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‘N
iets is genoeg voor de
mandieaangenoegte
weinig heeft.’ Er valt
geen betere uitspraak
te bedenken om de
besognes van de 73-

jarige econoom Lord Robert Skidelsky te
vatten. Nochtans is ze niet vanhem. Enook
niet vanzijnzoonEdward,metwiehij vorig
jaar het boek ‘Hoeveel is genoeg?’ schreef.
Nee, het is al een oude wijsheid, van de
Griekse filosoof Epicurus.
Toch past het schoentje beter dan ooit.

Nooit eerderhaddenbijonszoveelmensen
het goed. In vroegere tijden bleven de rijk-
dom en dewelvaart beperkt tot patriciërs,
leenheren, adel en industriëlen. De rest
modderdenoodgedwongenmaarwat aan.
Erwasvaakniet al te veel tewillen.Dat isnu
wel anders. En toch.Wat doenwe eigenlijk
metdiegewonnenwelvaart? Temerkenaan
dehogewerkdrukendebijbehorendestress
is genietenniet vanzelfsprekend.
Waaromgaanwe dan nietminderwer-

kenenmeergenieten?Datberuchte ‘goede
leven’ dat vooral gepensioneerden wordt
toegedicht, als ze eenmaal uitgewerkt zijn.
Enwaaromniet eerder, als de gezondheid
nog goed is? Tijd genoeg om jezelf te ont-
plooien of een maatschappelijk engage-
ment op te nemen. Maar toch doenwe het
niet, of in elk geval teweinig.

15-urige werkweek
Niemandisbetergeplaatstomdiemoeilijke
vragente tackelendanRobertSkidelsky,die
deze week in Amsterdam sprak op uitno-
diging van het Nexus Instituut. Hij legde
vooreenafgeladenvollezaaluithoewezijn
vastgelopen in ons economisch vooruit-
gangsdenken. ‘We zijn in een val gelopen
van vooruitgang zonder doel, en rijkdom
zonder einde’, klonkhet kras.
De econoom, die vooral bekendheid ge-

niet als biograaf van JohnMaynardKeynes,
baseerde zich voor zijn relaas ophet uitste-
kende boek dat hij met zijn zoon schreef.
Eenacademischeen-tweetje, aangezienEd-
ward net als zijn vader professor is, maar
dan inde filosofie. EnnietaandeUniversity
ofWarwickmaar aandie van Exeter.
Hun startpunt lag bij een essay van John

Maynard Keynes uit 1930met de titel ‘Eco-
nomic possibilities for our grandchildren’.
Daarin voorspelde de economische titaan
datwedoorde technologischevooruitgang
steedsminderzoudenmoetenwerken.Vol-
genszijnberekeningenzoudenwenu inde
buurtvande15-urigewerkweekmoetenzit-
ten.Toch is sindshetogenblikdatKeynes in
zijn glazen bol keek, het aantal gewerkte

urenmaarmet een vijfde gedaald, hoewel
dewelvaart indiezelfdeperiodemeteenfac-
tor vijf is toegenomen.
Om uit te leggen hoe Keynes het zo bij

hetverkeerdeeindkonhebben,verwijstSki-
delskynaarFaust,demandiezijnzielaande
duivel verkocht inruil voorkennis,genoten
machtmaaruiteindelijk - althans inde ver-
sievanGoethe -deduivel indemalingnam.
‘InKeynes’ ogenhaddemensheideen faus-
tiaans pact gesloten waarbij hebzucht de
vrijebaankreeg’, legtSkidelskyuit. ‘Tijdelijk
toch, tot demensheid van armoedebevrijd
was.Danzoudenwehetcontractvrolijkver-
scheuren en was het Goede Leven binnen
handbereik.’
Althans, dat was wat Keynes dacht dat

zou gebeuren. Maar zover is het niet geko-
men. ‘Hijgingerverkeerdelijkvanuitdater
een grens is aan wat mensen willen’, zegt
Skidelsky. ‘Volgens Keynes zoudenmensen
opeendagtevredenzijnmetwatzehadden
en zouden ze zich vervolgens toeleggen op
gelukkig zijn.Maar hij besefte niet dat het
kapitalismeonophoudelijknieuwebehoef-
ten en verlangens schept.’
Omdie behoeften te bevredigen, is geld

nodig. En dat verdien je met werken, niet
met vrije tijd. Voor economen is dat laatste
duur, vooral als je veel verdient. Vrije tijd is
indie zin eenopportuniteitskost: doorniet
tewerken, laat jegeld liggen. Opdiemanier
wordt werken - en vooral geld verdienen -
een doel op zich, waarschuwt Skidelsky.
‘Maar zeggen dat het je doel in het leven is
ommeergeld teverdienen isevenwaanzin-
nig als zeggen dat het doel van eten is om
steeds dikker teworden.’
Die foute economische benadering van

vrije tijdgaatnogverder.Vooreconomenis
het een goed als een ander, waaropdus de-
zelfdewetmatigheden van toepassing zijn.
Ook vrije tijd moet een zo hoog mogelijk
rendementhebben, endat kanwordenop-
gekrikt door de productiviteit te verhogen.
‘Een dagje naar het strand of naar het pret-
park kan eigenlijk nietmeer zonder barbe-
cue, strandtent, surfplanken, strandbal-

len,…’, illustreert Skidelsky. ‘Consumenten
halenmeeruithunvrije tijd als zeper tijds-
eenheidmeer gadgets gebruiken. Gewoon
een dagje aan het strand liggen zonder
meer, dat gaat nietmeer.’

Hebbelijkheden
Het is niet Skidelsky’s enige sneer naar zijn
vakgebied. Zo loopt hij niet hoog op met
eenvande jongestromingen,degelukseco-
nomie. ‘Daarbijwilleneconomenhetgeluk
meten, alsof dat zomaar kan. Maar je kan
moraliteitnietmeten,of vriendschap ineen
cijfer vatten. Als wetenschap schiet econo-
mietekort,omdathet tweederdevanwatde
moeite is niet in rekening neemt. Een eco-
noomkan je helpenuit temakenof je naar
deoperaof naardebioscoopwil,maarniet
waarom je datwil.’
We willen dus constant meer, en het is

nooit genoeg. Dat faustiaanse pact houdt
meer dan tachtig jaar na Keynes’ essay nog
altijdgoedstand,waardoorweonzezielaan
hetverliezenzijn. ‘Ironischgenoegiserover-
vloedinhetWesten,maarwezittendoorhet
kapitalisme opgezadeld met hebbelijk-
hedenwaardoorweernietechtvankunnen
genieten’, klinkthet. ‘Deduivelheeft zijnbe-
loning geëist.’
De duivel kan bovendien binnenkort

gaanrentenieren,zo lijkthetwelafgaandop
Skidelsky’s sombere boodschap. ‘We gaan
steedsverder indeomgekeerderichtingvan
waarwe naar toe zoudenmoeten gaan. De
meestemensenzijn slechterafdanvroeger.
Demiddenklasse staat onder druk. Jonge-
ren hebben het steeds moeilijker om aan
werk te geraken, ze kampenmet veelmeer
onzekerheid, ondanks hun goede diplo-
ma’s. Tegelijkzienwedatdeproductiviteits-
winsten worden opgestreken door een
steeds kleinere groepmensen. Dat heeft al-

les temakenmetmacht, endaarommoeten
we teruggrijpen naar de inzichten van de
bestemachtsanalistuitdegeschiedenis.Het
is moeilijk voor mij om het toe te geven,
maar dat is Karl Marx. Al benadruk ik dat
ook zijn oplossingen, of het nu staatssocia-
lisme is of communisme, ons het goede le-
venniet zullen geven.’
Als we nu zo vasthangen aan dat faus-

tiaanse contract, is Skidelskymet zijn plei-
dooi vooreennieuwemaniervan levendan
de exorcist? ‘Misschien wel’, zegt hij la-
chend. ‘Wat we ondernemenmoet eerlijk
gebeuren en met respect voor anderen,
daarover hebben we eenmoraliteit, maar
nietoverdevraagwaarómwedatwillenbe-
reiken. Datmoetenwe veranderen.’
Onderwijs kan een belangrijke rol spe-

len bij de verandering in de geesten, stelt
de econoom. ‘Dat bepaalt hoe kinderen
voorbereid worden op het omgaan met
vrije tijd. Wat ze lezen bijvoorbeeld, of de
ideeën die ze voorgeschoteld krijgen.’
Keynes lijkt in elk geval een te positief

beeld van demens gehad te hebben. Dat is
niet zo evident voor iemand die in zijn
leven twee wereldoorlogen meemaakte.
Maar het zou volgens hem dus wel goed

komenmet die mensheid, geef ze nog een
honderdtal jaar.

Overtuigingskracht
ZouKeynesontgoocheldzijn,mochthijzien
wat er van zijn voorspelling is geworden?
Skidelsky denkt vanwel. ‘Maarmocht Key-
nes kunnen, dan zou hij zeker zeggen dat
het allemaal anders was gelopen als hij er
wasgeweest.Datweniet indevalkuilenzou-
den zijn getrapt. Jemoetweten dat hij heel
hoogopliepmetzichzelf, enaltijdvertrouw-
deopzijnovertuigingskrachtomhetbeleid
te sturen.’
Keynes heeft ook vandaag nog altijd ge-

lijk, benadrukt Skidelsky, die - hetmoet ge-
zegd -eenovertuigdkeynesiaan is. Hethele
besparingsbeleiddatnuzorigoureuswordt
gevoerd, zit verkeerd, poneert hij stellig. Er
moetenmeeroverheidsuitgavenkomenom
de economie te stimuleren. ‘We zijn in een
putgevallen, endanmoet jeeruitklimmen.
Kijk,Keyneszeidat jenooit zekerekorteter-
mijnvoordelen mocht laten liggen in ruil
voor onzekere langetermijnvoordelen. Het
is dus onredelijk om te zeggen dat je voor
hetgoedeover tien jaarnupijnlijkemaatre-
gelenmoetdoorvoeren.Niemandweetwat
er over tien jaar staat te gebeuren.Opkorte
termijn moeten we gewoon dit groeipro-
bleem tackelen, en als het later weer beter
gaat, pakken we de overheidsschuld wel
aan.’
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Apart

‘Jeeettoch
ookniet

omdikker
teworden?’

Inplaats van tegenietenvan
gepluktevruchtenwillenweer
steedsmeer,waarwedanamper
nogvangenieten.Wehebben
eenpactmetdeduivel, stelt
deeconoomRobert Skidelsky.
Hoog tijdomhetop tezeggen.

Robert Skidelsky in gesprek met zijn zoon Edward, met wie hij samen ‘Hoeveel is genoeg?’ schreef.

Alswetenschap
schiet economie
tekort, omdathet
tweederdevanwat
demoeite isniet
in rekeningneemt.

Robert Skidelsky,

econoom

Eendagjenaar
het strandofnaar
hetpretparkkan
eigenlijknietmeer
zonderbarbecue,
strandtent, surfplan-
ken, strandballen, ...

Robert & Edward

Skidelsky -Hoeveel

is genoeg? - 2013,

Antwerpen, De Bezige

Bij, 304 blz., 19,95 euro.
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