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KAPITALISME EINDELIJK GEKETEND? 

ECONOMICS WITHOUT PHILOSOPHY?   
 

door Frans Holtkamp 
 
 

 
Over Economics without Illusions van Joseph Heath lees ik op de 
achterkant de leeslust opwekkende woorden: ‘Highly readable, 
flawlessly argued, and certain to raise ire along all points of the 
political spectrum, it is a must-read for anyone eager to engage in 
clear debate on social en political issues’. 1 Geef ik het boek ook 
vijf sterren? Ik weet het zo net nog niet. In ieder geval is de op-
bouw overzichtelijk: in de eerste zes hoofdstukken komen even 

zovele ‘right-wing fallacies’, zeg maar: illusies of denkfouten, van de 
gestaalde kapitalisten aan de orde en in de zes hoofdstukken daarna 
hetzelfde aantal ‘left-wing fallacies’. Mooi verdeeld, jochie!  
Aan de hand van de auteur doorwandel ik zijn twaalf hoofdstukken, 
maar af en toe ruk ik me los voor het plaatsen van een kritische op-
merking. 

 
 
1. CAPITALISM IS NATURAL – Why the market actually depends on government  
 
Op pagina 24 staat geschreven: ‘The central element is the fact that liberal democracy 
has emerged out of the twentieth century as the only credible form of political organi-
zation, alongside some sort of regulated capitalism as the only plausible form of eco-
nomic organization’. Constateert Heath hier slechts een feit of legt hij ook zijn ge-
loofsbrieven op tafel? Hij lijkt mij niet op voorhand tot de Kerk van het Zuivere Kapi-
talisme te behoren. Maar de apostelen die dat geloof wél zijn toegedaan menen dat 
hun systeem, als het op een ‘natuurlijke wijze’ werkt, automatisch alleen maar zege-
ningen voortbrengt, zoals de ‘invisible hand’ van Adam Smith. Dat ‘automatische’ 
vergelijkt Heath met de natuuropvatting van de darwinisten. Het organisme dat zich 
onderscheidt en boven de massa uitsteekt heeft het grootste voortplantingsvoordeel. 
Neem die eerste slimme pauwhaan die trots het volgende denkt: ‘Ik laat mij door de 
natuur begiftigen met een prachtige staart waarvan ik de veren wijd kan uitzetten. 
Pauwhennen worden erdoor overweldigd, komen in drommen op me af, ik rijg hen 
aan mijn begeerlijke degen en creëer daarmee een enorm voortplantingsvoordeel’. Na 
enige tijd ontwaart pauwtjelief bij zijn rivalen ook zo’n staart. Drommels nog aan toe, 
weg voortplantingsvoordeel! Voortaan slepen hij en zijn mededingers weliswaar een 
mooie, maar ook uiterst inefficiënt boeket van veren met zich mee. ‘Efficiency’ die in 
pure ‘equality’ verkeert, om even vooruit te lopen op hoofdstuk 12.  
Zuivere kapitalisten geloven in de survival of the fittest, maar de regulerende overheid 
verhindert hen in toenemde mate hun geloof in daden om te zetten. ‘The only plausi-
ble form of economic organization’, zegt Heath over het door de overheid gereguleer-
de kapitalisme. Jammer! Hij zou éérst eens aan moeten tonen hoe het zuivere kapita-
lisme zou werken zónder regulatie door de overheid, vervolgens beargumenteren hoe 
het ánders kan en dán pas conclusies trekken. 
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Anders dan in het voorbeeld van de pauw vrees ik dat bij het kapitalis-
me, zélfs als de overheid het reguleert, de survival of the fittest wél 
steeds de kop opsteekt. Niet vanwege de zwendel en diefstal door free 
riders zoals Heath terecht beweert, maar door andere onvoorziene ont-
wikkelingen. Graag een voorbeeld van een mechanisme dat hij níet 
maar Tomas Piketty wél signaleert: in Kapitaal in de 21e eeuw toont 
deze econoom op basis van statistisch onderzoek overtuigend aan dat 
het rendement op vermogen historisch vrijwel altijd hoger is geweest dan de econo-
mische groei. 2 Wie een (groot) vermogen heeft zit op rozen, wie moet werken is de 
pisang. Het kapitalisme vergroot op een ‘natuurlijke’ manier het verschil tussen haves 
en have-nots.  
Voor mij is dat de hoofdreden waarom de overheid het beest moet ketenen. Heath 
benadrukt op pagina 34, met de woorden van David Hume, wat zij moet doen om te 
voorkomen dat profiteurs met de veren van de pauwhanen gaan strijken: ‘ ….. there 
must bee “stability of possession”, “transfer through consent,” and “the performance 
of promises” – also known as property, exchange, and contract’. Maar bij ‘possession’ 
moet de overheid zich wél afvragen welke ‘stability’ ze wil: gehaaide jongens weten, 
volstrekt legaal, hun vermogens te verzuizendvoudigen terwijl steuntrekkers, werklo-
zen en mensen die het minimum loon verdienen het nakijken hebben. Zo gaat het ook 
bij juridische personen als multinationals. Hoeveel kapitaal hoopt zich daar niet op? 
En daarmee politieke macht? Dividendbelasting afschaffen om bepaalde instellingen 
te paaien zich in dit land te vestigen is daarbij olie op het vuur. ‘Dat is goed voor de 
werkgelegenheid’, luidt het argument. Ammehoela! Omdat het over de toekomst gaat, 
is zo’n uitspraak per definitie een geloofsbelijdenis, géén gegeven dat met cijfers hard 
kan worden gemaakt. ‘Als we hen wél dividendbelasting laten betalen, komen ze ze-
ker niet’, klinkt het vanuit de rechtervleugel. Nou en! Multinationals en internationale 
instellingen gedragen zich vaak als water: ze zoeken de laagste plaats. Er zijn tussen 
de ruim honderdvijftig natiestaten op aarde altijd naarlingen die voor hen eb willen 
creëren. Doe je als klein land je best, ben je ze nóg kwijt! Dat paaien maakt die be-
drijven rijker en machtiger. Maar juist in hún ‘possessions’ moet stevig het mes wor-
den gezet. Het geklaag van de CEO’s is voorspelbaar. Niet naar luisteren: de roep van 
rechts om ‘minder overheid’ is vals en ingegeven door de wens om eigen privileges te 
behouden. 
 
 
2. INCENTIVES MATTER …..  except when they don’t  
 
Het hoofdstuk opent op pagina 44 met: ‘Economists are famous for believing that all 
human action is motivated by self-interest’. Zij menen dat mensen hun economische 
beslissingen afstemmen op de consequenties die eruit voortvloeien (consequentialism) 
en dat hun gedrag geheel door externe prikkels wordt bepaald. Heath spreekt in dat 
verband van ‘behavioral economists’. Inderdaad, economen die zó denken horen bij 
de Kerk van het Behaviorisme en mogen Apostelen van Skinner worden genoemd. Ik 
heb me weleens afgevraagd: als mensen voor alles wat ze doen geprikkeld moeten 
worden, wie prikkelt dan uiteindelijk de ‘prikkelaars’? Dan blijft er maar één over. 
Verschaffen de behavioristische kapitalisten ook nog eens een godsbewijs!  
Onzin dus. Vindt ook Heath. Wat mensen kiezen hangt van veel meer factoren af dan 
externe prikkels, zoals de locale context of innerlijke overtuigingen. Het eerste ‘be-
wijst’ hij  met  psychologische experimenten die ooit gehouden zijn.  En, ja hoor, daar  
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héb je ze weer, de favorieten die ik in filosofieboeken regelmatig in 
optocht langs zie komen: ‘the trolley problems’, ‘the ultimate game’, 
‘the prisoner’s dilemmas’ en ga zo maar door. Maar wat ik mís is bewijs 
met feiten en statistieken à la Piketty. En wat betreft de rol van overtui-
ging en ethiek in economische beslissingen van mensen, zouden enkele 
historische voorbeelden niet misstaan. 

 
 
3. THE FRICTIONLESS PLANE FALLACY – Why more competition is not always better  
 
Om de proportionaliteit van gravitatie en massa te ‘bewijzen’ laat Newton een afge-
vuurde kogel en een louter vallende kogel tegelijk de aarde bereiken. Maar dan is wél 
een ‘vlak zonder frictie’ ofwel een ongebogen aardoppervlak voorondersteld. Zo 
werkt het ook met de modellen van veel economen, meent Heath. Die zetten in op één 
factor en abstraheren daarom van alle andere factoren die de validiteit van hun ‘theo-
rie’ kunnen dwarsbomen. Neem competitie zoals de gestaalde kapitalisten die zien: 
bij laisser faire werkt die perfect. Op de vrije markt levert competitie de grootst moge-
lijk winst voor allen op. Nee, zegt Heath, die markt is nooit geheel vrij: het is nu juist 
‘a frictionless plane fallacy’ als economen daarvan uitgaan. Anders gezegd: ‘The In-
visible Hand Theorem’ gaat wellicht op als twee mensen in volledige vrijheid met 
elkaar goederen of diensten uitwisselen, maar níet als het de economie in haar geheel 
betreft. Daarvoor zijn er teveel factoren in het spel die de verwachte of zelfs voor-
spelde uitkomsten beïnvloeden. De economie als geheel is geen ‘rimpelloos vlak’. Er 
is bijvoorbeeld vervuiling als onbedoeld gevolg van onze handel en wandel. Wie 
draait voor de kosten op om die te verminderen? Sorry Adam Smith: ‘a perfectly 
competitive market is not per se efficient!’ Sorry Hogepriesters van de Economische 
Modellen: een ‘second best or almost perfectly competitive market’ ligt niet altijd het 
dichtst tegen het ideaal aan, maar blijkt soms hopeloos inefficiënt. 
Stel, dat de overheid tijdens de afgelopen recessie geen banken had gered, in wat voor 
economische situatie zouden we dan terechtgekomen zijn? Ik moet er niet aan den-
ken! De markt is ingewikkeld en dús onvoorspelbaar. In dit opzicht geef ik Heath 
volkomen gelijk. En ben ik blij dat mijn spaargeld nu tot € 100.000 gegarandeerd is! 
 
 
4. TAXES ARE TOO HIGH – The myth of the government as consumer 
 
Kort samengevat komt de inhoud van het vierde hoofdstuk op het volgende neer: in 
honderd jaar tijd zijn westerse landen verzorgingsstaten geworden. De overheid is 
steeds meer gaan investeren in sociale goederen. Bijgevolg wordt er veel belasting 
geheven. ‘Dat is slecht voor de economie’, vinden veel economen. Kon ergens ter 
wereld maar een land aangewezen worden met de laagste belastingen en een uitste-
kend lopende economie. Zweden, waar de overheid twee keer zoveel investeert in 
sociale goederen als in de Verenigde Staten, heeft een uitstekend draaiende economie 
en behoort tot de rijkste landen van de wereld!  
Dat de overheid niet langer vanaf de zijlijn toekijkt, zoals begin 1900 nog het geval 
was, maar een belangrijke marktpartner is geworden, juicht Heath toe. Je mag haar 
dan ook geen ‘consumer’ noemen, meent hij, want zij produceert evenals bedrijven 
goederen en diensten. Juist door sociale goederen te produceren – oudedagsvoorzie-
ning, onderwijs, gezondheidszorg, defensie enzovoort – spreidt zij risico’s. Op kleine- 
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re  schaal  gebeurt  dit bijvoorbeeld  ook bij  appartementencomplexen.  De  bewoners  
betalen maandelijks een bijdrage aan de eigenarenvereniging en aldus creëert men een 
‘spaarpotje’ van waaruit grote toekomstige uitgaven betaald en onverwachte tegenval-
lers opgevangen kunnen worden. Inherent aan een dergelijk ‘verzekeringssysteem’ is, 
dat eigenaars niet altijd van álle gecreëerde diensten gebruik (kunnen) maken: wie 
bijvoorbeeld geen auto rijdt, deelt niet in het genot van de gezamenlijke parkeergara-
ge. Wie meent dat hij te weinig profiteert van het geld dat hij maandelijks betalen 
moet, kan in principe voor een ánder appartementencomplex kiezen. Maar wie staats-
burger van een bepaald land is, heeft die keuze niet. Daar staat dan weer tegenover 
dat, omdat alle landgenoten in de ‘sociale verzekeringen’ participeren, de spreiding 
van risico’s optimaal is. 
 
De verzorgingsstaat vind ik een zegen. Heath ook? Hij legt uit hoe die werkt. En 
waarom belasting betalen redelijk is. Maar hij zou moeten betogen waaróm de over-
heid moet investeren in sociale goederen, waaróm je mensen in het lopen van risico’s 
niet volledig aan hun lot moet overlaten. Kortom Heath, wat is je mensbeeld? Wat 
voor samenleving wil je en waarom? 
 
 
5. UNCOMPETITIVE IN EVERYTHING – Why international competitiveness doesn’t matter 
 
De vijfde denkfout of illusie van het ‘right-wing 
capitalism’ is dat handel tussen landen concurre-
rend moet zijn. Nee, schrijft Heath, handel is 
nooít concurrerend. Handelen gebeurt altijd op 
vrijwillige basis en met instemming van beide 
partijen. Handelspartners kennen geen ‘competi-
tive advantage’, alleen ‘comparative advantage’. 
De bodem onder internationale handel is uitwis-
seling van goederen en wel zó dat beide partijen consensus hebben over de gelijke 
waarde van wat ze uitwisselen. Het muntstelsel is ‘slechts’ een hulpmiddel: het dient 
om internationale handel te vergemakkelijken. In beginsel houden export en import 
elkaar in balans, ook al kunnen er overschotten zijn door uitgestelde betalingen of 
inkomsten. Dat is een tijdelijk verschijnsel. 
Concurrentie vindt in principe plaats tussen binnenlandse producenten, ténzij de over-
heid ervoor kiest een bepaalde productie zó te bevoordelen dat die kan concurreren 
met een soortgelijke productie in een ander land. 
 
Hij schrijft het niet met evenveel woorden, maar Heath is voor vrijhandel, óók al 
worden fabrieken overgeplaatst naar lagelonenlanden. Regeringen bijten zich dan 
vaak met allerlei maatregelen, zoals subsidie en belastingverlaging, vast in het voor-
komen van banenverlies. Heath onderschrijft deze ‘pauper labor fallacy’ niet. Mensen 
vinden vaak elders werk of zijn creatief genoeg om iets anders te beginnen.  
Productiviteit is een complex verschijnsel en is niet automatisch gediend met protec-
tionisme. Tal van factoren spelen een rol in de verworteling van een specifieke vorm 
van productiviteit in een bepaalde regio: klimaat, kennis, ervaring, traditie enzovoort. 
Port hoort bij Portugal, niet? Tegelijkertijd schuilt in dit samenspel van factoren een 
enorm reservoir voor nieuwe vormen van productiviteit. In publieke discussies over 
‘comparative advantage’ wordt dit vaak over het hoofd gezien. Een land hoeft niet 
‘uncompetitive in everything’ te zijn. 
 

 
Beweegt deze figuur écht of is het illusie? 
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Met Heath zet ik in op vrijhandel en het stimuleren van nieuwe vormen van producti-
viteit. Maar wie zijn baan verliest tengevolge van het overhevelen van een fabriek 
naar een lagelonenland moet een reële kans op nieuw werk hebben. Dit vraagt om een 
alerte overheid die voor een sociaal vangnet zorgt, herscholing mogelijk maakt en 
innovatie bevordert. Hieraan beantwoordt het Rijnlandse model beter dan het Angel-
saksische. Jammer, dat Heath wél een en ander constateert, maar níet aangeeft wat 
overheden behoren te doen om zoveel mogelijk mensen zinvol werk te laten verrich-
ten. 
 
 
6. PERSONAL RESPONSIBILITY – How the right misunderstands moral hazard 
  
In de kern gaat dit hoofdstuk over collectieve verzekeringen, bedoeld om risico’s te 
spreiden. De overheid omvat het grootste collectief. Niet alleen om díe reden, maar 
ook om haar verantwoordelijkheid voor alle burgers moet zij soms verzekeren wat 
particuliere verzekeraars laten liggen of niet aankunnen: bijstand voor bepaalde groe-
pen, gezondheidszorg enzovoort. 
Voor de ‘right wing’ is dit vloeken in de kerk. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk 
voor zijn de keuzes die hij maakt. Mensen moeten hun eigen broek ophouden. De 
overheid dient haar handen hiervan af te houden. Conservatieven wijzen veel collec-
tieve verzekeringen af vanwege de kans op ‘moral hazard’, het morele gevaar dat ie-
mand zich risicovoller gaat gedragen zodra hij verzekerd is. Heath onderkent dit ge-
vaar: het is inherent aan verzekeringen. Maar dan is het nog geen argument tégen ver-
zekeringen. Je moet de ‘benefits’ van een verzekering altijd afwegen tegen de nadelen 
die uit ‘moral hazard’ voortvloeien.  
Het is maar goed dat de Amerikaanse overheid in 2008 met veel geld – van de belas-
tingsbetalers helaas – de financiële wereld overeind hield, toen rommelhypotheken 
heel de economie bijna de afgrond in sleurden. Raad eens, waar in dát geval de ‘moral 
hazard’ zat? Welke conservatieven hebben daarover geklaagd? 
 
In titel en subtitel van dit hoofdstuk zou ik enkele woorden om willen draaien en het 
als volgt formuleren: ‘MORAL HAZARD – How the right misunderstands personal 
reponsibilty’. Conservatieven gaan ervan uit, dat iedereen persoonlijk verantwoorde-
lijk is voor wat hij van zijn leven maakt en dat een minder geslaagd leven alleen de 
persoon in kwestie aan te rekenen is. Hier ligt een mensbeeld aan ten grondslag dat ik 
de ‘perfecte mens’ zou willen noemen. Als die ‘perfecte mens’ niet alleen ideaal maar 
ook nórm is, verdwijnt alle menselijkheid. Er zijn nu eenmaal mensen die niet mee 
kunnen komen en dat is niet altijd hun eigen schuld. Ik zie Heath al instemmend knik-
ken. Wat hij nalaat in dit hoofdstuk en eigenlijk zou moeten doen, is het ontmaskeren 
van het mensbeeld van rechts en met argumenten aangeven waarom we altijd met 
imperfecte mensen te maken hebben. Dan kunnen zijn economische uiteenzettingen 
eindelijk een opmaat worden tot filosofie. 
 
 
7. THE JUST PRICE FALLACY – The temptation to fiddle with prices, and why it should be resisted 
 
Vanaf nu worden er klappen uitgedeeld aan ‘links’: zes. Evenveel als aan ‘rechts’. De 
zaak moet in balans blijven, nietwaar? De eerste klap betreft de ‘fallacy’ dat als pro-
ducenten van primaire levensbehoeften zichzelf verrijken de overheid hun prijzen 
moet verlagen. Heath: ‘Niet doen!’  De  functie  van prijzen in een marktsysteem is nu  
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juist dat ze vraag en aanbod op de meest perfecte en efficiënte manier op elkaar af-
stemmen. Als prijzen van primaire levensbehoeften door schaarste stijgen, probeer 
dan alleen via de inkomenskant tot een betere ‘verdelende rechtvaardigheid’ te ko-
men. Heath geeft enkele Canadese voorbeelden en besluit het hoofdstuk met wat fair 
trade juist níet zou moeten doen: hogere prijzen aan ‘eerlijke producenten’ in de Der-
de Wereld betalen! Hij kon weleens gelijk hebben. 
 
 
8. THE ‘PSYCHOPATHIC’ PURSUIT OF PROFIT – Why making money is not so bad after all 
 
Sommige mensen ‘van links’ vinden het maken van winst niet verdedigbaar en laken 
het kapitalisme. Het zou afgeschaft moeten worden. Hun denkfout is dat ze ‘winst’ en 
‘eigenbelang’ op één hoop gooien. Winst is nodig om mensen ertoe aan te zetten be-
drijven te financieren. Kapitaalintensieve bedrijven kunnen niet zonder hen. Winst is 
zelfs niet per se verwerpelijk als het om productie gaat die in elementaire levensbe-
hoeften voorziet. Veel hangt af van hoe zo’n bedrijf gerund wordt. Idealiter is elk 
bedrijf een subtiel samenspel van vier groepen belanghebbenden: toeleveranciers, 
werkenden, consumenten en financiers. Het ‘eigenbelang’ schrijft voor dat deze vier 
groepen zó op elkaar inspelen, dat de hoogste kwaliteit voor de redelijkste prijs wordt 
geleverd. Overheidsbedrijven garanderen niet per se een betere dienstverlening bin-
nen de publieke sector dan private bedrijven vice versa. En zelfs coöperaties waarin 
toeleveranciers, werkenden of consumenten het bedrijf financieren zijn niet altijd een 
garantie voor succes. 
 
In ónze tijd zijn bedrijven zo goed als geprivatiseerd. De competitie wérkt, maar níet 
altijd. Consumenten betalen soms te hoge prijzen of aandeelhouders komen op de 
eerste plaats. In hun boek De Zaak Organon signaleren de hoogleraren Jack Burgers 
en Johan Heilbron van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam het laatste. 3 ‘AkzoNobel 
had Organon nooit moeten verkopen’, menen zij. Onderzoek en ontwikkeling stopten, 
hoogwaardige regionale kennis is verloren gegaan enzovoort. Ik ben zeer ingenomen 
met deze ‘wakkere wetenschappers’: tegen de waan van de dag in zijn zij in staat met 
feiten de vinger op de wonde plek te leggen. Hun Rotterdamse collega Carin Uyl-de 
Groot doet dat met betrekking tot geneesmiddelen: ‘Ik reken de cijfers na en als ze 
niet deugen dan zeg ik het. Er moeten mensen zijn die hun mond open durven te 
doen’. Gelukkig! De discussie over te dure geneesmiddelen behoeft bewijs door harde 
feiten gestaafd.  
 
 
9. CAPITALISM IS DOOMED – Why ‘the system’ is unlikely to collapse (despite appearances to the 
contrary) 
 
Sommigen ‘op links’ hebben de neiging te denken, dat het kapitalisme ooit aan z’n 
eigen fundamentele, interne gebreken tenonder gaat. Heeft Marx zelf gezegd! Heath 
denkt er anders over: ‘Although capitalism does have certain vulnerable sectors, 
which must be carefully regulated and controlled, it is the most decentralized system 
of cooperation ever divised by man (comparable in many ways tot the Internet in its 

lack of central control structures’. (pagina 226) Recessies zijn 
beter onder controle dan ooit. Economen als  John Maynard 
Keynes hebben de ogen geopend voor recessies als ‘slechts’ 
een tijdelijke verstoring in de balans tussen vraag en aanbod. 
Alleen  op  dié momenten  moet  de overheid iets doen aan de  
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vraagkant door geld in het systeem te pompen. 
Tegenwoordig zijn globalisering en de roofbouw op het milieu de kwaaie pier. Er zijn 
grenzen aan de groei, meent links. Maar Heath laat zien wat er nog wél groeien kan 
zónder het milieu aan te tasten: dienstverlening en ‘immateriële’ producten als soft-
ware, films en muziek. De laatste zin van het hoofdstuk op pagina 227 komt dan ook 
niet uit de lucht vallen: ‘The question is how the market is to be managed, how inclu-
sive and human the system is to be, and how the benefits and burdens of cooperation 
are to be distributed’. Voor de antwoorden op déze vraag, daarover zou Heath een 
volgend, meer filosofisch, boek mogen schrijven! 4  
 
 
10. EQUAL PAY – Why some jobs must suck, in every aspect 
 
Inderdaad, Heath weet heel wat heilige huisjes omver te halen. In elk hoofstuk gaat er 
één tegen de vlakte, zoals in dit hoofdstuk dat van gelijk betaalde lonen bij vergelijk-
baar werk. Prijsvorming, geeft Heath eerder aan, moet je overlaten aan de markt. Zo 
óók de lonen, zeg maar de prijs van werk. Als je het aan de markt overlaat, werken 
twee mechanismen vanzelf: lonen worden bepaald door de mate waarin je vervang-
baar bent. Of: als jouw werk schaars is, stijgt je loon. Of: als veel vrouwen zich op 
bepaald verzorgend werk storten blijven hun lonen laag. Een tweede mechanisme is 
dit: hoe hoger de arbeidsproductiviteit, des te hoger de lonen. Daarom kennen rijke 
landen relatief hoge lonen. 
Natuurlijk komt er in dit hoofdstuk nog veel meer aan de orde: de tendens om binnen 
grote organisaties lonen af te vlakken, de vraag waarom vrouwen minder verdienen én 
….. het minimumloon. Wat dit laatste betreft geeft Heath fijntjes aan, dat meestal níet 
de doelgroep, eenverdieners met kinderen, maar ándere groepen ervan profiteren, zo-
als tieners. Afschaffen dus? Nee! Heath schrijft veelbetekenend op pagina 251: ‘Per-
sonally, I support having a minimum wage, and I think it should be set at a reasonably 
high level. My support for it, however, is based upon an entirely non-economic consi-
deration – I think that wage rates below a certain level are incompatible with human 
dignity’. ‘Onverenigbaar met menselijke waardigheid’, prachtig geschreven! Vind ik 
ook! Eindelijk een punt om op door te filosoferen. Wat versta je onder menselijke 
waardigheid? Waar is die op gebaseerd? Niet op de evolutie, want die lijkt blind. 
Waarop dan wél? Wat is ‘menselijke waardigheid’ méér dan een culturele construc-
tie? Heath, heb je argumenten om deze twee bevlogen woorden hard te maken? 
 
 
11. SHARING THE WEALTH – Why capitalism produces so few capitalists 
 
In de negentiende eeuw baadden enkelen in weelde, in déze tijd harken CEO’s soms 
astronomische bedragen bij elkaar aan loon, bonussen en wat dies meer zij. Op pagina 
255 luidt het: ‘Since a significant fraction of the national income flows to those who 
hold this wealth, its disposition remains a matter of public concern. ‘Concern’ is te 
zacht uitgedrukt: ik word laaiend als ik die graaiers bezig zie! Als een CEO dertig 
keer zoveel verdient als de gemiddelde medewerker in zijn bedrijf, is hij dan ook der-
tig keer zo slim? Is zijn verantwoordelijkheid misschien dertig keer zo groot? Jan 
Tinbergen zou zich omdraaien in zijn graf! 5  
Die ‘roofinkomens’ afromen en de room verdelen onder de armen, dán hebben we 
meteen het probleem van de armoede opgelost, denken sommigen ‘op links’. Mis, 
vindt Heath, en wel om twee redenen. Een: ondanks alles creëert het kapitalisme daar-  
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voor te weinig rijken. Maar er is een tweede, meer psychologische reden om armen 
niet een som gelds ineens te geven: ze kunnen meestal slecht met geld omgaan. Er is 
een soort ongeduld. Men geeft het te snel uit. In het boek vallen termen als ‘improvi-
dence’ en ‘discount function’. Wel, dan moeten we de armen voorlichten, prikkelen 
om een opleiding te volgen, denken heel wat ‘linksisten’. Weer mis, vind Heath. Dat 
kinderen uit arme gezinnen heel vaak hun opleiding niet afmaken, heeft te maken met 
hun afkeer van ‘zitten en leren’. Ze verdienen liever nú al het ‘grote geld’! Armoede 
is niet de oorzaak hiervan maar een symptoom. ‘Recalcitrant poverty’ noemt Heath 
dit verschijnsel waarvan hij niet weet hoe je het uit de wereld kunt helpen. Hier gaat 
het vijfde heilige huisje van links tegen de vlakte. Prima! Ik houd van dit soort puin 
ruimen. 
 
 
12. LEVELING DOWN – The wrong way to promote equality 
 
Dit laatste hoofdstuk lijkt verdacht veel op het vorige: het gaat om herverdeling van 
rijkdom. Maar de benadering is anders. Die komt op het volgende neer: mensen van 
links willen een meer egalitaire samenleving. Daarbij gebruiken ze vaak verkeerde 
middelen, zoals geld overhevelen van rijk naar arm of het subsidiëren van goederen 
en diensten aan de armen. Dat gaat ten koste van de efficiëntie. Egalitarisme en effici-
entie zijn nu eenmaal niet op een natuurlijke wijze met elkaar in balans. Dus, als je 
egalitaire politiek wil bedrijven doe het dán op de goede manier. Progressieve inkom-
stenbelasting ligt daarbij het meest voor de hand. Heath noemt nog twee recente stu-
ringsmechanismen: belasting op emissie van schadelijke stoffen en op goederen die 
om hun status worden geconsumeerd, zoals het lidmaatschap van golfclubs. 
 
 
ECONOMICS WITHOUT PHILOSOPHY 

 
Ik ga afsluiten. ‘Is profit the root of all evil, as the left belie-
ves? Are free markets the solution to every problem, as the 
right insists?’ Op beide vragen antwoordt Heath: ‘Nee!’ Hij 
pint zichzelf op geen van beide ‘vleugels’ vast. Ontmaske-
ring van illusies aan beide zijden, dáár gaat het hem om. Dat 

is winst. Geen geldelijke maar échte! Hij doet dat keurig in twee rijtjes van zes. Eco-
nomics without Illusions is ietwat schools van opzet. Het is een boek waarin basis-
principes van de economie tegen het licht gehouden worden.   
In hoeverre is het filosofie? Voorzover illusies ontmaskerd worden verdient het mis-
schien het epitheton ‘filosofie’, verder niet. Heath laat nogal wat mogelijkheden aan 
filosofische exercities liggen en dus geeft het boek geen antwoord op vragen als: hoe 
reëel is het mensbeeld van de Apostelen van de Vrije Markt? Waarom zouden we, 
zoals Ayn Rand bepleit, degenen die uit de boot van de economie vallen niet gewoon 
aan hun lot over laten? Dieren kijken toch ook niet naar de drop-outs van de eigen 
soort om? Kunnen we onze mooie ‘blauwe planeet’ redden 
als we het kapitalisme ketenen? Of moeten we het afschaf-
fen? Waaróm zouden we de ‘blauwe planeet’ eigenlijk red-
den? 
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Tot slot, ik ben niet tegen het kapitalisme of de vrije markt. Heath slaagt erin de voor-
delen te laten zien, maar hij signaleert ook de gevaren. Kapitalisme blijkt een dyna-
misch systeem in de zin van een ‘systeem met dynamiet’! De mogelijkheid om te ex-
ploderen – sommigen spreken liever van imploderen – is er inherent aan. Dat crises 
steeds beter bezworen worden, is geen garantie voor de toekomst. Het kapitalisme is 
in zijn gedragingen dermate onvoorspelbaar, dat het scherp in de gaten gehouden 
moet worden. Het moet voortdurend aan de ketting worden gelegd. Door wie of wat? 
Door regeringen! En dán komt het zwakke punt: vooralsnog is het temmen van het 
beest alleen mogelijk in de mate waarin die overheden consensus weten te bereiken. 
Nou, vergeet het maar. Dus is het kapitalisme nooit ‘eindelijk’ maar altijd slechts ‘tij-
delijk’ geketend. Ik wens de wereldbevolking en haar gezamenlijk gezag veel wijs-
heid toe in het ketenen van het beest! 
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