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DE LOFTROMPET VOOR HANS ACHTERHUIS 
 
Hans Achterhuis is op mijn boekenplank drievoudig aanwezig: De erfenis van de utopie, 
Het rijk van de schaarste en Met alle geweld staan gezusterlijk naast elkaar. Wat mij be-
treft heeft hij het predikaat denker des vaderlands dubbel en dwars ver-diend. Zijn 
boeken getuigen van eruditie. Vóór hij iets schrijft, verdiept hij zich in het onderwerp door 
zich breed te oriënteren, veel en kritisch te lezen. Dat moge blijken uit zijn bibliografieën. 
Hij schrijft nooit gelijkhebberig, eerder voorzichtig. Het volgende citaat op p.92 illustreert 
dit: “Voordat ik eventueel aan bepaalde ontwikkelingen van het neoliberalisme of het kapi-
talisme gevaarlijke of verwerpelijke kanten kan onder-kennen, wil ik beide eerst als 
filosoof begrijpen.” Daarbij gaat hij eveneens uitvoerig na, wat men zoal onder een 
bepaalde term verstaat – hij doet dat bijvoorbeeld uitgebreid bij het begrip ‘neoliberalisme’ 
- en geeft hij de betekenisnuances van diverse auteurs weer, om tenslotte te schrijven wat 
hijzelf eronder wil verstaan. 
Indien nodig geeft hij ruiterlijk toe, dat hij bepaalde zaken verkeerd of over het hoofd gez-
ien heeft. In zijn nieuwste boek De utopie van de vrije markt i - naast de al eerder door 
hem beschreven technische en socialistische utopie, stelt hij hier een derde utopie, die van 
het neoliberalisme, uitgebreid aan de orde - schrijft hij op pagina 41, dat hij het ultrakapi-
talistische mensbeeld van de Amerikaanse filosoof en romancier Ayn Rand in het verleden 
instinctief zó sterk afwees, dat hij niet aan een serieuze bestudering van het neoliberalisme 
als utopie toekwam. In De utopie van de vrije markt maakt hij dat méér dan goed. Op 
diezelfde pagina 41 vervolgt hij: “Achteraf erken ik dat ik daarmee niet voldeed aan het 
adagium van Spinoza dat ik voor mijzelf als filosoof graag stel. Het gaat er Spinoza om de 
menselijke en maatschappelijke verhoudingen zonder vooringenomenheid te bestuderen, 
‘mij er niet vrolijk over te maken, noch daarover te rouwen of ze te verachten, maar enkel 
te begrijpen’ .” ii  Misschien is Hans Achterhuis hier iets te deemoedig: of we willen of 
niet, we zijn in ons handelen, denken en  
schrijven altijd vooringenomen. Wie intellectueel eerlijk wil zijn, wéét dat. Het is al heel 
wat, als een auteur zich daarop wil laten aanspreken en zijn denken vervolgens corrigeert. 
Ik neem Spinoza’s uitspraak niet letterlijk – dat kan eenvoudig niet – maar lees hem als 
volgt: probeer de dingen te begrijpen met zo weínig mogelijk vooringenomenheid. 
De Utopie van de vrije markt heb ik, zoals gebruikelijk, twee keer gelezen. Tijdens de eer-
ste lezing probeer ik me zoveel mogelijk in het gedachtegoed van de auteur te verplaatsen. 
Dat doe ik door strepen te zetten onder zinnen, uitspraken en passages die volgens mij de 
kern raken. Bij herlezing bepaal ik mijn eigen houding tegenover het betoog: wat raakt mij 
nu écht? Wat vind ik er zelf van? De vruchten die deze persoon-lijke lezing opleveren, zet 
ik op papier en deel ze met wie de daaruit resulterende tekst lezen wil. 
In mijn boekenkast staan nu vier Achterhuizen gebroederlijk naast elkaar. Naar een  
vijfde zie ik met belangstelling uit! 
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WERKWIJZE 
 
In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Ofwel: het is ondoenlijk om een excerpt van 
dit rijke boek te geven. Niet alleen daarom, maar ook omdat ik na het bestuderen van een 
boek mijn persoonlijke mening en indrukken wil weergeven, kies ik voor het belegde-
boterhammodel: de boterham bestaat uit een stukje gedachtegoed van de auteur, meestal in 
de vorm van een citaat, en het beleg bestaat uit mijn eigen gedachten daarover. Die kunnen 
de vorm aannemen van een kritische noot, commentaar of een spontane associatie. Aan 
elke belegde boterham wordt in het hiernavolgende een paragraaf gewijd. 
 
 
KAPITALISTISCHE FILOSOFIE 
 
Aan het begin van zijn boek (p.7) stelt Achterhuis deze vraag: “Bestaat er, naast de door 
mij behandelde technische en socialistische utopie, niet ook een kapitalistische utopie?” 
Na lezing van het boek besef je, dat het hele werk hier aan opgehangen is. Het antwoord is 
dus: “Ja.” Achterhuis geeft in ruime mate aan, dat de kapitalistische utopie áls utopie 
vooral in de Angelsaksische wereld leeft, de VS voorop. ‘Op het continent’ van West-
Europa is ze eerder als praktijk dan als theorie aanwezig. 
Bij deze constatering wil ik mijn gedachten even de vrije loop laten: bedoelde utopie mag 
dan misschien niet zo geworteld zijn in de hoofden en harten van de West-Europeanen, 
maar ze doet haar werk in de praktijk grondig: ze verdringt steeds meer het Rijnlandse 
model. Ze dringt overal in door en slaat haar tentakels uit in sectoren die tot voor enkele 
decennia door de overheid werden gerund, zoals openbaar vervoer, zorg en onderwijs. De 
markt belooft klantvriendelijkheid, keuzevrijheid, efficiency, kostenbeheersing, minder 
bureaucratie en transparantie. Deze beloften worden veelal niet waar gemaakt. 
Ik beperk me tot één sector: de zorg. Deze is inmiddels grotendeels marktconform 
ingericht. Bij de verzorging van mijn terminale oudste broer vorig jaar heb ik van nabij 
meegemaakt hoe het werkt. Het viel mij vooral op, dat de zorg in kleine overzichtelijke 
pakketjes tijd is gekwantificeerd: per behandeling wordt aangegeven hoeveel minuten en 
seconden eraan besteed mogen worden. Zorgminuten, luidt de term. Er komende verschil-
lende handen aan het bed: de één komt voor het huishoudelijk werk, de ander voor het 
douchen ’s morgens vroeg en weer een ander loopt even binnen om te kijken hoe het gaat. 
Tel daar het personeelsverloop bij op: je weet dan dat de hulpbe-hoevende steeds wisse-
lende gezichten voor zich heeft. Opvallend veel tijd wordt be-steed aan het logboek. Dat 
ligt op tafel en ieder zorgverlener schrijft daarin zijn verslag. Opvallend vaak vertellen de 
verschillende verzorgenden wat ze wél en wat ze níet mogen doen. Elke rol kent z’n pro-
tocol. Ik zou een zwartboek kunnen schrijven over wat er in de verzorging van mijn broer 
allemaal misging. De laatste twee weken van zijn leven werd hij liefderijk opgenomen in 
Hospice Delft. Het was een verademing! 
Waarom wérkt de markt niet in de zorg? Omdat het een sector betreft met een eigen ratio, 
die van een zorgrelatie met fijngevoelige afstemming. 
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Elke zorgverlener als professional weet, dat het aanvoelen van de échte behoeften van de 
patiënt op de eerste plaats komt. Soms blijf je bij de ene patiënt wat langer, omdat die 
angstig is en eerder een gesprek dan een gewassen lijf wil, terwijl het helpen van een an-
dere patiënt niet veel tijd kost, omdat hij of zij zélf zoveel mogelijk wil doen. Per saldo 
kan zo’n gedroomde professional minstens nét zo efficiënt werken als de huidige zorgver-
lener die met handen en voeten gebonden is aan protocollen, zorgminuten, schrijfwerk en 
overdracht, aangestuurd door managers die door geen enkele inhoudelijke kennis van de 
zorgsector gehinderd worden. Moet ‘de markt’ dan helemaal geweerd worden uit de zorg? 
Neen! Als het bijvoorbeeld om dingen gaat – ik denk dan aan medicijnen en medische 
hulpmiddelen – kan de markt veel betekenen. Gezonde concurrentie tussen farmaceutische 
bedrijven kan prijzen laag houden. Niet de markt maar de overheid moet daarbij de grenzen 
aangeven door bijvoorbeeld kartel- of monopolievorming en smeergeld aan doktoren te 
verbieden.  
Tenslotte nog dit: laatst hoorde ik, dat er op sommige plaatsen in Nederland geëxperimen-
teerd wordt met de wijkverpleegster aan huis. Dat lijkt terug naar af, maar als  
zorgverleners daarmee hun professionele bewegingsruimte terugkrijgen, worden we een 
illusie armer en een ervaring rijker. 
 
 
WEG MET HET OBJECTIVISME VAN AYN RAND! 
 
Op dezelfde eerste pagina van het boek (p.7) kondigt Achterhuis aan een invloedrijke 
Amerikaanse filosoof te introduceren die in Europa nagenoeg onbekend is: Ayn Rand. Ze 
heeft een eigen filosofie ontworpen, het zogenaamde objectivisme. Als romancier verbeeldt 
ze deze in de vuistdikke roman Atlas Shrugged. “Dit boek is de kapitalistische utopie ten 
voeten uit,” citeer ik Achterhuis. Helaas wordt nergens uitgelegd, wat Rand met objectiv-
isme bedoelt. Uit wat Achterhuis over haar levensloop en werk vertelt, kan een mogelijke 
betekenis van dit woord gedestilleerd worden: objectivisme is díe levenshouding waarbij al 
het werk en alle dienstverleningen betaald moeten worden en waarbij gevoelens en per-
soonlijke meningen er niet toe doen. 
Objectivisme: ik krijg er kromme tenen van. Ik gelóóf er niet in: ik ben ervan overtuigd, dat 
ál het denken over mens en wereld met ‘geloof’ doorspekt is. Niets ontkomt eraan, de 
bètawetenschappen incluis: geen enkel kennisgeheel bestaat voor 100% uit harde, onweer-
legbare feiten. Einstein, Bohr, Eisenstein, de Waal, Schwaab, zij allen hadden en hebben 
bepaalde intuïties of overtuigingen. Door middel van onderzoek, hoe zuiver ook, probeert 
de wetenschapper zijn gelijk te halen. Zónder overtuigingen, gedrevenheid, ambitie en 
emoties zou hij niet eens in beweging komen. Daar is niets mis mee. Hij zit pas fout, als 
hij zijn eigen vooringenomenheid niet onderkent. Wie durft economie in deze tijd van fi-
nanciële en economische crisis nog een harde wetenschap te noemen? 
Met Noordegraaf-Elens en Velthuis noem ik het liever een performatieve wetenschap: de 
neoliberale hogepriesters hebben het marktmodel niet éérst feitelijk geconstateerd, maar 
ingevoerd en vervolgens gezegd “Het ís er nu eenmaal!’ 
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Hun kerken bleken aantrekkelijk en trokken allerlei gelovigen aan: managers, bestuurders, 
óók consumenten – denk aan hun toenemende aandeel in het speculeren op de beurs en 
hypotheek-verstrekkingen met eindeloos uitgestelde terugbetalingsconstructies – én poli-
tici! Wat de verantwoordelijkheid van de laatsten betreft, vang ik signalen op bij denkers 
die aangeven waarom het publieke domein niet (geheel) aan de markt mag worden over-
gelaten. iii 

 
 
WAAR STAAT JEAN-CLAUDE TRICHET? 
 
Op p.59 geeft Achterhuis een typisch staaltje van menselijk kuddegedrag weg: toen Alan 
Greenspan in 2005 de FED én de politiek verliet, werd er te zijner ere een symposium 
gehouden. Trichet was erbij aanwezig. Hij en alle anderen, op één na, hadden de hoogste 
lof voor het beleid van Greenspan. De enige uitzondering was de jonge Indiase econoom 
Raghuran Rajan: hij waagde het enkele kritische vragen te stellen bij de riskante financiële 
producten die Greenspan op de markt had toegelaten en bij de luchtbellen die hij weigerde 
te bestrijden. Rajan werd door velen de les gelezen. 
Inmiddels heeft hij, helaas, gelijk gekregen. Greenspan heeft zijn zonden in het openbaar 
beleden en zijn geloof in de feilloze werking van het kapitalisme afgezworen. En Jean- 
Claude Trichet? Vanuit zijn kantoortoren in Frankfurt doet hij nu méér dan inflatie bestri-
jden: hij koopt massaal schuldpapieren van financieel zwakke Europese staten op. Is dit 
de man die in 2005 applaudiseerde voor Greenspan en de zegeningen van het kapitalisme? 
Hoever moet je mee kunnen buigen om op een hoge post terecht te komen? 
 
 
HOMO SOCIABILIS 
 
Hoofdstuk 13, getiteld ‘Wederkerigheid’, begint met deze zin: “In de geschiedenis gaat de 
homo reciprocans vooraf aan de homo economicus.” (p.131) In de hoofdstukken daaraan 
voorafgaand is Achterhuis uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de economie tot aan de 
16e eeuw ingebed is geweest in een holistisch geheel aan samenlevingsverbanden en dus als 
aparte maatschappelijke sfeer niet zichtbaar was c.q. niet bestond. Hij spreekt over de 
diepste betekenis van oikos en oikonomia, subsistentie- economie, het belang van de 
commons of de ‘gemeenheid’ in Engeland. Het gedachtegoed van auteurs als Durkheim, 
Polanyi, Heilbroner, Stiglitz, Mauss en Klamer komt aan de orde. Je merkt, dat zij fa-
voriete denkers voor hem zijn. Het belang van de gift als ‘cement van de samenleving’ - 
met dank aan Marcel Mauss en Aljo Klamer - wordt breeduit gemeten. 
Hij haalt op p.134 de Utrechtse psycholoog Aafke Komter aan, die via een verwijzing 
naar het werk van etholoog Frans de Waal aangeeft, dat de gift tot onze evolutionaire er-
fenis hoort. 
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Fijn, denk ik dan, dat vind ik ook. Maar ik wil graag nog een stapje verder gaan: omdat de 
gift een bepaalde culturele uitingsvorm is – het had, met een knipoog naar primato-loog 
Frans de Waal, ook ‘elkaar vlooien’ kunnen zijn – moet er iets diepers zijn dat evolution-
air bepaald is en vastligt in onze genen, namelijk verbondenheid. Dit raakt aan mijn mens-
beeld: er bestaat géén afhankelijke mens, er bestaat géén autonome mens: vóór alles en 
fundamenteel is er de mens-in-verbondenheid – de beide streepjes in dit begrip zijn als 
metafoor meteen mooi meegenomen – of homo sociabilis. Wat verbeeldt die trotse body-
builder die met kabels van spieren de sportschool verlaat zich wel: er hoeft maar één 
‘draadje los te schieten’ in dat prachtige ecosysteem dat ‘lichaam’ heet en de maden ge-
nieten een koningsmaal! Dat hij zo aan zijn lijf kan werken, dankt hij onder andere aan de 
fenomenen vrije tijd, inkomen en sport. Die culturele verworvenheden heeft híj niet ge-
creëerd: de zich gestaag ontwikkelende cultuur heeft hem die in de schoot geworpen. En 
denkt die zakkenvullende speculant op de beurs nu écht dat hij anderen te slim af is? Dat 
hij kan graaien heeft hij te danken aan de markt in zijn neoliberale gedaante en aan de 
ruimte die vele verantwoordelijke personen – niet alleen bankdirecteuren en politici – het 
kapitalisme hebben láten krijgen. Als het systeem instort, is hij nergens meer. Kortom, elk 
mens is ingebed in een oneindig vertakt systeem van met elkaar verknoopte netwerken. 
Het ‘plakmiddel’ is niet alleen de gift, maar ook genegenheid, knuffels, complimenten, tijd 
voor elkaar en echte aandacht. Wie meent dit niet nodig te hebben, komt zichzelf vroeg of 
laat tegen. 
Als in de samenleving vier sferen te onderscheiden zijn – 1. de oikos (het gezin en de fami-
lie), 2. de civil society (de sfeer van de gedeelde waarden en daarop gebaseerde informele 
contacten via verenigingen, clubs, vriendenkringen, instituties voor goede doelen enzo-
voort), 3. de markt en 4. de overheid – dan komt op dít moment de homo sociabilis het 
meest tot z’n recht in de eerste en tweede sfeer en té weinig in de derde en vierde sfeer. 
Om tot een gezonde samenleving te komen, zónder krediet- en andere crises, moet het ge-
halte mens-in-verbondenheid in de twee laatste sferen stijgen. Ik weet alleen niet precies 
hoe. Wie wel? 
 
 
IK GA VOOR KEYNES 
 
John Maynard Keynes heeft het idee van de zelfregulerende markt ten grave gedragen, 
stelt Achterhuis op pagina 215. Tengevolge van de Grote Depressie hebben zijn ideeën 
veel invloed gehad op de politiek en de economie vanaf de jaren ’30 tot en met de jaren ’70 
in de vorige eeuw. Overheden móesten toen wel ingrijpen, eerst vanwege de crisis, daarna 
vanwege de na-oorlogse wederopbouw. 
Toen overal in West-Europa de verzorgingsstaat teveel uitdijde en onbetaalbaar dreigde te 
worden, werd Keynes verjaagd door de profeten van de vrije markt: Milton Friedman en 
de Chicago Boys vormden toen een koor dat alle andere koren overstemde. De neiging tot 
mimetisch gedrag, het dier ‘mens’ eigen, maakte, dat velen er lid van wilden worden. 
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Nu we een tweede, inmiddels verdiepte financiële en economische crisis doormaken - 
misschien binnenkort een Europees-politieke - vraag ik me af of het Chicagokoor een 
toontje lager gaat zingen en we de solo van Keynes weer te horen krijgen. Keynes: hij had 
het niet zo op economische modellen. Teveel wiskunde, teveel schijnzekerheid. Achter-
huis beaamt dat door op te merken, dat wiskundig geconstrueerde economische modellen 
het risico lopen voor de werkelijkheid te worden aangezien. Keynes heeft in zijn theo-
rievorming duidelijk aangegeven, dat naast meetbare, statistische waarschijnlijkheid die als 
economisch risico kan worden uitgedrukt, er altijd onbekende waarschijnlijkheid zal zijn: 
de toekomst is fundamenteel onkenbaar en onzeker. De historische feiten in het nabije, en 
mogelijk ook verre, verleden geven hem gelijk. Wie had de tweede, verdiepte golf in de 
huidige crisis kunnen voorspellen? Wie weet nú al zeker, wat er met Griekenland zal ge-
beuren? En met de Europese Unie? Wie heeft de economische groei van Brazilië, India en 
China aan zien komen? Wie durft te voorspellen, dat de VS een grootmacht zullen blijven? 
Hebben de laatste Romeinse keizers hun eigen ondergang duidelijk voor ogen gehad? 
 
Ik geloof in de ‘gulden route’ tussen planeconomie en vrije markt. Inzetten op uitersten 
leidt tot vernietiging van veel goeds dat op spontane en onvoorspelbare wijze tot stand is 
gekomen. Het leidt vooral tot armoede en slachtoffers. Daarom móet de overheid daar 
waar nodig ingrijpen. De huidige vrije markt moet haar grenzen gewezen worden. Voor alle 
duidelijkheid: dat ingrijpen van de overheid is géén garantie: politici zijn ook maar mensen. 
Niet een dominerende maar een aanvullende, corrigerende en voorwaarden scheppende 
politiek kan voorkomen dat het ontembare beest de vrije markt teveel slachtoffers maakt. 
Dit past ook bij mijn mensbeeld: mens-in-relatie betekent, dat je in het maatschappelijke 
krachtenspel nooit iets op één kaart moet zetten. 
Over Milton Friedman, die een absolute scheiding tussen markt en staat bepleit en om die 
reden nogal gemakkelijk een libertariër of anarcho-kapitalist – scheldwoorden voor een 
radicaal denkende utopist - wordt genoemd in plaats van een ‘gewone’ neoliberaal, ver-
meldt Achterhuis op pagina 235 iets opmerkelijks: hij heeft het idee van negatieve inkom-
stenbelasting bedacht. Wie beneden een bepaald inkomen verdient, zou een aanvulling via 
de belastingen moeten krijgen. Veel huidige diensten en ondersteuningen – van huisvesting 
tot vervoer en medische zorg – die de overheid biedt, zijn dan niet langer nodig. Friedman 
laat hier de overheid dus tóch ingrijpen. Mogelijk opperde hij dit idee met de gedachte in 
het achterhoofd, dat dit mechanisme armen en werklozen richting markt zou drijven. Ik 
ben zo vrij te denken, dat het niet zou werken: er zijn nu eenmaal mensen die liever niet 
werken en genoegen nemen met minder dan een minimuminkomen. Bij het idee van Fried-
man denk ik stiekem: “Ha gelukkig, een neo-liberaal die voor een sociaal vangnet pleit!” 
Het lijkt verdacht veel op de ideeën van de vroegere PPR (Politieke Partij Radicalen). Daar 
pleitte men indertijd voor een minimum inkomen voor ieder Nederlander, zodat allerlei 
vormen van sociale zorg, zoals bijstand, in één klap overbodig zouden worden. 
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NOCH MARKT, NOCH STAAT 
 
Hans Achterhuis begint zijn Epiloog met zoiets als een schuldbekentenis: hij beschrijft 
hoe lang het duurde voor hij de utopische aard van het neoliberalisme onderkende. Zelfs 
zijn geloof in tenminste de economische zegeningen van de markt heeft hij vaarwel moeten 
zeggen. Hij haalt daarbij onder andere een onderzoek van Robert Skidelsky iiii  aan. Deze 
maakt met cijfers hard, dat de gemiddelde mondiale economische groei in de Keynesiaanse 
periode van 1951 tot 1980 4,8 procent bedroeg en in de neoliberale periode van 1989 tot 
en met 2009 slechts 3,2 procent. 
Twee bladzijden daarvoor (p.296) vat Achterhuis de dystopische trekken van de neoliber-
ale utopie kernachtig samen. De opsomming luidt als volgt: 
 verschraling van menselijke relaties,  
 geweldadige onteigening en ontworteling van grote groepen mensen,  
 toenemende sociale ongelijkheid,  
 uitsluiting van burgers die de concurrentiestrijd op de markt niet aankunnen,  
 afbraak van de politieke macht van gemeenschappen  
 en een paradoxale toename van toezicht en controle. 
Omdat hij in de achterliggende hoofdstukken elk van bovenstaande punten uitgebreid met 
voorbeelden geïllustreerd heeft, beschouw ik deze opsomming als een soort van samenvat-
ting van wat het neoliberalisme tot nu toe voortgebracht heeft. Er is maar één conclusie 
mogelijk: de markt moet worden getemd! Maar hoe? 
In de Volkskrant van 6 februari 2010 merkt Joseph Stiglitz onder andere op: “Wat mij 
voor ogen staat, is een herstel van het evenwicht tussen markt, staat en burgermaatschap-
pij. Die verhouding ligt nu zwaar uit het lood. We betalen er een hoge prijs voor.” 
De vraag is hoe we dat evenwicht moeten herstellen. In het volgende citaat (p.300) schetst 
Achterhuis mijns inziens enkele grote kaders voor een antwoord op die vraag: “Een zor-
gvuldige aanpassing en onderschikking van markt en staat aan de burgermaatschappij – die 
op haar beurt weer geworteld is in de oikos, zoals Klamer heeft laten zien – is niet alleen 
wenselijk, maar feitelijk ook onontkoombaar, zoals we uit de analyses van Polanyi hebben 
geleerd.” 
Ik kan hier volledig achter staan: de oikos dient de maat aan te geven. Dit is het basale 
samenlevingsverband. Hier komt het beste tot uitdrukking, dat de mens een mens-in- re-
latie of homo sociabilis is. Volledige autonomie of heteronomie zijn in deze ‘fami-liale 
sfeer’ onmogelijk. Ze zijn dodelijk. De oikos is een fijnmazig weefsel: intermenselijke re-
laties liggen ingebed in met elkaar verknoopte netwerken. Alleen dáár is ruimte en begrip 
voor menselijke kwetsbaarheid, kunnen angsten worden bezworen en menselijke 
mogelijkheden worden gestimuleerd. 
De oikos zelf is weer ingebed in het wijdere verband van de burgerlijke samenleving of 
civil society. Gemotiveerd vanuit de oikos ontmoeten burgers elkaar daar op grond van 
voorkeuren, belangen, idealen en zorgen. 
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Op dit maatschappelijke middenveld verenigen zij zich op alle mogelijke manieren en om 
diverse redenen. Enkele voorbeelden: fanfares, toneelverenigingen, hobbyclubs, plaatseli-
jke politieke partijen, belangengroepen en kerken. 
Hier leert men door de ramen van de oikos naar buíten te kijken, leren we het politieke 
handwerk. De burgerlijke samenleving als ‘wijdere oikos’ zou het eigenlijke richting-
gevende en normerende platform moeten zijn voor de inrichting van de maatschappij. 
De twee macrosectoren politiek en markt dienen zich daarbij aan te passen in plaats van te 
overheersen. Politiek moet ondersteunen, veiligstellen en randvoorwaarden scheppen. De 
markt moet alleen dáár worden toegelaten waar ze tot iets goed kan leiden. Vooralsnog 
denk ik daarbij aan productie, handel en consumptie van goederen. 
Voor de verdere invulling van deze grove schets zijn we op elkaar aangewezen. Alleen in 
samenspraak met elkaar en op de wijze van netwerken, dus zónder heer- knechtverhoud-
ingen, kunnen we dit misschien tot stand brengen. Misschien, want de toekomst is fun-
damenteel onzeker. 
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