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gemaakt in 1 9 2 6, ter gelegenheid 
van het SDAP-congres in Rotter
dam, het laatste dat Vliegen als 
SDA P-voorzitter leidde. Ernstig 
kijken al die kopstukken, deftig 
gekleed, de mannen met hoeden 
op Wibaut en Stenhuis na, de 
vrouwen, Mathilde Wibaut en 
Liesbeth Ribbius Peletier. 
Kleerekoper zit naast de refor
mist Schaper. Met hoed in de 
hand, het hoofd trots opgeheven 
kijkthij ironisch rechtin de came
ra. Alsofhij tot zijn erflaters zegt: 
zorg ervoor vrij en onafhankelijk 
te zijn. 

Op zijn hoogtepunt was 
Kleerekoper raadslid, provinciaal 
statenlid, kamerlid, lid van het 
partijbestuur, stukjesschrijver, 
agitator, propagandist. lk vraag 
me altijd afhoe de leidende politi
ci van de s D A P erin slaagden al die 
taken tegelijkertijd te vervullen. 

Economie voor 
gewone mensen 

Kees Tam boer bespreekt: 

Jan Beishuizen,john Kenneth Galbraith: 

het economisch denken van een dissident, 

Amsterdam: Boom, 1994. 

Begin jaren vijftig zat John 
Kenneth Galbraith in zak en as. 
De boomlange boerenzoon van 
Schots-Canadese afkomst, suc
cesvol econoom aan de prestigi
euze Harvard Universiteit in 
Arnerika,kamptealmaandenlang 
met een verschijnsel dat voor 
hem volkomen nieuw was: een 
writers block. 

Kort tevoren had Galbraith, na 
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Misschien bepaalt het volgende 
mijn vrolijke jaloezie en heimwee 
naar die tijd. De levensomstan
digheden waren voor velen er
barmelijk, het naderende fascis
me een waanzinnige helen ramp. 
Het werk vergde vee] meer tijd, 
men schreef alles met de pen en 
beschikte over kleine weddes . 
Maar de politici vormden met alle 
intriges, conflicten en irritaties 
een strijdende gemeenschap, die 
dagen kon vergaderen over wie 
hoofdredacteur moest worden 
van Het Volk of een van die andere 
blaadjes die werden uitgegeven. 
Het geschreven en gedrukte 
woord was immer allesbepalend. 
Kleerekoper behoorde tot de 
school van de vrijdenkers en 
hardopzeggers. Oat is een school 
of stroming die altijd op moet 
boksen tegen politici. Hij verde
digde de onderdrukten en zij die 

een korte, maar veelbewogen 
carriere als ambtenaar in oorlogs
tijd en journalist bij het blad 
Fortune, zijn omstreden benoe
ming tot hoogleraar waarge
maakt met een knap hoek: 
American Capitalism: The Concept cif 
CountervailinB Power. Daarin ver
telde hij de parabel van de horn 
mel die volgens de wetten van de 
aerodynamica niet kan vliegen, 
en het toch doet. De naoorlogse 
ontwikkeling van de 
Amerikaanse samenleving lever
de, aldus Galbraith, net zo'n 
raadsel op: hoe was het mogelijk 
dat de economie van de Ver
enigde Staten, waarin grote con
cerns de dienst uitmaakten en de 
concurrentie zoveel mogelijk uit-

aan banden werden gelegd. 
Fantastisch, voor mij de leidraad, 
is zijn pleidooi voor vrijheid in 
zijn eerste toespraak na terug
komst uit het ziekenhuis, waar hij 
langdurig verbleef omdat hij was 
getroffen door een beroerte . Hij 
verwees naar een gebod in de bij
bel: gij zult u verheugen op uw 
feest. Kleerekoper noemde dit 
een vreemdsoortig gebod, want 
' de mens laat zich niet bevelen 
om zich te verheugen. Zij gaat 
haar eigen vrije weg.' 

Moderne sociaal-democratie 
kan niet zonder bemoeials en 
regelneven die besmet zijn met 
het volgende virus: hardop den
ken en schrijven, zeggen wat je 
vindt. 

FELIX ROTTENBERG 

Voorzitter van de PvdA 

schakelden, bleef groeien en 
bloeien? Was dat niet geheel in 
strijd met de wetten van de klas
sieke economische wetenschap? 
Galbraith had het antwoord 
gevonden. Als de aanbieders op 
de markt de strijdbijl begraven, 
ontstaat er vanzelf een tegen
wicht (countervailing power) aan 
de overkant van de markt: de 
consumenten verenigen zich te
gen de producenten, de vakbon
den tegen de managers . Zo ont
staat toch het voor economische 
groei zo noodzakelijke evenwicht 
tussen economische machten. 

AI tijdens het schrijven van dit 
hoek stuitte Galbraith - behalve 
een spraakmakende econoom 
ook een maatschappelijk geenga-
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geerde intellectueel - op een 
fenomeen dat hij niet kon ver
klaren: hoe kan het dat in een rijk 
en welvarend land als Amerika 
op het platteland en in de grote 
steden 'eilanden van armoede' 
in stand blijven? Galbraith kreeg 
een stipendium van de Carnegie 
Foundation om een studie te 
schrijven over het voortbestaan 
van armoede in Amerika. Hij had 
al een titel voor zijn nieuwe hoek: 
Why People Are Poor. En toen liep 
hij vast - hij wist het antwoord 
niet en Galbraith, de veelschrij
ver, kon geen letter op papier 
krijgen. 

De man die hem uit deze de
pressie haalde was zijn buurman 
en beste vriend: de historicus 
Arthur M. Schlesinger jr. , de man 
met wie hij samen een soort 
Nieuw Links in de Democra
tische Partij (Americans for 
Democratic Action) had opge
richt en die later de duizend 
dagen van president Kennedy zo 
adembenemend wist vast te leg
gen. Schlesinger was bezig de 
geschiedenis van de New Deal te 
schrijven en beklaagde er zich 
tegen Galbraith over dat niemand 
ooit een behoorlijk hoek over de 
beurskrach van 1929 had ge
schreven. Dat gesprek leidde 
ertoe dat Galbraith het werk aan 

zijn armoedeboek opschortte. 
ln 19 54, precies vijfentwintig 
jaar na het debacle van Wall 
Street, verscheen The Great Crash, 
1929. Hetwerd meteeneen best
seller. 

Drie jaar later kreeg Jan 
Beishuizen, kort daarvoor bij 
Het Parool in dienst getreden als 
economisch redacteur en al even 
geobsedeerd door de depressie 
van de jar en dertig 1 

, dit hoek in 
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hand en. Het was lief de op het 
eerste gezicht. 'Dat hoek,' aldus 
Beishuizen, 'was z6 meesterlijk, 
zat z6 vol anekdotes, met zlllk 
swingend taalgebruik, dat ik 
verloren was. Ik wilde meteen 
alles lezen van die man. ' 2 En toen 
in 1958 het hoek verscheen waar
mee Galbraith wereldfaam oogst
te, The A.Jfiuent Society, wist 
Beishuizen het zeker: de liefde 
zou niet meer overgaan. 

In september 1984 ging Jan 
Beishuizen, na bijna dertig jour
nalistieke tropenjaren, met de 
vut. Op zijn afscheidsreceptie 
verscheen zijn oude, door hem 
zeer bewonderde leermeester, 
professor Piet Hennipman. Die 
sprak hem streng toe: 'Ziezo, en 
nu nog eens iets serieus, niet
waar?' Beishuizen heeft deze op
dracht gehoorzaam uitgevoerd. 
Precies tien jaar later promoveer
de hij bij professor Arnold 
Heertje, ook een leerling van 
Hennipman, op een proefschrift 
over zijn oude idool Galbraith. 

Het is gevaarlijk een hoek te 
recenseren van een oud-collega, 
die ook nog een vriend is. En al 
helemaal wanneer het hoek bo
vendien gaat over een man die je 
evenzeer adoreert als de auteur 
zelf. Toch durf ik ronduit op te 
schrijven dat het een prachtig, 
degelijk, evenwichtig hoek is 
geworden en voel me daarin 
gesterkt door Jan Pen die, on
clanks al zijn kritiek op Galbraith, 
Beishuizens dissertatie aanprijst 
als 'het verslag van de intellectu
ele ontwikkeling van een groot 
man, geschreven door een geta
lenteerde bewonderaar' .3 Voor 
socialisten die in het neo-liberale 
marktdenken van vandaag het 
spoor· een beetje bijster zijn ge-

-~----------- -~- -
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raakt, is het hoek van Beishuizen 
bovendien een probaat middel 
om het geheugen weer wat op te 
frissen. 

Economie van overvloed 
Galbraith is een veelschrijver. 
Tot en met 1992, het jaar waar
in Beishuizen zijn onderzoek af
sloot, had hij, los van een onaf
zienbare hoeveelheid kranten- en 
tijdschriftartikelen, 36 boeken 
gepubliceerd (waarvan er elf zijn 
vertaald, een door Beishuizen 
zeli). Inmiddels is vorig jaar -
Galbraith is dan 86 jaar oud -
nummer 37 alweer verschenen: 
The World Economy since the Wars. 4 

Beishuizen heeft die produktie 
zorgvuldig in kaart gebracht en 
van zijn commentaar voorzien. 

Het hart van de dissertatie is 
gewijd aan de 'trilogie', waarin 
Galbraith de kern van zijn ge
dachtengoed heeft vastgelegd: 
The A.Jfiuent Society ( 1958), The 
New Industrial State (1967) en 
Economics and the Public Purpose 
(1973).5 Het is heel goed te ver
dedigen dat Beishuizen dit trio 
heeft uitgekozen voor een uitvoe
rige analyse. Maar met alle res
pect voor de laatste twee boeken, 
die voornamelijk gewijd zijn aan 
de scheefgroei in het bedrijfs
leven, de onmacht van de kleine 
ondernemingen naast de over
macht van de mammoetconcerns 
- uit alles blijkt dat Beishuizens 
favoriet is en blijft het hoek dat 
later werd opgenomen in de ere
galerij van 'boeken die Amerika 
veranderden', The A.Jfiuent Socie-

ty. 

En terecht. Toen Galbraith, na 
de publicatie van The Great Crash, 
van zijn frustraties was verlost, 
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bleek hij ook opeens in staat ant
woord te geven op de vraag die 
hem slapeloze nachten had be
zorgd: hoe kan armoede voortbe
staan in een maatschappij van 
overvloed? 

Galbraith kreeg dezelfde brain
wave als de moedige 'sociale ont
dekkingsreizigers'6 in het Londen 
van koningin Victoria hadden 
gehad, toen zij zichzelf pijnigden 
met de vraag hoe het toch moge
lijk was dat in de machtigste en 
rijkste stad ter wereld eenderde 
deel van de bevolking in onbe
schrijfelijke ellende leefde omdat 
ze geen werk hadden. De gangba
re theorie was dat de oorzaak van 
werkloosheid moest worden ge
zocht bij de paupers zelf: ze 
waren lui of om andere redenen 
onbekwaam om arbeid te ver
richten. Oat leerden de econo
men, en die verblinding duurde 
voort tot de eerste stadssociolo
gen voor een essentiele door
braak in het denken zorgden. De 
werkloosheid, zo ontdekten zij, 
was het gevolg van een foute 
organisatie: waar werk was wa
ren geen arbeiders en waar de 
arbeiders waren was vaak geen 
werk. Zo werd de arbeidsbemid
deling geboren. 

Discriminatie van de collectieve 
sector 

Eenzelfde soort ontdekking deed 
Galbraith: de oorzaken van de 
arrnoede in een maatschappij van 
overvloed moeten niet bij de 
armen worden gezocht, die lig
gen 'in de aard van een samenle
ving van rijken die toestaat of 
zelfs verlangt dat sommigen arm 
blijven'. En weer was het de 
gangbare theorie - de conventional 
wisdom in het sarcastisch taalge-
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bruik van Galbraith - die het 
inzicht verduisterde. 

De ontdekking heeft Galbraith 
vleugels gegeven: The A.Jfiuent 
Society is een van de meest mee
slepende boeken uit de hele eco
nomische literatuur van deze 
eeuw. Oat komt deels doordat 
Galbraith een briljant stilist is, zo 
briljant dat de econoom Tjalling 
Koopmans waarschuwde dat zul
ke begenadigde schrijvers het 

- risico !open dat hun ideeen 
geloofwaardiger lijken dan ze 
verdienen. Maar meer nog dan de 
stijl is het de door Galbraith ont
wikkelde theorie van het 'sociale 
evenwicht' die The A.Jfiuent Society 
zijn blijvende aantrekkingskracht 
verleent. 

De gangbare leer, aldus Gal
braith, is dat alles wat de particu
liere sector produceert de econo
mische groei bevordert, terwijl 
alles wat in de collectieve sector 
wordt voortgebracht wordt be
schouwd als een last. De auto die 
een burger koopt, is belangrijker 
voor de economie dan de weg die 
de overheid met belastinggeld 
voor die auto aanlegt. De ingeni
eur van een olieconcern draagt bij 
aan de welvaart, maar de bedra
gen die de staat uittrekt voor zijn 
opleiding worden gezien als ver
spilling. Consumeren is belang
rijker dan onderwijs. De sigaret
tenfabriek draagt bij aan de wel
vaart, het ziekenhuis kost aileen 
maar geld. 

Deze discriminatie van de col
lectieve voorzieningen, die soms 
de proporties aanneemt van een 
hetze tegen alles wat de staat or
ganiseert, verklaart volgens Gal
braith hoe in een samenleving 
waarin niemand meer gebrek zou 
hoeven lijden, 'eilanden van ar-

moede' ontstaan - voornamelijk 
in de getto 's van de grote steden 
waar het onderwijs, de gezond
heidszorg, de vuilophaaldienst en 
de renovatie van huizen schrome
lijk verwaarloosd worden. En dat 
die niet verdwijnen, ook daar
voor heeft Galbraith een overtui
gende verklaring. Was armoede 
vroeger een probleem van de 
meerderheid, het is nu een min
derheidsprobleem geworden. 
Voor politici zijn die 'eilandbe
woners' niet interessant (ook al 
bel oven ze dat ze 'de oude wijken 
in zullen gaan') - je kunt hetland 
besturen zonder hun steun. 

In '99 2 publiceerde Galbraith 
zijn voorlaatste hoek: The Culture 
if Contentment.7 Beishuizen be
spreekt dat hoek in hetzelfde 
hoofdstuk als The A.Jfiuent Society. 
En terecht, want in dit bijzondere 
boekje - Galbraith voorspelde 
sociale uitbarstingen in de grote 
steden en werd prompt in Los 
Angeles op zijn wenken bediend 
- komt hij terug op de thema's 
van zijn magnum opus uit 1958. 
Na 34 jaar moest hij concluderen 
dat The A.Jfiuent Society wei goed 
was verkocht, maar weinig had 
geholpen. Het slothoofdstuk van 
Galbraiths aanklacht tegen de 
'klasse der tevredenen' heet 
Requiem en is het zwartgalligste 
wat Galbraith ooit heeft geschre
ven: 'Vroeger was het zo dat 
schrijvers, wanneer ze de pen 
opnamen, ervan uitgingen dat de 
kracht van hun voortreffelijke 
proza het herstel op gang zou 
brengen. Het zou niemand meer 
plezier doen dan mijzelf als dit 
geschrift die hoop kon bieden. 
Maar helaas, dat kat,l hetniet. ' 8 

Galbraith is altijd een omstre
den man geweest. Oat was hij in 
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de oorlogsjaren als Roosevelts 
'prijzentsaar', dat was hij na de 
oorlog als liberal en pacifist. Maar 
wat hem altijd het meest is kwa
lijk genomen is het dedain waar
mee hij collega-economen beje
gent die zich in de ivoren toren 
van hun wetenschap opsluiten. 

Ook Jan Beishuizen steekt zijn 
kritiek op Galbraith niet onder 
stoelen of banken. Hij vindt dat 
Galbraith zijn minachting voor 
cijfers en statistieken te ver door
voert, hij stoort zich aan Gal
braiths geldzucht, arrogantie en 
'onuitstaanbare snoeverij', hij 
meent dat Galbraith zich wel erg 
vaak bezondigt aan recycling van 
zijn eigen ideeen ('Als verhalen 
herhalen wordt, is de grap er 

Opkomsten 
ondergang van de 
Derde W ereld in 
Nederland 

Aad Blok bespreekt: 

Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking 

van de Derde Were/d. Beeldvorming en beleid 

in Nederland, 19 50-1990, Den Haag: Sdu 

Uitgeverij, 1994. 

De Derde W ereld bestaat niet 
meer, zo constateerde Jan Pronk 
in 1990. Met het verdwijnen van 
het reeel bestaande socialisme en 
daarmee van het conflict tussen 
de Eerste en Tweede Wereld, en 
met de sterke econornische groei 
van een aantal 'voormalige ont
wikkelingslanden' in Azie en 
Latijns Amerika, lijkt de Derde 
W ereld zijn conceptuele waarde 
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gauw af), hij ergert zich aan veel 
slordigheden en aan Galbraiths 
'soms onheuse, om niet te zeggen 
kwaadaardige kritiek op de tra
ditionele of mainstream-econo
mie'. Een beetje schoolmeester
achtig zijn die ve~jten wel, 
maar gelukkig maakt het eindoor
deel alles weer goed. Galbraith is 
een van die zeldzame economen 
die 'voortdurend bezig is met 
de vermenselijking van de eco
nomie' en die het motto van 
Beishuizens dissertatie heeft we
ten waar te maken: 'De economie 
moet een vak blijven voor gewo
nemensen.' 

KEES TAMBOER 

is journalist bij Het Parool 

definitief verloren te hebben. 
Tegelijkertijd is de discussie over 
de Nederlandse ontwikkelings
hulp de afgelopen maanden in alle 
hevigheid losgebarsten, een dis
cussie die met name door de inzet 
van Bolkestein sterker dan welk 
ander thema ook de tegenstellin
gen in de paarse coalitie aan het 
licht brengt. 

Net voorafgaand aan het los
barsten van deze discussie publi
ceerde de Utrechtse historicus 
Maarten Kuitenbrouwer afgelo
pen zomer De ontdekkins van de 
Derde Wereld. BeeldvorminB en 

beleid in Nederland, 19 so" 1990. 
Kuitenbrouwer behandelt het 
ontstaan van het begrip 'Derde 
W ereld' en de theoretische en 
praktische betrokkenheid van 
intellectuelen in Nederland bij de 
problematiek van de ontwikke
lingslanden. Hij kijkt hierbij 
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Noten 
1 • Beishuizen zou later met een coil ega 
van Het Parool een boek over deze 
periode schrijven: Jan Beishuizen en 
Evert Werkman, De Magere Jaren, 
Nederland in de crisistijd 1929-19 39, 
Leiden: A. W. Sijthoff, 1968 en 1976. 
2. Interview in: Het Parool, 2 8 november 
1994· 
3. Jan Pen, 'Bewondering wint het van 
kritiek in Galbraith-studie', in: Het 
Parool, 29 november 1994. 
4· John Kenneth Galbraith, The World 
Economy Since the Wars. A Personal View, 
Sinclair-Stevenson, 1994. 
5. Deze drie boeken zijn in Nederland 
uitgebracht onder de titels: De economie 
van de overvloed ( 1961 ), Aspecten van de 
modeme industrie1e samenleving ( 1 969) en 
Mach ten, Markten, Mensen ( 197 S). 
6. De term is van de Amsterdamse socio
loog L. Brunt. 
7. V ertaald als : De cultuur van tevreden
heid, Baarn: Bosch en Keuning, 199 2. 
8. Galbraith, De cultuur van tevredenheid, 
139· 

zowel naar het beleid van rege
ring en parlement als naar de hou
ding van de publieke opinie ten 
aanzien van deze Ianden. 

Het hoek is thematisch van 
opzet. Allereerst wordt de inter
nationale oorsprong van het be
grip Derde W ereld geschetst. 
Achtereenvolgens passeren de 
revue: het tiers-mondisme, ont
staan in het Frankrijk van begin 
jaren vijftig; het Amerikaanse 
moderniseringsperspectief van 
begin jaren zestig, dat vooral 
bekendheid kreeg door Rostows 
Stases rif Economic Growth; en ver
schillende invloedrijke radicale 
theoretici, die vanaf het midden 
van de jaren zestig in reactie op 
Rostow de oorzaak van de on
derontwikkeling van de Derde 
W ereld zochten in de systemati
sche uitbuiting en onderdrukking 
van die Derde W ereld door het 
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