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Ideeën voor een nieuwe economie

Na de kapitalistische
kladderadatsch
De crises die de wereld sinds 2008 teisteren,
zijn de laatste stuiptrekkingen van de huidige
vorm van kapitalisme. Is er een alternatief?
door Map Oberndorff en Tomas Vanheste illustraties Paul Faassen

‘W

e zitten in de fase dat het kapitalisme degenereert en
een karikatuur wordt van
zichzelf.’ In het café van het
Diemense theater De Omval
– nomen est omen – tekent
Damaris Matthijsen een golf die over zijn hoogtepunt heen is. Dan een nieuwe golf die oprijst
en op het punt staat de oude te overspoelen.
Met oplichtende ogen: ‘De truc is om die nieuwe wave te pakken. Je moet accepteren dat dit
een tijd van chaos is, waarin allerlei verschillende initiatieven voor een nieuwe economie ontstaan.’
Matthijsen is de oprichter van het netwerk
Economy Transformers, een bont gezelschap
van bankiers, kunstenaars, wetenschappers
en ambtenaren dat sinds 2009 zoekt naar
bouwstenen voor een nieuw, duurzaam en sociaal economisch bestel. Naast Matthijsen zit
Edgar Kampers, ook een Economy Transformer, en een van de directeuren van de stichting Qoin die zich in Nederland, België en
Engeland bezighoudt met het opzetten van lokale munteenheden die de hiaten van het huidige geldsysteem moeten vullen. ‘Het is best
mogelijk dat het huidige economische stelsel
zo vastzit dat de grote omslag uitblijft,’ zegt de
strak in het pak gestoken medeontwikkelaar
van munten als de Brixton Pound, die met
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deelname van honderden winkels in de oude
Londense wijk de lokale economie moet versterken.
Matthijsen: ‘Als die omslag er niet komt, krijgen we écht crisis. Dan ben je blij dat er nog
wat reddingsbootjes rondvaren.’
Kampers: ‘We zitten nu in een lastige periode,
maar échte crisis?’ Hij kijkt een van de verslaggevers doordringend aan: ‘Ben jij je baan kwijt?
Kan je vader naar een verzorgingsflat? Kun je
nog elke dag boodschappen doen? Komt er altijd water uit de kraan?’ En zonder een antwoord af te wachten vervolgt hij: ‘Echte crisis
hebben ze boven de poolcirkel, waar hele dorpen aan het zinken zijn in de permafrost omdat de bodem niet meer bevroren is. Of stel dat
je in de sub-Sahara woont en geen geld hebt
voor medicijnen, dán heb je pas crisis.’
Matthijsen: ‘Hoe dan ook, de chaos waar we nu
in zitten, zal nog wel jaren voortduren.’
Kampers: ‘Dit is allemaal nog maar voorwerk.
Het kan dat we een knetterharde landing krijgen. Dat er een wereldoorlog komt tussen
China en de Verenigde Staten over de mondiale koopkracht die leidt tot het nagenoeg stilvallen van de wereldhandel. We weten dat de manier waarop we geld scheppen leidt tot een
onduurzame en asociale situatie op wereldschaal. De vraag is alleen of we intelligent genoeg zijn om te kiezen voor andere systemen.’

Buiten de lijntjes
Na het losbarsten van de financiële crisis in
2008 was het even bon ton om te zeggen dat de
grote kladderadatsch het teken was dat de huidige vorm van kapitalisme op de klippen was
gelopen. Die zou hebben geleid tot een serie van
samenhangende sociale, economische en milieucrises. Vier jaar later is dit grote debat goeddeels verstomd.
Maar niet overal. Terwijl Den Haag zich weer volop vastbijt in discussies over stagnerende economische groei en de noodzaak tot nog meer bezuinigingen, pogen allerlei denktanks, jonge
ondernemers en lokale politici in achterzaaltjes
nieuwe economische wegen in te slaan. De
Economy Transformers is inmiddels uitgegroeid
tot een netwerk van vijfhonderd mensen.
Damaris Matthijsen heeft oud-topbankier en
prominent CDA-politicus Herman Wijffels weten
aan te trekken als beschermheer. ‘Dit is een tijd
waarin we de creativiteit nodig hebben van jonge mensen die bereid zijn buiten de lijntjes te
kleuren en te experimenteren met nieuwe vormen,’ licht de hoogleraar duurzaamheid en
maatschappelijke verandering zijn verbintenis
toe. Zijn werkkamer thuis met uitzicht op de stille en beschermde Doornse bossen straalt een serene rust uit. De boekenkast puilt uit met titels
als Moral Capitalism en Collapse. Dit laatste boek
van de gerenommeerde Amerikaanse hoogleVrij Nederland 17 MAART 2012 25
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raar geografie Jared Diamond beschouwt de
christen-democraat als zijn tweede bijbel.
‘Diamond komt na studie van de geschiedenis
tot de conclusie dat steeds dezelfde twee factoren ons leiden naar de ondergang,’ legt Wijffels
uit. ‘De ene factor is de overbelasting van natuurlijke hulpbronnen. De andere bestaat uit elites
die niet willen veranderen omdat hun belangen
te groot zijn. Dat is op het ogenblik precies de fase waar we in zitten.’ Hij spreekt op opvallend
kalme toon, maar zijn woorden zijn voor een politicus van een middenpartij nogal radicaal. ‘We
staan als mensheid voor een evolutionaire opdracht. Elk systeem heeft een beperkte levensduur en verliest in de loop van de tijd zijn productiviteit. Als we doorgaan op deze atomistische,
egocentrische, rationele manier stevenen we af
op onze eigen ondergang.’

Allen tegen allen
Die drie kenmerken vormen volgens de diepe
denker van het CDA de kern van de huidige vorm
van kapitalisme. ‘De laatste twintig jaar bevinden we ons in de hoogbloei van het laat-kapitalisme, met als basis: concurrentie, de strijd van
allen tegen allen.’ Dat het systeem op knappen
staat, komt volgens hem ook doordat ‘het verspillend is aan de voorkant en zeer vervuilend
aan de achterkant’. ‘We graven iets op of halen
het uit natuurlijke hulpbronnen en verwerken
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dat tot producten. Wat we niet kunnen gebruiken, flikkeren we terug in het milieu.’ De wereld
moet, vindt Wijffels, overstappen van ‘een lineaire naar een circulaire economie’. Simpel gezegd: we moeten een manier vinden waarbij
grondstoffen steeds opnieuw gebruikt kunnen
worden. ‘Ik ben ambassadeur van een paar clubs
die dit doen in de kledingbranche. Dutch Spirit
maakt volledig te recycleren bedrijfskleding. Ik
heb zelf ook zo’n pak, je ziet geen verschil.’
Maar zijn ideeën reiken verder dan het uit de
kast trekken van het aloude begrip recyclen.
‘Duurzaamheid betekent niet alleen het verbeteren van je relatie met de aarde, maar ook die
tussen de verschillende spelers in een productieketen.’ Wijffels’ toverwoord van de nieuwe economie is samenwerking in plaats van concurrentie. ‘Nu probeert elke schakel in de keten zo
veel mogelijk te profiteren van de ander. Maar
als je ervoor verantwoordelijk bent dat het product aan het eind van de keten weer hergebruikt
kan worden, moet je intensief samenwerken en
kom je vanzelf te spreken over de vraag hoe je de
opbrengsten en kosten verdeelt.’
De Utrechtse hoogleraar denkt dat ook een heel
andere houding ten opzichte van eigendom geboden is. Want als de producent aan het eind van
de rit zijn grondstoffen terug wil, zal hij die liever
in bruikleen geven dan echt verkopen. ‘Met dat
idee zit ik echt geen fantasieën te verkondigen,’
zegt Wijffels. ‘De hoogste baas van BMW presenteerde vorig jaar twee elektrische auto’s. Hij zei
dat zijn bedrijf op langere termijn verandert van

‘Als we doorgaan op
deze manier stevenen we af op onze
eigen ondergang’
producent en verkoper van auto’s in dienstverlener van automobiliteit. Dan wil de autofabrikant
een elektrische auto beschikbaar stellen voor
het normale dagelijkse verkeer. Maar als de
gebruikers een keer ver moeten reizen en
op wintersport gaan of op vakantie naar de
Méditerranée, krijgen ze een andere auto tot hun
beschikking.’ De relatie tussen producenten en
consumenten wordt dus een geheel andere,
voorspelt de duurzaamheidsprofessor. ‘Het is
niet meer van: hier heb je het product en zoek
het verder maar uit. Een producent blijft over de
hele gebruiksduur verantwoordelijk.’ Ook de gedachte van de circulaire economie pakt het bedrijfsleven ‘in hoog tempo’ op. ‘DSM is bezig met
een overstap van petrochemie naar biochemie.
Unilever wil zijn ecologische voetafdruk dit decennium halveren.’

De nieuwe economie is in de kern relationeel,
verwacht Wijffels. ‘We gaan meer verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van ons handelen op anderen. En ik denk dat kapitaal als belangrijkste sturende factor in ons economische
bestel op zijn retour is. We zullen ons steeds
meer organiseren op een manier waarop we
kunnen voorzien in onze eigen behoeften.’ Dat
soort initiatieven ziet hij nu al op kleine schaal
ontstaan. En die zullen volgens hem uiteindelijk
de kanteling van het wereldbeeld teweegbrengen. ‘Ik ben iemand die gelooft in de tipping
point-theorie. Uiteindelijk gaan ook de landelijke politici om. Daarvan ben ik overtuigd.’

Stro
Omgewoelde grond, een grote loods, een paar
kleine bouwketen, een berg snoeihout, de stam
van een afgeknotte wilg. Op het eerste gezicht
maakt het terrein achter de bebouwde kom van
het Overijsselse plaatsje Olst een nogal desolate
indruk. Maar in de verte, naast de wilgenstronk,
is een vrouw van midden veertig, gekleed in een
knalrode overall, druk aan het werk. Met een
werktuig draait ze voortdurend rondjes in de
grond. ‘Ik was op zoek naar leem,’ zegt Ruurdtje
van den Berg, als ze zich even later bij haar man
Paul Hendriksen en de verslaggevers voegt. En
met een verontschuldigend lachje naar haar
man: ‘Helaas, ik heb niets kunnen vinden. Het is
vandaag echt zo’n maandag.’ Elke vrijdag en
maandag is het echtpaar hier te vinden, samen
met de andere toekomstige bewoners van de
Olster Aardehuizen. De in totaal drieëntwintig
huishoudens bouwen – vanaf de eerste steen –
hun eigen compleet zelfvoorzienende huizen
waarbij zo veel mogelijk wordt gebruikgemaakt
van natuurlijke hulpbronnen en afvalmaterialen. De muren bouwen ze van leem en oude autobanden. In elke band gaan drie kruiwagens
aangestampt zand. Zonnepanelen moeten de
benodigde energie opwekken. De woongemeenschap krijgt geen riool, maar composttoiletten.
Een bezoekerscentrum en een gemeenschapshuis opgetrokken uit een houten skelet gevuld
met stro maken het geheel af. En dan, als alles
volgens plan verloopt, kan iedereen eind 2014
zijn nieuwe onderkomen betrekken en, zoals
initiator Paul Hendriksen het verwoordt: ‘top of
the bill ecologisch wonen’. Zelf hoopt de familie
Hendriksen al voor de komende Kerst naar het
aardehuis te kunnen verhuizen. Tot die tijd bivakkeren ze in een zogenaamde joert, een
Mongoolse tent die ze in de achtertuin van kennissen hebben opgezet.
In het dagelijkse leven verdient Hendriksen,
voorheen directeur van het Centrum Ontwikke-

lingssamenwerking Overijssel, zijn geld met adviezen over duurzame projecten. Ook op voedselgebied heeft hij grootse plannen voor de
nieuwe buurt. ‘Eetbare paradijsjes in de achtertuinen, en ook tussen de huizen wordt het overal groen. Zodat je, als je van a naar b loopt, onderweg een kropje sla en een handje walnoten
kunt plukken.’
Zijn idee ontstond al in 2005, vertelt Hendriksen
terwijl hij koffie schenkt in een van de bouwketen. Op een bord aan de muur hebben de
toekomstige bewoners hun waarnemingen in
het veld opgeschreven. ‘Haas. Veldmuis.
Rattenkeutels.’ Het leek hem en zijn vrouw destijds wel aardig om een lemen slaapkamer te
maken. Een kennis wees hem op het bestaan
van aardehuizen en het bredere idee van
Transition Towns: lokale gemeenschappen in
steden of dorpen die zelf aan de slag zijn gegaan
om hun manier van wonen, werken en leven
minder olie-afhankelijk en duurzamer te maken. In 2005 richtte de Engelse groene activist
Rob Hopkins de allereerste op in zijn woonplaats Totnes. Inmiddels bestaat de wereldwijde beweging al uit duizenden gemeenschappen.
In Nederland zijn er ruim tachtig, waarvan die
in Deventer een van de verst gevorderden is.
Of het concept ook een alternatief is voor het
huidige kapitalisme? Bij het horen van die term
trekt Hendriksen een vies gezicht. ‘We leven in
een situatie waarin we op allerlei manieren
worden geconfronteerd met een manier van kijken naar de wereld als een grote grabbelton
waaruit je ongelimiteerd kan putten zonder
ooit iets terug te hoeven geven.’ De Transition
Town ziet hij niet alleen als een ecologisch pro-

ject, maar als het bouwen aan een nieuwe cultuur, voorbij de verspilling van grondstoffen en
de uitbuiting van mensen. ‘De bottomline van
onze oplossing is de mondiale problemen terug
te vertalen naar de menselijke maat en het lokale niveau.’ Dat betekent heus niet dat het ‘een
enclave is van eco-hippies die allemaal hetzelfde willen’, bezweert Hendriksen. ‘Een man die
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
werkt, bouwt het grootste huis. Hij wil laten
zien dat je geen luxe hoeft in te leveren met een
duurzame levenswijze en legt flink wat zonnepanelen op zijn dak. Wíj vinden het juist een
sport om het met zo weinig mogelijk te doen.’
Bang dat de gemeenschap te veel geïsoleerd
raakt van de buitenwereld is Hendriksen niet.
‘Er is veel belangstelling vanuit de buurt, onze
informatiebijeenkomsten worden druk bezocht. Ook van de gemeente krijgen we veel
hulp.’ En lachend: ‘Dat hekwerk dat nu nog om
het terrein staat, halen we straks wel weg.’

Gekrabbel
Voor initiatieven als Transition Towns loopt
Ewald Engelen niet echt warm. ‘Ze zijn allemaal
erg sympathiek, maar het is natuurlijk ook gekrabbel in de marge,’ zegt de hoogleraar financiële geografie in een Italiaanse lunchroom tegenover de Universiteit van Amsterdam. ‘En
misschien klinkt het onvriendelijk, maar ze
kunnen alleen bestaan op basis van een parasitaire verhouding tot meer mainstream vormen
van kapitalisme. Het zijn veelal hoogopgeleide
mensen die zich op een bepaalde manier afgewend hebben van de gewone economie en dat
ook alleen kunnen omdat ze toegang hebben
tot een set hulpbronnen die hen daartoe in
staat stelt.’ Ze hebben makkelijk praten, vindt
Engelen.
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Sowieso is het volgens hem onmogelijk om alternatieven voor het kapitalisme te bedenken.
‘Er is iets heel erg fout aan die vraag. Die lijkt namelijk te suggereren dat wij mensen in staat
zijn nieuwe economische stelsels te bedenken.
Dat suggereert dat we het huidige stelsel ook
doelbewust en planmatig in elkaar hebben gezet. Maar we bedenken niets! Onze ingewikkelde economische geschiedenis laat zien dat we
met vallen en opstaan markten hebben gecreeerd die nooit in evenwicht zijn en steeds opnieuw onverwachte schokken ondergaan. In
feite zijn we bezig om de schillen en rotzooi van
gisteren op te ruimen.’
Toch legt ook Engelen zich niet slaafs neer bij de
status quo. ‘We hebben de afgelopen jaren blind
geloofd in de superioriteit van de ondernemingsgewijze productie,’ oreert de professor
met wilde handgebaren. ‘Die hebben we in de
publieke en semipublieke sector op grote schaal
ingevoerd. Dat had één effect: de troep is duurder geworden, de kwaliteit minder, en we hebben een enorme kaste van managers geïntroduceerd die zichzelf flink verrijkt hebben. Ook zijn
we in neoliberale tijden vergeten dat markten
constant onderhoud nodig hebben, vindt hij.
‘Kapitalisten hebben een pesthekel aan marktwerking. Die betekent namelijk dat er constant
nieuwe toetreders tot de markten zijn die dezelfde producten beter of goedkoper aanbieden.’ Daarom proberen ondernemingen altijd
kartels te vormen, zegt Engelen. ‘Adam Smith
wist het al in 1776: zet drie kapitalisten bij elkaar, en ze smeden een complot tegen de consument.’ De Amsterdamse hoogleraar wil daarom de macht van kartels breken, bijvoorbeeld
in de bankensector. ‘We hebben in Nederland
drie grote banken – ABN Amro, ING, en
Rabobank – die de hypothecaire markt en die
van het consumentenkrediet onderling verdelen. Iedereen weet dat, maar het lukt de
Nederlandse Mededingingsautoriteit maar niet
het te bewijzen. Die moet dus scherpere tanden
krijgen.’ Ook vindt hij dat de overheid overnames en fusies moet frustreren om het middenen kleinbedrijf een kans te geven. Hij pleit kortom voor niet minder maar méér tucht van de
markt. ‘Ik ben voor een heel scherp mededingingsbeleid dat ervoor zorgt dat toetredingsdrempels tot de markten zo laag mogelijk zijn.’

Rampspoed
Het idee van een nóg vrijere markt, Lou Keune
wordt er bijna onwel van. De oud-hoofddocent
ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van
Tilburg richtte samen met Bob Goudzwaard, de
vermaarde hoogleraar die ‘de economie van het
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genoeg’ bedacht, het Platform Duurzame en
Solidaire Economie op. In 2008 hield het platform zijn eerste conferentie met als slotsom de
Verklaring van Tilburg. In gedragen proza legden de ondertekenaars uit dat ‘de onafgebroken
sinterklaasavond van een doorgroeiende materiële consumptie per hoofd van de bevolking en
almaar uitdijen van de fysieke investeringen
voorbij is’. Tot zijn eigen stomme verbazing nam
de Tweede Kamer een motie aan met als strekking dat de Verklaring van Tilburg een van de
uitgangspunten moest worden voor het regeringsbeleid, vertelt Keune. Maar het bleef bij
mooie woorden. Het onder leiding van Herman
Wijffels gevormde kabinet-Balkenende IV wist
zijn groene ambities niet waar te maken. En onder Rutte waait er een gure wind voor al wie
droomt van een duurzame, sociale wereld. Ook
de ontwikkelingen over de grens stemmen
Keune niet vrolijk. ‘We koersen af op rampspoed. Allerlei grondstoffen raken uitgeput, de
daling van de biodiversiteit is dramatisch en dat
heeft ook allerlei sociale conflicten tot gevolg.
Neem de visstanden die wereldwijd aan het afnemen zijn. De emigratie uit Afrika heeft er onder meer mee te maken dat de zeeën zijn leeggevist door trawlers uit Europa. De jongste
gegevens over honger zijn schrikbarend. De inkomensongelijkheid in de wereld neemt toe. Het
zou voor het eerst in de geschiedenis zijn als dat
niet tot grote sociale conflicten leidt.’
In het plan dat Keunes club afgelopen november
presenteerde, pleiten de auteurs voor een radicale koerswijziging. Een van hun kernpunten is
dat we af moeten van het geloof in de mondiale
vrijhandel en regionale markten weer een kans
moeten geven. Het kapitalistische credo wil dat
markten voor iedereen vrij toegankelijk moeten
zijn, overheden ze niet mogen afschermen en
het verboden is partijen die op de markt actief
zijn een steuntje in de rug te geven. De gevolgen
daarvan laat Keune met een pijnlijk voorbeeld

zien. ‘Westerse consumenten kopen bijna alleen
kipfilet. Er blijft veel restvlees aan de botten hangen. Iemand uit Barneveld is ermee begonnen
dat naar Ghana te exporteren. Dat heeft tot gevolg dat daar veel kippenfokkerijtjes het loodje
leggen. Ze worden kapot geconcurreerd, want de
prijs van dat restvlees is heel laag.’
Het opleggen van vrijhandel aan ontwikkelingslanden is gruwelijk hypocriet, betoogt ook HaJoon Chang. De Zuid-Koreaanse econoom die in
Cambridge doceert, bracht in kaart welke importtarieven westerse landen hieven toen zij
nog jong en kwetsbaar waren. Die cijfers laten
ondubbelzinnig zien dat bijna alle westerse economieën protectionistische maatregelen namen in hun prille bestaan. Ze schoppen voor anderen de ladder weg die ze eerst zelf beklommen
hebben, schrijft Chang in een indrukwekkend
hoofdstuk in het vorig jaar uitgekomen boek
Aftermath. A New Global Economic Order? Daarin
laat hij ook zien dat instellingen als de
Wereldbank en het Internationaal Monetair
Fonds ontwikkelingslanden nu dwingen hun
staatsbedrijven te privatiseren omdat ze inefficiënt zouden zijn, terwijl veel westerse landen
er in hun ontwikkelingsfase juist dankbaar gebruik van maakten. Van een dubbele moraal getuigt eveneens het verbod op staatssteun. Na de
crisis in 2008 gaven westerse landen op grote
schaal steun aan de omvallende banken en de
failliete auto-industrie. ‘Keynesianisme voor de
rijken, monetarisme voor de armen,’ sneert
Chang in het boek.

‘Kapitalisten hebben
een pesthekel aan
marktwerking’

Een tweede geloofsartikel waar we volgens
Keune van af moeten, is de obsessie met economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product. ‘Het bbp is een heel verkeerde
maatstaf. Veel transacties die niet in geld weerspiegeld worden, komen er niet in voor. Het gros
van de milieuschade zie je niet. Bbp staat voor
toegevoegde waarde, maar er wordt op allerlei
manieren waarde onttrokken aan de natuur. Dat
geldt ook voor de onderbetaling voor mensen in
ontwikkelingslanden, waar mensen veel te hard
tegen een veel te laag loon moeten werken voor
producten waar wij geld aan verdienen. Dat zijn
sociale kosten die je niet terug ziet in de berekeningen. Als je dat gaat corrigeren, kom je uit op
een veel lager nationaal inkomen.’
De Belgische econoom Brent Bleys becijferde
dat terwijl het bbp in Nederland sinds 1980 bijna verdubbelde, de Index of Sustainable
Economic Welfare die voor milieu- en sociale
schade corrigeert, nagenoeg stil bleef staan. En
Bleys is nog veel te optimistisch, vreest Keune.
Want de schade over de grenzen is nog niet meegenomen. ‘Het grootste deel van onze voetafdruk is in ontwikkelingslanden,’ zegt Keune.
‘Die berekenen is een enorm ingewikkeld karwei. Ik heb wel eens gepoogd onze voetafdruk
in ontwikkelingslanden in geld uit te drukken.
Mijn ruwe schatting was het honderdvoudige
van alle ontwikkelingshulp bij elkaar.’

Perverse neveneffecten

Lou Keune is zo mogelijk nog radicaler. ‘Naar
mijn idee moet je een groot deel van de financiele sector afschaffen. Ik denk dat je een krimp
van de geldhoeveelheid van wel tweederde kan
krijgen. Geld zou nog maar drie functies mogen
hebben: ruilmiddel, handige rekeneenheid en
spaarmogelijkheid. Dat waren de oorspronkelijke functies van geld en banken. Ook veel speculatie zou je mogen verbieden. De handel in derivaten dient nergens voor. Er wordt niets
concreet mee tot stand gebracht waar de mensheid iets aan heeft, behalve dan dat bepaalde
mensen nog rijker worden. Ze heeft ook nefaste
consequenties: gestegen voedselprijzen en honger.’

Radicaal krimpen
Waar Keune en consorten volop nadenken over
die grote mondiale problemen en de noodzakelijke fundamentele omwentelingen, heeft het
kabinet zich wederom weken opgesloten in het
Catshuis om te bakkeleien over oplossingen
voor het begrotingstekort. Het hele debat over
de vraag of je door nu strak aan begrotingsregels vast te houden de economie kapot bezuinigt, bevindt zich volgens Keune in het luchtledige. Hij is juist ‘erg vóór bezuinigingen’, maar
niet omdat we het braafste jongetje van Brussel
moeten zijn of omdat we daarmee de economie
weer op de rit krijgen. Nee, degrowth is zijn bezweringsformule. ‘We moeten radicaal krimpen
in wat we met zijn allen verbruiken aan grondstoffen en milieuruimte.’ Als je nu de schuld
verder uit de hand laat lopen, anticipeer je erop
dat je later weer flink gaat groeien. ‘Ik vind de

voetafdruk een harde economische indicator.
Die is veel te hoog, en we moeten onze ecologische schuld echt gaan afbetalen. Dat kun je vertalen in allerlei bezuinigingsmaatregelen, zoals
belasting op consumptie, vooral van vlees.’
Ook Herman Wijffels vindt dat Den Haag bezig is
de vorige oorlog uit te vechten. ‘In dit soort tijden loopt de politiek per definitie achter de vernieuwing aan.’ Dat zag hij ook bij het vierde kabinet Balkenende dat hij in 2007 zelf formeerde.
‘Ik had toen de hoop dat de openheid voor dit
soort nieuwe ontwikkelingen wat groter zou
zijn. Maar de kernfunctie van de politiek is codificatie, het in wet- en regelgeving vertalen van
wat in brede kringen in de maatschappij aanvaard is. En zover waren en zijn we nog niet.’
Ondertussen gist en broeit het in de samenleving en het bedrijfsleven. Daar werken ambitieuze dwarsdenkers gestaag door aan nieuwe
vormen van economie waarin samenwerking
het kernwoord is en eigendom een achterhaald
concept. ‘De oude orde zet ze nog weg als een
stelletje fröbelaars,’ zegt Wijffels. ‘Maar ik
noem ze de nieuwe realisten: zij zijn de pioniers
van de nieuwe wereld. We leven op een breuklijn in de tijd, écht een breuklijn. Als Westen
hebben we gepoogd het geluk in de materie te
vinden. Mijn hoop en verwachting is dat mensen zich inmiddels zo ver ontwikkeld hebben
dat ze zich niet meer laten ringeloren door het
kapitaal.’ ■
Vrijdag 23 maart houdt het Platform Duurzame
en Solidaire Economie zijn jaarconferentie in de
Amsterdamse Rode Hoed.

Al denken Keune en Engelen over vrijhandel radicaal anders, op dit punt vinden de twee heren
elkaar wel. Ook Engelen ziet het als een grote
makke van de huidige economie dat de sociale
en milieukosten van producten nauwelijks in
de prijzen tot uitdrukking komen. ‘Neem de bioindustrie, kunstmatig laag gehouden prijzen
voor opgespoten goor voedsel.’
Bondgenoten zijn de economen ook in hun kritiek op de uit de hand gelopen financiële sector.
‘Dit is een crisis van een excessief gefinancialiseerd kapitalisme,’ zegt Engelen. ‘Landen die
daaraan lijden, hebben een dominant grote financiële sector die veel doet aan banking for
themselves en niet ten dienste staat van de reële
economie.’ Ook in Nederland is dit uit de klauwen gelopen, met onder meer als gevolg dat de
huishoudens een enorme schuld hebben. ‘Die financialisatie hebben we met zijn allen oogluikend toegestaan. Nu we erachter komen dat die
perverse neveneffecten heeft, willen we ervan
af. Hoe kleiner de banken, hoe beter. Alle gekkigheid eruit, stoppen met de bonussen, alleen nog
rechttoe rechtaan kredieten verschaffen.’
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