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Vorig jaar heeft Ewald Engelen zijn 
proefschrift Economkch bmg&schap in de 

onderneming. Een oefening in concreet utopisme 

verdedigd. Naast de dissertatie ver
scheen ook een populaire versie. Hierin 
vat hij in minder dan de helft van het 
aantal woorden een aantal belangrijke 
praktische voorstellen samen, waarmee 
hij meer ruimte wil creëren voor demo
cratisch ondernemingsbestuur. Enge
len begeeft zich in het lopende debat 
over de herziening van het systeem van 
ondernemingsbestuur - corporate gover
nance - in Nederland en probeert de dis
cussie te verrijken met het begrip 'eco
nomisch burgerschap'. Dit debat wordt 
puntig samengevat in de ondertitel van 
de populaire versie: Wie heeft er toegang tot 
de vergadertafel? Het is een actueel en be
langrijk debat. Actueel, want zeer on
langs nog, in januari 2001, heeft de Soci
aal Economische Raad een advies 
uitgebracht op aanvraag van de minis
ter van Justitie over de betrokkenheid 
van de algemene vergadering van aan
deelhouders en de ondernemingsraad 
bij de benoeming van leden van de raad 
van commissarissen van grote onderne
mingen. En belangrijk omdat onderne
mingen een steeds groter stempel 
drukken op de inrichting van de open

bare ruimte. Toegang tot de vergaderta
fel staat voor meepraten en meebeslis
sen. Het debat gaat uiteindelijk over 
niets meer of minder dan het democra
tisch gehalte van de maatschappij. De 
inzet is dus hoog. 

Het betoog van Engelen k een plei
dooi voor economisch burgerschap. 
Wat mij aanspreekt in dit begrip is dat 
burgerschap zich niet slechts beperkt 
tot het politieke domein, maar wordt 
verbreed naar het economische do
mein. Daarmee wordt naïeve verheerlij
king van het politieke leven voorkomen 
en ontstaat er ruimte om op zoek te 
gaan naar interessante mogelijkheden 
om het democratisch gehalte van en in. 
ondernemingen te verbeteren. En daar 
valt nog een wereld te winnen. Zoals 
Engelen polemisch formuleert: 'de ge
middelde Nederlander is een vrije en 
gelijke burger in de politieke sfeer, 
maar een horige in de economische 
sfeer'. Een belangrijk uitgangspunt in 
zijn betoog is dat 'iedere vorm van au-
toriteitsuitoefening, ongeacht de loca
tie waar zij wordt uitgeoefend, geba
seerd moet zijn op democratische 
(medejzeggenschap én controle door de 
betrokkenen" (34). Engelen analyseert 
zeer zorgvuldig de sterke en zwakke 
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punten van hedendaagse burgerschaps
concepten en zet economisch burger
schap neer als een realistisch, en nastre
venswaardig ideaal Hij probeert 
omzichtig valkuilen van hedendaagse 
burgerschapsconcepten te vermijden 
en presenteert zijn eigen model als 'een 
non-territoriaai, gedisaggregeerd. en 
klasse-, ras-, en "gender" gevoelig bur
gerschapsmodel dat democratisch is 
geïnspireerd". Vervolgens bekijkt hij 
wat realistische mogelijkheden zijn om 
invulling te geven aan dit ideaal Hier
voor gaat hij te rade bij de relevante lite
ratuur, maar hij maakt ook gebruik van 
een aantal praktijkstudies. 

Engelen maakt onderscheid tussen 
directe participatie, indirecte participa
tie en financiële participatie. Voor de 
directe participatie kijkt hij naar de 
werkvloer en de mogelijkheden om de 
werknemer een grotere rol te geven bij 
het aanpassen van. productieprocessen, 
organisatiestructuren en productont
werp. Hij geeft aan dat hiervoor ook een 
herinrichting van het productieproces 
zelf nodig is, om zo de voornaamste be
lemmeringen voor effectieve participa
tie van werknemers weg te nemen: 'De 
inrichting en wijze van aansturing van 
het productieproces (is) van grote in
vloed op de betrokkenheid, de eigen
waarde en de vaardigheden van de 
werknemer' (44). 

Indirecte participatie krijgt gestalte 
in de vorm van ondernemingsraad en. 
representarie in de raad. van commissa
rissen. Voor de bespreking van deze 
twee vormen van burgerschap richt En
gelen zich in eerste instantie op het 
Duitse systeem van medezeggenschap. 
Engelen geeft aan dat Nederland nog 

veel kan leren van de Duitse praktijk, 
waarin bijvoorbeeld, in tegenstelling 
met Nederland, een derde van de zetels 
van de raad van commissarissen is gere
serveerd voor werknemersrepresentan
ten. 

De financiële participatie verloopt 
via recht op toegang tot officiële eigen-
domstiteis ('aandelen'), waarbij onder
scheid wordt gemaakt tussen, medezeg
genschap via pensioenfondsen en. 
medezeggenschap via aandelensprei-
ding. Engelen bespreekt onder andere 
de 'marktsocialistische marktrechten' 
van John Roemer en de 'tijdelijke 
marktrechten' van Roberto linger. 
Daarnaast onderzoekt hij het falen van 
de Zweedse werknemersfondsen die 
waren opgezet als een concrete poging 
om expliciet invulling te geven aan het 
ideaal van economisch burgerschap, en 
aandelenspreidingsregelingen in de 
Verenigde Staten, het Verenigd Ko
ninkrijk en Nederland. 

De verschillende vormen van econo
misch burgerschap zijn ook in de popu
laire versie van zijn boek terug te vin
den. Wat in dat boek geheel ontbreekt 
is een belangrijk methodologisch punt 
dat Engelen wil maken in zijn proef
schrift en dat hij samenvat met het be
grip 'concreet utopisme'. Concreet uto
pisme staat bij Engelen voor een 
benadering om op een goede wijze over 
vraagstukken als ondernemingsbestuur 
na te denken. Deze benadering spreekt 
mij aan en Engelen doet een, naar mijn 
mening geslaagde, poging een goede 
balans te vinden tussen 'concreet' en 
'utopisme'. 

Het pleidooi voor economisch bur
gerschap is een poging 'de utopische 
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energie die van oudsher de socialisti

sche -beweging bezielde wederom te 

doen ontvlammen' (22). Met als centra

le waarden autonomie en gelijkwaar

digheid verwijst dit utopisme naar 'een 

toekomst die vrij k van. ongekozen af

hankelijkheden en die recht doet aan 

het zelfscheppend vermogen van het 

individu' (107). Engelen wil echter 

voorkomen dat zijn. betoog strandt in 

politieke irrelevantie of naïef utopisme 

en neemt daarom niet de ideale wereld 

maar het bestaande als uitgangspunt. 

Zijn utopisme kan dan concreet zijn 

doordat hij een brug slaat tussen de 

'moraaltheoretische analyse van de po

litieke filosofie en de verklarende en be

schrijvende activiteiten van de sociale 

wetenschappen'. 

Een belangrijk aspect van het con

creet utopisme is het normatief plura

lisme. Engelen wil tegelijkertijd recht 

doen aan morele criteria (met de na

druk op democratie), prudentiële crite

ria (gericht op financiële en economi

sche belangen) en realistische criteria 

(wat wenselijk is moet ook mogelijk, 

zijn). Hij trapt gelukkig niet in de val

kuil een metatheorie te ontwikkelen 

voor het onderling tegen elkaar afwe

gen van de verschillende soorten crite

ria. Dat is in. de eerste plaats een zaak 

van de betrokkenen. Geheel in lijn met 

zijn democratische uitgangspunten 

geeft hij aan deskundigen niet meer 

dan een informerende rol. Daarnaast 

wil hij ook recht doen aan het contextu

ele karakter van dergelijke afwegingen, 

wat betekent dat een specifieke waar-

dena.fwegi.ng alleen mogelijk is door 

naar een concrete situatie te kijken (14-

15). 

Engelen slaat vervolgens een brug 

tussen de verschillende criteria ener

zijds en de concrete praktijken en insti
tuties anderzijds, door gebruik te 

.maken van vuistregels om beleidsaan

bevelingen te formuleren die zijn toe

gesneden op een concrete institutionele 
context, doordat ze 'tegelijk politiek-fi-

losofisch en sociaal-wetenschappelijk 

zijn geïnformeerd' (42), Geen. blauw
drukken dus, maar goed doordachte 

aanwijzingen die behulpzaam zijn bij 

het nadenken over concrete vraagstuk

ken en die kunnen helpen 'bij het uit

stippelen van concrete institutionele 

transformatiestrategieën. Dit geeft 

hem. de ruimte het democratisch ideaal 

te verbinden met bestaande instituties 

en gebruik te maken 'van de transfor-
marieve mogelijkheden die liggen be

sloten in institutionele details'. Enge

len laat zo zien dat er binnen bestaande 

instituties nog veel. ruimte braak ligt 

die gebruikt kan worden voor het de

mocratiseren van het ondernemingsbe-

stuur. 

In het naschrift bij De naam van de roos 

schrijft Umberto Eco: 

'Nadat mijn vrienden van de uit

geverij het manuscript hadden ge

lezen, suggereerden ze mij om de 

eerste honderd bladzijden in te 

korten, die zij zeer inspannend en 

zwaar vonden. Ik twijfelde geen 

moment, dat weigerde ik, want, 

zo beweerde ik, als iemand de ab

dij wilde binnengaan en er zeven 

dagen wilde leven, moest hij er 

het ritme van accepteren. Dus de 

eerste honderd bladzijden hadden, 

de ftxnctie van een boetedoening, 
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een initiatie, en wie daar geen zin 
ie heeft, jammer, die blijft, maar 
aan de voet van de heuvel' 

Bij het lezen van het proefschrift van 
Ewaid Engelen moest ik vaak aan dit ci
taat denken. Om het voorzichtig te zeg
gen.: deze dissertatie is niet lezersvrien-
deiijk. Zij is theoretisch doorwrocht, 
maar door de hoge mate van boetedoe
ning die is vereist om de top van de 
heuvel te bereiken, zullen de conclusies 
en aanbevelingen niet gemakkelijk 
doordringen, in. het debat, over onderne-
mingsbestuur. Ik .kan van theoretische 
bespiegelingen genieten en ze helpen 
me in mijn denken ook vaak verder, 
maar om een betoog goed te kunnen 
begrijpen heb ik het nodig dat voortdu
rend een. koppeling wordt gelegd met 
de praktijk. Het eerste concrete prak
tijkvoorbeeld komt de lezer echter pas 
tegen op bladzijde 118. Daarvoor wordt 
het wel erg moeilijk om het denkproces 
te visualiseren. Terwijl de behandelde 
thematiek zich daar op zich wel voor 
leent. Een voorbeeld. Het debat waarin 
Engelen zich begeeft, wordt in Neder
land de afgelopen jaren bepaald door 
het rapport van de commissie-Peters. 
Deze commissie corporate.governance heeft 
in 1.997 e ^ n aantal aanbevelingen ge
daan over ondernemingsbestuur in Ne
derland. Engelen belooft de lezer 'een 
aantal concrete aanbevelingen die zijn 
bedoeld om de agenda van de commis
sie-Peters en het lopende debat over de 
herziening van het bestaande systeem 
van. corporate governance in Nederland in 
democratische richting op te rekken' 
(iii). Het rapport zelf komt echter nau
welijks aan de orde. In een voetnoot 

staat een samenvatting van de belang
rijkste aanbevelingen en in een tussen-
hoofdstuk (hoofdstuk 3) volgt een sa
menvatting van die samenvatting en de 
constatering dat in het rapport het ei
gendomscriterium overheerst ('Volgens 
dit criterium komt inspraak in. het be
stuur van de beursgenoteerde onderne
ming toe aan de legitieme eigenaar van 
de onderneming'). Engelen zet vervol
gens zijn monnikenwerk voort, terwijl 
ik veel liever een gedegen analyse had 
gezien van de uitgangspunten, conclu
sies en. aanbevelingen van de commis
sie-Peters en de reacties op het rapport. 
Met een dergelijk overzicht zou het de
bat in het proefschrift tot leven zijn ge
komen en zou het voor de lezer ook. veel 
duidelijker zijn dat Engelen zich in een 
actueel en belangrijk debat mengt en 
dat hij inderdaad een belangrijke bij
drage levert met de introductie van het 
begrip 'economisch burgerschap'. Een 
gemiste kans. 

Er is een schril contrast tussen het 
proefschrift en ander werk van. Engelen, 
zoals zijn eerste boek De mythe van de 
markt Waarheid en leugen in de economie. 

Daarin laat hij zien dat wetenschappe
lijke diepgang, maatschappelijke rele
vantie en leesbaarheid heel goed samen, 
kunnen gaan. Nu weet ik ook wel dat 
aan een. proefschrift, als proeve van be
kwaamheid, bepaalde eisen worden ge
steld. Is dat dan wat het verschil uit
maakt? Dan heb ik grote moeite met 
het wetenschapsideaai dat daaraan ten 
grondslag ligt.. Zo wordt wetenschap 
steriel en doen scherpzinnige denkers, 
waaronder ik Engelen reken, zichzelf 
tekort. Wetenschap is'naar mijn idee 
niet alleen gericht op kennisontwikke-
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ling, maar ook op kennisverspreiding. 
En dat betekent dat niet alleen naar in

houd moet worden gekeken, maar ook 

naar presentatie, naar verpakking. De 

populaire versie is jammer genoeg niet 

de oplossing. 'Populair' betekent in dit 

geval, vooral 'weglaten'. De tekst wordt 

hierdoor wei leesbaarder, maar niet 

sprankelender. En voor de annotatie 

wordt verwezen naar de handelseditie 

van het proefschrift; In. de populaire 

versie staat geen enkele voetnoot, litera

tuurverwijzing of bronvermelding. 

Daardoor is het nauwelijks een alterna

tief voor het proefschrift. 
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