
De toestand van tekort die aan armoede eigen is
roept gemakkelijk het beeld op van hulpeloos-
heid, van mensen die falen in de universele be-
hoefte om in waardigheid te leven en behalve
zichzelf ook anderen tot last zijn. Die voorstel-
ling van zaken hoeft niet samen te gaan met de
suggestie dat de blaam voor het ontoereikend
bestaan de armen zelf treft, in de zin dat zij als
eersten voor hun pover lot verantwoordelijk
zijn. De staat van misère waarin tenminste een
vijfde deel van de mensheid verkeert ¬ een
percentage dat kan oplopen tot een derde of de
helft van alle inwoners van sommige regio’s1 ¬
hangt immers samen met de ontoegankelijk-
heid tot de middelen van levensonderhoud die
verlossing uit armoede mogelijk zouden maken.
Hulp van niet-armen kan aan het streven naar
vooruitgang een belangrijke bijdrage leveren 
of zelfs van onmisbare betekenis zijn. Van die
generositeit getuigde de idee van ontwikke-

lingshulp ¬ transfer van kapitaal van het rijke
Noorden naar het arme Zuiden ¬ in de tweede
helft van de twintigste eeuw. Ook de economi-
sche beleidsmakers van de nieuwe wereldorde
hebben zich verplicht de vermindering van ar-
moede tot inzet te maken van hun op voortgaan-
de groei gerichte strategie. Naar het zich laat
aanzien zullen de Wereldbank, het Internatio-
naal Monetair Fonds en de World Trade Organi-
sation in die pro-poor missie echter alleen slagen
als de remedie aangedragen voor de oplossing
van het probleem de instemming en steun krijgt
van alle betrokkenen, om te beginnen die van de
doelgroep zelf. 

�  
Over armoede en bezit ¬ De oplossing 
van een mysterie

Vergt de oplossing van het armoedevraagstuk
formalisering of juist informalisering van be-
drijvigheid en arbeid in de wereldeconomie?
Niet zo lang geleden is een boek verschenen 
dat op die keuze een helder antwoord geeft. De
auteur is Hernando de Soto die al eerder zijn
naam met veel gevoel voor publiciteit onder de
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aandacht van een groot publiek heeft gebracht.
Deze uit Peru afkomstige econoom  publiceerde
in 1989 The Other Path; The Invisible Revolution in
the Third World, waarin hij zich opwierp tot
zaakgelastigde van de informele sector in zijn
geboorteland. Vanuit het Institute of Liberty and
Democracy in Lima, door hem opgericht en ge-
leid, vroeg hij aandacht voor de creatieve wijze
waarop de stedelijke armen verzet boden tegen
hun uitsluiting van de maatschappelijke orde
zoals die door het kapitalisme was ingericht.
Onder andere de Wereldbank heeft dit instituut
van ruime fondsen voorzien. Het actieonder-
zoek door De Soto over een lange reeks van jaren
ingesteld mondde uit in allerlei concrete voor-
stellen. Daarmee wilde hij  politici en beleids-
makers ertoe bewegen de hervormingen door 
te voeren, die nodig waren om de bedrijvigheid
in de informele sector de respectabiliteit en
erkenning te geven die daaraan tot dan was ont-
houden. 

De ervaringen met zijn volgehouden cam-
pagne voor een beter bestaan van de mensen-
massa die gedwongen wordt in de schaduw van
de officiële economie te leven is uitgangspunt
geweest voor een nieuwe publicatie, die hem
nog groter internationaal aanzien heeft opgele-
verd. Waarom het kapitalisme in het westen
triomfeert en overal elders faalt, zo luidt de pi-
kante ondertitel van zijn in 2000 verschenen
nieuwe boek: The Mystery of Capital. Dat falen
moet trouwens niet al te letterlijk opgevat wor-
den, want overal in de Derde Wereld tekent zich
een formeel economisch segment af waarvan
het kapitalistische gehalte niets te wensen over-
laat. Het probleem is echter dat de zichtbare en
onzichtbare bedrijvigheid buiten dit circuit ¬
volgens schatting is daarmee de helft tot drie-
kwart van alle werkers gemoeid die eenvijfde tot
meer dan tweederde van het bruto nationaal
product voor hun rekening nemen ¬ afwijkt
van de legale regels die gelden voor de formele
orde. In plaats van geleidelijk aan informaliteit,
in de zin van extra-legaliteit, in te boeten, heeft
deze ondergrondse economie bovendien de nei-
ging zich uit te breiden.

�
Te weinig kapitalisme

De studie van De Soto is vooral in het neo-
conservatieve kamp, soms ook daarbuiten2, 
heel welwillend of zelfs met grote bewondering
ontvangen. Time magazine ging zo ver de au-
teur tot één van de belangrijkste Latijns-Ame-
rikaanse denkers van de twintigste eeuw uit te
roepen en The Economist noemde het door hem
geleide instituut de op één na belangrijkste
denktank ter wereld. Deze lof wordt op de boek-
flap omlijst met warme aanbevelingen van 
o.a. Francis Fukuyama, David Owen en Margaret
Thatcher. Hoe valt die uitbundige bijval te ver-
klaren?

Een belangrijke reden is om te beginnen dat
al deze opinieleiders geen enkele moeite hebben
om in De Soto een gelijkgestemde ziel te herken-
nen, een onversneden aanhanger van de idee dat
kapitalisme niet de oorzaak van armoede kan
zijn, maar integendeel een voorwaarde is voor
verlossing uit die toestand van tekort.  De Derde
Wereld, samen met de nieuwe variant daarvan,
de ex-communistische landen, lijden niet aan te
veel maar aan te weinig kapitalisme waardoor de
zegenrijke overgang naar meer welvaart voor
een steeds groter deel van de bevolking geblok-
keerd blijft. 

De blijde boodschap van De Soto is dat het bij
nader inzien ook best meevalt met de massa-
liteit en intensiteit van armoede. Het gros van 
de mensen in de omvangrijke en nog uitdijende
informele sector ontbreekt het namelijk niet aan
besparingen en bezit, maar aan de mogelijkheid
om het kapitaal dat zij hebben meer productief
te maken. De remedie die De Soto zegt te hebben
gevonden om aan deze misstand een einde te
maken heeft zijn populariteit in westerse krin-
gen van neo-conservatieve denkers en politici
ongetwijfeld nog verder vergroot. Volgens hem
laat de armoede zich oplossen zonder dat daar-
voor hulp van buitenaf nodig is. Het wanhopig
zoeken naar kapitaal buiten de eigen economie
kan gestaakt worden door de kolossale omvang
van het verborgen vermogen zichtbaar en renda-
bel te maken.
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Leaders of the Third World and former communist
nations need not wander the world’s foreign
ministries and international financial institu-
tions seeking their fortune. In the midst of their
own poorest neighbourhoods and shanty towns
there are ¬ if not acres of diamonds ¬ trillions of
dollars, all ready to be put to use if only we can
unravel the mystery of how assets are transformed
into live capital. (pp. 30-31)

De voorstelling van armoede als niets anders
dan destitutie leidt de aandacht volgens hem ten
onrechte af van de heroïsche prestatie van de
kleine ondernemers, de talloze mannen en vrou-
wen die met hard werken en een sobere leefwij-
ze erin slagen voldoende te sparen om een huis
te bouwen en een klein bedrijfje te beginnen. In
deze hoopvolle belichting vormen de armen met
hun mini-bedrijfjes niet het probleem, maar de
oplossing. Het merendeel ziet kans tegen de ver-
drukking in kapitaal te genereren en zichzelf uit
de staat van onderontwikkeldheid te bevrijden.
Het welbegrepen eigenbelang is, meer dan een
doctrine, een veelvoorkomend verschijnsel in
het milieu dat uitsluitend in termen van misère
afgeschilderd pleegt te worden.

�
Wat de neo-conservatieve tevredenheid over
deze constructieve analyse nog zal vergroten is
dat de route naar ontwikkeling kan worden afge-
legd zonder dat daarvoor een supra-nationale of
zelfs maar een nationale herverdeling van de
bronnen van welvaart nodig is. In het scenario
van De Soto zijn de armen geen verschoppelin-
gen maar vooral helden omdat zij als het ware
uit het niets hun eigen bezit creëren. Per slot van
rekening is dit helemaal in overeenstemming
met de geschiedenis van de volkskapitalistische
ontwikkeling in de westerse samenlevingen.

much of today’s surplus value in the West has
originated not in scandalously expropriated
labour time but in the way that property has given
minds the mechanisms with which to extract
additional work from commodities. (p. 198)

Tenslotte, de vreugde waarmee geloofsgenoten
van het marktcredo, aangehangen door de au-
teur, de oplossing voor het mysterie van kapitaal
hebben begroet zou de vindingrijke ontdekker
ervan niet in de laatste plaats mogen toeschrij-
ven aan zijn constatering dat de overheid de
voornaamste hinderpaal vormt voor verhoging
van de volkswelvaart. Waar het vrije spel der
maatschappelijke krachten in het algemeen
moet zegevieren, zijn ten aanzien van kapitaal
door de staat bekrachtigde regels onmisbaar om
aan de bezitters ervan voldoende rechtszeker-
heid en profijt te garanderen. Het terugtreden
van de overheid uit het economisch leven is heil-
zaam, behalve wanneer dit voor de verdere ont-
plooiing van het kapitalisme contra-productieve
gevolgen heeft.

�
De representatie van kapitaal

Uitgangspunt voor de besproken studie is de in-
grijpende transformatie die de Derde Wereld in
de laatste halve eeuw heeft ondergaan. In een
historische schets die even summier als sim-
plistisch is stelt De Soto dat het verleden van de-
ze maatschappijen gekenmerkt werd door een
agrarische orde met een feodale inslag. Op het
platteland woonde en werkte de boerenbevol-
king in onderhorigheid gebonden aan een elite
van inheemse grondbezitters of koloniale plan-
ters. De steden waren klein en fungeerden als
centra van doorvoer of distributie, onder de
dominantie van een kleine maar machtige han-
delsstand. Na 1950 kwam een industriële revolu-
tie op gang die een herhaling betekende, zij het
in een veel sneller tempo en voor een veel grote-
re bevolkingsmassa, van het proces dat zich twee
eeuwen eerder in het Westen meer geleidelijk
voltrok. De omslag van landbouw naar industrie
is gepaard gegaan met een enorme trek van het
platteland naar de steden ¬ een verplaatsing die
volgens De Soto op onbegrijpelijke wijze nage-
noeg is veronachtzaamd. Die heeft in korte tijd
een grootschalige dynamiek in de samenlevin-
gen van de Derde Wereld teweeggebracht waar-
aan de institutionele kaders zich onvoldoende
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konden aanpassen. De auteur wil hiermee zeg-
gen dat de mensen die uit de kleinschalige ver-
banden in het geïsoleerde achterland ontzet
werden er niet in slaagden om in hun nieuwe
woonplaatsen tot de legale regels van de formele
economie toegang te krijgen. De absorptiecapa-
citeit ervan was op de toestroming van zo’n
enorm volume niet berekend en de noodzake-
lijke hervorming van het legale bestel die de op-
lossing had moeten brengen bleef achterwege.
Noodgedwongen hadden de nieuwkomers in
het stedelijk milieu geen andere keuze voor de
protectie van de besparingen die zij accumuleer-
den dan hun toevlucht te nemen tot zelfbedach-
te regels. Die zelf ontworpen code functioneert
voor het onderlinge verkeer redelijk maar stuit
af op gebrek aan erkenning bij gebruik buiten de
eigen vertrouwde kring.

�
Om de bezitsvorming van de arme massa in
kaart te brengen heeft De Soto met een grote staf
van locale medewerkers in Haiti, Peru, de Filip-
pijnen, Egypte en Mexico diepgaande studie ge-
maakt van de waarde van onroerend goed dat in
geen enkel officieel document geregistreerd
staat. De verzameling van feitelijke gegevens
geldt meer in het bijzonder voor een vijftal
grootstedelijke locaties ¬ Port au Prince, Lima,
Manila, Cairo en Mexico City ¬ waarin het pa-
troon van grondbezit tot in details is uitgezocht .
Op grond van de uitkomsten van dit nauwgezet
onderzoek is naar schatting in de Derde Wereld
als geheel 85% van alle stedelijke kavels en 40 
tot 53% van alle percelen op het platteland het
eigendom van mensen die het aan elke vorm van
wettig bewijs ontbreekt. De Soto rekent voor dat
met de totale omvang van dit kapitaal een ver-
mogen van 9.3 triljard dollars is gemoeid. Dit be-
drag staat gelijk aan twee keer de totale geldcir-
culatie van de Verenigde Staten of, nog anders
uitgedrukt, meer dan twintig keer de gezamen-
lijke buitenlandse investeringen in alle Derde
Wereld- en voormalige communistische landen
sinds 1989, dan wel bijna honderd keer het volu-
me van alle hulp  in de laatste tien jaar gegeven

door de ontwikkelde wereld aan de ontwikke-
lingslanden.    

�
De onderkapitalisering van de informele econo-
mie is de crux van het probleem van ontwikke-
ling. De armen missen het vermogen om hun
onroerend goed dat buiten de formele boeken
wordt gehouden economisch  tot leven te bren-
gen. ‘They lack the process to represent their
property and create capital. They have houses
but not titles, crops but not deeds and busines-
ses but not statuses of incorporation.’ (p.6)
Welvaartsvermeerdering stuit derhalve niet af
op bezitloosheid of afwezigheid van onderne-
merszin.

Het kolossaal volume aan bezit dat de armen
in handen hebben blijft dood kapitaal omdat de
legale eigendomsbewijzen ontbreken die nodig
zijn voor het afsluiten van hypotheken, het aan-
gaan van leningen en andere financiële transac-
ties. Pas dan kan de reële waarde die het bezit
vertegenwoordigt productief worden aange-
wend voor investering in nieuwe bedrijvigheid.
In deze perceptie blijven de armen buiten het
kapitalistische bestel van de formele sector, om-
dat zij geen toegang krijgen tot de legale proce-
dures die daarmee zijn verbonden. 

Het verschil met de ontwikkelingsgang in de
westerse samenlevingen is dat hier in  de loop
der tijd de eigendomsrechten zijn bekrachtigd
op een manier die tot de integratie van de armen
in de nationale economie heeft geleid  De triomf
van het westers kapitalisme is volgens De Soto te
danken aan de formalisering van kapitaal, zoals
hij omgekeerd het falen overal elders in de
wereld verklaart uit de weigering tot legalise-
ring van het immense bezit van de bevolking-
massa’s in de informele sector van de economie.
Het achterwege blijven van die omzetting heeft
een bestendiging van onderontwikkeling en ar-
moede op grote schaal tot gevolg.

�
Collectief geheugenverlies

Indien de aangegeven weg inderdaad naar wel-
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vaart leidt, waarom wordt dan de transitie van
informeel naar formeel, die in deze analyse
samenvalt met de vervanging van extra-legaal
door legaal bezit, in de Derde Wereld geblok-
keerd in plaats van bewilligd? De Soto maakt
duidelijk dat van een monopolistische samen-
zwering geen sprake is. Zijn uitleg is veel een-
voudiger: collectief geheugenverlies. Het eigen
traject afgelegd naar ontwikkeling wordt in het
Westen als zo vanzelfsprekend beschouwd, dat
het zicht op de verklaring voor het eigen succes
verloren is gegaan. De auteur acht het zijn ver-
dienste dit raadsel te hebben ontknoopt. 

In The Mystery of Capital neemt de herontdek-
king van de geschiedenis van eigendomsregis-
tratie dan ook een belangrijke plaats in. Bij wijze
van adstructie is De Soto nagegaan hoe een groot
leger van squatters met succes beslag wist te leg-
gen op grond toen zij rond het midden van de
vorige eeuw als een losse verzameling van mi-
granten de vlaktes van Noord-Amerika binnen-
trokken. De ontginning van deze lege gebieden
gebeurde buiten de bestaande wetgeving om. 
In de frontier samenleving die zij stichtten ope-
reerden de settlers voor eigen risico en rekening.
Die habitus maakte hen tot vroege voorlopers,
zo is de moraal van dit verhaal, van de self-
employed massa die thans de informele sector
van Derde Wereldsteden bevolken. De Ameri-
kaanse overheid zag zich uiteindelijk genood-
zaakt de arrangementen te legaliseren die de
kolonisten onderling hanteerden. De afkondi-
ging van de Homestead Act in 1862 die settlers
recht gaf op 160 acres vrije grond om op te leven
en te ontwikkelen, was niet zozeer een gebaar
van officiële gulheid als wel de erkenning van
een voldongen feit: Amerikanen hadden decen-
nia lang  buiten de wet om grond gekoloniseerd
(p. 95). 

Dat De Soto juist de episode van het Wilde
Westen tot voorbeeld neemt voor zijn ontrafe-
ling van de  formalisering van gewoonterecht in
de ontwikkelde landen is natuurlijk niet toeval-
lig Die keuze strookt met de neiging om de usa

als het hartland van kapitalisme aan te wijzen en
helpt hem verder bij het aannemelijk maken van

de stelling dat bezitsvorming bovenal een
kwestie is van individuele ondernemerszin. 
In die lezing wordt grond door vestiging bezit
om vervolgens waarde te krijgen die het eerder
niet had. 

Op deze ontknoping van het mysterie valt
veel aan te merken. Zo is de voorstelling aan-
vechtbaar dat kolonisten lege gebieden binnen-
stroomden die onbezwaard waren met eigend-
omsclaims van de autochtone bevolking. Maar
nog dubieuzer dan de ontkenning van ordinaire
landroof op grote schaal in de geschiedenis van
de usa is de suggestie dat de gang van zaken bij
de kolonisatie van de dunbevolkte Amerikaanse
vlaktes in het midden van de negentiende eeuw,
die met grootschalige landroof gepaard is ge-
gaan, zinvol te vergelijken zou zijn met de wijze
waarop ruim anderhalve eeuw later de mi-
grantenmassa bij aankomst uit het achterland 
in Derde Wereldsteden op de daar aanwezige
ruimte beslag legt.

�
Een moraliserend betoog 

Afwijzing van de relevantie en adequaatheid van
het historische voorbeeld zoals door De Soto uit-
gewerkt laat echter zijn vraag onverlet, hoe het
toch komt dat de legalisering van het bezit in de
informele sector van de economie bezit nog
steeds op zich laat wachten. In het antwoord dat
de auteur zelf geeft wijst hij de overheden in de
ontwikkelingslanden als de voornaamste schul-
digen aan. Het aanhoudende en zich zelfs nog
uitbreidende regime van economische informa-
liteit vloeit voort uit misvattingen waardoor de
autoriteiten zich laten leiden en die van admi-
nistratieve en politieke onwil getuigen om de
rechtsregels  van de formele sector van toepas-
sing te verklaren op de bedrijvigheid van de be-
volking als geheel. Tegenover het voordeel om
weinig of geen belasting te hoeven betalen staat
het veel grotere nadeel dat een enorme hoeveel-
heid feitelijk bezit buiten het kapitalistisch cir-
cuit blijft, met schadelijke gevolgen voor zowel
de eigenaars als de nationale economie. 

Het raadsel dat we allemaal niet hebben be-
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grepen heeft De Soto voor ons opgelost. Dat zou
al voldoende moeten zijn om de econoom voor
zijn vondst dank te betuigen. Maar de erkente-
lijkheid die hem zo verdiend toekomt wordt nog
groter door het aanbod dat hij heeft gedaan om
de onverschillige bureaucraten, onwillige legale
professionals en met blindheid geslagen poli-
tieke elites in de Derde Wereld tot de orde te roe-
pen en terzijde te staan bij het uitwerken van
een stapsgewijs proces van kapitalisering. Het is
een script voor politici en beleidsmakers aan de
hand waarvan zij de route van legalisering in
gang kunnen zetten die neerkomt op conversie
van informeel bezit in formeel kapitaal.

Bij wijze van experiment zette De Soto samen
met zijn medewerkers een kledingatelier met
twee naaimachines op in een achterbuurt van
Lima om de talloze obstakels tegen legalisering
zelf te ervaren. Nauwgezet hielden zij boek van
de tijd en de uitgaven die moesten worden be-
steed aan het bemachtigen van een officiële ver-
gunning voor hun bedrijfje: drie honderd dagen
en 32 keer het minimum maandloon in een pro-
cedure die 728 bureaucratische handelingen
vergde. Niet verrassend is dan ook de aanbeve-
ling dat dit traject naar legaliteit sneller en goed-
koper dient te worden afgelegd.

�
Politiek radicalisme

Wat zijn de gevolgen als de gevestigde orde wei-
gert om de handleiding van kapitalisering in
praktijk te brengen? De Soto wil niet dreigen,
maar brengt wel in herinnering dat de bitter-
heid onder de micro-ondernemers aan de bo-
dem van de economie over de legale apartheid
groot is. Door nog langer de verwachtingen van
deze omvangrijke onderklasse te frustreren
neemt het arsenaal van anti-kapitalistische en
anti-globaliseringskrachten steeds verder toe.
Marx sloeg de plank in zoverre mis dat hij niet
besefte dat de fase van primitieve accumulatie al
in zijn tijd zo goed als voorbij was en dat bezits-
loosheid niet het echte probleem van kapitalis-
tische transformatie is.

Het beleid van gedogen dat de officiële in-

stanties in de Derde Wereld tot dusverre hebben
gevoerd betekent dat zij wel informele bezits-
vorming hebben aanvaard, zonder echter het
onroerend goed en de kleine bedrijven die in de
steden zijn ontstaan tot reële waarde te brengen
door het als formeel kapitaal te erkennen. Op
dezelfde wijze is in vele ontwikkelingslanden de
landhervorming blijven steken in de uitgifte van
grond aan arme boeren. Die krijgen geen kans
de opbrengst van het ontvangen productiemid-
del te vergroten omdat de daarbij behorende ei-
gendomstitels niet worden verleend. Het is een
staat van uitsluiting die de woede van de slacht-
offers opwekt. Niet een horde van bezitsloze
paupers constitueert in De Soto’s zienswijze la
classe dangereuse maar kleinbezitters die, uit ver-
ontwaardiging over hun extra-legale status, tot
crimineel gedrag vervallen dan wel zich ontvan-
kelijk tonen voor politiek radicalisme.          

�
Het betoog van De Soto heeft ook een aantal po-
sitieve kanten die in mijn overwegend kritische
bespreking niet onvermeld mogen blijven. Zo
verwerpt de econoom de mening dat de armen
een parasitaire, onproductieve klasse vormen
die liever de dag in ledigheid slijten dan hard te
werken. Al evenmin toont hij zich een aanhan-
ger van de gedachte dat armoede een kwestie
van gezindheid is die tot het cultuurpatroon van
vele niet-westerse samenlevingen behoort.
Ondernemingstalenten zijn geenszins gebon-
den aan landen die een voorsprong hebben ge-
nomen in de ontwikkeling van het kapitalisme.
Wel komen de eigenschappen die tot verhoging
van productie en productiviteit leiden pas onder
gunstige maatschappelijke omstandigheden tot
volledige ontplooiing. De Soto geeft blijk van
een sterk geloof in vooruitgang en weigert de el-
lende waarin een groot deel van de mensheid in
de Derde Wereld leeft te aanvaarden als een toe-
stand van tekort waarin degenen die dit lot is be-
schoren zelf geen verandering zouden willen of
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kunnen brengen. Maar met deze opmerkingen
ben ik al dicht de grens van mijn appreciatie
voor zijn analyse genaderd.

Alvorens mijn inhoudelijke bezwaren te for-
muleren wil ik eerst enkele opmerkingen ma-
ken die betrekking hebben op de methodologie
van het onderzoek en de stijl van het werk dat
ter discussie staat. Indicatief daarvoor is de ma-
nier waarop De Soto zijn modus operandi onder
woorden brengt. 

But no one had any exact idea. No one even knew
how to measure what the poor were doing or
precisely how much they owned. And so my
colleagues and I decided to put away our books
and academic journals, not to mention our reams
of government statistics and maps, and visit the
real experts on this problem: the poor themselves.
Once we went into the streets to look around and
listen, we began stumbling across surprising 
facts. (pp. 66-67)

Eigenhandig brachten zij de informatie bijeen
die in de literatuur niet is te vinden. Het verhaal
wordt verteld als een zoektocht naar de sleutel
van het mysterie ¬ het totale gemis aan docu-
mentatie over de omvang van bezit en de non-
registratie ervan als legaal eigendom ¬ op een
manier die niet ontbloot is van zelfingenomen-
heid. Teneinde deze operatie goed uit te voeren
had De Soto zich onder meer bekwaamd in de
antropologische techniek van ‘participerende
observatie’. 

Maar van die indringende wijze om gegevens
te verzamelen in het veld van onderzoek is in het
boek verder niets terug te vinden. De armen blij-
ven op afstand, als een anonieme massa waar-
over de auteur met sympathie schrijft maar die
hij heel evident niet in hun eigen belevings-
wereld heeft ontmoet. De lezer wordt beter geïn-
formeerd over de gesprekken die de auteur in de
loop van zijn studie gevoerd heeft met intellec-
tuelen en politieke leiders ¬ waaronder Suhar-
to’s generaals in Indonesië ¬ dan over zijn  veld-
werk in de sloppenwijken van de Derde Wereld.
‘After thirteen years, thousands of miles and a

little more grey hair, I had visited just about
every property-related organization in the ad-
vanced world’, alleen om er achter te komen dat
deze legale experts hem eigenlijk niets konden
vertellen. Er zat niets anders op dan zelf erop uit
te gaan en vele duizenden dagen te besteden aan
het meten en tellen van wat nergens in bezits-
registers was vastgelegd. In het licht van de na-
druk waarmee de aanpak  wordt gepresenteerd
is het verrassend te moeten constateren dat het
boek uitermate vaag blijft over de wijze waarop
het empirisch onderzoek is verlopen en welke
problemen zich daarbij hebben voorgedaan.

Van zelfs maar een globale toetsing van de
uitkomsten aan het inmiddels zeer omvangrijke
fonds van kennis dat beschikbaar is over het
ontstaan en de werking van de informele sector
economie is al evenmin sprake. De Soto beperkt
zich in zijn referenties aan het werk van anderen
tot een voornaam gezelschap van oude en nieu-
we denkers zoals Plato, Kant, Wittgenstein,
Foucault en Derrida, om maar enkelen uit een
langere rij te noemen. Het is evident dat de au-
teur het gepast vindt om aan deze geleerden
zichzelf de maat te nemen. Die aanspraak op ei-
gen gewichtigheid is des te  opvallender omdat
The Mystery of Capital in een soort Reader’s Digest
stijl is geschreven. Als voorbeeld noem ik de
mededeling dat alle straathandelaren van Mexi-
co City met hun negotie naast elkaar geplaatst
een slang van niet minder dan 210 km lang zou-
den vormen. Tot de zelfde categorie van plati-
tudes reken ik zijn verhaal over de blaffende
honden op Bali. Bij een wandeling door de rijst-
velden op dit aardse paradijs lukte het hem niet
na te gaan hoe de grenzen van het grondbezit
liepen.

But the dogs knew. Every time I crossed from one
farm to another, a different dog barked. Those
Indonesian dogs may have been ignorant of
formal law, but they were positive about which
assets their masters controlled. I told the ministers
that Indonesian dogs had the basic information
they needed to set up a formal property system.
(p. 146)
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Door zijn gedachtegoed zo simpel mogelijk uit-
een te zetten wil De Soto kennelijk een breed pu-
bliek bereiken. Dat valt in hem alleen maar te
prijzen maar niet wanneer zijn analyse daarmee
aan overtuigingskracht inboet en oversimplifi-
catie afbreuk doet aan de zinvolheid van zijn
argumentatie. Zijn geestverwant MarioVarga
Llosa die het eerste boek van De Soto nog van
een prijzend voorwoord voorzag, heeft jaren
later een kwaadaardig portret van hem geschil-
derd waarin hij zijn vroegere bondgenoot rancu-
neus noemt, een man met meer ambities dan
principes, wiens trouw in twijfel moet worden
getrokken3.   

Het gedrag van een prima donna waarover
Llosa ook rept komt duidelijk naar voren in de
schrijfstijl waarvan De Soto zich bedient. Om
misverstand te voorkomen, in mijn oordeel
speelt het aangename of onaangename karakter
van de man natuurlijk geen rol. De kritiek die ik
uit geldt uitsluitend het gebrek aan theoretische
diepgang en de magere empirische onderbou-
wing van zijn voornaamste these. Het betoog
wordt als een maatschappijwetenschappelijke
analyse gepresenteerd, maar is veel meer een
ideologische verklaring bedoeld om het kapita-
lisme als de enige weg naar ontwikkeling aan te
prijzen. ‘As all possible alternatives to capitalism
have now evaporated, we are finally in a position
to study capital dispassionately and carefully’
(p. 11). Die belofte maakt de auteur op geen enke-
le wijze waar in zijn boek. 

Hoewel De Soto zich laat voorstaan op het ge-
bruik van een methode van studie die bedoeld is
om de onderzoeker dicht bij de onderzochten te
brengen, blijft zijn blik van bovenaf gericht. Die
invalshoek is niet zo zeer populistisch als wel
elitair. Niet alleen door het milieu waarin de eco-
noom zich beweegt,  maar meer nog door een
wijze van belichting waarin armoede uit het
beeld verdwijnt en plaats maakt voor bezit dat
onder het gewone volk in een veel groter volume
aanwezig blijkt te zijn dan de machthebbers zich
ooit hebben gerealiseerd. Geen wonder dat zijn
boodschap onder andere bij Suharto’s generaals
erin is gegaan als het woord van de apostel bij de

gelovigen. Het slotdeel van mijn commentaar
heeft ten doel de sterk vertekende weergave
door De Soto van de maatschappelijke werkelijk-
heid op een aantal essentiële punten recht te zet-
ten. Ik doe dat in zes bezwaren.

�
Het mysterie als fabel

Ten eerste moet de opvatting weersproken wor-
den dat de informele sector bestaat als een sepa-
raat en gesloten circuit met eigen spelregels. In
de betekenis die De Soto eraan hecht is het een
economisch segment dat niet alleen buiten de
legaliteit staat maar bovendien gekenmerkt
wordt door een ordening die niet-kapitalistisch
van aard is. De zienswijze die ik hiertegenover
wil stellen, is dat de informele sector in haar
wording en werking slechts te begrijpen valt
door de lijnen te traceren die naar de formele
sector lopen. Het is juist dat over de bedrijvig-
heid in de lagere echelons van de stedelijke en
rurale economie weinig feitelijke informatie in
de statistieken en registers van de overheid aan-
getroffen kan worden. Maar zowel de wijze
waarop bezitsvorming plaatsvindt als ook de
structurering van de relaties van productie ver-
tonen dezelfde kapitalistische eigenschappen
die ook in de formele sector domineren.  

Nog anders geformuleerd, de armoede die
zich in de informele sector zo nadrukkelijk
manifesteert, is niet het overblijfsel van een pre-
kapitalistisch maatschappelijk bestel, maar 
de uitkomst van veranderingsprocessen die 
De Soto tot uitgangspunt voor zijn studie heeft
gekozen. Overigens is de auteur niet helemaal
rechtlijnig in zijn opinie dat tussen beide sec-
toren een fundamenteel onderscheid bestaat.
Nadat hij eerst de economische dualiteit als een
stelsel van apartheid heeft getypeerd, wijst hij
een aantal bladzijden later erop dat informele
werkers allerlei goederen leveren aan en dien-
sten verrichten voor klanten in de formele sec-
tor. Die ogenschijnlijke tegenspraak wordt opge-
heven als men bedenkt dat de zwarte meerder-
heid ook onder het Zuidafrikaanse apartheids-
regime nauw verbonden was met de blanke
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minderheid. De wederzijdse betrokkenheid
kreeg gestalte in een patroon van afhankelijk-
heid van het grootste aan het kleinste deel van
de bevolking. Dat stemt overeen met de wijze
waarop de informele sector van de economie
fungeert: niet in afzondering maar in onder-
schikking jegens het dominante segment.

�
Ten tweede wil ik duidelijk afstand nemen van
de hardnekkig volgehouden mening, ook door
De Soto vertolkt, dat de informele sector eco-
nomie louter op self-employment berust. In die
beeldvorming zijn de actoren die zich in dit
landschap ophouden kleine en zelfstandig ope-
rerende ondernemers die voor eigen rekening
en risico werken en geen anderen dan zichzelf
in dienst hebben. Voorzover behoefte bestaat
aan additionele werkkracht wordt die geleverd
door familieleden van de eigenaar. De informele
sector is in deze visie een oneindig reservoir van
één-mans bedrijfjes geleid door wat in essentie
kleinburgers zijn die hun eigen productiemid-
delen creëren en van de opbrengst daarvan een
bescheiden maar meestal niet-armoedig bestaan
leiden dat tot verdere bezitsvorming in staat
stelt. 

Het is een uiterst vertekende weergave van 
de werkelijkheid die geen recht doet om te be-
ginnen aan het feit dat een hoog percentage van
informele sector werkers arbeiders zijn die ten
opzichte van al of niet formele werkgevers in
een nu eens geregeld, dan weer los dienstver-
band staan. Bovendien, wat voor self-employ-
ment doorgaat blijkt heel vaak werk te betreffen
dat in opdracht van anderen wordt uitgevoerd.
Onder andere in de vorm van contracting en
sub-contracting worden goederen geproduceerd
en diensten geleverd die niet in tijdloon maar
stukloon worden betaald. De uitvoerders ervan
als own-account werkers te beschouwen zou een
miskenning betekenen van wat zij werkelijk
zijn: gehuurde arbeidskrachten.          

�
Ten derde, en nauw bij het voorgaande punt aan-

sluitend: met de oplossing van zijn mysterie
heeft De Soto een nieuwe mythe in het leven ge-
roepen, namelijk dat de informele sector voor
het overgrote deel bestaat uit mensen die bezit
hebben. Zij zijn niet arm in de zin dat het hen
aan de middelen van bestaan ontbreekt. Im-
mers, ‘most of the poor already possess the as-
sets they need to make a success of capitalism’
(p. 5). De econoom is kennelijk bij zijn langduri-
ge fact finding missie in heel andere stegen en
sloppen van de Derde Wereld terechtgekomen
dan waarin ik onderzoek heb verricht. De uit-
komsten van mijn veldwerk, gelocaliseerd in
India en Indonesië, tonen aan dat de bittere ar-
moede waarin het gros van hen leeft wel degelijk
het rechtstreekse uitvloeisel is van gebrek aan
eigen productiemiddelen en andere vormen van
bezit gecombineerd met de lage opbrengst die
zij voor hun arbeid krijgen.   

�
Primitieve accumulatie

Ten vierde. In De Soto’s analyse blijft volledig
buiten beschouwing dat bezit niet noodzakelij-
kerwijze het eigendom hoeft te zijn van degenen
die het gebruiken om in hun levensonderhoud
te voorzien. Bebouwde en onbebouwde grond,
maar ook werktuigen of vervoersmiddelen
moeten door exploitanten ervan in de informele
sector vaak gehuurd of gepacht worden. De be-
dragen voor het gebruik in rekening gebracht
leggen beslag op een onevenredig groot deel van
de verdiensten die ermee worden behaald. Dit
betekent dat het surplus niet terechtkomt bij de
eigenlijke producent maar bij de leverancier van
het productiemiddel. Door aan allerlei afdrach-
ten voorbij te gaan die met de ongelijke verde-
ling van bezit te maken hebben suggereert De
Soto dat de toevoeging van waarde die door het
grote scala van activiteiten aan de bodem van 
de economie ontstaat de armen minder arm
maakt. 

Dat is echter niet de manier waarop het accu-
mulatieproces doorgaans tot stand komt. De
econoom stelt dat wat Marx de primitieve accu-
mulatie van kapitaal noemde in de wereld van
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vandaag niet meer voorkomt. Hij doelt daarbij
op de klassieke verschijning daarvan in de vorm
van plundering, slavernij en kolonialisme. Ik
deel zijn optimisme niet want mijn empirische
bevindingen wijzen uit dat de term primitieve
accumulatie heel wel toepasselijk is op tal van
facetten van de informele sector economie. De
organisatie van deze bedrijvigheid vindt voor
een niet gering deel plaats met kapitaal dat af-
komstig is uit de formele sector en dat met hoge
winst onder invloed van de lage kosten van ar-
beid, niet of slechts voor een klein deel belast,
daarheen weer terugvloeit. 

�
Steekpenningen

Ten vijfde geeft De Soto een uitleg van een 
trend tot informalisering die slechts ten dele
juist is. Terecht stelt hij vast dat de expansie van
de informele sector samenvalt met een gelijk-
tijdige contractie van de formele sector. Hij
schrijft deze contraire dynamiek toe aan de 
hoge kosten die aan legale economische bedrijfs-
voering inherent zijn. Zaken doen in legaliteit 
is marginaal; extra-legaliteit is de norm gewor-
den.

Hij tekent bij deze uitspraak aan dat het
ondergronds opereren in informaliteit zeker
niet kostenvrij is. Met niet-officiële heffingen is
zo’n 10 tot 15% van het jaarlijks inkomen ge-
moeid. Het zijn steekpenningen die aan auto-
riteiten betaald moeten worden om van de nale-
ving van tal van geboden en verboden gevrij-
waard te blijven. Die toelichting maakt duidelijk
dat vanuit de formele sector, niet in de laatste
plaats door personeel in dienst van de overheid,
jacht wordt gemaakt op de opbrengst van de
gebrekkig geregistreerde bezigheden in de in-
formele economie. Hoger of lager geplaatste
bureaucraten en zowel prominente als locale
politici maken van hun publieke functies ge-
bruik om hun officiële inkomsten meer of min-
der discreet aan te vullen. De veelvormige illega-
le praktijken door hen bedreven zijn alleen te
begrijpen door het benadrukken van de collusie
die tussen machtige actoren aan beide kanten

van het spectrum van informaliteit en forma-
liteit bestaat. Handhaving en zelfs vergroting
van maatschappelijke segmentering, niet op-
heffing daarvan, is in hun wederzijds belang en
voordeel.

�
Ten zesde, de idee dat mensen in de informele
sector buiten de wet staan is even absurd als de
omgekeerde stelling dat het bestaan  in de for-
mele sector voor bescherming garant staat en
zich niet aan controle door de overheid onttrekt.
De overbrenging van kapitaal naar de verborgen
kant van de economie is een heel belangrijke
component van het informaliseringsproces en
komt voort uit het verlangen van eigenaars om
in hun vrije, ondernemingsgewijze productie
niet al te veel hinder te ondervinden van auto-
riteiten die hen tot belastingbetaling verplich-
ten. Maar een ander belangrijk motief is daar te
produceren waar de arbeidskosten het laagst
zijn. Dat is dus in de informele sector van de eco-
nomie, waar geen beschermende wetgeving van
toepassing is en werkers niet de gelegenheid
krijgen zich aaneen te sluiten voor het voeren
van collectieve actie. De bewering van De Soto
dat de eigenaars van formele bedrijven uit wel-
begrepen eigenbelang geen andere keuze over-
blijft dan hun productie uit te besteden aan in-
formeel geleide werkplaatsen in de voorsteden
maakt van hen slachtoffers. In feite zijn zij ech-
ter degenen aan wie de uitwassen van het ka-
pitalisme verweten kunnen worden, door de
manier waarop zij zich evenmin om hun fiscale
verplichtingen bekommeren als om regels voor
de naleving van een fatsoenlijke arbeidscode.
Door de dichotomie tussen legaal en extra-legaal
te laten samenvallen met het onderscheid tus-
sen formeel en informeel schept de auteur van
The Mystery of Capital meer verwarring dan hel-
derheid.

�
Nu het mysterie is opgelost zou het naar de me-
ning van De Soto geen moeite moeten kosten 
de door hem aangegeven remedie in praktijk te
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brengen. Werkelijk? De bezwaren die ik heb
aangevoerd tegen vraagstelling, validisering van
veronderstellingen, verificatie van het verzamel-
de bestand aan gegevens, conclusies en aanbeve-
lingen laten zich samenvatten in de constate-
ring dat de aandacht van De Soto eenzijdig uit-
gaat naar kapitaal onder totale verwaarlozing
van arbeid. Zijn conclusie dat de vermeerdering
en spreiding van de westerse welvaart de uit-
komst is geweest van een proces van legale be-
zitsvorming waarin de hele bevolking heeft ge-
deeld, berust op vooringenomenheid in plaats
van historische kennis van zaken. Arbeid heeft
in de westerse samenlevingen aan waarde en
waardigheid gewonnen in een dynamiek die
zich economisch en politiek vertaalde in een be-
teugeling van het kapitalisme. Dit gebeurde

door het onbeperkte winststreven, samen met
de vrije marktwerking, onder publieke controle
te brengen en de regeling van allerlei zorgtaken
aan de overheid toe te vertrouwen. Die omvor-
ming leidde tot het ontstaan van een maatschap-
pelijke orde gebaseerd op gelijkheid. De strate-
gie van kapitalistische ontwikkeling die De Soto
voorstaat, in zijn woorden ‘the only game in
town’, komt neer op formalisering van de factor
kapitaal op een manier die de voortgaande trend
tot informalisering van het stelsel van arbeids-
verhoudingen ongemoeid laat.Wat hij als een
oplossing aanprijst is dat niet en voortgaan op
die route zal geen einde maken aan de staat van
armoede waarin een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking gedwongen wordt te leven.             
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Noten

1 Het  getal van 1.2 miljard men-
sen in 1998 is gebaseerd op de
bekende maatstaf van een in-
komen van minder dan een dol-
lar per hoofd per dag. Zie World
Development Report 2000-
2001.

2 Zie bijvoorbeeld De Beus die in
zijn inleiding op een lezing
door De Soto in de zomer van

2001 in Amsterdam gegeven
hem op één lijn stelt met econo-
men zoals Amartya Sen, Tinber-
gen en Tobin. Het is opvallend
dat de sociaal-democratische
strategen van ‘de derde weg’
niet minder enthousiast zijn
over De Soto’s ideeën als het se-
lecte gezelschap van rechtse
economen en politici. Geoff
Mulgan, de adviseur van Blair
voor economisch beleid, noemt

de auteur van The Mystery of
Capital een ‘genuinely radical
thinker’ (zie New Statesman,
4 september 2000).  

3 Zie El pez en el agua, 1993. 
De uitspraken ontleen ik aan 
de Nederlandse vertaling De vis 
in het water (1994) waarin de
pagina’s 162-65 aan De Soto’s
handel en wandel  zijn gewijd.
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