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Het lijkt op een pleidooi
uit andere tijden: we
moeten minder gaan
werken, minder consu-

meren en iedereen heeft recht op
een basisinkomen. Omdat het ‘goe-
de leven’ belangrijk is. De Britse eco-
nomisch filosoof Edward Skidelsky
weet dat veel mensen zullen denken
dat hij op een andere planeet leeft.
Maar met zijn boodschap wil hij het
perspectief voor de lange termijn
schetsen. „Deze recessie is een wake
up call”, zegt Skidelsky.

De financiële crisis van 2008 illu-
streert volgens hem een institutio-
neel, een moreel en intellectueel fa-
len. „Banken waren casino’s en het
overheidsbeleid was eendimensio-
naal gericht op de heilige drie-een-
heid: groei, groei, groei. En wat
heeft het ons gebracht?” Skidelsky
neemt de tijd om zelf het antwoord
te geven. „De armen werden armen,
de rijken werden rijker. En we be-
vinden ons in een crisis waarvan het
einde nog niet in zicht is.”

De les van de huidige recessie? Ne-
ver waste a good crisis, citeert Skidels-
ky de Amerikaanse Nobelprijswin-
naar Milton Friedman. „Economie
moet weer een morele wetenschap
worden”, zegt Skidelsky. „Po l i t i c i
moeten het ‘goede leven’ als basis
voor het beleid, niet economische
groei.”

Edward Skidelsky schreef samen
met zijn vader Robert Skidelsky How
Much is Enough. The Love of Money, and
the Case for the Good Life. De eerste
druk verscheen dit jaar en het boek
is in 16 talen vertaald, waaronder
het Chinees, Portugees, Japans,
Duits, Servisch, Turks – begin vol-
gend jaar verschijnt een Nederland-
se vertaling.

Het boek leidt tot heftige reacties.
Rechtse opiniemakers vinden het
pleidooi voor het goede leven „uto-
pisch gezwam”, hun linkse oppo-
nenten spreken van een „lonkend
perspectief”. De aartsbisschop van
Canterbury Rowan Williams ge-
bruikt het boek tijdens zijn diensten
om te waarschuwen voor de exces-
sen van het hedendaagse kapitalis-
me – „de giftige hebzucht” en „de
roofbouw op grondstoffen”.

Edward Skidelsky logeert in het
huis van zijn ouders – Saxon Lodge,
een gerestaureerd huis uit de 18de
eeuw in Seaford, aan de zuidkust
van Engeland. Vanuit de tuin is de
zee te zien en te ruiken, meeuwen
cirkelen om het woonhuis van zijn
ouders. Skidelsky doceert aan de
University of Exeter, zo’n 250 kilo-
meter ten westen van Seaford. „Het
is traditie om hier Kerst te vieren”,
vertelt Skidelsky.

How Much is Enough is geïnspi-
reerd op een essay van John May-
nard Keynes – niet verwonderlijk
gezien de preoccupatie van Robert

Skidelsky voor de Engelse econoom.
De emeritus-hoogleraar schreef in
drie kloeke delen een uitputtende
biografie van Keynes (1883-1946).
Vader en zoon zijn fan van Keynes,
maar sceptisch over de Keynesiaan-
se politiek. „Die bestaat eigenlijk
niet”, vindt Edward. „Iedereen
moddert maar wat aan met verwij-
zing naar Keynes.” Uit het blote
hoofd citeert hij een van de be-
roemdste passages uit Keynes’ Gene-
ral Theory: „‘Mensen uit de praktijk
die denken dat ze onafhankelijk
van welke intellectuele invloed dan
ook zijn, zijn normaal gesproken
slechts slaven van een of andere do-
de econoom.’ En soms is dat Key-
n e s. ”

Economie is volgens Skidelsky
een technische wetenschap gewor-
den – als een beleidsopvatting niet
in een model past, klopt het niet.
„Economie zou ethische doelen
moeten nastreven, en dat is de reden
waarom Keynes ons zo aanspreekt.”

In 1930 schreef ‘de grote meester’
een essay, Economic Possibilities for our
G r a n d ch i l d r e n . Keynes voorspelde dat

in honderd jaar het inkomen per
hoofd van de bevolking gestaag zou
groeien. In 2030 zou niemand meer
dan drie uur per dag hoeven te wer-
ken om te voorzien in zijn levensbe-
hoeften. Machines nemen het werk
over. Het ‘economisch probleem’ is
opgelost en de mens kan zich over-
geven aan het ‘goede leven’. Leisure is
niet niets doen, maar het gaat om
zelfontplooiing, zorg voor naasten,
en andere zaken die de kwaliteit van
het leven bevorderen.

Wat betreft de voorspelling van de
inkomensgroei was Keynes „r e d e l ij k
adequaat”, zegt Skidelsky, maar wat
betreft de werkweek zit hij er volle-
dig naast. „Keynes hield rekening
met een werkweek van 20 uur in
2010, terwijl die in Westerse landen
gemiddeld rond de 40 uur lag.”

Interview Edward Skidelsky

Is de recessie het bewijs van het failliet van ons systeem?
Het is tijd voor een fundamentele aanpassing, vindt
economisch filosoof Edward Skidelsky. Zoektocht naar
het goede leven.

Iedereen een
basisinkomen van
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Waar ging het mis?
„Keynes dacht in kwantiteiten. Je
kunt maar een beperkte hoeveelheid
voedsel eten, je kunt maar een paar
schoenen dragen, je kunt maar in
één huis wonen. Mensen kunnen
verzadigd raken. Keynes had geen
oog voor de continue verbetering
van producten, die een stimulans is
voor een steeds stijgende consump-
tie. Je ziet het aan een product als de
iPad. Steeds wordt het apparaat ver-
beterd, en dat creëert steeds een
nieuwe vraag. Je moet dus werken,
een inkomen genereren, om steeds
aan de vraag te kunnen voldoen.

„Keynes onderschatte ook de rat
race – hebben we veel, willen we nog
meer. Behoeften zijn relatief, niet
absoluut. Het gras is bij de buurman
altijd groener. Hoe rijker we wor-
den, des te meer we onze relatieve
armoede ervaren.

„En Keynes had geen oog voor het
effect van reclame. Reclame creëert
behoefte. Door reclame is het ‘goede
leven’ gelijk aan consumeren. Je
moet hard werken om te consume-
ren. Hard werken is stoer. De kunst
om jezelf te vermaken in je vrije tijd
is – ik chargeer – verdwenen.”

Uw boek zou beter zijn ontvan-
gen als de westerse wereld zich
niet in een recessie bevond.
„Dat is waar, maar wij willen een
langetermijnperspectief schetsen.
De crisis illustreert het failliet van
het systeem. De afgelopen twintig
jaar is de inkomensongelijkheid in
de westerse wereld sterk gegroeid –
en obsceen. We leven in een over-
spannen maatschappij. We putten
onze natuurlijke hulpbronnen uit.
We moeten onze levensstijl aanpas-
sen.”

In uw boek noemt u de uitput-
ting van natuurlijke grondstof-
fen niet als argument voor een
gematigde groei.
„Dat hebben we bewust gedaan.
Technologische innovaties leidt tot
een ander, efficiënter gebruik van
grondstoffen. We kiezen voor een
morele invalshoek als motivatie
voor ons pleidooi, niet voor een
‘grenzen aan de groei’ benadering .”

Voor de korte termijn is econo-
mische groei gewenst om uit de
misère te komen?
„We moeten uit de huidige econo-
mische crisis groeien. Maar groei is
niet meer dan een medicijn – Pro-
zac, om de patiënt weer even op de
been te helpen. Daarna wordt het
tijd om de wereld van het geld fun-
damenteel aan te passen aan de reële
wereld. Winst moet weer een middel
worden, niet een doel. Economische
groei is niet het belangrijkste.”

Wat is de rol van de staat?
„De staat moet de condities creëren
voor een goed leven. Als, met een
verwijzing naar Keynes, individuen
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Edward Skidelsky, door
Alex MacNaughton ge-
fotografeerd in de tuin
van Saxon Lodge, het
huis van zijn vader. De
fotograaf: „Nu je het
zegt, deze foto lijkt heel
erg op de coverfoto van
het Supertramp-album
Crisis? What crisis uit
1975.”

bij het najagen van het eigenbelang
tegelijkertijd het algemeen belang
zouden dienen, dan kan de politicus
naar huis. Zo is het niet, en elk tijd-
perk moet zijn eigen agenda opstel-
len. Die zou nu moeten zijn: het
goede leven.”

En dat betekent concreet?
„De staat moet inzetten op volledige
werkgelegenheid. Niet een 40-urige
werkweek, maar geleidelijk het aan-
tal uren terugbrengen. En de staat
moet de burgers voorzien van een
basisinkomen, waardoor de keuze

tussen werken en niet-werken mak-
kelijker kan worden gemaakt.”

Dat klinkt als een ego uit het ver-
leden. Thomas Moore pleitte in
1517 al voor zo’n inkomen. In de
jaren zeventig zag ‘links’ in Ne-
derland het als een middel voor
de herverdeling van de arbeids-
tijd. ‘R e ch t s ’ zag het als een mid-
del om mensen te prikkelen de
handen uit de mouwen steken.
„Wij grijpen terug naar oude ideeën,
want door het beleid van Ronald Rea-
gan in de Verenigde Staten en Marga-

ret Thatcher in Groot-Brittannië en
hun heilig geloof in de werking van
het vrije marktmechanisme zijn we
ver teruggeworpen in het denken.”

Een basisinkomen voor iedereen,
hoe wilt u dat financieren?
„We hebben voor Groot-Brittannië
een berekening gemaakt waarbij
mensen een inkomen van 5.000
pond (6.200 euro, red.) krijgen. Dit
kan gefinancierd worden door een
belasting te heffen op financiële
transacties, de Tobintaks.”

En hoe wilt u de consumptie be-
teugelen?
„De overheid zou de druk op consu-
meren kunnen verminderen door
advertenties aan banden te leggen.
En de burgers erop wijzen wat de ge-
volgen zijn van hun ongeremde con-
sumptie voor bijvoorbeeld hun ei-
gen gezondheid en het milieu.”

„En we pleiten voor een verschui-
ving van de belastingheffing van ar-
beid naar consumptie. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een progressieve
consumptiebelasting die kan oplo-
pen tot 75 procent.”

How Much is Enough is geschreven
voor de rijke geïndustrialiseerde
wereld.
„Het gaat om de keuzes die een land
maakt. Steeds meer werken, of ge-
nieten van het goede leven. Landen
als China streven naar een levens-
standaard die wij al hebben. Wij
moeten niet de concurrentie met
China aangaan, want op veel terrei-
nen kunnen ze goedkoper produce-
ren. Het Westen moet zijn eigen
unieke eigenschappen verder ont-
wikkelen. Een groter deel van het
wereldinkomen zal in de opkomen-
de landen worden verdiend, maar
dat betekent niet dat wij in het Wes-
ten geen andere keus kunnen ma-
ken hoe we met die welvaart om-
gaan en ons leven indelen.”

En wanneer zal de Partij voor het
Goede Leven worden opgericht?
„Onze voorstellen zijn politiek erg
aantrekkelijk. Vraag je aan mensen
in wat voor samenleving ze zouden
willen leven dan kiezen ze voor een
samenleving waar mensen minder
werken, harmonieus met elkaar om-
gaan en een eerlijke inkomensverde-
ling. Maar het is niet een keuze die
mensen individueel kunnen maken.
Het is een besluit op politiek niveau
en een besluit dat door de komende
generaties genomen zal worden.”

Het onderwijs gaat daarbij dus
een belangrijke rol spelen?
„Zeker. Nu is het onderwijs te veel
gericht op geld verdienen en carrière
maken. Maar er is meer in het leven.
Hoe ga je om met vrije tijd? Wat kun
je betekenen voor de samenleving?
Genoeg is genoeg. We moeten de
tredmolen van de ongebreidelde
consumptiedrift stoppen.”


