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In het laatste kwart van de 20ste eeuw veroverde 
een 19de-eeuws idee de hegemonie in de politie-
ke economie. ‘De onzichtbare hand’, die ontstaat 
door de gelijktijdige werking van drie krachten 
– eigenbelang, competitie en vraag-en-aanbod – 
zou vanzelf zorgen voor gelijkmatige verdeling van 
welvaart over de (globaliserende) samenleving. Als 
markten zich maar vrij zouden kunnen ontplooien 
– dat wil zeggen: zonder monopolievorming, han-
delsbarrières en overheidssturing – zou de econo-
mie blijven groeien en de welvaart van ieder (mits 
hardwerkend) individu ook. Geïnspireerd door de 
Chicago School of Economics hebben bestuurders 
in het IMF, de EU, de WTO, de Republikeinse Partij, 
New Labour en onze eigen Paarse kabinetten zich 
aan de heroïsche taak gezet om de economische 
wereld te vormen naar dit sprookje.

Sprookje of  schrikbeeld

Ook wij, gewone mensen, de zes miljard indi-
viduen die deze wereld telt, zijn verleid om in 

dit sprookje te geloven. Bij dagelijkse keuzes 
laten we ons – als het zo uitkomt – leiden door 
allerlei premissen die in het straatje van Adam 
Smith passen: meer is beter, materiële zaken 
tellen, eigenbelang, korte termijn, ‘na ons de 
zondvloed’, het recht van de sterkste en the 
winner takes it all. Het idee dat alles geld kost 
is al zo ver gevorderd, dat je in een documen-
taire op Nieuw-Guinea een natuurvolk, gekleed 
in bosversierselen, kunt horen zeggen: ‘als we 
ons bos niet verkopen, dan kunnen we het zie-
kenhuis niet betalen’. We zijn ook, met z’n zes 
miljarden, gaan geloven dat er niets te kiezen 
valt: de werking van de onzichtbare hand wordt 
door economen voorgesteld als een wetmatig-
heid, een gegeven. Zolang wij deze economen 
geloven zíjn de premissen ook wetten, ze wer-
ken namelijk als selffulfilling prophecy’s. Wat 
economen er niet bij vertellen is dat selffulfilling 
prophecy’s alleen een wetmatig verloop kennen, 
zolang we er collectief  in geloven; ze werken 
ómdat we ze waarmaken. 

Economie: een kwestie van geloven
Julien Haffmans, organisatieadviseur
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De kracht van het geloof

De Smithiaanse premissen zijn door men-
sen gekozen aannames over wat waar is. Dat 
brengt ons bij het filosofische thema: wat is 
waarheid? De Stoïcijnen geloofden in diepere, 
algemeen geldende, onbewijsbare waarheden. 
De moderne wetenschap gaat ervan uit dat fun-
damentele waarheden wortelen in waarneem-
bare feiten (empirie). De taalfilosofie vestigde 
aandacht op de onmogelijkheid om met taal 
eenduidige (ware) uitspraken te doen. De soci-
ale wetenschappen stuitten op complexiteit: de 
vraag welke van de vele observeerbare feiten te 
beschouwen zijn als de onderliggende veroor-
zakers van alles. Het postmoderne begrip van 
waarheid maakt het premissen-fundament van 
de politieke economie – zacht gezegd – wankel. 

Hoe is het mogelijk dat één universiteit, de Chi-
cago School of  Economics, nu net deze set pre-
missen universeel geldig heeft verklaard? Hoe 
is het gelukt om Europeanen, Chinezen, en een 
natuurvolk op Nieuw-Guinea te laten geloven 
in deze eenzijdige voorstelling van zaken? De 
keuze voor net deze premissen is immers alleen 
te verklaren vanuit historische toevalligheden, 
subjectieve voorkeuren en ideeënstrijd. Markant 
detail: de Chicago School of  Economics heeft 
haar unieke collectie 19de- eeuwse economi-
sche geschriften, waarin veel alternatieve pre-
missen voorgesteld en bediscussieerd worden, 
in de jaren ’90 op de vrije antiquariaat-markt 
verkocht. 

De kracht van het individu

Met empirisch bewijs voor de universele geldig-
heid van juist deze premissen van Adam Smith 
(hij deed daarnaast ook heel andere voorstellen) 
heeft het allemaal niet veel te maken. De empirie 
die we dagelijks in kranten lezen vertelt ons dat 
er, ondanks alle inspanning om vrije markten te 
creëren, geen macht is ontstaan die monopolie-
vorming, handelsbarrières of  overheidssturing 
meetbaar heeft weten terug te dringen. In plaats 
van welvaart, verspreidt schaarste zich nu ge-
lijkmatig over de aarde. Als door een onzicht-
bare hand veroorzaakt zullen we straks allemáál 
moeten afzien van de geneugten van aardolie, 

oerbossen, zeebanket, biodiversiteit, zoet water, 
pensioenen en frisse lucht. Gelukkig is, ondanks 
de vermarkting van alles en de individualisering 
van iedereen ook de mens complexer gebleken 
dan Smith stelde: velen laten zich (nog steeds) 
leiden door premissen als altruïsme, samenwer-
king en gastvrijheid. 

Het voert te ver om in dit essay de ideeënstrijd 
uit de 19de eeuw samen te vatten. Wat we wel 
kunnen doen, is die grote variëteit aan ideeën 
weer eens overwegen. Welke alternatieven zijn, 
historisch gezien, al eens naar voren gebracht, 
en wat kunnen we daarmee in de 21ste eeuw? 
Ik maak hier een begin. Niet om u te overtuigen 
van de waarde of  waarheid van de alternatieven 
die ik hier aandraag. Wel om u te laten zien hoe 
eenvoudig het is om naar alternatieven te zoe-
ken. Bepaal rustig zelf  waar u in gelooft en voel 
u vrij om dat in de economische wereld waar te 
maken.

Vruchtgebruik of  eigendom?

De premisse ‘eigendom’ bestaat al sinds Bijbel-
se tijden. Het ontstaan schijnt samen te hangen 
met het ontstaan van paternalistische samenle-
vingen, waarin vaders zeker wilden stellen dat 
hun bezit in handen zou komen van hun biologi-
sche nageslacht. Eigendom betekent het exclu-
sieve recht van één individu op het vruchtgebruik 
van het bezit. Het is het recht om niet te hoeven 
delen. Daarmee hangt het recht samen om – als 
je dat verkiest – af  te zien van het vruchtgebruik 
door je eigendom te verwaarlozen of  te vernie-
tigen. Er zijn alternatieven voor deze vorm van 
eigendomsrecht. Als alle bezit niet meer is dan 
tijdelijk vruchtgebruik – of, in navolging van Jur-
gen van der Heiden, gelijktijdig vruchtgebruik 
– dan wordt het bezit meer waard door het te 
delen. In deze gedachtegang is het logisch om 
als eis aan de vruchtgebruiker te verbinden dat 
de gebruiker het na gebruik tenminste in gelijke 
staat / met gelijke waarde teruggeeft aan de ge-
meenschap. Een variant op het eigendomsrecht 
wordt voorstelbaar, gebaseerd op de premissen 
dat bezit tijdelijk bruikleen is, en dat bronnen 
van welvaart gedeeld kunnen worden. 
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Privé- of  collectief  eigendom?

Wie bezit eigenlijk de publieke ruimte en alles 
wat daar door de jaren heen gebouwd is? Het 
land, irrigatie- en afwateringssystemen, ge-
bouwen, waterleidingen, kabelnet, wegen, hui-
zen? Aan wie moet de meeropbrengst van het 
vruchtgebruik hiervan eigenlijk toevallen? In de 
jaren ’90 van de vorige eeuw zijn veel collectieve 
sectoren geprivatiseerd. Maar waarom eigenlijk? 
Woningcorporaties bijvoorbeeld, werden vanaf  
de 19de eeuw opgezet vanuit de premisse van 
collectief  eigendom: verenigingen (leden/eige-
naren), coöperaties (samenwerkende eigenaren) 
en stichtingen (‘tot algemeen nut’). Tot op de dag 
van vandaag werken ze vanuit de premisse dat 
de opbrengst van collectief  bezit toe kan vallen 
aan datzelfde collectief, met als alternatief  voor 
het winstoogmerk het doel om het collectief  be-
zit in stand te houden en – zo nodig – te laten 
groeien. Door in deze premisse te geloven kwam 
welvaart en welzijn binnen bereik van mensen 
met weinig kapitaal. In 150 jaar is 30% van de 
Nederlandse bevolking door woningcorpora-
ties behoorlijk gehuisvest. In de jaren ’90 zijn 
we gaan morrelen aan de eigendomspremisse. 
Alle drie de vormen zijn gelijkgetrokken tot wo-
ningcorporaties (een soort stichting). Het idee 
dat huurders leden/eigenaren konden zijn, werd 
geschrapt. Als huurders nu eigenaar willen wor-
den van hun woning, dan moeten ze deze van 
de corporatie kopen. Een corporatie kent geen 
aandeelhouders, en is ook niet verkoopbaar (ze 
kunnen wel met elkaar fuseren). De corporatie 
is eigenaar van de woning, maar niemand is 
meer eigenaar van de corporatie. De overheid 
zet corporatiebesturen met wetgeving aan tot 
ondernemerschap en projectontwikkeling. De 
bestuurders voelen zich ondernemer/eigenaar, 
spelen met het investeringsgeld en delen zich-
zelf  een ‘marktconforme’ beloning toe. 

Labor value of  marktprijs?

Wat is een product of  dienst eigenlijk waard? 
Welke prijs is een rechtvaardige prijs? Hierover is 
door 19-eeuwse economen lang en breed gedis-
cussieerd. Er waren economen die voorstelden 
om de prijs door marktwerking te laten bepalen, 
en er waren economen die pleitten voor een prijs 

gebaseerd op de hoeveelheid arbeidstijd die 
het kost om een product of  dienst te leveren. 
Voorbeelden van beide manieren van prijsbepa-
ling zijn alom tegenwoordig. De prijs van koffie 
houden we graag laag door de ‘marktwerking’ 
van het inkoopmonopolie van groothandelaren. 
Salarissen in de gezondheidszorg houden we 
graag egalitair met behulp van algemeen gel-
dende uurprijzen voor de labour value van spe-
cialisten. Het  lijstje alternatieven is veel langer 
te maken. Om u een idee te geven stip ik er hier 
nog enkele aan:  

BTW of  ‘Belasting Onttrokken Waarde’? (een •	
idee van Eckart Wintzen);

Vrij verkeer of   Tol heffen? (tolpoortjes en im-•	
portbruidentax?);

Rente uitkeren op spaargeld, of  rente heffen •	
op spaargeld (bron: belangwekkende erva-
ringen in Brazilië met een alternatief  geld-
systeem);

Prijsstelling vooraf  of  achteraf  (Pay what •	
you like);

Rente heffen over leningen, of  een taboe op •	
rente? (islamitisch bankieren).

Toezicht houden op, of  grenzen stellen aan •	
de financiële markten? (Staan we bij voor-
beeld het herverzekeren van het risico van 
beleggingen nog steeds toe?).

Ik stel voor dat we ons in de 21ste eeuw niet 
langer laten sturen door economen die voor ons 
bepalen waar we in geloven. Wij – niet-econo-
men – kunnen het economendebat van de 19de 
eeuw nog eens dunnetjes over doen, om de pre-
missenvoor de 21ste eeuw te kiezen. De eco-
nomie is immers een construct van premissen, 
die werken omdat we erin geloven, en omdat we 
ze collectief  waarmaken. Al doende maken we 
samen de economie die we verdienen.

Over de auteur
Julien Hafmans (1962) houdt zich als organi-
satieadviseur bezig met samenwerkings- en 
besturingsvraagstukken. De economie als ver-
zameling van self-fulfilling prophecies heeft al 
enige jaren haar aandacht. 
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
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andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
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verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
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buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
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versie van het boek te bestellen)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
www.wps.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl
http://www.verkenningnieuwnederland.nl



