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Dit is het eerste deel van een serie essays waarin hoogleraar economie Bas Jacobs uitlegt

Red het kapitalisme van de

kapitalisten! Econoom Bas

Jacobs legt uit waarom
 woensdag 11 maartEssay
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Laat een reactie achter

dat het kapitalisme niet langer levert wat het altijd beloofde te doen: innovatie,

productiviteit en groei. Tegelijkertijd neemt de ongelijkheid toe.

Tekst Bas Jacobs

Fotogra�e Sarah van Rij

9 tot 12 minuten leestijd

Onbeperkt verder lezen? Sluit je nu aan.

Word nu abonnee en lees de eerste maand gratis, daarna betaal je 4,99 per maand.

 

Het kapitalisme is de femme fatale van de politieke economie. Elke moderne economie is voor haar gevallen.

Alle westerse landen, ook Nederland, hebben hun economieën georganiseerd rond privaat eigendom en vrije

markten. Alle voormalig communistische landen in het Oostblok zijn na de val van de muur hardcore

kapitalistisch geworden. Hetzelfde geldt voor China, dat alleen nog in naam communistisch kan worden

genoemd.

De schoonheid van het kapitalisme is dat iedereen zijn eigen belang ongebreideld kan najagen en daarmee

onbedoeld toch het maatschappelijk belang dient. De onweerstaanbare verleiding van het kapitalisme is dat

de laagste instincten van de mens zo volkomen verenigbaar zijn met de hoogste doelen van de samenleving.

D E  O N Z I C H T B A R E  H A N D

Al sinds de Wealth of Nations van Adam Smith (1776) weten we dat het najagen van het eigen belang kan

samenvallen met het algemeen belang. Hij schreef immers dat ons avondeten niet op tafel verschijnt door de

goedertierenheid van de...

Toegang tot alle artikelen, video’s en podcasts op

vn.nl



Bij verschijning het verhaal als eerste in je mail of

WhatsApp



Maandelijks opzegbaar

Sluit je nu aan > » Ik ben al abonnee

lees verder

Thomas Piketty: ‘Ongelijkheid is een politieke keuze’

Met Kapitaal in de 21ste eeuw veroverde Thomas Piketty de afgelopen jaren

de wereld: plots was daar een econoom die ongelijkheid tot politiek speerpunt

maakte. Zijn nieuwe boek Kapitaal en ideologie gaat opnieuw over

ongelijkheid, en over de overtuiging erachter.
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Het gaat goed met de Nederlandse economie. Waarom merken we
daar als samenleving dan niets van?

Werknemers betalen de meeste belasting in Nederland, niet de bedrijven. Toch

hebben laatstgenoemde de meeste privileges en voordelen, en moeten ze

nauwelijks belasting afstaan. Daardoor profiteren alleen zij van de

economische vooruitgang. Maar wat hebben we aan een economie die slechts

een kleine groep dient?

Meer over Economie

Microbrouwer Jaapje 439:

biologische speciaalmelk,

rechtstreeks uit de uier

 11 tot 14 minuten leestijd

De corona-economie: ineens

zien we wat werkelijk van

waarde is

 12 tot 15 minuten leestijd

ANALYSE

Wat drijft 'boerenboeman'

Tjeerd de Groot (D66)? 'Ik sta

elke dag op om de wereld te

veranderen'

 18 tot 22 minuten leestijd

PORTRET

Alles over Economie
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Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven
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