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Zonder economische groei vaart niemand wel. 
Gerrit de Jong, in Friesch Dagblad 3 juli 2013, (lid Algemene rekenkamer). 

 

De economische groei in ons land stagneert.  

Dat is in de naoorlogse periode een nieuwe ervaring, 
zeker nu het licht aan het einde van de tunnel steeds 

verdere in de tijd naar voren schuift.  
Wat betekent het als de economische groei stagneert? 
De slechtste dienst die we elkaar kunnen bewijzen is zo 

op het kabinet in te hakken dat het binnenkort door de hoeven zakt. 
 
Economen hebben een broertje dood aan 
moraliseren. Het liefst zien ze hun wetenschap 
geschoond van waardeoordelen.  

De echte wetenschap is waardevrij.  
 
Deze stelling is moeilijk vol te houden al was het 

maar omdat in de economische wetenschap de 
mens het liefst wordt opgevat als iemand die zijn 
individuele nut wil maximeren.  
Dat kun je doen, maar het is wel een 

waardeoordeel en bovendien een oordeel dat de 
toets aan de werkelijkheid niet kan doorstaan.  
Er zijn immers mensen die zoveel genegenheid 

voor anderen tonen dat ze daar graag een stuk 
nut voor opofferen. 
 

Het voordeel van een mens als ‘nutsmaximeerder’ 
is dat deze goed past in een wiskundig model.  
Met een beetje differentiaalrekening is het 

uitstekend mogelijk een functie te maximeren. 
Sinds Tinbergen, die hiervoor de Nobelprijs kreeg, 
heeft het nabootsen van de economische 

werkelijkheid in wiskundige model een ware 
hausse beleefd.  
 

Maar sinds er een groot vermogensfonds in 1998 
in elkaar klapte omdat de wiskundige modellen 
waarmee het risico werd berekend niet deugdelijk 

bleken en helemaal toen de financiële crisis in 
2008 als een dief in de nacht voorbij kwam zijn de 
wiskundige modellen wat in het verdomhoekje 

beland.  
 
Een bevriende hoogleraar in de economie, die zijn 

hele leven met wiskundige modellen had gewerkt, 
bekende mij laatst dat hij een gedragseconoom 
was geworden.  

Gedragseconomen kijken naar hoe mensen zich 
werkelijk gedragen en gaan niet uit van iemand 
die zijn nut maximeert.  
 

Dat betekent dat economen gaan buurten bij de 
psychologen en dan is het nog maar één stap 

verder of er wordt gesproken over morele 
consequenties. 
 

Tevreden 
Benjamin Friedman, die hoogleraar politieke 
economie is aan de Harvard Universiteit, schreef 

een aantal jaren geleden een boek over de morele 
consequenties van economische groei.  
De psychologie leert ons dat mensen tevreden zijn 
als hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf en 

als zij zelf er niet veel minder op vooruitgaan dan 
de buren, dat ze kunnen meekomen met de rest. 
En als mensen tevreden zijn worden ze ook 

tolerant en wordt de maatschappij waarin ze leven 
vanzelf meer open en floreert de democratie.  
 

Om het voor elkaar te krijgen dat je kinderen het 
beter krijgen dan jezelf en om mee te kunnen 
komen met de rest is economische groei nodig, 

want hoe kan anders de volgende generatie beter 
af zijn dan wij? 
Friedman schetst met een brede kwast hoe de 

laatste tweehonderd jaar in de Verenigde Staten, 
Frankrijk, Engeland en Duitsland deze stelling 
meestal werkelijkheid was. In perioden van 

economische groei was er groeiende tolerantie 
tegenover minderheden, werd de sociale zekerheid 
uitgebreid en kregen vrouwen kiesrecht. 

 
Maar wat zijn de gevolgen van economische 
stagnatie?  

Friedman schetst dat die gevolgen het spiegel-
beeld zijn van perioden met economische groei. 
Als de economie tot stilstand komt en zelfs 

achteruitgaat gaat, neemt de intolerantie toe, 
immigratie en asielzoekers worden geweerd, de 
democratie komt onder vuur doordat partijen 
opkomen die de boel willen verzieken met kwalijke 

propaganda en het eigen volk komt eerst.  
Het bekendste voorbeeld is uiteraard de opkomst 
van Hitler tijdens de depressie in de jaren dertig 

van de vorige eeuw. 
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Uitzonderingen 

Het aardige van gedragseconomie is dat het 
uitzonderingen op de regel toestaat.  
Twee bekende voorbeelden zijn de sociale 

wetgeving die Bismarck, de Duitse kanselier aan 
het einde van de negentiende eeuw, tijdens een 
periode van stagnatie, toch doorzette en verder 

het succesvolle optreden van president Roosevelt 
van de Verenigde Staten in de jaren dertig van de 
vorige eeuw.  
 

Als je je dan afvraagt hoe het kwam dat Roosevelt 
tegen de stroom in het volk mee kon nemen door 
de depressie heen, dan blijkt eigenlijk hoe weinig 

we weten.  

Tot op de dag van vandaag blijven economen 

twisten over wat nu de doorslag gaf om succesvol 
uit die depressie te komen.  
Was dat het afschaffen van de Gouden Standaard 

als maat voor de geldhoeveelheid?  
Was dat een ruim begrotingsbeleid met oplopende 
tekorten? 

 
Wat wel duidelijk is zijn drie dingen.  

In de eerste plaats was er geen alomvattend plan.  

De New Deal is een naam voor een verzameling 
maatregelen die tamelijk chaotisch en pragmatisch 
werd ingevoerd.  

Sommige onderdelen slaagden, andere mislukten. 
Het was vallen en opstaan en daarvan leren.  
In de tweede plaats werd Roosevelt gered door 

de gong van de opkomende oorlogsindustrie, die 
in één klap alle werkloosheid wegvaagde.  
In de derde plaats zat iedereen met de gebakken 

peren. Het waren niet alleen de arbeiders, ook de 
kapitalisten hadden hun aandelen waardeloos zien 
worden.  

Dat vergrootte de saamhorigheid en de wil om er 
samen uit te komen. 
 
Chaos 

Als je dit allemaal op je laat inwerken, wat kunnen 
we dan zeggen over de situatie waarin wij 

momenteel verkeren?  
De depressie is niet echt groot.  
De achteruitgang ten opzichte van 2008 is enkele 

procenten en zeker geen 10 procent of meer.  
Het is geen depressie die de saamhorigheid 
vergroot.  
Met de opkomst van Wilders en de zijnen is de 

tolerantie ten opzichte van minderheden duidelijk 
afgenomen en nieuwe Nederlanders durven 

openlijk blijk te geven van homohaat en 

antisemitisme.  
De democratie staat onder druk.  
Er zitten in het parlement grote partijen die met 

de rug naar Europa staan en uit de Europese Unie 
willen stappen.  
Dat is een recept voor echte chaos. 

 

Het kabinet komt met plannen die allemaal 
worden afgeschoten nog voordat ze de tekentafel 

hebben verlaten en de economen zijn zwaar 
verdeeld.  
De ene helft wil de geldkraan open zetten en de 

andere helft de tering naar de nering.  
De laatsten winnen het in de politiek omdat men 
de straf van de kapitaalmarkt vreest en bovenal 

omdat de Duitsers de frustratie van de jaren 
twintig uit de vorige eeuw met een doldraaiende 
geldpers nog steeds niet zijn vergeten.  

 
Wat jammer is is dat Europa niet onmiddellijk de 

banken heeft gesaneerd, zoals de Verenigde 
Staten wel hebben gedaan. Dat is geen verwijt. 
Europa heeft niet de besluitvormingsmechanis-

men die dat mogelijk maken.  
 
Nu nog wordt domweg gediscussieerd of die 
sanering wellicht volgend jaar (2014)  op gang kan 

komen.  
Als de Rabobank, de voormalige kampioen van de 
tophypotheek, een verlies moet nemen op zijn 

hypotheekportefeuille van 25 procent dan zijn ze 
ongeveer hun hele eigen vermogen kwijt.  
Dan is het niet raar dat ze weinig kredieten 

verstrekken om investeringen van het 
bedrijfsleven te financieren.  
 

En zo houden we elkaar gevangen in een 
houdgreep.  
 

Er komt vast een oplossing, waarschijnlijk uit het 
buitenland, maar het kan nog wel even duren.  
 

De slechtste dienst die we elkaar kunnen bewijzen 
is zo op het kabinet in te hakken dat het 
binnenkort door de hoeven zakt en bij de 

verkiezingen Wilders op het schild wordt gehesen.  
 
Waarom het kabinet niet eens het voordeel van de 

twijfel geven?  
Geloofwaardige alternatieven zijn immers nog niet 
waargenomen. 

 
 
 

 


