
Buitenstaanders zouden het wellicht niet zeg-
gen, maar ook economen denken periodiek na
over de zin van hun vak, de pretenties die ze met
opgeheven hoofd kunnen hebben of blikrichtin-
gen die ze beter aan anderen kunnen overlaten.
Over de vraag naar de reikwijdte van de econo-
mische theorie in wisselwerking met concrete
toepassingen zijn niet zo lang geleden twee inte-
ressante boeken van Nederlandse auteurs ver-
schenen. 

Dik Wolfson, oud-hoogleraar economie en
lid van de Eerste Kamer voor de PvdA schreef
over theorie en praktijk van de economische po-
litiek. Harry van Dalen (Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid) en Frank Kalshoven
(De Volkskrant) nodigden een aantal vooraan-
staande economen uit een nadere beschouwing
aan economisch-politieke problemen te wijden,
maar lieten die voorafgaan door een essay over
de gewenste taakopvatting van economen.

Wolfson pleit voor eerherstel van de nauwe-
lijks bekende maar onder theoretici zeer in-

vloedrijke Pieter Hennipman, naoorlogs hoogle-
raar in Amsterdam en leermeester van onder an-
dere Arnold Heertje en hemzelf. Hennipman
huldigde en onderbouwde het standpunt dat
economie over middelen en niet over doelen
gaat.1 Briljante economische analyses kunnen
voor abjecte doeleinden worden ingezet. Dit
lijkt een nogal theoretische zaak maar heeft
grote gevolgen voor de positie van economen in
het politieke debat, zoals ik zal illustreren.

Wolfsons boek bestaat uit twee delen, een
deel theorie en een deel praktijk. Economie gaat
over de verwerving van welvaart in een omge-
ving van schaarste. Welvaart heeft drie dimen-
sies: allocatie (gaan we doeltreffend en doelma-
tig met onze middelen om), verdeling (wie krij-
gen de opbrengsten) en houdbaarheid (welke
invloed heeft het op toekomstige generaties).
Het is aan politici om een afweging tussen die
dimensies van welvaart te maken; economen
hebben daar niet in het bijzonder verstandige
dingen over te zeggen. De spanning tussen deze
doelen van economische politiek is helemaal
niet minder dan voorheen, betoogt Wolfson, en
in die zin is ideologie volstrekt niet achterhaald.
In de terminologie van de wrr kan het politieke
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debat niet genoeg over de wat-vraag gaan: wat
willen we in en met onze maatschappij? Econo-
men moeten helpen bij de hoe-vraag, hoe krijgen
we dat voor elkaar? 

In het aanbod van de overheid aan de burgers
is er soms geen uitsluiting mogelijk (defensie
beschermt ons allemaal, of we willen of niet),
maar in steeds meer gevallen wel. Waar uitslui-
ting mogelijk is ¬ Jantje kan gebruik maken
van een door de overheid gestimuleerde dienst,
Pietje hoeft dat niet ¬ komen we aan Wolfson’s
centrale stelling. De overheid kan zo’n aanbod
op twee manieren tot stand brengen: door regu-
lering, dat wil zeggen een eenzijdig afdwingen
binnen het juridisch kader van het bestuurs-
recht, of door het transactiemechanisme. 

Zijn stelling is dat onder invloed van emanci-
patie, culturele ontwikkelingen en informatie-
technologie het transactiemechanisme voor de
overheid steeds aantrekkelijker wordt. Om het
toe te passen moet wel aan drie eisen zijn vol-
daan: aan beide kanten moet de vrijheid zijn om
een transactie af te blazen, beide partijen hebben
zeggenschap over de inhoud van het contract; en
goede trouw in de uitvoering ervan wordt ver-
ondersteld.

Het praktisch getinte deel van het boek is gro-
tendeels een illustratie van de stelling dat bre-
dere toepassing van het transactiemechanisme
niets met ideologie van doen heeft, maar vooral
met economisch verstandig beleid. Deze stelling
is de laatste tijd minder populair, maar voorbeel-
den ervan liggen voor het oprapen.2

Wolfson zoekt zijn voorbeelden in het om-
gaan met infrastructuur, ruimte en wonen. Zo-
lang infrastructuur geen prijs heeft, weet je niet
wat burgers en bedrijven over hebben voor het
gebruik ervan, en ontbeert ook de overheid in-
formatie bij besluitvorming over nieuwe projec-
ten. Het waardevolle van prijzen is niet alleen
dat het gedrag van mensen beïnvloedt, maar ook
dat het informatie genereert. Rekening-rijden of
een naar plaats en tijd gedifferentieerde kilome-
terheffing maken niet alleen steden beter be-
reikbaar, maar indiceren ook waar nieuwe
(spoor)wegen het meest urgent nodig zijn. En
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zonder die informatie kan het slimmer ¬ met
behulp van kosten-baten analyses ¬ of dommer
¬ onder aanroeping van strategische belangen
en historische analogieën ¬ maar het blijft be-
helpen.

De sociaal-democraat Wolfson interesseert
zich uiteraard evenveel voor verdeling en houd-
baarheid als voor doelmatigheid. In zijn analyse
van verdelingsvraagstukken introduceert hij het
begrip kanssolidariteit, dat wil zeggen ongelijke
kansen op resultaat recht trekken door middel
van compenserende verschillen waardoor men-
sen met verschillende talenten en omstandighe-
den een gelijke kans op resultaat hebben. Maat-
werk compenseert voor verschillen. Of mensen
hun kansen benutten is de eigen verantwoorde-
lijkheid. 

Met dit kompas analyseert Wolfson op soe-
pele wijze de recente ontwikkelingen in de soci-
ale zekerheid, in het bijzonder de WAO. Daarbij
maakt hij een helder onderscheid tussen het pu-
blieke domein ¬ de poortwachter die de toe-
gang tot rechten bewaakt ¬ en de professionele
bemiddeling die prima in het privaat domein
kan plaatsvinden. De conclusie van dit deel
komt weer terug op de centrale stelling: ‘Toch
blijft de vraag of we de rechtstaat met al die
transacties niet in de uitverkoop doen. Nee, niet
zolang de aansturing van die transacties vanuit
het publiek belang goed is geregeld (…), er vol-
doende concurrentie is om uitvoerders scherp te
houden en cliënten een alternatief te bieden, het
toezicht voldoende bevoegdheden heeft en de
mogelijkheden van bezwaar (…) en beroep (…)
gewaarborgd zijn’ (p.243).

leer en experimenteer

Waarmee een tweede gedachtelijn van Wolfson
is aangestipt, dat wat hij noemt de parallelle pri-
vatisering. In sommige gevallen, zoals in onder-
wijs of gezondheidszorg, is onvermijdelijk dat
ook het aanbod van de diensten grotendeels van-
uit de overheid wordt georganiseerd. Maar ook
dan is het verstandig private partijen in de uit-
voering van publieke doelen te laten deelnemen.
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Mits dat op eerlijke wijze gebeurt ¬ die private
partijen moeten niet bij voorbaat op achterstand
worden gezet ¬ kan het mes aan twee kanten
snijden: er komt waarschijnlijk direct meer aan-
bod dat aansluit bij wat burgers willen, en de ge-
vestigde aanbieders krijgen ook zelf een impuls
hun aanbod te vernieuwen. Leer en experimen-
teer is het adagium. Stuur zoveel mogelijk op af-
stand. Maar neem als overheid wel je uiteinde-
lijke verantwoordelijkheid en denk eveneens na
over de wat als over de hoe-vraag.

Een prachtboek. Met soepele pen geschreven,
soms een beetje te lang waar het best iets punti-
ger kan, maar dat is nooit storend en met hel-
dere, consistent vastgehouden redeneerlijnen.

advocaten van de doelmatigheid

Dit mis ik in het boek van de jongere economen
Van Dalen en Kalshoven. Hun centrale stelling is
dat economen veel eerlijker, als waren zij advo-
caten, informatie en argumenten zouden moe-
ten verzamelen om op zo overtuigend mogelijk
wijze een publieke zaak te bepleiten. We hebben
dus behoefte aan partijdige economen, die bij-
voorbeeld de Tweede Kamer gaan helpen om de
beste economische beslissingen te nemen. Dat
zouden Wolfson en zijn leermeester Hennip-
man natuurlijk de grootst mogelijke onzin vin-
den. De Tweede Kamer neemt geen economi-
sche maar politieke beslissingen. Ook geeft dit
boek geen compleet beeld van de ambitie van
economen wanneer men hen louter ‘advocaten
van de doelmatigheid’ noemt; verdelingsvragen
en houdbaarheidsvragen zijn evenzeer onder-
deel van de welvaart. Er is dus iets mis in de cen-
trale ambitie van dit boek. De frustratie van de
samenstellers over de huidige werkwijze van
economen is echter wel te begrijpen. 

Terecht verwijzen ze naar de vele rapporten
die onder het mom van objectiviteit vooral een-
zijdige belangen bepleiten. Dus daar waar pleit-
bezorgers aan het woord zijn is het maar beter
dat ze zich zo noemen. Toch zullen we dan be-
hoefte blijven houden aan ‘rechters’. Dat zijn ui-
teraard de politici, maar al snel zal blijken dat

politici met spitsvondige verdedigers van ver-
schillende standpunten geen raad weten en
ondersteund willen worden door ‘analisten’ die
doorvragen waar de advocaten te snel door de
bocht gaan. Zelf zou ik de ambitie van deze ana-
listen in de traditie van Habermas ambitieuzer
willen formuleren: in een waarachtige niet ver-
stoorde communicatie treedt convergentie van
standpunten op.3

Er zal dus behoefte blijven aan verschillende
soorten economen en het is goed wanneer ze
vooraf hun positie expliciteren. Het grappige is
dat de auteurs van de verschillende hoofdstuk-
ken in deze bundel zich van de centrale ambitie
van het boek verder niet zoveel aantrekken. Ze
komen met zeer lezenswaardige bijdragen die
ons vaak werkelijk verder helpen met beleids-
aanbevelingen gericht op het brede welvaarts-
begrip. 

Zo beginnen Verhoef en Nijkamp met stevige
verhalen over mobiliteit en de stad. Vrijwel geen
enkel mobiliteitsscenario voldoet aan eisen van
duurzaamheid. Zonder beprijzing van de wegen
zal dat ook nooit lukken. Het vragen van prijzen
voor het gebruik van wegen opent de kans op
een zelffinancierend wegennet en biedt kans op
versterking van steden. Halfslachtige proposi-
ties als private betaalstroken zijn echter de ergst
voorstelbare compromissen. 

Eichholtz legt uit waarom de hypotheekren-
teaftrek het eigen woningbezit weinig heeft ge-
holpen en welke fiscale maatregelen te beden-
ken zijn die dat veel meer doen en beter uitpak-
ken voor lage inkomens. 

Bovenberg, Oosterbeek, Hartog en Van Ours
doen suggesties voor een slimmer arbeids-
marktbeleid. Zo kan je de AOW-leeftijd koppe-
len aan de verwachte levensduur, het bejaarden
tarief uit de inkomstenbelasting schrappen en
er is veel voor te zeggen om pensioenvermogens
ook voor andere investeringen te mogen gebrui-
ken (Bovenberg). Oosterbeek betoogt dat over-
heidssteun voor scholing van bedrijven hele-
maal niet nodig is. Hartog legt in een prachtig
essay uit dat Nederland geen tekort heeft aan
mensen maar aan land. Een hogere bevolkings-
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groei leidt tot een lager inkomen per hoofd van
de bevolking. Door immigratie krijg je ook geen
blijvend evenwichtiger leeftijdsopbouw. Maar
ook feiten zijn vaak verrassend. Rond 1600, aan
de vooravond van de Nederlandse Gouden Eeuw,
had ons land een hoger percentage immigranten
dan nu het geval is. 

Teulings en Canoy snijden weer totaal andere
onderwerpen aan, maar trekken daar even be-
hartenswaardige lessen uit. In zijn provoce-
rende ode aan Margareth Thatcher start Coen
Teulings met de constatering dat de Engelse ex-
perimenten met privatisering productiviteits-
verbeteringen tot 40 procent hebben gebracht.
Hij waarschuwt voor te vanzelfsprekende prijs-
regulering van een te privatiseren monopolist
en houdt een pleidooi voor beursgang bij priva-
tiseringsprojecten. Het spoor is zijn voorbeeld.
Het politiek gebruikte monopolieargument is
hier toch vooral een rechtvaardiging voor voort-
gaande politieke bemoeienis. ‘De Kamer was
geen hoeder van de concurrentie, maar bescher-
mer van de monopoliemacht van haar ‘eigen’
spoorwegen’ (p.129).

Bartelsman en Van Damme geven aan hoe be-
langrijk het streven naar hogere productiviteit is
en dat de voorwaarde om dit te bereiken is dat
ook de publieke sector beter gaat presteren:
prestatiecontracten, een stem geven aan de bur-
ger. Schut en Bleichrodt gaan in op de economie
van de gezondheidszorg, terwijl Keuzenkamp
nadenkt over verzekeringen in een tijd waarin
de informatie over klanten steeds nauwkeuriger
wordt. Dat vraagt om een nieuwe overheidsrol,
waarin gegarandeerd is dat klanten over gelijke
informatie beschikken en vastgehouden wordt
aan verzekeringsplicht, acceptatieplicht en mi-
nimumpolisvoorwaarden. Ook hij meent dat de
nieuwe gelijkheid er één is van kansen in plaats
van uitkomsten (vergelijk het betoog van
Wolfson). Eerder had Bleichrodt al een aanspre-
kend pleidooi gehouden voor een verplichting
voor ziekenfondsdeelnemers om elk jaar op-
nieuw aan de hand van kwaliteitsscorekaarten
een keuze voor een verzekeraar te maken. Alleen
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zo verscherp je de concurrentie tussen de zie-
kenfonsen, stelt hij.

In het slotverhaal denkt Van der Klundert na
over het wezenlijke kenmerk van markten. Een
markt werkt alleen goed als mensen voldoende
vertrouwen hebben om met elkaar in zee te
gaan. Wat is daarvoor nodig? Van der Klundert
ziet drie mogelijkheden: morele normen; sanc-
ties door een buitenstaander (bijvoorbeeld een
toezichthouder); of het belang dat marktpartijen
aan hun reputatie hechten. Omdat contracten
niet elk risico kunnen dekken is het nodig aan-
bieders aan te spreken op hun ethisch gedrag,
meent hij. Dit mondt uit in een pleidooi voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze twee recente boeken over economie en
de welvaart van Nederland vullen elkaar goed
aan. Wolfson legt het theoretisch fundament, de
auteurs in de bundel van Van Dalen en Kalsho-
ven houden goed onderbouwde verhalen over de
cruciale thema’s in het politiek-economische de-
bat. 

Het is wel jammer dat in de laatste bundel de
invalshoek van milieu en duurzaamheid ont-
breekt. Dat zijn toch elementen die in een breed
welvaartsbegrip niet mogen ontbreken en er
zijn echt wel goede milieu-economen te vinden
die daar spannend over kunnen schrijven. Eco-
nomische theorie is rijker dan de samenstellers
doen voorkomen. 

1. Zie bv. P. Hennipman, Welvaartstheorie en economi-
sche politiek, Alphen a.d. Rijn 1977. ‘De praktische
betekenis van de economische wetenschap (is) niet
daarin gelegen dat zij regels en voorschriften geeft,
maar dat zij een instrument is ten bate van de poli-
tiek, welke doeleinden deze ook nastreeft …’ (p.66).

2  Zo meldde de Onderwijsinspectie onlangs dat in
veel opzichten de privaat bekostigde onderwijsin-
stellingen publieke verantwoording (wie doet er
examen, hoe reageert het onderwijs op behoeften
in de maatschappij) beter verzorgden dan publiek
gefinancierd beroepsonderwijs. Het Financiële Dag-
blad, 19 april 2002, Inspectie: 25% MBO’s sterk on-
der de maat.

3. Vgl. A. Ziegelaar, ‘Beleidsonderzoek: het ideale ge-
sprek’, Basis nr.1 2002.

81

boeken  P. Boot bespreekt Theorie en toepassingen van de economische politiek en Meesters van de welvaart

S&D okt/nov 2002 binnenwerk  31-10-2002  11:37  Pagina 81


