zeker misplaatst zijn om te beweren dat over deze kwestie
inmiddels een consensus is bereikt of dat daar op zijn
minst gunstige vooruitzichten voor bestaan. Integendeel,
de wijsgerige ethiek lijkt tegenwoordig een sterke neiging
te vertonen om naar een relativistisch, scepticistisch of
non-cognitivistisch niveau uit te wijken.18 Aan de andere
kant is er natuurlijk nog steeds een aanzienlijk aantal ver-
tegenwoordigers van de these dat morele normen wél
redelijk fundeerbaar zijn. En wanneer men de beide rich-
tingen zonder vooringenomenheid bestudeert, dan kan
men zich niet aan de indruk onttrekken dat de laatstge-
noemden – ondanks grote interne verschillen – toch de
betere argumenten aan hun kant hebben.19 Vooralsnog
kunnen we constateren dat we, ten eerste, in ons alledaag-
se spreken en handelen er vast van overtuigd zijn dat mo -
rele normen gefundeerd kunnen worden en dat ze dus
 universaliseerbaar zijn. Ten tweede blijkt ook dat in de
wijsgerige ethiek, ondanks alle andersluidende tendensen,
nog steeds een aanzienlijke fractie bestaat die met goede
argumenten voorstander is van de fundeerbaarheid en uni-
versaliseerbaarheid van morele normen.
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Wat wordt door morele normen geregeld?
Wanneer het nu, in de tweede stap, om de materie gaat die
door morele normen geregeld wordt, dan vormt deze stap
tegelijkertijd een poging om de bestaande twijfels ten
opzichte van de funderings- en universaliseringskwestie
uit de weg te ruimen. In tegenstelling tot de gebruikelijke
funderingsprocedures, die in het spoor van Kant meestal
formeel van aard zijn,20 onderscheiden enkele manieren
van aanpak zich door juist iets over de concrete inhouden
van de moraal te zeggen. Daarbij wordt, zoals in vele ande-
re deontologische posities, een reflexieve of transcendentale
invalshoek gekozen. Alhoewel dit wat moeilijk klinkt, is de
eraan ten grondslag liggende idee vrij simpel. Er wordt uit-
gegaan van een constitutief kenmerk of een centrale eigen-
schap van de mens (dat wil zeggen: kenmerken of eigen-
schappen die niet te bestrijden vallen, bijvoorbeeld omdat
men in de act van het bestrijden er al gebruik van maakt).
In een volgende stap wordt gekeken of aan deze antropolo-
gische constanten bepaalde noodzakelijke voorwaarden
verbonden zijn die tegelijkertijd normatieve implicaties
vertonen. Zo heeft bijvoorbeeld de Amerikaanse ethicus
Alan Gewirth erop gewezen dat het vrijwillige en doelge-
richte handelen een onontkoombaar feit is dat niet bestre-
den kan worden (wie het bestrijdt, handelt al!).21 Wél kun-
nen mensen niet handelen omdat ze bijvoorbeeld slapen of
verward zijn, maar het is onmogelijk om opzettelijk en
welbewust niet te handelen. Gewirth probeert nu eerst te
laten zien dat er in het handelen altijd een bepaalde evalu-
atieve structuur aanwezig is omdat zowel het doel als de
ingezette middelen tijdens het handelen noodzakelijker-
wijs positief worden gewaardeerd. Een verdere analyse
kan aantonen dat het handelingsvermogen op zich – als dé
onvermijdelijke voorwaarde om überhaupt te kunnen han-
delen – altijd en onvoorwaardelijk positief gewaardeerd
dient te worden. Dit betekent onder meer dat een hande-
lende persoon logisch gedwongen is om de stelling te be -
strijden dat iemand zijn handelingsvermogen zou mogen
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aantasten of beschadigen. Daaruit vloeit voort dat de
betreffende persoon ook een onomstotelijk recht op zijn
handelingsvermogen dient op te eisen. In de daaropvol-
gende stap wordt dan gebruik gemaakt van het principe
van de logische universalisering. Indien namelijk een per-
soon recht heeft op zijn handelingsvermogen juist omdat
hij in staat is om te handelen, dan moet hij ook logisch
accepteren dat iedereen die over hetzelfde vermogen
beschikt, daar ook een fundamenteel recht op heeft. Aan-
gezien er een strenge correlatie bestaat tussen rechten en
plichten, kan men tot slot concluderen, dat iedereen die in
staat is om te handelen tegelijkertijd ook verplicht is om
het handelingsvermogen van alle anderen niet aan te tas-
ten of te beschadigen; uiteraard zijn ook alle anderen ver-
plicht om het handelingsvermogen van de betreffende per-
soon op precies dezelfde manier te respecteren.
Wat hier slechts in een vrij kort bestek uiteengezet kon

worden, laat toch een eerste antwoord toe op de vraag naar
de materie van morele normen. Het gaat, zo zal nu duide-
lijk zijn, om de bescherming van rechten. Om precies te
zijn, het gaat om de bescherming van het recht op de nood-
zakelijke voorwaarden van het menselijk handelen.22 Nu zou
men de aanmerking kunnen maken dat dit nog abstract
blijft, want het is niet duidelijk wat we onder het hande-
lingsvermogen of onder de noodzakelijke voorwaarden
van het handelen moeten verstaan. Gewirth spreekt in dit
verband van vrijheid en welzijn. Met welzijn bedoelt hij ver-
schillende klassen van goederen, en wel grondgoederen
(basic goods), vervolgens de voorwaarden die wij nodig
hebben om ons actueel goederenbestand veilig te stellen
(nonsubstractive goods) en tot slot de voorwaarden die wij
nodig hebben om ons actueel goederenbestand te vergro-
ten (additive goods). Daarmee wil hij laten zien dat met
betrekking tot de noodzaak om te kunnen handelen ver-
schillende niveaus bestaan, en deze niveaus vinden dan
ook hun weerspiegeling in de hoogte van de betreffende
rechten. Centraal staan rechten op de basic goods, zoals
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leven, vrijheid, lichamelijke en geestelijke integriteit, voed-
sel, woning, kleding, autonome zelfbeschikking etc. Zodra
verder reikende inhouden worden opgesomd, zoals bij-
voorbeeld een goede opvoeding, sociale relaties of intacte
politieke verhoudingen, zou men wellicht in eerste instan-
tie kunnen aarzelen om deze te aanvaarden, maar ook hier
kan volgens de goederenleer van Gewirth aangetoond
worden dat mensen daar in beginsel een recht op hebben.
De noodzakelijke voorwaarden van het menselijk hande-
len moet men dus op een continuüm plaatsen dat onder
het opzicht van noodzakelijkheid of urgentie als het ware
een gradatie kent. Daarbij zijn hogere rechten, zoals gezegd,
gegrond op urgentere handelingsvoorwaarden. Als men
bovendien in aanmerking neemt dat er altijd een strenge
correlatie tussen rechten en plichten bestaat, dan dienen
we de mensheid inderdaad als een gemeenschap te beschou-
wen die door wederzijdse rechten en plichten geïntegreerd en
verbonden is. Morele normen zou men dan kunnen opvat-
ten als een vertaling van plichten in gedragsregels die bij
een bepaalde context passen. Met andere woorden, morele
normen zijn geboden, verboden en verloven, die echter niet
zomaar omwille van het voorschrijven bestaan, maar om in
bepaalde contexten juist die voorwaarden en condities te
beschermen die mensen nodig hebben om hun waarden te
handhaven en te realiseren en om naar een voor hen goed
leven te kunnen streven.23 Bij nader inzien valt meteen op
dat hier een nauwe relatering aan de aanvankelijk genoem-
de capabilities approach mogelijk is. Terwijl de zojuist ge -
presenteerde transcendentaal-deontologische aanpak zich
meer op de rationele fundering van rechten richt (zonder
daarmee slechts formeel van aard te zijn!), gaat het bij 
de economische en wijsgerige capabilities approach meer
om de concrete invulling van rechten. We kunnen dus con-
stateren dat basale vaardigheden en bekwaamheden de
eigenlijke materie vormen van morele rechten en van de
daaruit voortkomende morele normen.24
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Op welke manier kunnen morele normen geïmplemen-
teerd worden?

Zelfs wanneer het mogelijk zou zijn om morele normen op
de zojuist geschetste (of een vergelijkbare) manier te fun-
deren, dan is daarmee nog niet gezegd dat waardeconflic-
ten daadwerkelijk met een beroep op deze normen opge-
lost kunnen worden. Allereerst is er het probleem dat
morele normen altijd concreet toegepast moeten worden
en dat ze in morele oordelen getransformeerd dienen te
worden die bij de betrokken concrete situatie passen.
Daarnaast doet zich de kwestie voor hoe gewaarborgd kan
worden dat de conflictpartijen zich aan deze normen zul-
len houden. Hoe kan men dus goed gefundeerde morele
normen in feite tot gelding laten komen? In principe valt
hier aan twee mogelijkheden te denken, die in de concrete
praktijk ook altijd een rol spelen. Aan de ene kant kan men
morele normen tot juridische normen omvormen. Dit
gebeurt met name bij basale morele rechten, bijvoorbeeld
het recht op leven, op lichamelijke en psychische integri-
teit, op zelfbeschikking, op vrije meningsuiting etc. Juist
deze rechten nemen in de rechtsorde van elke rechtsstaat
een centrale plaats in. De tweede weg – die gezien datgene
wat zojuist over waarden is gezegd op het eerste gezicht
misschien wat vreemd aandoet – is de poging om van de
moraal zelf een waardeobject te maken. Dat wil zeggen dat
de waarderingssubjecten naast andere waarden ook de
moraal als een waarde op zichzelf aanvaarden en deze in
hun motivatiestructuur inbouwen. Moraliteit wordt op die
manier een essentieel bestanddeel van hun kijk op het
goede leven en ze bepaalt zodoende hun alledaagse beslis-
singen en handelingen. Zoiets vereist een morele opvoeding
in de ruimste zin; in deze opvoeding wordt de moraliteit
aangereikt als iets wat op zich waardevol is en wat om die
reden moet worden erkend en aanvaard. In zekere zin
vindt zo’n opvoeding ook permanent plaats. Anders zou-
den we namelijk zeker niet over die morele overtuigingen
beschikken waarvan zojuist sprake was. De beslissende
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taak is dus om de inhoud en de betekenis van de moraal op
alle niveaus nog meer te verduidelijken dan tot nu toe al
gebeurt.25 Bij de instanties die hier een noodzakelijke
bemiddelende rol kunnen spelen, valt ten eerste te denken
aan de traditionele opleidingsinstituten. Maar daarnaast
zijn ook alle andere sociale verbanden waarin mensen
gevormd worden van belang, vanaf het contact in primaire
groepen tot aan het publieke debat over moreel relevante
onderwerpen. Met deze gedachte wordt overigens geen
ethisch onbekend gebied betreden, zoals met name de tra-
ditie van de deugdenethiek laat zien die altijd al de internali-
sering van de moraal in persoonlijke houdingen en opstel-
lingen als thema had.

4. Een ethische heuristiek om marktconflicten te
 analyseren en te beoordelen

Na deze uitgebreide begripsverklaringen kan nu de vraag
worden gesteld in hoeverre de twee hierboven geformu-
leerde thesen (alle conflicten kunnen als waardeconflicten
beschreven worden en: morele normen kunnen een princi-
piële oplossing van dit soort conflicten bevorderen) op het
oorspronkelijk gestelde probleem kunnen worden toege-
past. Is het mogelijk om, minstens in grove lijnen, procedu-
rele stappen aan te geven om conflicten omtrent de invoe-
ring, organisatie, reorganisatie of afschaffing van markten
te analyseren, te beoordelen en – zo mogelijk – ook tot een
ethisch te verantwoorden oplossing te brengen? De voor-
zichtige formulering van de kwestie geeft al aan dat het
niet om een soort ethisch algoritme gaat, waar men be -
paalde uitgangsdata slechts in hoeft te stoppen om vervol-
gens, na de juiste uitvoering van de procedure, een onom-
stotelijk vaststaande uitkomst te verkrijgen. Veeleer zal
een reeks van noodzakelijke taken geïnventariseerd wor-
den en in een zinvolle volgorde worden geplaatst.
Hoe zou zo’n heuristiek eruit moeten zien aan de hand
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waarvan marktgeschillen kunnen worden geanalyseerd en
ethisch beoordeeld? Bij wijze van voorstel worden vier
stappen onderscheiden, en wel (1) een sociaal-wetenschap-
pelijke en hermeneutische waardeanalyse, (2) een ethische
bepaling van morele rechten die mogelijkerwijze op het
spel staan, (3) een sociaal-wetenschappelijke ontwikkeling
van scenario’s van gevolgen, (4) een ethische beoordeling
van de scenario’s.
Om deze soms wat moeilijk aandoende stappen te ver-

helderen zullen ze aan de hand van een geconstrueerd
voorbeeld geïllustreerd worden.26 Laten we dus aannemen
dat de functionarissen van een bond van een bepaalde
teamsporttak – bijvoorbeeld vuistbal – van plan zijn om
een landelijke profliga in te voeren en hun sport op ver-
schillende vlakken marktvormig te organiseren (bijvoor-
beeld arbeidsmarkt, commercialisering van televisierech-
ten, toelaten van sponsors etc.). Laten we verder aanne-
men dat niet alle betrokkenen deze plannen ondersteunen,
maar dat een deel van hen er expliciet tegen is. Volgens de
definitie hebben we hier dan met een marktgeschil van
doen. Als de eerder opgestelde these klopt dat dit soort
problemen uiteindelijk op een waardeconflict stoelt, dan
kunnen we de aanhangers van de professionaliserings-
plannen als vertegenwoordigers van p(pro)-waarden en de
tegenstanders als vertegenwoordigers van a(alternatieve)-
waarden bestempelen. Gemakshalve veronderstellen we
dat bij dit conflict zes verregaand homogene groeperingen
betrokken zijn die bovendien telkens slechts één argument
of waarde voor hun beslissing doen gelden. De groeperin-
gen zijn: de functionarissen, de potentiële sponsors en de
media die verschillende p-waarden voorstaan. Aan de
andere kant staan de atleten, de trainers en de supportersdie
diverse a-waarden aanhangen en dus geen marktvormige
organisatie van de top-vuistbalsport wensen.
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Eerste stap: Sociaal-wetenschappelijke en hermeneutische
waardeanalyse

Er is al aangetoond dat een ethische oplossing van conflic-
ten uiteindelijk altijd tot doel heeft om morele rechten te
beschermen; in eerste instantie gaat het dus niet om ethi-
sche steun bij de realisering of bij het behoud van contin-
gente waardeobjecten. Juist om die reden zou men op het
eerste gezicht kunnen vermoeden dat waarden voor de
vervulling van de ethische opdracht oninteressant zijn,
omdat men slechts naar bedreigde rechten dient te kijken.
In onze casus zouden we dus alleen moeten bepalen wiens
rechten door het al dan niet invoeren van de profliga in het
geding zijn. Deze benaderingswijze is op zich niet hele-
maal verkeerd, maar niettemin is de kijk op waarden om
minstens twee redenen van belang. Op de eerste plaats
blijken waarden de oorzaak van het geschil te zijn, zodat
de ethische vraag in ieder geval ook op de legitimiteit van
de telkens nagestreefde waarden betrekking heeft. Op de
tweede plaats vormen juist de geclaimde waarden heel
vaak een goede indicatie voor de daar eventueel mee ver-
bonden rechten.27 Een nauwkeurige waardeanalyse blijkt
dus onontkoombaar te zijn, omdat in de (al dan niet expli-
ciete uitingen van) nagestreefde waarden een subjectief
besef van opgeëiste morele rechten besloten kan liggen.
Om een dergelijke waardeanalyse te verrichten staan in

principe twee onderzoeksmethoden ter beschikking. Ten
eerste bestaat de mogelijkheid om langs de weg van een
sociaal-wetenschappelijke enquête (kwantitatief en/of kwa-
litatief van aard) de relevante waardepreferenties van de
betrokken subjecten te verkennen. Dit blijkt echter, hoe
noodzakelijk ook, slechts een oppervlakteonderzoek te
zijn. In de paragraaf over de ‘taalanalyse van waardetoe-
kenningen’ is juist aangeduid dat waarderingen heel nauw
met een bepaalde praktijk verweven kunnen zijn, met het
gevolg dat ze nooit gemakkelijk kunnen worden opgehel-
derd. Om die redenen vereist de waardeanalyse ook een
hermeneutische verkenning van alle relevante teksten en

147
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



uitingen. Alleen de wederzijdse aanvulling van sociaal-
wetenschappelijk oppervlakte- en hermeneutisch diepte-
onderzoek waarborgt een enigermate betrouwbaar resul-
taat. Uiteraard moet men er ook dan nog rekening mee
houden dat het in beide gevallen steeds om feilbare inter-
pretaties van teksten en data gaat.
De hele analyse heeft een zo goed mogelijke omgren-

zing van de volgende grootheden ten doel:

(a) de waarderingssubjecten (= Ws)
(b) de waardeobjecten (= Wo)
(c) het opzicht waaronder de objecten als waardevol wor-
den beschouwd (= Ow)

Terwijl het onderzoek van Ws erop gericht is om de kring
van de betrokkenen af te bakenen,28 gaat het er bij de ana-
lyse van Wo en Ow telkens om de aard en de intensiteit van
de betrokkenheid vast te stellen. Zoals eerder aangeduid,
zal zo’n analyse waarschijnlijk nooit een homogeen beeld
opleveren, zodat een eenduidige relatering van Ws1,…,Wsn
aan Wo1,…,Won en Ow1,…,Own aangebracht dient te wor-
den om een realistische afbeelding van de waardepreferen-
ties en van hun verdeling te krijgen. Vervolgens dient elk
Ws-Wo-Ow-cluster bij één van de strijdende partijen inge-
deeld te worden, zodat duidelijk is welke subjecten omwille
van welke waarden aan welke kant een positie in het conflict
innemen. In de voorbeeldcasus zou het resultaat van zo’n
analyse er als volgt uit kunnen zien:
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=Ws analyse verkend) =Wo = Ow

Functionarissen Door de professionali- Macht en Instrumentele 
sering kunnen meer invloed waarde
ressourcesworden aange-
trokken waardoor de 
maatschappelijke 
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betekenis van de betref-
fende sporttak wordt 
vergroot.

Sponsors Vuistbal heeft een goede Commer- Instrumentele 
reputatie en is dus ge- cieel succes waarde
schikt voor een image-
transfer van de sport naar 
het product toe. succes

Media Professionalisering Commer- Instrumentele 
verhoogt weliswaar de cieel succes waarde
prijzen (b.v. voor televisie-
rechten) maar dit wordt 
door stijgende reclame-
inkomsten meer dan 
gecompenseerd.

a-waarden

Groepering Argument (door taal- Waarde Opzicht
=Ws analyse verkend) =Wo = Ow

Atleten Door de professionali- Autonomie Waarde 
sering komen de atleten op zich
in een afhankelijkheids-
relatie terecht en wordt 
de prestatiedruk hoger.

Trainers Door de professionali- Autonomie Waarde 
sering komen ook de op zich
trainers in een afhankelijk-
heidsrelatie terecht en 
wordt ook hun prestatie-
druk hoger.

Supporters Door de professionali- Levens- Waarde 
sering wordt de geliefde kwaliteit op zich
sport minder toegankelijk 
(hogere prijzen voor tickets, 
grotere afstand tussen de 
atleten en de supporters).
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Tweede stap: Ethische bepaling van morele rechten die
mogelijkerwijze op het spel staan

Zodra men een voldoende precies beeld heeft van de ver-
schillende conflictpartijen alsmede van de telkens geïnvol-
veerde waardesubjecten en van hun waardepreferenties,
kan de vraag worden gesteld in hoeverre hier van gelegiti-
meerde waardepreferenties sprake kan zijn. In eerste
instantie betekent dit, dat beoordeeld moet worden of de
preferenties betrekking hebben op een waardeobject dat
onmiddellijk als materie van een moreel recht geïden ti fi -
ceerd kan worden. Het gaat, met andere woorden, om de
vraag of bepaalde Ws-Wo-Ow-clusters beschouwd kunnen
worden als representaties van een zorg om bepaalde
aspecten van de handelingsbekwaamheid (basic capabili-
ties) van het betreffende subject. De centrale vraag luidt
dus: hechten bepaalde subjecten waarde aan iets wat in
ieder geval door morele rechten beschermd moet worden
en wat ze in het concrete conflict bedreigd zien?
Even belangrijk is echter de vraag of het behoud of de

realisering van bepaalde waardeobjecten mogelijkerwijze
een bedreiging vormt voor morele rechten van waarde-
ringssubjecten (in de regel behorend tot de andere partij).
Als een realisatie van waardeobjecten rechtstreeks een
aantasting van morele rechten tot doel heeft, indien dus de
beschadiging van andermans rechten direct wordt nage-
streefd, dan ligt het voor de hand dat dergelijke waardeob-
jecten ethisch niet te legitimeren vallen. Wanneer de kwet-
sing van morele rechten echter slechts een mogelijke bij-
werking is van de realisatie van een waardeobject, dan
moet een wetenschappelijk exact scenario van de gevolgen
(stap 3) laten zien of zo’n bijwerking daadwerkelijk te ver-
wachten valt; zo ja, dan mogen de betreffende waardepre-
ferenties niet gerealiseerd worden.
Uit onze voorbeeldcasus blijkt dat er geen waarderings-

subjecten zijn die de schending van andermans rechten
bewust nastreven. Het tweede gedeelte van de tweede
vraag kan dus negatief worden beantwoord. Over de eer-
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ste vraag moet men zeggen, dat in principe alle groeperin-
gen een legitiem recht opeisen. Nóch het verwerven van
macht en invloed nóch het streven naar economisch succes
nóch de wens om zijn autonomie of zijn levenskwaliteit te
behouden zijn – op zich bekeken – immorele doeleinden.
Het valt echter op dat de hoogte van de opgeëiste waarden
en van de daarmee verbonden rechten verschilt. Terwijl
autonomie in de terminologie van Gewirth een basic good
is en levenskwaliteit waarschijnlijk tot de nonsubstractive
goods behoort, belichamen én de uitbreiding van macht en
invloed én commercieel succes additive goods. Bovendien
moet men in aanmerking nemen dat bij de realisatie van p-
waarden ook andere groeperingen betrokken zijn, terwijl
dat bij de realisatie van de genoemde a-waarden niet per se
het geval is. Een op anderen gerichte realisatie van waar-
den kan de aanraking van andermans rechten als bijwer-
king hebben (maar dat hoeft natuurlijk niet).
Beide vragen zijn gericht op een verkenning van de

morele rechten en normen die eventueel op het spel staan.Op
dit moment kan de ethiek echter nog niet beslissen of er
daadwerkelijk sprake is van een aantasting van rechten en
van een overtreding van normen. De ethiek is immers
alleen maar in staat om diverse Ws-Wo-Ow-clusters in de
p- en a-waarden-groepen te analyseren met het oog op de
vraag welke morele rechten bedreigd lijken te zijn. Of ech-
ter in feite een gevaar bestaat, kan op dit ogenblik nog niet
aangetoond worden. Aangezien de ethiek uit zichzelf niet
in staat is om complexe uitwerkingen van economische,
politieke of sociale ingrepen te voorspellen, kan ze bij
gebrek aan zo’n prognose geen definitief oordeel uitspre-
ken. Nochtans is een eerste omlijning van de op het spel
staande morele rechten al op dit ogenblik noodzakelijk: de
nu volgende sociaal-wetenschappelijke analyse van de ge -
volgen van veranderingen heeft immers een handleiding
nodig om aan de slag te kunnen gaan en om te weten welke
vragen door haar scenario’s moeten worden beantwoord.
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Derde stap: Sociaal-wetenschappelijke ontwikkeling van
scenario’s van gevolgen

Zoals gezegd gaat het in deze stap om een prognostische
verkenning van gevolgen van veranderingen. Met name
komen hier economische onderzoeksmethoden in aan-
merking, maar ook sociologische, sociaal-psychologische,
beleids- of milieuwetenschappelijke benaderingen dienen
erbij betrokken te worden. Het doel is om een zo goed
mogelijk model te verkrijgen van wat er gebeurt wanneer
de p-waardenofwel de a-waarden gerealiseerd zouden wor-
den. Hierboven is er al op gewezen dat de modellering van
de scenario’s moet plaatshebben naar aanleiding van díe
morele rechten die geschonden lijken te zijn. Vervolgens
kan de vraag worden gesteld wat de concrete uitwerkingen
voor elk Ws-Wo-Ow-cluster zijn. Bij deze toepassing van
de algemene gevolgen op alle afzonderlijke situaties dient
echter niet alleen naar díe rechten gekeken te worden die
de verschillende Ws-Wo-Ow-clusters tevoren – expliciet of
impliciet – hebben genoemd; er dient ook gelet te worden
op andere schendingen van rechten, die tot nu toe door de
subjecten over het hoofd werden gezien. De vraag is dus:
welke rechtsschendingen vallen daadwerkelijk te verwachten?
Het zal duidelijk zijn dat met name deze stap geen glas-

heldere resultaten zal opleveren. Een prognose van wat er
gaat gebeuren zodra grootschalige sociale veranderingen
worden ingevoerd, valt nooit met wiskundige exactheid 
te geven. Vaak kunnen de gevolgen van veranderingen
slechts met een bepaalde statistische waarschijnlijkheid
voorspeld worden, en meestal gaat het zelfs om prognoses
onder onzekerheidsvoorwaarden. Dit probleem wordt
nog versterkt door het feit dat niet alleen algemene uitwer-
kingen geprognosticeerd moeten worden, maar ook de
gevolgen voor alle Ws-Wo-Ow-clusters afzonderlijk. Even-
min als in de eerste stap, zullen dus ook hier geen onbe-
twijfelbare resultaten te verwachten zijn.
Laten we desondanks veronderstellen dat de sociaal-

wetenschappelijke analyse in onze voorbeeldcasus een
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verre gaand zeker resultaat heeft opgeleverd. Uit de ver-
kenning bleek, zo mogen we aannemen, dat de realisatie
van de p-waarden mogelijk is zonder dat de a-waarden en
de daarmee verbonden rechten worden geschonden. Een
sociaal-psychologisch onderzoek zou bijvoorbeeld heb-
ben kunnen aantonen dat de atleten en trainers op dit
moment in een afhankelijker positie verkeren dan na de
invoering van de profliga te verwachten zou zijn. Tot nu
toe waren de relaties binnen de clubs namelijk niet formeel
geregeld, wat leidde tot een hoge emotionele druk waaraan
de sporters en trainers zich nauwelijks konden onttrekken.
De omschakeling naar een marktvormige organisatie zal
daarentegen tot een duidelijke (contractueel geregelde)
takenverdeling en tot grotere (ook financiële) zekerheid bij
de betrokkenen leiden. Iets soortgelijks geldt ook voor de
situatie van de supporters. De hogere inkomsten van de
clubs door sponsoringcontracten en door de verkoop van
televisierechten zullen namelijk tot een duidelijke verla-
ging van de entreegelden leiden en door geïnstitutionali-
seerde ontmoetingsmogelijkheden zal de relatie tussen
supporters en sporters verbeterd worden. Uit de sociaal-
wetenschappelijke verkenning blijkt dus, dat de door de a-
waarden geïndiceerde rechten niet aangetast, maar inte-
gendeel versterkt gaan worden.

Vierde stap: Ethische beoordeling
Nadat nu met behulp van diverse empirische, theoretische,
descriptieve en prognostische methoden een zo betrouw-
baar mogelijke inschatting van gevolgen totstandgekomen
is, kan in de (voorlopig) laatste stap de ethische beoorde-
ling plaatshebben. Hier gaat het dan om moreel-normatie-
ve uitspraken over de uitwerkingen voor elk Ws-Wo-Ow-
cluster. Op de eerste plaats dienen hier de opgespoorde
rechtsschendingen respectievelijk normovertredingen in
kaart gebracht te worden. In aansluiting daarop kan wor-
den vastgesteld op welk niveau van urgentie de geschon-
den rechten zich bevinden. Zoals gezegd komen uit urgen-
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tere handelingsvoorwaarden (basic capabilities) ook urgen-
tere rechten voort. Op die manier laat zich dan ten aanzien
van de morele beschermwaardigheid van de op het spel
staande rechten een min of meer eenduidige rangschik-
king formuleren.
In onze modelcasus is de ethische beoordeling heel

makkelijk, omdat uit de sociaal-wetenschappelijke verken-
ning blijkt dat de invoering van markten geen rechten zal
aantasten. In de meeste gevallen is echter te verwachten,
dat zowel bij de realisatie van p-waarden als bij de realisatie
van a-waarden schendingen van rechten op hetzelfde
niveau van urgentie voorspeld kunnen worden. In die
gevallen is het niet mogelijk een eenduidig ethisch oordeel
ten gunste van één van beide groepen uit te spreken. Zelfs
als de te verwachten overtredingen niet van hetzelfde
niveau blijken te zijn, maar zich wel in beide groepen voor-
doen, is zo’n oordeel niet mogelijk. Ook in dit geval mogen
normovertredingen immers niet worden toegestaan. We
hebben dan met een morele dilemmasituatie te maken. De
enige uitweg is dan om aan de empirische en prognosti-
sche wetenschappen de opdracht te geven nieuwe model-
len te construeren die de aantasting van rechten daadwer-
kelijk kunnen voorkomen. Het is dan goed mogelijk, dat
verschillende stappen van deze heuristiek meerdere keren
dienen te worden uitgevoerd. In ieder geval is het een onont-
koombaar moreel gebod om het resultaat van deze procedure
zo lang te optimaliseren totdat de voorgestelde oplossing geen
schendingen van morele rechten meer bevat, of hoogstens
schendingen op een vrij laag urgentieniveau (en ook dit is in
moreel opzicht alleen maar toegestaan, wanneer hogere rech-
ten uitsluitend op die manier beschermd kunnen worden).
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noten

1 Vgl. M. Nussbaum, Women and human development. The
capabilities approach, Cambridge: Cambridge U.P., 2000;
A. Sen, Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit
der Marktwirtschaft, München: Hanser, 2000. Oorspronke-
lijke uitgave: A. Sen, Development as freedom, New York:
Knopf, 1999.

2 In de literatuur is meestal sprake van adaptive preferences.
Stel bijvoorbeeld dat iemand er helemaal geen idee van
heeft hoe belangrijk een goede opvoeding is, omdat hij of
zij nooit een opleiding heeft genoten of er zelfs ooit van
heeft gehoord. Het ligt voor de hand dat zo iemand ook
geen behoefte aan een goede opvoeding zal ontwikkelen.
De preferenties van zo’n persoon zijn dus aangepast aan
slechte omstandigheden, zodat hij of zij ook geen onver-
korte visie van het goede leven kan ontwikkelen. De capa -
bil ities approach gaat er daarom vanuit dat mensen over vol-
doende informatie beschikken om zo’n visie op te kunnen
bouwen.

3 ‘Het goede leven’ (Grieks: eudaimonia) is een gebruikelijke
moraalfilosofische term. De ethiek van het goede leven
probeert de antropologische en culturele voorwaarden, de
mogelijke gestalten en de normatieve implicaties van een
gelukkig, geslaagd en compleet leven aan te geven. Uiter-
aard hangen de antwoorden op deze vragen in hoge mate af
van de beoordelingsmaatstaven die gehanteerd worden.
Goedheid kan zowel een morele als een perfectionistische als
ook een prudentiële betekenis hebben. In het eerste geval is
een leven goed als het aan morele normen voldoet, in het
tweede geval gaat het om de perfectionering van menselij-
ke eigenschappen (zoals bijvoorbeeld de rede) en in het
laatste geval is er sprake van een goed leven als de mens
zichzelf gelukkig en tevreden voelt. Uit het tegenwoordige
ethische debat blijkt steeds meer dat een adequate theorie
van het goede leven alledrie de aspecten moet kunnen inte-
greren. Vgl. Ch. Hübenthal, ‘Eudaimonismus’, in: M.
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Düwell, Ch. Hübenthal en M. H. Werner (red.), Handbuch
Ethik, Stuttgart: Metzler, 2002 p. 82-94.

4 Vgl. J. Griffin, Well-Being. Its meaning, measurement, and
moral importance (Oxford: Clarendon Press, 1986), p. 30-
33; Nussbaum, Women and human development, p. 122-148.

5 Sen, Ökonomie, p. 139-179.
6 Uit wat volgt zal blijken dat het hier niet om een willekeuri-

ge sociale keuze gaat en ook niet slechts om een ophelde-
ring van preferenties, maar om een ethisch verantwoorde
bepaling van doeleinden. Maar er wordt beweerd dat noch
een redelijke sociale keuze, noch een verstandige omschrij-
ving van preferenties zich uiteindelijk aan de ethische ratio-
naliteit kunnen onttrekken.

7 Vgl. de bijdrage van Nicolette van Gestel in deze bundel.
8 Vgl. de bijdrage van Eelke de Jong over de financiering en

het bestuur van bedrijven in deze bundel.
9 Vgl. de bijdrage van Kees Klop over marktwerking in de

gezondheidszorg in deze bundel.
10 Over de moeilijke kwestie of dieren ook waardesubjecten

kunnen zijn, hoeven we hier niet te discussiëren. Het ant-
woord hangt ervan af, of men wel of niet met goede argu-
menten de stelling kan verdedigen dat dieren intentioneel
gedrag vertonen.

11 Zoals bekend heeft Aristoteles deze gedachte voor de eer-
ste keer in alle duidelijkheid naar voren gebracht en er ook
de vandaag nog maatgevende vorm aan gegeven (Ethica
Nicomachea, i 1097a39-b6).

12 H. Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, 1999.

13 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Parijs: Éditions du
Seuil, 1990.

14 Ch. Taylor, Sources of the self. The making of modern identity
(Cambridge: Cambridge U.P., 1989), p. 27.

15 Uiteraard kunnen bepaalde sociale stelsels een eigen dyna-
miek ontwikkelen die op een gegeven moment losraakt van
de oorspronkelijke intenties die tot hun oprichting hebben
geleid. Met name in de sociologische systeemtheorie is er
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soms sprake van autopoietische (sub-) systemen’ die hun
interne structuur zelf reproduceren, hun eigen codes en
communicatiemedia hanteren en dus in beginsel niet meer
van buitenaf stuurbaar zijn. Vgl. N. Luhmann, Soziale Sys-
teme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 1984. De vraag is echter, of deze onpersoonlijke
zelfisolatie van systeemprocessen in feite als een totale iso-
latie kan worden beschouwd. In de sociologie is deze visie
omstreden. Meestal wordt ervan uitgegaan dat een waar-
degebaseerde correctie van deze processen moeilijk maar
toch mogelijk is. Vgl. H. Willke, Systemtheorie. Einführung
in die Theorie der Grundprobleme sozialer Systeme, Stutt-
gart: Fischer, 19934.

16 D. Hume, Treatise of human nature (ed. A.D. Lindsay. Lon-
den: Dent, New York: Dutton, [1911]. Oorspr. uitg.: 1738),
p. 177-178. De overtreding van deze wet wordt heel vaak
naturalistische drogrede genoemd, maar dit is niet helemaal
juist, want met naturalistic fallacybedoelde de uitvinder van
deze term, Georg Edward Moore, eigenlijk de definitie van
het niet-natuurlijke waardepredikaat ‘goed’ door het optel-
len van natuurlijke eigenschappen. Vgl. G. E. Moore, Prin-
cipia Ethica (1901) (Stuttgart: Reclam, 19962), p. 40-41.

17 Th. Nagel, The last word, New York: Oxford U.P., 1997.
18 G. Harman, J.J. Thomson, Moral relativism and moral objec-

tivity, Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996.
19 Men kan in dit verband denken aan het grote dispuut tus-

sen consequentialistische en deontologische benaderingen
die – ondanks aanzienlijke meningsverschillen – allebei op
een cognitivistische grondslag staan en de redelijke fun-
deerbaarheid van morele normen veronderstellen. Vgl.
W.K. Frankena, Ethics, Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
19732.

20 Ik herinner hier slechts aan het moderne contractualisme
(vgl. J. Rawls, A  theory of justice, Cambridge, Mass.: Bel-
knap Press of Harvard University Press, 1971) of aan de dis-
coursethiek (vgl. K.-O. Apel, ‘Das Apriori der Kommunika-
tionsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. Zum
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Problem einer rationalen Begründung der Ethik im Zeital-
ter der Wissenschaft’, in: K.-O. Apel, Transformation der
Philosophie, deel 2:Das Apriori der Kommunikationsgemein-
schaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973, p. 358-435; uit uni-
versaalpragmatisch perspectief: J. Habermas, ‘Diskurs -
ethik. Notizen zu einem Begründungsprogramm’, in: J.
Habermas, Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln,
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 19883, p. 53-125).

21 De aanpak van Alan Gewirth lijkt mij de meest overtuigen-
de en veelbelovende fundering van een normatieve ethiek
te zijn. Vgl. A. Gewirth, Reason and morality, Chicago: U.
of Chicago P., 1978; idem, Human rights. Essays on justifica-
tion and application, Chicago: U. of Chicago P., 1982; idem,
Community of rights, Chicago, U. of Chicago P., 1996; idem,
Self-fulfillment, Princeton: Princeton U.P., 1998. Zie ook:
D. Beyleveld, The dialectical necessity of moral. An analysis
and defense of Alan Gewirth’s argument to the principle of
generic consistency, Chicago, U. of Chicago P., 1991; K.
Steigleder, Grundlegung der normativen Ethik. Der Ansatz
von Alan Gewirth, Freiburg, München: Verlag K. Alber,
1999.

22 Gewirth, Reason, p. 135: ‘Act in accord with the generic rights
of your recipients as well as of yourself’.

23 In de theorie van Gewirth zou men dus in zekere zin een
wijsgerige reformulering van de sociale leer van de katho-
lieke kerk kunnen zien. Zo merkt bijvoorbeeld Johannes
Paulus i i , terugkijkend op een eeuw katholieke sociale ver-
kondiging, op dat de beginselen solidariteit, subsidiariteit,
rechtvaardigheid en de voorkeursliefde voor de armen uit-
eindelijk tot doel hebben de unieke waardigheid van de
mens te beschermen opdat hij zijn volle personaliteit kan
ontplooien (vgl. Centesimus annus, 1991, nr. 11).

24 De (zeker niet onomstreden) lijst die Martha Nussbaum op
dit moment geeft, bevat: (1) life, (2) bodily health, (3) bodily
integrity, (4) senses, imagination and thought, (5) emotions,
(6) practical reason, (7) affiliation, (8) other species, (9) play,
(10) control over one’s environment, political and material.
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Vgl. Nussbaum, Women and human development, p. 77-86.
25 Vgl. J.A. van der Ven,Het morele zelf: vorming en ontwikke-

ling, Kampen: Kok, 1999.
26 Het behoeft nauwelijks vermelding dat een geconstrueerde

casus nooit de complexiteit van de werkelijkheid kan berei-
ken. Het gaat er dus slechts om de kwestie iets beter zicht-
baar te maken.

27 De relatie tussen waarden en rechten is in dit geval eenvou-
digweg zo, dat de materie van een moreel recht (een
bepaald aspect van de handelingsbekwaamheid of een
bepaalde capability) tegelijkertijd een waardeobject is
waaraan een subject een waarde toekent. Om dus de
bedreigde rechten op te kunnen sporen is het in ieder geval
aanbevelenswaardig de weg via waarden te gaan.

28 In beginsel kan de kring van de betrokkenen groter zijn dan
de kring van de waarderingssubjecten, bijvoorbeeld wan-
neer bepaalde sociale veranderingen ook voor toekomstige
generaties van invloed zijn. In dit geval dient men erover na
te denken in hoeverre een advocatorische articulatie van
waardenmogelijk is. Ik laat dit geval echter buiten beschou-
wing.
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