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Interview  
Dirk  

Bezemer 

‘ Er is een chronische  
onderinvestering  
in de publieke sector’

Dirk Bezemer, hoogleraar aan de faculteit Eco-
nomie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen, is overtuigd Keynesiaan. In zijn vorig 
jaar verschenen boek Een land van kleine buffers 
pleit hij op heldere en besliste toon voor een  
ingrijpende hervorming van het financieel- 
economische stelsel zoals wij dat in Nederland 
kennen. In het huidige systeem krijgt het opbou-
wen van vermogen voorrang boven het aanleggen 
van belangrijke buffers. Met Idee bespreekt hij  
de symptomen en de onderliggende obstakels en 
doet Bezemer voorstellen voor veranderingen.  
‘Het gaat mij om de financiële herinrichting van 
Nederland.’ 
Intreview door Cécile Insinger Kapitaal  

& vermogen

Waarom besloot u dit boek te schrijven? ‘Wat mij als econoom interes-
seert, is op welke wijze het financiële systeem een invloed heeft op de 
reële economie en hoe die twee verweven zijn. Tijdens het begin van 
de coronacrisis schreef ik een boek over geld – voor Oxford University 
Press. Tijdens dit proces bemerkte ik via de kranten en andere media de 
bereidheid in de samenleving om een ingrijpende verandering van ons 
financieel-economische systeem serieus te overwegen. Ik denk al langer 
dat dit nodig is. Mede daarom vond ik dat de tijd rijp was om te proberen 
een mogelijke systeemverandering in de financiële economie aan de 
hand van concrete voorbeelden aan een breed publiek uit te leggen. Ik 
heb dat voor Nederland gedaan. Dat is de economie die ik het beste ken.’ 

U spreekt in dit boek over de financiële en de reële economie. Wat is het 
onderscheid? ‘In de economische wetenschap spreken we van de finan-
ciële sector en de reële sector. Met ‘reëel’ bedoelen we die processen in 
de economie die waarde toevoegen; de dingen waar wij ‘het eigenlijk 
voor doen’. Tastbare dingen, producten. En diensten, bijvoorbeeld van 
kappers en huisschilders. Kortom, wat we meestal met ‘de’ economie 
bedoelen. Daarnaast bestaat er een tweede economie, het ‘financiële cir-
cuit’. Dat bestaat uit banken, verzekeraars, pensioenfondsen, investeer-
ders. Deze partijen creëren het geld en de diensten die gebruikt worden 
voor de productie in de reële sector. Banken geven bijvoorbeeld leningen 
uit waarmee bedrijven innovatieve producten kunnen ontwikkelen, 
verzekeraars geven verzekeringen uit waardoor wij rustiger kunnen 
leven. Daarom heet het ook ‘financiële dienstverlening’. Tenminste, dat 
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Wie zijn die stakeholders? ‘De publieke sector en werknemers. Hun 
lonen blijven al decennialang achter bij de winsten en dividenden, 
investeringen in de publieke sector ook. Alsof we hen niet nodig hebben 
voor een goed functionerende economie.’ 

Waardoor wordt het huidige financiële systeem in stand gehouden?
‘De ideologie van de overheid – ook die van D66 trouwens – is een vast 
geloof in de BV Nederland. De overheid gedraagt zich alsof de economie 
slechts uit een verzameling bedrijven bestaat. Het economisch beleid 
was erop gericht om bedrijven te ondersteunen. Sinds de jaren tachtig 
voeren wij in Nederland daarom ook het beleid van loonmatiging en van 
flexibele arbeidsmarkten. Dat was toendertijd misschien een oplossing 
maar daarin zijn wij volledig doorgeschoten.’ 

Ligt in deze wendbaarheid niet juist de kracht van de Nederlandse 
economie? ‘Sinds het Rapport van de Commissie Borstlap 3 weten wij 
dat de situatie op de arbeidsmarkt ronduit slecht is. Wij hebben veel te 
veel flexwerkers die in een onzekere arbeidssituatie werken. Tweeënhalf 
miljoen van de negen miljoen werkenden in Nederland zijn flexwerkers 
of zzp’ers; het grootste aandeel flexwerkers van alle landen in Noord-
west-Europa. Deze mensen werken in een omgeving van grote financiële 
onveiligheid. Deze situatie is voor bedrijven wel goed natuurlijk. Zij 
wentelen risico’s door fluctuaties in vraag naar hun producten af op de 
werknemer en maken zo dus meer winst. Daar is op zichzelf niets mis 
mee, als zij die winsten zouden aanwenden voor investeringen en inno-

is het officiële verhaal. Want dat is allang niet meer zo. Veel processen in 
de financiële sector zijn inmiddels een last in plaats van een ondersteu-
ning geworden van de reële sector. Dat geldt vooral voor de ophoping 
van vermogens bij een minderheid, door de onttrekking van geld uit de 
reële sector. Investeringen blijven achter en veel mensen kunnen niet 
meer goed rondkomen – vandaar die ‘kleine buffers’ uit de titel. Ik spreek 
in mijn boek ook over de ‘financialisering’ en niet over de ‘financiële 
ontwikkeling’ van de economie – waarmee ik verwijs naar de donkere 
kanten van de financiële markten.’

Wanneer zijn die processen in de financiële sector veranderd? ‘Het kapi-
talisme, de markteconomie, ontstond in de Renaissance. Het kapitalis-
me wordt gekenmerkt door de scheiding tussen kapitaal en arbeid, de 
scheiding tussen hetgeen je bezit en wat je ermee doet. Sinds de jaren 
tachtig bevinden wij ons in het stadium van wat de Amerikaanse eco-
noom Hyman Minsky (1919–1996) het money manager capitalism noemde. 
Dit is een symptoom van wat de Britse historicus Avner Offer the market 
turn noemt. 1 In feite: het neoliberalisme. Het idee is dat burgers het zelf 
moeten redden en dat de overheid er vooral voor het bedrijfsleven is. 
Het verschil met het klassieke liberalisme is dat daar in echte competitie 
werd geloofd, in het creëren van gelijke kansen en in bescherming van 
kwetsbare burgers. De rol van de captains of industry is vandaag de dag 
overgenomen door de money managers; de managers van de hedge funds, 
van de grote pensioenfondsen, de sovereign wealth funds van de grote 
olieproducerende landen. Sterker, politici en managers in de publieke 
sector gedragen zich alsof vermogensophoping een doel op zich is. Denk 
aan de woningcorporatie die derivatenhandelaar werd. We vergeten an-
dere zaken zoals gezonde loongroei, investeringen en innovatie en ook 
het aanhouden van voldoende buffer.’

Welk belang dient dit neoliberale systeem? ‘Voor een vermogende parti-
culier – of voor Nederland als vermogend land dat onder andere via de 
pensioenfondsen in het buitenland belegt – is dit systeem heel goed. 
Maar tegelijk zorgt het ook voor heel veel schulden en creëert het veel 
problemen. Denk aan vastgoedinvesteerders door wie huren en huizen-
prijzen worden opgedreven omdat banken hoge hypotheken verstrek-
ken. Sinds 1995 zijn de huizenprijzen verdrievoudigd waardoor jonge 
gezinnen drie keer zoveel moeten gaan betalen voor dezelfde ruimte als 
vijfentwintig jaar geleden. In een recente studie van De Nederlandsche 
Bank 2 wordt de leenruimte als de belangrijkste oorzaak aangewezen. 
Daardoor ontstond er weer druk om daar iets aan te doen, zoals lage ren-
te, ruimere leennormen en aflossingsvrije hypotheken – waardoor er nóg 
meer geleend werd, en er nieuwe risico’s ontstonden. Op deze manier 
wordt de economie steeds afhankelijker van schuld en van de vastgoed-
markt. De lage rente drukt intussen pensioenrendementen waardoor 
ook daar problemen ontstaan. Het ophopen van vermogen in vastgoed 
en pensioenen, met schulden als keerzijde, is een systeem dat vastloopt. 
Men miskent hiermee de stakeholders anders dan de vermogensbezitters.’ 

1 | Offer, A. (2017). ‘The  
Market Turn: From Social  
Democracy to Market 
Liberalism’ in: The Economic 
History Review, Vol. 70 (4). 
 
2 | DNB (2020). Huizenprijs 
hangt meer samen met  
financieringsruimte koper. 

3 | Commissie Regulering 
van Werk (Commissie  
Borstlap) (2020). In wat  
voor land willen wij werken?
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Heeft het feit dat we ons nu in een crisis bevinden daar iets mee te 
maken? ‘De crisissituatie van nu heeft hier een grote push aan gegeven. 
Maar er was al een onderstroom aanwezig. Al langere tijd was er al sprake 
van kapitalismekritiek. De inkomensongelijkheid in Nederland is de 
laatste jaren sterk toegenomen. Een grote minderheid van de Nederland-
se huishoudens heeft niet of niet genoeg meegedeeld in de economische 
groei. Deze mensen voelen zich geen deel van het sociaaleconomische 
verhaal dat verteld wordt.’ 

Moeten we eigenlijk af van het money market capitalism, zoals Minsky 
het noemt? ‘Ja, daar moeten we zeker van af! Maar we moeten niet van 
het kapitalisme af.’

Hoe ziet het kapitalistisch systeem eruit dat wij zouden moeten nastre-
ven? ‘We moeten toe naar een kapitalisme waarin een veel betere verde-
ling tussen lonen en winsten is – de klassieke verdeling tussen arbeid en 
kapitaal speelt echt nog een rol in deze tijd – en waarbij de overheid veel 
meer publieke taken oppakt.’ 

Kunnen we ons financiële systeem ingrijpend veranderen buiten het Euro-
pese verband? ‘Dit argument wordt te vaak gebruikt om niets te onderne-
men. Als we op ons eigen houtje een belastingparadijs kunnen vormen, 
onze arbeidsmarkt verregaand flexibiliseren, onze leennormen voor 
huizen op 100 procent zetten, dan kunnen we dit ook op ons eigen houtje 
weer terugdraaien. Wij zouden morgen al kunnen beginnen met een 
arbeidsmarkthervorming conform de aanbevelingen van de Commissie 
Borstlap. En/of ons belastingstelsel hervormen conform de aanbevelin-
gen door professor Bas Jacobs. 4 Dit valt binnen onze eigen soevereiniteit.’ 

En de beoogde maximale staatsschuld van 60 procent van het bbp,  
die in het Europees begrotingspact is opgenomen? ‘Dat hadden ze nooit 
moeten afspreken. Verreweg de meeste economen in Nederland denken 
dat er tot een staatsschuld van 90 procent van het bbp geen probleem is. 
Het maximum van 60 procent is nergens op gebaseerd. We moeten af 
van die Europese normen van een maximum van 3 procent van het bbp 
voor het begrotingstekort en 60 procent van het bbp voor de staatsschuld 
[post-corona, red.]. Die normen zijn allemaal gebaseerd op wantrouwen 
ten opzichte van de staat. Wij hebben inmiddels een staatsschuld van  
60 procent van het bbp, maar wij hebben een private schuld van  
260 procent van het bbp. Waarom hebben wij wél een maximum voor 
onze staatsschuld maar niet een maximum voor onze private schuld?  
De vorige financiële crisis was een private schuldencrisis, niet een 
staatsschuldencrisis. Die private schulden zijn veel gevaarlijker. Voor  
Nederland is die staatsschuld geen enkel probleem. Het idee dat de  
Nederlandse overheid de publieke sector uitkleedt om de staatsschuld 
tot 48 procent te brengen, zoals ze deed, is niet te verdedigen.’  

Dus geen Europese afspraken maken over de staatsschulden? ‘Als je 
met elkaar een gezamenlijke munt hebt en ook een gezamenlijke bank, 
dan moet je met elkaar ook afspraken maken over hoe het geld besteed 

vaties. Maar we zien dat veel van die winsten naar de aankoop van eigen 
aandelen gaan en naar de aandeelhouders in de vorm van dividenden en 
niet terugvloeien naar de bedrijven zelf. Tegenwoordig is dat gemiddeld 
80 procent van de winst dat ten koste van lonen en investeringen naar  
de ophoping van vermogen gaat – tegen een derde van de winst in 1995.’ 

Bedoelt u dat de aandeelhouders van bedrijven iets te vertellen hebben 
over de wijze waarop de winst besteed wordt? ‘De aandeelhouders be-
slissen over het salaris van het management en of het management mag 
blijven zitten. Het komt voor dat het management het uitkeren van een 
dividend voorrang geeft boven een loonsverhoging voor de werknemers, 
om die aandeelhouders te vriend te houden.’

Is het niet zo dat de Nederlandse lonen in vergelijking met de ande-
re OECD-landen tot de top behoren? ‘Nederland is een rijk land. Dat is 
juist. Maar de stijging van de lonen is de afgelopen twintig jaar achter-
gebleven bij de economische groei. Pas sinds vorig jaar is er sprake van 
een bescheiden inhaalslag op dit gebied. Het aanvangssalaris van een 
basisschoolleerkracht is niet slecht, maar het perspectief om gedurende 
je loopbaan dat salaris te zien stijgen is er niet of nauwelijks. Het gaat 
domweg om een redelijke beloning voor de mensen die in de essentiële 
beroepen werken. Het beleid gaat ten koste van de publieke sector – niet 
alleen zorg en onderwijs, ook de rechterlijke macht, de politie – en ook 
de lagere overheden, met name de gemeenten. Er is een chronische on-
derinvestering in de publieke sector.’ 

Wat is de drijfveer voor beleid dat ten koste gaat van de publieke sector?
‘Het is moeilijk om dat wetenschappelijk te onderzoeken. Er zijn belang-
rijke lobby’s. De financiële lobby in Brussel geeft ongeveer zevenmaal 
zoveel uit als alle andere lobbyisten bij elkaar. En zoals ik al zei, het is 
een bepaalde manier van denken die wel comfortabel is. Wij weten dat 
de kabinetten Kok, Balkenende en Rutte zich altijd hebben gedragen 
alsof de Zuidas het vlaggenschip van de Nederlandse economie was. Er 
was een vereenzelviging van de overheid met het bedrijfsleven en het 
bankwezen. Sinds de jaren tachtig heeft de PvdA haar sociaaldemocra-
tische missie verlaten, D66 wilde het bestel veranderen maar daar hoor 
je nu niets meer over, de christendemocraten waren onder Bert de Vries 
een progressieve partij maar het CDA heeft het Rijnlandse model inmid-
dels losgelaten, en de VVD heeft het neoliberalisme omarmd. Daarmee 
kreeg the market turn in Nederland vrij spel.’ 

En hoe is de situatie vandaag? ‘Na veertig jaar neoliberalisme in Neder-
land is er de laatste tijd gelukkig wel een ommekeer merkbaar. Neem 
Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW [en D66-lid, red.]. 
Zij gaf onlangs een interview in NRC Handelsblad waarin zij sprak over 
de te grote loonkloof binnen het bedrijfsleven, de te ver doorgevoerde 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Misschien moet het minimumloon 
wel omhoog. Dit heb ik haar voorganger nooit horen zeggen. Dat is echt 
een grote koerswijziging.’ 

‘ Het aanvangs-
salaris van een 
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4 | Jacobs, B. & S. Cnossen et 
al. (2019). Ontwerp voor een 
beter belastingstelsel. ESB.
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Dus minder sparen? ‘Ja, minder sparen. Nederlanders houden van sparen 
maar onttrekken daarmee wel geld aan het productieve proces. Dat 
spaargeld wordt in de financiële markten gepompt die al veel te groot 
zijn en die de wereld destabiliseren. De pensioenfondsen zijn daarbij, 
doordat ze zo groot zijn geworden, erg afhankelijk van de marktconjunc-
tuur en de hoogte van de rente. Als de rente laag is en dus de rendemen-
ten van de pensioenpotten laag, dan ontstaat er pensioenpaniek. En nu 
hebben we dan eindelijk, na tien jaar, een pensioenakkoord waarbij de 
pensioengerechtigden nog meer gaan meedeinen op de financiële mark-
ten dan voorheen; de uitbetalingen van de pensioenfondsen worden 
vanaf nu sterk gekoppeld aan de rendementen. We gaan dus nog meer 
volatiliteit importeren en dat terwijl de Nederlandse economie al vola-
tieler is dan meeste andere Europese economieën. 5 

In een omslagstelsel 6 heb je die afhankelijkheid niet. Ik pleit er dus 
voor erover na te denken of vergroting van het omslagelement in onze 
pensioenen niet verstandig zou zijn – trouwens net als pensioenhoogle-
raar Jean Frijns 7 en Martin ten Cate 8, die ik ook noem in mijn boek. Deze 
laatste rekent voor dat we voor de komende decennia naar een volledig 
omslagstelsel zouden kunnen gaan. Zover wil ik niet gaan, er komt 
immers een vergrijzing aan, maar minder toename van de pensioenpot, 
daar moeten we over nadenken.’ 

Wat is in a nutshell de oplossing voor het probleem? ‘Dan moet je eerst 
een diagnose hebben. En die geef ik in mijn boek. Ik wil graag dat de 
lezer door mijn bril naar Nederland leert kijken. De onderliggende ge-
dachte is: Nederland is een rijk land. Er is genoeg geld, maar we gebrui-
ken het verkeerd. Het geld stroomt weg van productieve en innovatieve 
processen en lonen naar vermogen – waar het opgepot wordt en waar het 
niet-productief gaat circuleren in vastgoed- en andere financiële mark-
ten, en daarmee de vastgoedprijzen opdrijft en instabiliteit veroorzaakt. 
Dat is het probleem. Hierdoor ontstaat een dynamiek waardoor de rijken 
steeds rijker worden, en dat misgun ik ze helemaal niet, maar waardoor 
de mensen met de lage inkomens steeds minder te besteden hebben, 
hogere vaste lasten krijgen en steeds meer moeten lenen, en waarin de 
publieke sector te weinig mensen en middelen heeft.’ 

Hoe denkt u dat te veranderen? ‘In mijn boek noem ik, om dit aan te 
pakken, vijf punten die samenhangen. Deze liggen op het vlak van 
belastinghervorming, arbeidsmarkthervorming, herbezinning van het 
pensioenstelsel, groei van de lonen in de essentiële beroepen en hervor-
ming van de leennormen in de woonmarkt. Ik heb natuurlijk mijn eigen 
expertise op het gebied van het financieel stelsel en de internationale 
financiële markten maar in dit boek leun ik ook op de expertise van 
anderen, zoals Hans Borstlap over de arbeidsmarkt en Bas Jacobs over 
belastingen. Mijn bijdrage is dat ik de samenhang tussen de problemen 
laat zien en de lezer vraag om te kijken naar het hele systeem.’ 

U beschouwt uzelf als een Keynesiaan? ‘Jazeker. Keynesianen zien de eco-
nomie als een sociaal systeem met verschillende belangen en zoeken naar 

wordt. Er zal linksom of rechtsom een vorm van Europese fiscale coördi-
natie moeten gaan plaatsvinden waarbij de landen deels hun fiscale soe-
vereiniteit zullen moeten gaan opgeven. Een heroverweging van de rol 
van de Europese Centrale Bank, de ECB, hoort daarbij. Deze moet structu-
reel fungeren als een garantie voor de financiële deugdelijkheid van de 
verschillende Europese staten, als market maker of last resort. Dat houdt 
in dat deze de staatsobligaties van lidstaten opkoopt, in het uitzonder-
lijke geval dat geen enkele andere partij dat wil doen. Dan weten private 
investeerders ook dat het veilig is en dat levert lage rentes. Zo wordt de 
staatsfinanciering al veel minder spannend. Maar nogmaals, de private 
schulden zijn sowieso veel spannender.’ 

De internationale verdeling van Nederlands geld zorgt ook voor proble-
men, schrijft u. ‘Nederland heeft een enorm handelsoverschot, zo’n  
10 procent van het bbp, mede als gevolg van de onderwaardering van de 
euro. Dit heeft tot handelstekorten geleid in de andere Europese landen, 
onze handelspartners, en daarmee tot financieringsproblemen in de 
eurozone. Daarbij wordt het geld van dat overschot via de winsten van de 
Nederlandse multinationals en via ons kapitaalgedekt pensioensysteem 
naar de internationale financiële markten geleid. Dat is onze rol in het 
mondiale money manager capitalism. In Nederland wordt jaarlijks  
33,6 miljard euro afgedragen dat via de pensioenpotten in de financiële 
sector gaat circuleren. Worden we daar nu echt zoveel beter van? We 
moeten het gesprek daarover aangaan.’ 

‘ Er is genoeg 
geld, maar we 
gebruiken het 
verkeerd. Het 
geld stroomt  
weg van produc-
tieve en innova-
tieve processen 
en lonen naar  
vermogen  
– waar het 
opgepot wordt 
en waar het 
niet-productief 
gaat circuleren 
in vastgoed- en 
andere financiële 
markten’

‘ Nu hebben we 
een pensioen- 
akkoord waarbij 
de pensioen-
gerechtigden 
nog meer gaan 
meedeinen  
op de financiële 
markten dan 
voorheen’

5 | Hemmerlé, Y. (2019). 
‘Nederlandse economie vol-
atieler dan van buurlanden’ 
in: ESB 104 (4778), 488-491. 
 
6 | In een omslagstelsel 
worden pensioenen uit-
betaald uit de ontvangsten 
van de lopende pensioen-
premies en wordt er dus 
geen pensioenvermogen 
opgebouwd. 
 
7 | Frijns et al. (2020).  
‘Toevoeging van omslag 
maakt kapitaalgedekt  
pensioen stabieler’ in:  
ESB 105 (4785), 240–242. 
 
8 | Ten Cate, M. (2019).  
Waar blijft mijn pensioen?  
Hoe ons pensioenstelsel  
uw pensioen ondermijnt. 
Prometheus. 
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Dirk Bezemer  
is hoogleraar econo-
mie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Hij doceert, verricht 
onderzoek en advi-
seert op het gebied 
van het financiële stel-
sel en de internationa-
le financiële markten. 
Hij is columnist voor 
De Groene Amsterdam-
mer en neemt actief 
deel aan het publieke 
debat. Zijn laatste 
boek Een land van klei-
ne buffers verscheen 
in augustus 2020 bij 
Uitgeverij Pluim. 

Cécile Insinger  
is freelance redacteur,  
beëdigd vertaler 
Engels en redactielid 
van Idee.

een balans tussen die belangen. Hoeveel overheidsbemoeienis moet er zijn, 
wat moet de balans zijn tussen lonen en winsten. Dit zijn geen bijzaken 
maar hoofdzaken. Het gaat mij om de financiële herinrichting van Ne-
derland, in die zin is Keynes een rolmodel. Deze manier van denken staat 
lijnrecht tegenover de huidige gangbare neoklassieke school die in de jaren 
tachtig is ontstaan. Hierin wordt de economie opgevoerd als een verzame-
ling bedrijven, waarin aandeelhouders een mooie plaats krijgen, waarin 
loonmatiging als iets goeds wordt gezien en waarin winstmaximalisatie 
het doel is. De overheid wordt louter als een marktverstorende factor be-
schouwd. Niet alleen het huidige economische beleid, ook de economische 
wetenschap zoals die gedoceerd wordt op de universiteiten moet anders.’ 

Binnenkort hebben we verkiezingen. Zou u een links kabinet willen zien?
‘Ik zou mijn analyse niet links willen noemen. Eerder het herstel van een 
situatie die eerder is afgebroken. Dit zijn geen Joop den Uyl-plannen die 
ik voorsta. Nederland is daarentegen, in de loop van de afgelopen twintig 
jaar, behoorlijk veel rechtser geworden; een periode waarin zelfs een 
behoorlijke bescherming van werknemers als socialisme wordt wegge-
zet. Ik vind dat mijn voorstellen nog redelijk gematigd zijn. Ik spreek ook 
met progressieve economen die staan voor een post-kapitalistisch sys-
teem. Die hebben het echt gehad met het kapitalisme. Als ik in Amerika 
woonde, dan zou ik dat misschien ook wel vinden. Maar nee, het gaat mij 
om de vernieuwing van het economisch systeem, een aanpassing aan de 
eisen van de tijd, en de reparatie van misstanden.’ 

Bent u hoopvol dat u een kritische massa Nederlanders warm krijgt voor 
hervormingen? ‘Een stuk hoopvoller dan twee jaar geleden. Als ik luister 
naar opiniemakers, de vakbeweging, Ingrid Thijssen en veel mensen die 
bij de overheid werken, dan valt mij een kanteling in het denken op. Bij 
de Algemene Beschouwingen van 2020 bleek de hele Tweede Kamer een 
actievere overheid te willen, een hoger minimumloon. Dat is echt nieuw. 
Dus ja, ik ben hoopvol, maar ook zeer geërgerd over de traagheid van 
onze politici en beleidsmakers.’

Bij het lezen van uw boek viel mij een zekere urgentie op. ‘Dat is zeker 
het geval. In 2050 moeten wij in een andere maatschappij leven vanwege 
de klimaatverandering. Dat vereist grote investeringen in duurzaamheid 
waarbij de overheid een voortrekkersrol moet nemen, anders gebeurt het 
gewoon niet. De overheid moet de maatschappij meekrijgen. Als een gro-
te minderheid zich niet verbonden voelt met de maatschappij dan wordt 
dat toch heel erg moeilijk. Deze mensen moeten sociaaleconomisch 
weer mee kunnen doen, dat moet anders.’ 

Wat kunnen wij verwachten als hervormingen uitblijven? ‘Wellicht een 
verdere toename van het populisme en een fragmentatie van de maat-
schappij. Verdergaande sociaaleconomische ongelijkheid zal leiden tot 
meer politieke spanningen. Daarmee zal het draagvlak voor hervormin-
gen op bijvoorbeeld het terrein van duurzaamheid onvoldoende blijven. 
Dit kan veel beter en daarom schreef ik dit boek. Het biedt uitzicht op 
een andere toekomst, die binnen handbereik ligt. Maar de tijd dringt.’ 1

De markt  
als middel

De term ‘vrije markt’ suggereert een simpele rela-
tie tussen markten en vrijheden: vrijere markten 
zorgen voor meer vrijheid. Maar zo simpel is het 
niet. Markten faciliteren vrijheid slechts tot op 
bepaalde hoogte. Ze moeten goed gestructureerd 
worden om effectief te zijn. Markten zijn dus 
geen doel op zich, maar een middel om vrijheid te 
realiseren. Maar hoe zorg je ervoor dat het middel 
goed functioneert? Daar zijn zes richtlijnen voor 
te benoemen. 
Door Willem Schramade

Vrijheid en markten 
in balans
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