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Opzet

Nederland is een handelsland. Dat is ons land al sinds de Gouden 
Eeuw, en dat waren we ook eerder al, in de tijd van het Hanze-
verbond. Onze geografische ligging, in het moerasland aan de 
mond van grote rivieren, heeft dat zo bepaald. In tweeërlei opzicht. 
In de eerste plaats biedt de ligging aan zee, met goede bevaarbare 
rivieren naar een groot achterland, een natuurlijke positie voor de 
handel. En in de tweede plaats noodzaakte die ligging de bewoners 
van ons land om gezamenlijk het water te beheersen. Dit ‘polderen’ 
heeft een natie opgeleverd waar al vroeg in de geschiedenis niet 
vorsten of edelen, maar burgers de baas zijn. Deze horizontale 
 ordening van de maatschappij voedt het eigen initiatief en een 
 gemeenschappelijke ondernemingsgeest. Dat alles bevordert ook 
de handel. 

Hermes is de god van de handel. In die zin zijn de Nederlanders 
die met nijverheid en handel aan de welvaart van ons land bijdra-
gen, ‘Telgen van Hermes’. Vandaar de titel van dit boek en mijn 
 afscheidsrede. Voor een handelsland als Nederland valt te verwach-
ten dat ook kennisverwerving in ons land op de economie van de 
handel is gericht. Helaas is dat nauwelijks het geval. Nederlandse 
economen gedragen zich niet als telgen van Hermes. Ik bepleit in 
deze rede dat ons land zich bij het economisch onderzoek en on-
derwijs veel beter als handelsland profileert. Zo’n profilering sluit 
ook aan op de rol als transactie-economie die Nederland speelt; 
een rol die in deze tijd van globalisering en informatisering steeds 
belangrijker wordt. Mijn boodschap is dat de Nederlandse trans-
actie-economie moet worden versterkt door te investeren in han-
delskennis. Het gaat daarbij om handelskennis in de meest brede 
zin. Dus niet alleen om gewiekst handelaarschap of om goed dozen 
weten te schuiven. In de wereld van vandaag is handel vooral regie-
voering. En ook regievoering vergt veel geavanceerde technische 
kennis. Of in meer algemene zin: kennis van zaken. 

Verantwoording

Dit boek is uitgebracht ter gelegenheid van mijn afscheid als 
 hoogleraar Algemene Economie aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit 
 Am sterdam, op 12 december 2012. Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van Shell, TMF, SMO, de Stichting Trans-
actieland.nl en het Transactie Management Centrum. 

Ouderkerk aan de Amstel 
September 2012
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Motivatie

De vraag is nu waarom ik mij bezig houd met Hermes en Neder- 
land handelsland? Twee van mijn jonge collega’s, Pieter Gautier 
en Bas van der Klaauw, hebben ons in hun oratie laten weten dat 
zij al als tieners in het onderwerp van hun leeropdracht geïnteres-
seerd waren. Zo dacht Gautier (2009) terug aan de koop van zijn 
 eerste lp, van abba. Hij beseft nu dat zoekfricties er de oorzaak van 
waren dat die aantrekkelijke vrouwen van abba getrouwd waren 
met die minder aantrekkelijke mannen. Van der Klaauw (2010) 
 luisterde met zijn moeder in hun blauwe Fiesta naar twee politici 
die op de radio ruzie maakten. Hij vroeg zich af wie er gelijk had. 
Tegenwoordig kan hij in een beleidsevaluatie berekenen wie het 
meeste gelijk heeft.

Ik wil niet bij mijn jonge collega’s achterblijven en ook pro-
beren mijn motivatie tot mijn jeugd te herleiden. Dat doe ik, 
heel concreet, aan de hand van mijn eerste column. Deze staat  
in figuur 1. De titel verklaart alles. Overigens verzoek ik u de tekst 
niet verder te lezen want die heeft weinig met het onderwerp van 
dit boek te maken.

In werkelijkheid is mijn motivatie om me op wetenschappelijk 
niveau met Nederland handelsland bezig te houden een andere. 
Het idee ontstond tijdens mijn lidmaatschap van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr). Omstreeks de eeuw-
wisseling wilden we een nieuw project starten op een onderwerp 
dat nu eens niet direct op het netvlies van de Haagse beleidsmakers 
stond. Het wrr-rapport Plaats en Toekomst van de Nederlandse 
 Industrie  bood hiertoe inspiratie (wrr, 1980). Dit rapport heeft 
daadwerkelijk grote invloed op het beleid gehad. Het betekende 
het begin voor een nieuw industrieel elan in ons land, en voor een 
gerichte industriepolitiek. 

Maar, zo was mijn gedachte, Nederland is helemaal geen indus-
triële natie. Het is dat nooit geweest en drijft daar ook steeds verder 
van vandaan: Nederland is een handelsnatie. Het rapport Nederland 
handelsland (wrr, 2003) dat uit dat project voortkwam, poogt die 
gedachte handen en voeten te geven in een wereld waarin de specia-

figuur 1
Column in de Havenloods 

(Schiedam) van 1959
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lisatie toeneemt en waarin het gebruik van ict van essentieel be-
lang is voor de organisatie van de productie. Het perspectief van 
de transactiekosten vormt daarbij de leidraad. Het kernthema is 
dat bij verdere specialisatie en het opsplitsen van de productie-
keten in steeds meer schakels — de fragmentatie van de produc-
tie — die transactiekosten steeds belangrijker worden. Een han dels-
land — of zo men wil een transactie-economie — kan dan een com-
paratief voordeel bereiken door kennis te hebben van, en innovatief 
te zijn in, het verlagen van de transactiekosten. 

Een achterliggende motivatie is dat Amsterdam van oudsher 
een handelsstad is die ruim aan de welvaart in ons land heeft bij-
gedragen. Het zakencentrum van de Zuidas biedt perspectief 
om deze rol voort te zetten. De nabijgelegen vu kan daarbij 
 gelden als wetenschappelijke inspiratiebron voor de mercator 
 sapiens — de wijze en erudiete handelaar —, zoals Barleus dat in 
zijn openingsrede voor die andere Amsterdamse universiteit 
noemde (Mak, 2004).

De telgen van Hermes

De gedachte dat de Nederlandse economen zich in hun weten-
schappelijke arbeid meer als telgen van Hermes zouden moeten 
gedragen, komt niet alleen voort uit de rol van Nederland als regie- 
en handelsland in het heden. Zoals vermeld nodigt ook de rijke 
 geschiedenis tot deze gedachte uit. Overigens was Hermes bij de 
Grieken, en Mercurius bij de Romeinen, niet alleen de god van de 
handel, maar ook van de dieven ( terzijde 1 ). Deze stille verwijzing 
naar de slechte kanten van de voc-mentaliteit, de bankiersgekte 
en de vastgoedfraude laat ik hier liever buiten beschouwing. Daar-
naast is Hermes nog de boodschapper van de goden, gids voor 
de onderwereld en een schutspatroon voor reizigers en herders. 
Ook was hij de god van de sport (zie mijn eerste column). Kortom, 
Hermes was in staat tot een vorm van ‘multitasking’ die in de 
 moderne maatschappij niet zou misstaan. Tot slot is Hermes ook 
naamgever voor de Hermetiek (of het Hermetisme), een religieuze 
stroming uit de late oudheid (terzijde 3 ), en voor de filosofische 

In de Griekse oudheid werd de naam 
Hermes gebruikt voor iedere godheid; 
pas later werd dit de exclusieve naam van 
de Olympische god Hermes. Volgens de 
Griekse mythologie is Hermes geboren 
op de berg Kyllini in Arcadië. Als bood-
schapper van de goden verzorgde hij niet 
alleen de communicatie tussen de goden 
onderling, maar ook die tussen mensen 
en goden. Daarmee werd hij de schakel 
tussen de godenwereld en de mensen-
wereld. In die hoedanigheid begeleidde 
hij bijvoorbeeld pas-overledenen naar 
de onderwereld. Daarnaast was Hermes 
de god van de handel. Ook was hij de god 
van de wijsheid en kennis, waarbij er wel 
een taakverdeling was tussen Hermes en 
Pallas Athene. Bij Hermes ging het vooral 
om de mystieke kennis en wijsheid, ter-
wijl Pallas Athene vooral rationele kennis 
en wijsheid vertegenwoordigde. In die 
zin lijkt de verwijzing naar Hermes voor 
de mainstream economische weten-
schap, die gebaseerd is op het postulaat 
van de rationaliteit, niet erg geschikt 
(zie echter   terzijde 4). Hermes werd 
ook gezien als een bijzonder eloquente 
god: volgens sommige mythen was het 
Hermes die de mensen leerde spreken. 
Daarbij was hij scherpzinnig, gewiekst 
en soms manipulatief, wat hem tot god 
van dieven en leugenaars heeft gemaakt. 
Ten slotte werd hij ook gezien als god 
van de geheimen. Kortom, Hermes ver-
tegenwoordigt flink wat goede en kwade 
eigenschappen die men in de handel 
 tegenkomt en soms ook nodig heeft. 

Het oud-Griekse woord Hermes 
(     Ἑρμής  ) kan zijn afgeleid van het woord 
‘herma’ (ἕρμα), dat ‘steen’ of ‘zuil’ bete-
kent. Dit woord duidt op de vierkante 
of rechthoekige stenen zuilen die de 
Grieken gebruikten om met de goden 
te communiceren. Op de top van deze 
zuilen prijkte meestal het hoofd van 
 Hermes met baard. Omdat deze zuilen 
ook gebruikt werden om wegen en gren-
zen mee aan te duiden, werd Hermes 
de patroon van het reizen over land. 
In  Athene werden de zuilen boven- 
dien gebruikt om het kwaad mee af te 
 wenden.

In de omzetting van het Griekse naar 
het Romeinse godendom wordt Hermes 
gelijkgesteld met de Romeinse god 
 Mercurius. Deze van oorsprong Etrus-
kische god was evenzeer de patroon van 
de handel. De symbolen waarmee Her-
mes en Mercurius worden afgebeeld, 
betreffen de schildpad, de haan, de ge-
vleugelde sandalen, de gevleugelde 
hoed en de caduceus. Deze caduceus 
is een door twee slangen omwonden 
staf, vaak bekroond met twee vleugels. 
De slang vormt een symbool voor de 
 genezing, een reden waarom deze ook 
in de esculaap als symbool van de ge-
neeskunde voorkomt. De esculaap, met 
één slang, dient echter niet verward te 
worden met de staf van Mercurius, die 
twee slangen heeft. 

bronnen Wikipedia en verschillende  
andere internetsites

hermes /mercurius & de handelssymboliek
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gedachtewereld van de Hermeneutiek. Deze laatste heeft zelfs 
 geleid tot een discussie in de economie: de Hermeneutische eco-
nomie ( terzijde 4 ).   

In onze eigen geschiedenis zijn Hermes en Mercurius vooral 
verbonden met de handel. In Amsterdam zijn daar vele voorbeel-
den van te vinden (terzijde 2). Het meest bekend is de kopie 
van het Mercuriusbeeld van Giambologna, dat koning Willem II 
heeft geschonken bij de opening van de beurs van Zocher in 1845. 
Sinds 1903 kijkt dit beeld vanuit de galerij uit op de grote zaal van 
de Beurs van Berlage (Beutick & Kroeze, 2011). Naast de titelpagina 
van dit boek staat een afbeelding van deze Mercurius van Giam-
bologna. Het origineel uit de 16de eeuw bevindt zich in het Bargello 
in Florence. De Beurs op Beursplein 5 bevat twee andere replica’s 
van dit beeld. Andere voorbeelden van Mercurius als symbool voor 
de handel in Amsterdam zijn het beeld van Egger in de oude Beurs 
van Hendrick de Keyser (figuur 2), het Mercuriusbeeld en verschil-
lende andere voorstellingen in het paleis op de Dam, de gevel en 
het tuinhuis van het pand Herengracht 476, de gevel van het Mer-
curiusgebouw aan de Prins Hendrikkade, en het gevelbeeld en het 
glas-in-loodraam van het Scheepvaarthuis. Ook op verschillende 
andere plaatsen in Amsterdam is via deze allegorische voorstelling 
— soms via het beeld van Mercurius zelf en soms alleen via zijn staf 
— het belang van de handel verbeeldt (zie de figuren 4 a tot en met 
4r   zoals beschreven in   terzijde 2). 

Het woord ‘telgen’ in de titel van deze rede is bedoeld als knip-
oog naar het boek over de Telgen van Tinbergen door Van Dalen & 
Klamer (1996). In dat boek laten zij zien dat vele Nederlandse eco-
nomen zich geïnspireerd voelen door het werk van Jan Tinbergen. 
Het werk van Tinbergen is empirisch modelmatig en beleids-
gericht. Tinbergen vormt voor de jonge economen van vandaag 
een minder grote inspiratiebron dan voor de Nederlandse economen 
van mijn generatie. Helaas heeft Hermes de plaats van Tinbergen 
als inspiratiebron nog niet weten over te nemen. Even heb ik over-
wogen de rede de titel Erflaters van Hermes mee te geven, hiermee 
verwijzend naar het werk van de historici Jan Romein en zijn 
vrouw Annie Romein-Verschoor: Erflaters van onze beschaving — 
 Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Het bevat de biografieën van 

figuur 2 
De oude Beurs van Amsterdam door  
Job Adriaensz Berckheyde, 1670,  
in het Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam.
Rechts: detail met Mercurius van 
 Bartholomeus Eggers.
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documenteert de uitbreiding van de 
Beurs in 1668. De belangrijkste verande-
ring was de samenvoeging van de twee 
zuidelijke poortgebouwen tot één ge-
bouw met een classicistische gevel aan 
het Rokin. Tussen de twee doorgangen 
kwam het door Bartholomeus Eggers 
vervaardigde beeld van Mercurius te 
staan. Links tussen de twee open bogen 
is het beeld nog te zien, waarbij de 
 caduceus van Mercurius afsteekt tegen 
de helder door de zon beschenen gevels 
van het Rokin.

Het Paleis op de Dam bevat eveneens 
een beeld van Mercurius (figuur 4 a ). Het 
staat naast Diana, de godin van de jacht 
en de visserij. De beelden zijn gemaakt 
door Artus Quellinus, in de periode 
1650–1664. Mercurius is te herkennen 
aan de caduceus. Diana symboliseert 
de maan. De godenbeelden staan in de 
Burgerzaal, in een grote cirkel rondom 
de aarde, als middelpunt van het uni-
versum. Amsterdam is het middelpunt 
van de aarde. Amsterdam is dus ook het 
middelpunt van het universum ! 

Het Paleis op de Dam bevat als voor-
malig stadhuis van Amsterdam nog veel 
andere verwijzingen naar de bloei die 
de handel de stad heeft gebracht. Zo is 
de staf van Mercurius verwerkt in een 
ornament naast het beeld van Mercurius 
(figuur 4b  ). Aandoenlijk is ook de ver-
beelding van Mercurius als putto, naast 
een andere putto die de overvloed van 
de rijke oogst vertegenwoordigt (figuur 
4c ). Opmerkelijk zijn de beelden van 
de vrouwenfiguren die de vrede (van 
Munster, 1648) voorstellen. In hun ene 
hand houden zij de olijftak, als symbool 
van de vrede, en in de andere hand de 
staf van Mercurius, als symbool van de 
handel. Het tekent hoe de handel vooral 

in een periode van vrede tot bloei kan 
komen. Het beeld dat figuur 4 d toont, 
bevindt zich binnen in de grote zaal van 
het Paleis, en het beeld van figuur 4  e 
 staat buiten boven het timpaan aan de 
Damzijde van het paleis. Ook de Amster-
damse stedenmaagd in de Vierschaar 
— dat is de rechtszaal — in het voormali-
ge stadhuis houdt de staf van Mercurius 
in haar hand (figuur 4 f    ). In haar andere 
hand heeft zij het stadswapen en op haar 
hoofd draagt zij de keizerskroon.

Andere opvallende beeltenissen van 
Mercurius bevinden zich in het huis aan 
de Herengracht 476, dat tegenwoordig 
in gebruik is door het Prins Bernhard-
fonds. Dit huis van de medicus Francois 
de Vicq kwam gereed in 1670. Het staat 
in de Gouden Bocht van de Herengracht 
en was onderdeel van de stadsuitbrei-
ding van 1662. Het brede maar relatief 
lage huis telt slechts één verdieping 
 boven de beletage. De gevel bestaat uit 
een rijk gebeeldhouwde balustrade met 
siervazen en in het midden een wapen-
schild dat geflankeerd wordt door beel-
den van Mercurius en Venus (figuur 4 g   ). 
Achter in de tuin van dit pand bevindt 
zich een tuinhuis, waar een half liggende 
Mercurius is afgebeeld met in de ene 
hand de caduceus en in de andere hand 
een geldbuidel, waarbij hij uitziet 
op de rijkdom die de zeevaart brengt 
(figuur 4h  ). 

Op verschillende andere plaatsen in 
de binnenstad van Amsterdam zijn af-
beeldingen van Mercurius te vinden die 
symbool staan voor de betekenis van de 
handel. Bij de historische panden binnen 
de grachtengordel zijn dat de buste 
van Mercurius op de gevel van Singel 87 
(figuur 4 i  ), de zittende Mercurius bij 
de gevel van Singel 326 (figuur 4  j   ) en de 

figuur 4 
Afbeeldingen van Mercurius in Amsterdam.

[ a ] Het beeld van Mercurius in het Paleis  
op de Dam.

[ b ] Ornament met staf en gevleugelde  
helm van Mercurius in het Paleis  
op de Dam.

[ c ] Mercurius als putto in het Paleis  
op de Dam.
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[ e  ] De personificatie van de vrede  
(vrede van Munster, 1648) met olijf- 
tak en staf van Mercurius, op het  
Paleis op de Dam.

[ g ] Wapenschild met Mercurius en Venus aan de gevel van het huis  
Herengracht 476 uit 1670 van de medicus Francois de Vicq.

[ d ] De vrede van Munster in het Paleis op de Dam.

[      f      ] De Amsterdamse stedenmaagd  
in de Vierschaar (Rechtszaal) in  
het Paleis op de Dam. [ h ] Mercurius in de gevel van het tuinhuis van Herengracht 476.
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[ i ] Aan de gevel van Singel 87. [ k ] Op de gevel van Herengracht 462.[      j ] Aan de gevel van Singel 326. [ l ] In het timpaan van de beurs van  
Amsterdam, Beursplein 5.
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[ m ] In een nis van de beurs van Amsterdam op Beursplein 5.

[ n ] Symboliek van de  
handel met de staf van  
Mercurius in de golven, 
Martelaarsgracht 5.

[ o ] De Mercurius-symboliek op  
het poortgebouw van het  
Entrepot-dok, Kadijksplein.

[  p ] De gevel van  
het Mercurius-
gebouw met  
Mercurius,  
geflankeerd door 
personificaties van 
de stroom goden 
Amstel en IJ
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Economische wetenschap in Nederland

Het rijke verleden
Nederland kent op het gebied van de economiebeoefening een 
rijk verleden. Kenmerkend daarbij is de sterke band tussen theorie 
en praktijk. Waarschijnlijk heeft het met onze mentaliteit van 
nuchterheid en, toch ook, handelsgeest te maken dat de econo-
mische wetenschap vooral praktisch nut diende te hebben. Vanuit 
die gedachte zijn in mijn ogen Tinbergen en Holtrop de twee be-
langrijkste erflaters van de Nederlandse economie uit de vorige 
eeuw. Eigenlijk moet ik de koopmanszoon Nicolaas Pierson daar 
ook toe rekenen. Per slot van rekening was hij zowel een econoom 
met internationale publicaties op zijn naam als ook president van 
de Nederlandsche Bank, minister van Financiën — als zodanig 
 verantwoordelijk voor de invoering van de hypotheekrenteaftrek —, 
en minister-president. Maar dat is ver voor mijn tijd. De twee an-
dere erflaters, Tinbergen en Holtrop, heb ik wel eens mogen spreken 
( terzijde 5 ). Beiden waren uiterst gezaghebbende economen van 
internationale allure. Beiden ook waren gezichtsbepalend voor de 
economiebeoefening in Nederland. Tinbergen heeft voor zijn weten-
schappelijk werk de eerste Nobelprijs in de economie ontvangen. 
Holtrop vervulde als president van de Nederlandsche Bank (dnb), 
en later van de Bank voor Internationale Betalingen (bis) in Basel, 
een sleutelpositie in de wereld van het monetair beleid en het inter-
nationale bankwezen.  

Het arme heden
Economen met de statuur en reputatie van Holtrop en Tinbergen, 
die spraakmakend zijn in zowel de wetenschappelijke wereld als de 
internationale beleidsgremia, hebben we in Nederland niet meer. 
O ja, met de economiebeoefening in ons land is niets mis. Neder-
landse economen publiceren zeer regelmatig in de wetenschappe-
lijke toptijdschriften en maken deel uit van de internationale on-
derzoeksfamilies. Maar toonaangevend zijn ze niet, wellicht op een 
enkele uitzondering na zoals in de ruimtelijke economie. Het mees-
te onderzoek volgt de onderzoekslijnen die in de mode zijn bij de 

[ r ] Glas in loodraam in het Scheepvaarthuis met Mercurius in de  
baard van Neptunus door Willem Bogtman (detail).

[ q  ] Mercurius aan  
de gevel van het  
Scheepvaarthuis.
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‘global villages’ van het internationale gilde van onderzoekers. 
Men conformeert zich aan de vertoogcoalities binnen deze gesloten 
gemeenschappen en poogt een goede positie in de hiërarchie te 
 verwerven. Dat biedt de meeste kans het onderzoek goed gepu-
bliceerd te krijgen. Het gebruik van Nederlandse gegevens voor 
 empirisch onderzoek is daarbij geen noodzaak. Wanneer voor 
 andere landen betere gegevensbestanden beschikbaar zijn, is 
dat prima: dat vergroot de kans op publicatie. Dat de onderzoeks-
uitkomsten minder relevant zijn voor Nederland, wordt daarbij 
van ondergeschikt belang geacht. Kortom, het economisch onder-
zoek in Nederland mist een eigen gezicht, zoals dat voorheen 
met de op beleidsrelevantie gerichte econometrische modelbouw 
en monetaire analyse wel het geval was.

onderzoekscholen — Een reden van dit arme heden na het rijke 
verleden is de manier waarop de onderzoekscholen zich hebben 
ontwikkeld. Jo Ritzen, die in de periode 1989–1998 als minister 
het bewind over het wetenschapsbeleid voerde, probeerde met het 
oprichten van onderzoeksscholen het beste en belangrijkste onder-
zoek in Nederland te steunen. Zijn gedachte was dat er ongeveer 
tien van zulke scholen moesten komen. Daarmee zouden de “toppen 
op de hoogvlakte van het onderzoekslandschap” zichtbaar worden. 
Die hoogvlakte kreeg in ons vlakke land echter alleen maar een 
groot aantal kleine topjes. Uiteindelijk kwamen er ruim honderd 
erkende onderzoekscholen. Vrijwel alle onderzoekers wisten wel 
op een of andere manier aansluiting, en daarmee financiering, 
te vinden bij een van de onderzoeksscholen. Daarmee schoten de 
scholen het doel dat Ritzen ermee had voorbij, want lang niet al 
dat onderzoek was ‘top’. En nog belangrijker: het onderzoek in 
 Nederland kreeg hiermee geen eigen gezicht.

tinbergen instituut — Een goed voorbeeld is het Tinbergen 
 Instituut, de onderzoekschool in de economie. Ritzen zelf was, 
 vanuit zijn Rotterdamse periode, bij de oprichting van het instituut 
betrokken. Oorspronkelijk was het Tinbergen Instituut een gemeen-
schappelijke AIO-opleiding. Vervolgens is het uitgebouwd tot 
 onderzoeksinstituut om erkend te worden als onderzoeksschool. 

staande Mercurius op het pand Heren-
gracht 462 (figuur 4 k). Daarnaast is Mer-
curius afgebeeld aan de buitenzijde 
van de effectenbeurs op Beursplein 5, 
in het timpaan (figuur 4l   ) en in een nis 
aan de kant van De Bijenkorf (figuur 4m). 
Opvallend is de symboliek van de handel 
die verbeeldt is onder de daklijst van het 
pand aan de Martelaarsgracht 5, met de 
staf van Mercurius in de golven (figuur 
4n). Een soortgelijke symboliek wordt 
aangetroffen in het poortgebouw van het 
Entrepot-dok op het Kadijksplein (figuur 
4 o). In de pakhuizen van het Entrepot- 
dok konden handelaren hun waren op-
slaan zonder dat deze behoefden te wor-
den ingeklaard door de douane. In die 
zin had dit complex tot doel om de tran-
sitohandel te bevorderen; het kan van- 
uit dat gezichtspunt worden opgevat als 
een vorm van handelsinnovatie. 

Boven de gootlijst en het segment-
vormige fronton van het gebouw Mercu-
rius aan de Prins Hendrikkade staat een 
zinken beeld van de handelsgod Mercu-
rius, geflankeerd door personificaties 
van de stroomgoden Amstel en IJ (figuur 
4  p). De drie zijn, evenals de verloren 
 gegane beelden in de passage die deel 
uitmaakte van dit complex, gemaakt 
door F.   L. de Fernelmont. In 1993 vestigde 
het spiritueel centrum Oibibio zich in 
dit gebouw, dat eerst als winkelcentrum 
is gebouwd en later een hotel is gewor-
den; Oibibio ging begin 2001 failliet.

Het Scheepvaarthuis, eveneens gele-
gen aan de Prins Hendrikkade, werd in 

het begin van de vorige eeuw gebouwd 
als gemeenschappelijk kantoorgebouw 
van zes Amsterdamse rederijen. Het 
wordt algemeen gezien als het eerste 
gebouw dat geheel in de stijl van de 
 Amsterdamse school is opgetrokken 
en vormt daarvan een schitterend voor-
beeld. In 1912 heeft Johan Melchior van 
der Mey opdracht gekregen om het ont-
werp van het Scheepvaarthuis te maken. 
De gebroeders Van Gendt werden ver-
antwoordelijk voor de technische uit-
voering. Daarnaast zijn later de voor-
aanstaande Amsterdamse-School- 
architecten De Klerk en Kramer 
aangetrokken om aan het gebouw bij 
te dragen. In 1916 is het eerste gedeelte 
opgeleverd en in 1928 het tweede gedeel-
te. Mercurius tooit de gevel van dit ge-
bouw (figuur 4q  ). Bovendien bevindt 
zich in de hal van het Scheepvaarthuis 
een prachtig glas-in-loodraam, vervaar-
digd door Willem Bogtman. Het laat 
zien hoe Neptunus met zijn drietand 
de wereld domineert. In zijn baard be-
vindt zich Mercurius als god van de han-
del (figuur 4 r  ). Tegenwoordig is in het 
scheepvaarthuis het luxe Amrâth-hotel 
gevestigd. Het prachtige interieur is 
daarbij in zijn oude luister hersteld.

bronnen Naast de aangegeven  
literatuur zijn verschillende bronnen  
van internet gebruikt, waaronder 
 Wikipedia
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De focus van het onderzoek bij het Tinbergen Instituut was in de 
beginperiode een belangrijk punt van discussie. Ik heb daarbij eens 
voorgesteld het accent te leggen bij de onderzoeksgebieden van 
de naamgever: economische ontwikkeling en beleid. Het acroniem 
tripod — Tinbergen Research Institute for Policy and Develop-
ment — verbeeldde daarbij mooi de samenwerking tussen de drie 
universiteiten van het Tinbergen Instituut: de Universiteit van 
 Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Jean-Marie Viaene, indertijd bestuurslid, vond dat echter niet 
zo’n goed idee, omdat een ‘tripot’ in het Frans een louche speelhol 
betekent. Uiteindelijk is het Tinbergen Instituut een bundeling 
 geworden van alle goede, internationaal publicerende algemeen 
economen van de drie deelnemende universiteiten. In naam was 
het onderzoek tot voor kort nog wel in vier verschillende thema’s 
geordend, maar een echt speerpunt is er niet. Waarschijnlijk heeft 
het Tinbergen Instituut daarom pas laat van de knaw een officiële 
erkenning  als onderzoeksschool gekregen. Een kenmerkend inter-
nationaal aansprekend profiel ontbreekt. 

kijk op economische kennis — De profilering van het economisch 
onderzoek in Nederland komt ook aan de orde in het rapport van 
de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen, ofwel de 
commissie-Lubbers (1996, zie ook Lubbers et al. 1996). Dit rapport, 
Kijk op economische kennis, bespreekt de toekomst van het econo-
misch onderzoek ( terzijde 6 ). Nadrukkelijk kiest het rapport niet 
voor een onderzoeksgebied waarop de Nederlandse economen zich 
zouden moeten specialiseren. Het idee is dat de onderzoeksvraag 
in de toekomst zodanig onvoorspelbaar en aan veranderingen 
 onderhevig is, dat op één paard wedden niet verstandig is. Daaren-
tegen is een institutionele structuur nodig waarin het onderzoeks-
aanbod juist snel aan de vraag kan worden aangepast. Het betekent 
dat er, aldus de commissie, een betere aansluiting moet komen 
 tussen academische, op de theorie georiënteerde onderzoekers 
en toegepaste onderzoekers uit de praktijk. Daarbij zou met name 
de intermediair tussen theorie en praktijk wetenschappelijke hoog-
achting moeten verdienen. 

In de late oudheid ontdekten de Grieken 
in Egypte dat hun god Hermes overeen-
komsten vertoonde met de Egyptische 
god Thoth. In het hellenistische Egypte 
werden de twee dan ook vereerd als één. 
Zowel Thoth als Hermes waren in beide 
culturen de goddelijke vertegenwoor-
digers van de schrijvers en de magiërs. 
Zo werd deze gecombineerde godheid 
een beschermheer van de astrologie en 
de alchemie. Bovendien was het de taak 
van beide goden om de zielen van de 
 gestorvenen naar de onderwereld te be-
geleiden. Het centrum van de verering 
was de tempel van Thoth in Khemnu, 
een plaats die door de Grieken Hermo-
polis werd genoemd. De aldus ontstane 
twee-eenheid kreeg als naam Hermes 
Trismegistus en had een sterk menselijk 
voorkomen. De cultus rond Hermes 
 Trismegistus markeert het begin van 
wat nu hermetiek of hermetisme wordt 
genoemd. Het woord ‘hermetisch’ slaat 

dan ook op alles wat betrekking heeft 
op deze Hermes Trismegistus. De herme-
tiek heeft zich ontwikkeld gelijktijdig 
met en parallel aan het gnosticisme, het 
neoplatonisme en het vroege christen-
dom. Het is een belangrijke pijler van de 
Europese esoterie, met name sinds haar 
opleving in de renaissance. Het doel van 
de hermetiek is om de mens in te wijden 
in de verborgen werkelijkheid die zich in 
en achter de zichtbare werkelijkheid be-
vindt, om aldus via kennis van zichzelf 
en het universum tot een intuïtieve gods-
kennis en een persoonlijke, directe god-
servaring te komen. De combinatie van 
deze godskennis en -ervaring wordt de 
hermetische gnosis genoemd. De uit 
de hermetiek overgeleverde geschriften 
vormen samen de zogenaamde herme-
tica, die tot doel hebben om de mens te 
onderrichten in de weg naar gnosis.

bronnen Diverse websites 

De hermeneutiek (in het Grieks: ἑρμήνευειν; 
‘uitleggen’, ‘vertalen’) is een begrip uit 
de filosofie. De hermeneutiek is een al-
gemene theorie van de ervaring van het 
menselijk denken die gebaseerd is op de 
individuele interpretatie van een externe 
werkelijkheid. Oorspronkelijk ging het 
daarbij om de wijze waarop individuen 
gesproken en geschreven teksten inter-
preteren. Zo wordt in de theologie de 

hermeneutiek gezien als de wetenschap 
en de kunst van interpretatie van de 
 Bijbel. Later wordt de hermeneutiek niet 
meer alleen gezien als de kunst van het 
lezen van een tekst in de samenhang met 
wat de auteur met de tekst bedoelt, maar 
als de leer van het leven zelf. Het ‘Ver-
stehen’ is dan het bepalende element 
voor het begrip voor de zingeving aan 
het menselijk bestaan. In de loop van de 

hermetiek (of hermetisme)

hermeneutische economie
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Sleutelgebieden & topsectoren

De toekomstverkenning van de economische wetenschap door de 
commissie-Lubbers was bedoeld om bij te dragen aan het weten-
schaps- en technologiebeleid, dat de industrie- en innovatiepolitiek 
moest ondersteunen. In de afgelopen decennia heeft de industrie- 
en innovatiepolitiek echter het karakter gekregen van een jojo. 
Het reeds genoemde wrr-rapport Plaats en toekomst van de Neder-
landse industrie uit 1980 inspireerde tot een gericht beleid, gevoerd 
met het doel om Nederland kansrijk op de wereldmarkten te maken 
(wrr, 1980). Na de rsv-affaire en de parlementaire enquête over 
dit geldverslindende debacle, werd deze gerichte industriepolitiek 
afgeschaft en vervangen door een generiek beleid. De Adviesraad 
voor Wetenschap en Technologiebeleid kwam in 2003 echter weer 
met de aanbeveling om selectief te zijn en sterke sectoren te onder-
steunen: een beleid van ‘picking winners’. Het Innovatieplatform 
koos vervolgens vijf sleutelgebieden. 

Minister Verhagen van het indertijd nieuw gevormde Ministerie 
van Economie, Landbouw en Innovatie ( el & i ) zette de volgende 
stap. Op 4 februari 2011 stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer 
met de ambitieuze titel ‘Naar de top’. Hiermee gaf hij invulling aan 
de industrie- en innovatiepolitiek van het kabinet-Rutte / Verhagen, 
ofwel: het bedrijvenbeleid, zoals het nu heet. De bedoeling is om 
“een stimulerend beleid te ontwikkelen voor de huidige en toekom-
stige economische topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, 
tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en 
 creatieve industrie”. De vijf sleutelgebieden van het Innovatie-
platform zijn hiermee uitgebreid tot negen sectoren – een inflatie 
die doet denken aan hetgeen met de onderzoekscholen is gebeurd. 
Voor ieder van deze negen ‘topsectoren’ is een ‘topteam’ gefor-
meerd, dat bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegen-
woordiger uit de wetenschap, een hoge ambtenaar en een innova-
tieve topondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf. Uit de over-
heidbegroting is 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de 
door de topteams opgestelde actieagenda’s. Verschillende politieke 
partijen benadrukken in hun programma’s voor de parlements-

tijd heeft de hermeneutiek in de filosofie 
nog meer invullingen gekregen (Schleier-
macher, Dilthey, Heidegger, Gadamer).

De term ‘hermeneutiek’ is waarschijn-
lijk voor het eerst gebruikt door de Griek-
se dichter Homerus (circa 800 v.   Chr.) 
Hier ging het om de uitleg en de verta-
ling van berichten die de goden uit de 
Griekse mythologie aan mensen gaven. 
Homerus beroept zich daarbij op Her-
mes. In de oudheid was het voor de 
 Sofisten de kunst om op een juiste wijze 
redevoeringen te houden. In de dialogen 
van Plato is de hermeneutiek de methode 
waarmee Socrates probeert grip te krij-
gen op de ‘hogere’ wereld van de gedach-
ten en de ideeën, namelijk door middel 
van ‘lagere’ zaken zoals het dagelijks 
leven en specifieke redeneringen. Het 
neoplatonisme, met zijn getallenmys-
tiek, beschouwde de hermeneutiek als 
de kunst om de werkelijkheid op juiste 
wijze in getallen uit te drukken.

In het licht van de tegenwoordig weer 
oplaaiende discussie over de geldigheid 
van het rationaliteitspostulaat van het 
mainstream economisch denken, biedt 
de hermeneutiek twee alternatieven. 
In de eerste plaats dat de interpretatie 
van de waarneming afhankelijk is van de 
waarnemer (en de waargenomene) zelf 
zodat het geen hout snijdt om een waar-
neming te objectiveren aan de hand van 
een algemeen geldende theorie. Het 
 rationaliteitsbegrip heeft daarmee altijd 
betrekking op een subjectieve rationa-
liteit die per individu kan verschillen. 
Het tweede en modieuze alternatief dat 
de hermeneutiek biedt voor de main-
stream van de economische wetenschap, 
is dat alles met alles samenhangt. 
Deze holistische visie weerspreekt de 
methodologie om de werkelijkheid te 

verbeelden via modellen, of gedachte- 
experimenten, waarbij uitsluitend de 
belangrijkste verbanden een plaats in 
de analyse krijgen en minder belangrijk 
geachte verbanden worden buiten-
gesloten. 

In de economie heeft met name de 
Oostenrijkse school aandacht gegeven 
aan de hermeneutiek. Dit vanwege de 
door de aanhangers van deze school ge-
voelde beperkingen van het formalisme 
en de verwiskundiging van de main-
stream economie. Volgens deze econo-
mische hermeneutiek wordt de inter-
pretatie van economische verschijnselen 
gevormd door de voortdurende dialoog 
in de confrontatie tussen hetgeen de 
 economen aan kennis hebben verworven 
en hetgeen de individuen die onderwerp 
van studie zijn, zien als hun eigen inter-
pretatie van de wereld (Perrin, 2005). 
Het idee is dat de theoretische kennis 
van het verleden zoals die geboekstaafd 
wordt, geen enkele kennis over de echte 
wereld verschaft. Het geeft alleen infor-
matie over hetgeen de desbetreffende 
persoon over de wereld heeft verteld. 
Vanuit die gedachte benadrukt de her-
meneutiek het intersubjectieve karakter 
van iedere vorm van kennis uit het ver-
leden. Het betekent dat de kijk op de 
 wereld van degene die kennis levert op 
cruciale wijze afhangt van zijn of haar 
historische en culturele context. Vanuit 
de Oostenrijkse school is ook kritiek 
 gekomen op de moderne hermeneutiek. 
Zo stellen de hermeneutici dat, mocht 
deze er al zijn, de objectieve waarheid 
nooit ontdekt kan worden door de sub-
jectiviteit in de waarneming van elk per-
soon. Zo kan een lezer nooit weten wat 
een auteur bedoelde en zelfs die laatste 
kan zichzelf niet begrijpen, door de ver-
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verkiezingen van september 2012 de noodzaak om dit topsectoren-
beleid voort te zetten. 

De vraag is echter of de keuze voor de negen topgebieden wel 
terecht is. Is zo’n gericht beleid gewenst of is een generiek beleid 
beter? Economen zijn geneigd voor een generiek beleid te kiezen. 
Het bedrijfsleven zelf is veel beter in staat strategische beslissingen 
te nemen over innovatie en versterking van de concurrentiepositie 
dan de ambtenaren in Den Haag, zo is de redenering. 

Nederland handelsland

Bovendien heeft de keuze voor de negen onderscheiden sectoren 
en de daarbij noodzakelijke afbakening van de sectoren een on-
gewenste compartimentering van de bedrijvigheid tot gevolg. 
 Moderne denkbeelden op het gebied van de industriële organisatie 
en de netwerkeconomie benadrukken juist dat het onderscheid 
tussen bedrijfstakken en sectoren verdwijnt. Innovaties vinden 
plaats via creatieve verbindingen tussen verschillende bedrijven 
en disciplines. Dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen in 
de internationale handel in dit tijdperk van informatisering en 
 globalisering. Doordat transactiekosten afnemen, is het mogelijk 
productieketens steeds verder in onderdelen op te splitsen en die 
onderdelen daar te produceren waar dat het goedkoopst is. Zo-
doende vindt er een enorme fragmentatie van de productie plaats 
— denk aan het toenemend belang van outsourcing en onder-
aanneming. Handel wordt steeds meer een kwestie van handel 
in taken in plaats van handel in producten (Grossman &  Rossi- 
Hansberg, 2008). Waardecreatie ontstaat dan door deze wereld-
wijde taakverdeling zo goed mogelijk te organiseren. De kunst is 
de kosten van coördinatie hierbij zo laag mogelijk te houden. Dit 
betekent een afweging tussen de kosten van het zelf produceren en 
de productiekosten bij uitbesteding plus de coördinatie- of trans-
actiekosten die de uitbesteding met zich mee brengt. Dit is de 
 afweging in de ‘make or buy’- en locatiebeslissingen. Naarmate 
men erin slaagt om de transactiekosten van uitbesteding omlaag 
te brengen, zal eerder worden gekozen voor uitbesteding, en 

wardheid en verstrooidheid van elk 
mens. Het impliceert dat de moderne 
hermeneutiek (en deconstructivisme) 
dus zelf-contradictoir is en dat het lezen 
van hun auteurs volgens hun eigen 
 logica overbodig is.

Perrin (2005) poogt dit relativisme 
van de hermeneutiek om te buigen door 
een beroep te doen op het begrip ‘poly-
logie’ (‘polylogism’). Hiermee wordt 
 bedoeld dat er tussen verschillende groe-
pen  individuen substantiële verschillen 
bestaan in de logische structuur van hun 
denken. Het betekent dat personen die 
tot verschillende groepen behoren, 
 verschillende wetten van de logica kun-
nen hanteren. Dat wil overigens nog niet 
zeggen dat er geen onderscheid tussen 
de verschillende logische systemen te 
maken valt. Op het ene moment kan een 
bepaalde logische redenering van een 
econoom meer waarde hebben dan op 
een ander moment. In die interpretatie 
herinnert de hermeneutiek ons er alleen 
aan dat elke theorievorming cultureel 
bepaald is. 

Het lijkt voor de hand te liggen dat er 
een verband is tussen de hermeneutiek 
en de gedragseconomie (‘behavioural 
economics’), aangezien deze economi-
sche leer, die een toenemende popula-
riteit geniet, het rationaliteitspostulaat 
weerspreekt (Mata, 2010). De leer van 
de rationele keuze en de hermeneutiek 
lijken in die zin binnen de economie en 
de sociale wetenschappen concurreren-
de en elkaar uitsluitende methoden van 
kennisverwerving. Koppl & Whitman 
(2004) laten echter zien dat de spanning 
tussen deze beide methoden kan worden 

weggnomen. Het punt is hier dat de 
 rationele keuzetheorie geldig is binnen 
een bepaald systeem. Het probleem daar-
bij is dat de beperkingen van het systeem 
niet altijd zo strikt zijn dat de rationele- 
keuzetheorie geldig blijft. Ook de be-
perkingen van het systeem hebben een 
subjectieve component. Maar binnen 
die beperkingen heeft, aldus Koppl & 
Whitman, de rationele-keuzetheorie 
veel te bieden. Een fusie tussen de her-
meneutiek en de rationele-keuzetheorie 
zou veel van de beperkingen van beide 
methoden kunnen opheffen en kan leiden 
tot beter bruikbare theorieën van het 
menselijk gedrag.

Hierbij dient de kanttekening te wor-
den geplaatst dat de rationele-keuze-
theorie op geaggregeerd niveau een an-
dere betekenis heeft dan op het niveau 
van het individu. De mainstream econo-
mische theorie staat wel degelijk toe dat 
op microniveau keuzes niet rationeel 
verklaarbaar zijn. Het gaat erom dat op 
geaggregeerd niveau geen systematische 
fouten worden gemaakt ten opzichte van 
wat vanuit de optimalisering van prefe-
renties als rationeel wordt gezien. Boven-
dien kunnen de preferenties op micro-
niveau per individu verschillen, en zelfs 
onderhevig zijn aan schommelingen en 
bevliegingen, zodat er vanuit het per-
spectief van de rationaliteit geen peil 
op te trekken lijkt. Hermeneutiek en 
 gedragseconomie vormen dan voor 
de hand liggende alternatieven om 
het gedrag te verklaren. Een bruikbare 
verklaring voor ontwikkelingen op ge-
aggregeerd niveau leveren zij echter 
niet op.
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dus voor verdere fragmentatie van de productieketen. Daardoor 
 dalen de totale productiekosten en neemt de productiviteit toe. 
Omdat nu transacties plaatsvinden die eerder vanwege te hoge 
transactiekosten niet mogelijk waren, neemt het aantal trans- 
acties — de handel — toe en worden de transactiekosten per saldo 
belangrijker.

Dat geldt vooral voor een economie die op de regievoering over 
dergelijke transacties is gericht. Dit inzicht staat centraal in het 
wrr-project over Nederland handelsland (wrr, 2003; zie ook 
Den Butter, 2007). Het feit dat Nederland een handelsnatie is, 
 manifesteerde zich al in volle glorie in onze Gouden Eeuw, zoals 
de afbeeldingen in het voorgaande tonen. Nederlanders zijn, zoals 
gezegd, ‘telgen van Hermes’, die goed weten hoe ze de transactie-
kosten laag moeten houden en daarmee waarde weten te creëren. 
Dat zijn de competenties die in ons land welvaart hebben gebracht. 
Het is daarom niet nodig om sleutelgebieden of topsectoren te be-
noemen, maar veeleer om goed te beseffen wat voor Nederland de 
competenties zijn die we voor onze concurrentiekracht in de wereld 
van morgen nodig hebben. In plaats van over sleutelgebieden of top-
sectoren is het beter te spreken over sleutelcompetenties.

De vraag dringt zich hierbij op of de keuze voor sleutelcompe-
ten ties op basis van historisch besef niet het zelfde nadeel kent als 
kiezen voor topsectoren of sleutelgebieden: namelijk dat het een 
keuze van bovenaf is die flexibiliteit, zoals bepleit in het rapport 
Kijk op economische kennis, beperkt. Dit is in mijn ogen niet het 
 geval. Immers, de kennis om transactiekosten laag te houden en 
daarmee waarde te creëren vereist juist grote flexibiliteit en het 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Goed handelaarschap 
en goed ondernemerschap liggen in elkaars verlengde. In dat op-
zicht zijn historisch gegroeide verschillen in competenties wel 
 degelijk relevant. Ondernemerschap blijkt nogal padafhankelijk 
(Lindquist et al., 2012), dat wil zeggen dat kinderen van ondernemers 
vaker zelf ondernemer worden dan anderen. Bovendien spelen 
juist comparatieve voordelen vanwege verschillen in competenties 
een belangrijke rol in de moderne handel (Grossman & Maggi, 
2000).    

Een goede herinnering voor mij is dat ik 
twee van de belangrijkste Nederlandse 
erflaters van de economie uit de vorige 
eeuw persoonlijk heb mogen spreken. 

Tinbergen — Mijn ontmoeting en gesprek 
met Tinbergen vond plaats onder nogal 
bizarre omstandigheden. Het was op 
21 januari 1993, na de opening van het 
Rotterdamse pand van het Tinbergen 
Instituut. Omdat ik als Amsterdams 
 directielid van het instituut weinig 
 directe bemoeienis met die opening had, 
en omdat ik beschikte over een ruime 
auto, was het mijn taak om Tinbergen 
van Rotterdam terug naar zijn huis in 
Den Haag te brengen. Nu kende ik de 
weg in Den Haag niet, maar men had mij 
verzekerd dat Tinbergen de weg naar 
zijn huis wel wist te vinden. Hoe dat ook 
zij, we zijn hopeloos verdwaald. Daar 
kwam bij dat het spitsuur was en dat 
 Tinbergen al zeer broos en oud was. 
Hij praatte zo zacht dat ik hem alleen 
kon verstaan door hem aan te kijken. 
En dat is wat moeilijk tijdens de avond-
spits. Op een gegeven moment zag 
 Tinbergen een tram rijden en hij vroeg 
mij die te volgen. Hij was immers ge-
wend in Den Haag met het openbaar ver-
voer te reizen en niet met de auto. Maar 
een tram volgen in Den Haag tijdens 
de spits is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, zeker wanneer die via de vrije 
trambaan een park induikt. Ondertussen 
had Tinbergen mij wel met enthousiasme 
verteld over zijn bemoeienis met de ser. 
Hij verhaalde hoe hij in de jaren 50 eraan 
had bijgedragen dat de vakbeweging 

rekening was gaan houden met de 
 macro-economische situatie en daarmee 
oog had voor het maatschappelijk 
 belang. Kortom, hij is een belangrijk 
 architect van het polderoverleg in ons 
land, iets wat ik daarvoor niet zo besefte. 
Sindsdien spreek ik dan ook van de 
 ‘polder van Tinbergen’ (Den Butter, 
2003, 2011a). 

Uiteindelijk wisten we de woning van 
Tinbergen te bereiken. Men had mij de 
instructie gegeven Tinbergen niet te 
 helpen. Dat wilde hij niet. Hij moest 
zijn tas — een oude, wat verfomfaaide 
schooltas — zelf dragen. Met schroom 
ben ik iets verder de straat ingereden 
en zag met ontroering hoe deze levende 
economische legende als oude, breek-
bare man in het donker eenzaam en ge-
bogen zijn woning binnenging. 

Holtrop  — Het gesprek met Holtrop, in 
1981, vond plaats in een andere context 
en sfeer. Holtrop was gevraagd om in een 
uitgave van het tijdschrift Openbare Uit-
gaven een bijdrage te leveren naar aan-
leiding van het emeritaat van Goedhart 
als hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. Goedhart was nauw betrok-
ken geweest bij de uitwerking van de 
monetaire analyse van Holtrop. Hij was 
ook oprichter van het tijdschrift Open-
bare Uitgaven. De bedoeling was dat ik, 
als medewerker van de Nederlandsche 
Bank, Holtrop bij dat artikel zou helpen. 
Indertijd waren we bij de Bank in een 
vergevorderd stadium met de bouw van 
morkmon, het kwartaalmodel van de 
Bank. Een belangrijke doelstelling van 

gesprekken met  tinbergen & holtrop
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worden gezien, en niet als een bedreiging, zoals dat rond 2005 in 
Duitsland het geval was (de Bazaar-economie;  terzijde 8). Over 
de toename van de wederuitvoer wordt wel eens wat laatdunkend 
gesproken, met het argument dat het zou gaan om milieuvervuilend 
dozenschuiven zonder veel toegevoegde waarde. Kennelijk levert 
de wederuitvoer wel degelijk voldoende toegevoegde waarde op 
in verhouding tot de tijd en het geld die het kost. Zouden Neder-
landers hier niet aan verdienen, dan zouden ze zich immers niet 
met wederuitvoer bezighouden. De handelsinnovaties die bij-
dragen aan de waardecreatie via wederuitvoer en de logistieke 
dienst verlening, vereisen bovendien veel specifieke kennis en 
zijn vaak technologisch geavanceerd. En de overheid heeft een 
rol bij het  bevorderen van deze handelsinnovaties (Den Butter 
et al., 2012). 

Opmerkelijk is dat in de beleidsanalyse en in het economen-
debat in ons land nauwelijks belangstelling bestaat voor de trans-
actiekosten zoals hierboven bedoeld. Transactiekosten spelen 
 hoegenaamd geen rol in de modellen van het Centraal Planbureau 
(Den Butter, 2010). De politieke partijen hebben nauwelijks oog 
voor de extra groei die een goede benutting van onze handels-
kennis en van ons innovatief vermogen om de transactiekosten 
te verlagen, kan opleveren. (Den Butter, 2012c). Ook in het onder-
wijs blijven de transactiekosten en het belang daarvan voor de 
 economie buiten beeld. De leerboeken besteden vooral aandacht 
aan productie, inkomensvorming, inkomensverdeling en inkomens-
besteding. Handelstransacties, coördinatie en prijsvorming wor-
den daarbij geacht kosteloos te zijn en zonder fricties plaats te 
 vinden. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid. Handel 
is niet gratis. Het laag houden van transactiekosten levert voor 
een handelsland een comparatief voordeel op. Het wrr-rapport 
 Nederland handelsland onderscheidt ‘harde’ en ‘zachte’ transactie-
kosten. De harde transactiekosten, zoals transportkosten en hef-
fingen, zijn meestal goed zichtbaar en te berekenen. Bij de zachte 
transactiekosten is dit anders. Daarbij gaat het om kosten van 
 communicatie en miscommunicatie, overbruggen van culturele 
verschillen, ongeschreven regels, opbouw van reputatie, infor-
matiekosten en dergelijke. In dit tijdperk van globalisering en frag-

Terwijl in theorie het onderscheid tussen 
echte productiekosten en transactiekosten, 
die op de coördinatie van de productie 
betrekking hebben, makkelijk te maken 
valt, levert dit onderscheid in de praktijk 
problemen van definitie en meting op. 
Dat geldt zeker voor de afbakening van 
productiekosten en transactiekosten op 
macroniveau. Ondanks deze problemen 
van definitie en meting van transactie-
kosten zijn er toch pogingen gedaan om 
de omvang van de transactiekosten op het 
macroniveau te schatten. Op basis van de 
methodologie van North & Wallis (1986), 
berekende De Vor (1994) dat de transactie-
kosten in 1990 in Nederland bijna 53 pro-
cent van de productiewaarde van ons land 
uitmaakten. Het betekent dat meer dan 
de helft van de toegevoegde waarde van de 
Nederlandse productie aan transacties is 
toe te schrijven. In de periode 1960–1990 
namen de totale transactiekosten toe met 
ongeveer 9 procentpunten. Dit is volledig 
toe te schrijven aan een toename in de 
 private sector. Volgens de meting van De 
Vor zijn de kosten in de private sector (in 
1990) meer dan vijf keer zo hoog als in de 
collectieve sector. Van Dalen & Van Vuuren 
(2005) stellen op basis van beroepsgege-
vens van het cbs vast dat in Nederland 
ongeveer 25 procent van de werknemers 
in transactiebanen werkzaam is. Dit per-
centage wordt 29 procent wanneer ook 
de werknemers in de transportsector wor-
den meegerekend. Hierbij is echter geen 
rekening gehouden met de tijd die mede-
werkers in productiebanen besteden aan 
coördinatie. In dat verband beweren 
 Klamer & McCloskey (1995) dat één kwart 

van de totale productiewaarde van een 
land betrekking heeft op praten en over-
tuigen. Zonder dat kan de ‘echte pro-
ductie’ niet plaatsvinden.

In hun overzichtartikel over ‘handels-
kosten’ illustreren Anderson & Van Win-
coop (2004) de omvang van deze kosten 
aan de hand van wat het belastingequiva-
lent is in relatie tot de eigenlijke produc-
tiekosten. Dat wil zeggen: welke belasting-
premie zou gelden wanneer alle handels-
kosten een belasting op de eigenlijke 
productiekosten zouden zijn. Anderson 
en Van Wincoop gaan daarbij uit van een 
ruime definitie van handelskosten, die de 
meeste transactiekosten omvat zoals in dit 
terzijde wordt bedoeld. Hun voornaamste 
conclusie is dat de handelskosten om-
vangrijk zijn en sterk van geval tot geval 
kunnen verschillen. Als voorbeeld noemen 
zij de berekening van Feenstra (1998) over 
de Barbiepop. De directe productiekosten 
van de pop zijn $  1, maar zo’n pop wordt in 
de VS verkocht voor ongeveer $ 10. De ex-
tra kosten betreffen vervoer, marketing, 
groothandel en verkoop via de detail-
handel. Dit komt neer op een ‘belasting-
premie’ van maar liefst 900 procent. In 
hun eigen (ruwe) berekeningen komen 
Anderson & Van Wincoop tot een belas-
ting equivalent voor representatieve han-
delskosten in industrielanden van 170 
 procent. Dit percentage laat zich als volgt 
opsplitsen: 21 procent vervoerskosten, 
44 procent kosten vanwege handelsbelem-
meringen bij grensoverschrijding en 
55 procent kosten van groothandel en 
 detailhandel (2,7 = 1,21 * 1,44 * 1,55).

berekeningen van het aandeel  
van transactiekosten op macroniveau
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mentatie van de productie neemt juist het belang van deze zachte 
transactiekosten toe. Met name de kennis en kunde om de zachte 
transactiekosten laag te houden levert concurrentiewinst op. 
Dat is waaraan handelaars en intermediairs hun marges ontlenen 
en waarmee zij waarde creëren. Dat is waar de wederuitvoer toe-
gevoegde waarde oplevert. De stelling van het wrr-rapport is dat 
een handelsland zoals het onze dit comparatieve voordeel van het 
laag kunnen houden van transactiekosten zoveel mogelijk moet 
uitbaten. Deze kerncompetentie wordt aangeduid als transactie-
management (  terzijde 9 ). Een aanwijzing dat Nederlandse hande-
laars altijd al een goede intuïtie voor transactiemanagement heb-
ben gehad, krijgen we uit de opmerking van Adam Smith (1763, 
 Lectures on Jurisprudence) dat Nederlanders goed te vertrouwen 
zijn en zich aan hun woord houden: 

Whenever commerce is introduced into any country probity 
and punctuality always accompany it. These virtues in a rude 
and barbarous society are almost unknown. Of the nations 
of Europe, the Dutch, the most commercial, are the most faith-
ful to their word. The English are more so than the Scotch, 
but much inferior to the Dutch, and in some remote parts of 
this country they are far less so than in the more commercial 
parts of it.

De reputatie van betrouwbaarheid draagt in sterke mate bij tot het 
verlagen van de zachte transactiekosten in handelstransacties. 
 Opmerkelijk in het bovenstaande citaat van Adam Smith is de snier 
die hij zijn eigen volk, de Schotten, geeft door hun onbetrouwbaar-
heid te benadrukken. Overigens is de betrouwbaarheid van de 
 Hollandse handelaar niet altijd even groot geweest. Zo vulden de 
Hollandse boeren in de negentiende eeuw het onderste deel van 
 vaatjes boter op met wat anders, bijvoorbeeld zaagsel. Deze blijk 
van onbetrouwbaarheid bracht groot verlies voor de Nederlandse 
boterhandel (Geluk, 1967). Het toont dat de reputatie van betrouw-
baarheid in de handel het karakter heeft van een collectief goed. 
Daarom is het aan de overheid om erop toe te zien dat individuele 
handelaars die reputatie niet te grabbel gooien. 

In het begin van deze eeuw stond de 
Duitse economie er slecht voor. De groei 
stagneerde en de werkloosheid was rond 
2005 opgelopen tot bijna 5 miljoen per-
sonen. Dat was niet alleen een gevolg van 
de vereniging met Oost-Duitsland, want 
ook in West-Duitsland vertoonde de 
werkloosheid een stijgende trend, van 
ongeveer 1,5 miljoen in 1990 tot ongeveer 
3 miljoen in 2005. Ondertussen was er 
zo op het eerste gezicht niets mis met de 
concurrentiekracht van Duitsland. Nog 
altijd, en zelfs sterker dan voorheen, was 
Duitsland wereldkampioen in de export, 
met een flink betalingsbalansoverschot. 
Dit bracht Sinn (2005, 2006) ertoe de 
Duitse economie van destijds te karak-
teriseren als een ‘bazaareconomie  ’. Het 
idee was dat Duitsland steeds meer ge-
bruik maakte van de productiemogelijk-
heden in lage-lonenlanden, terwijl in het 
eigen land slechts de kapitaalintensieve, 
op export gerichte assemblage van in het 
buitenland geproduceerde onderdelen 
plaatsvond. Het was net zoals in de Oos-
terse bazaar waar de goederen van elders 
worden aangevoerd en worden verkocht 
aan de bezoekers van de bazaar, die ze 
vervolgens weer naar buiten meenemen. 
Het betekende dat de vraag naar produc-
tiearbeid in Duitsland snel terugliep. 
Dat bood, volgens Sinn, een verklaring 
voor de oplopende werkloosheid, te meer 
daar de loonverhoudingen star waren 
en de arbeidsmarkt daardoor weinig 
flexibel. De oplossing die Sinn voorstel-
de, was de loonstarheden te doorbreken 
en de arbeidsmarkt te flexibiliseren, 

waardoor de productie weer in eigen 
land kon plaatsvinden en de  transactie- 
economie van de bazaar werd afge-
bouwd. Deze laatste aanbeveling staat 
overigens haaks op het argument van 
deze rede om, althans in Nederland, juist 
de kracht van de transactie-economie 
zoveel mogelijk te benutten en op dit ge-
bied niet tegen de stroom van de wereld-
wijde globalisering en fragmentatie van 
productie in te willen roeien. 

Tegenwoordig is er in Duitsland 
 weinig kommernis meer over de bazaar-
economie. Behalve dat Duitsland nog 
steeds wereldkampioen export is, be-
hoort het land qua groei en daling van 
de werkloosheid ook tot de sterkste eco-
nomieën van de wereld. Deze gunstige 
ontwikkeling kan volgens verschillende 
Duitse bronnen ( Möller et al., 2009; 
Gartner & Klinger, 2010; Eichhorst et al., 
2010) voor een belangrijk deel op het 
 conto worden geschreven van de veran-
deringen op het gebied van de arbeids-
markt en de sociale verzekeringen. Deze 
zijn gebaseerd zijn op de aanbevelingen 
van de Hartz-commissie, een commissie 
onder voorzitterschap van Peter Hartz, 
indertijd personeelsdirecteur van Volks-
wagen. Toen deze commissie in 2002 
haar eerste aanbevelingen deed, was er 
nog enige scepsis over de voorgestelde 
maatregelen om de werkloosheid in 
Duitsland met 2 miljoen personen te 
 verminderen (Den Butter, 2002). De aan-
bevelingen zijn in vier ronden uitge-
werkt in concrete maatregelen om de 
Duitse arbeidsmarkt te flexibiliseren 

duitsland: van bazaareconomie 
naar arbeidsmarktwonder
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Het toekomstbeeld van de globalisering is een verdergaande 
fragmentatie van de productie en opsplitsing van de productie-
ketens in verschillende schakels. In toenemende mate zal sprake 
zijn van uitbesteding aan buitenlandse leveranciers of dochter-
ondernemingen in het buitenland. Handel krijgt, zoals gezegd, 
steeds meer het karakter van handel in taken. Daarbij zijn er twee 
vormen van innovatie die de productiviteit verhogen. In de eerste 
plaats de product- en procesinnovaties die de efficiëntie van de 
productie binnen de schakels vergroten. Dit is de traditionele 
vorm van innovatie volgens de economische groeitheorie. De 
tweede vorm van innovatie is het verbeteren van de coördinatie 
tussen de schakels door de transactiekosten te verlagen. In dat 
 geval verlegt een bedrijf, of een land, de aandacht naar de regie-
voering over de productieketen. Dat typeert een transactie- 
economie. Het zijn de eerder genoemde handelsinnovaties die 
voor een goede concurrentiepositie zorgen. Dergelijke innovaties 
hoeven niet technologisch geavanceerd te zijn. Zo dragen ze er 
 bijvoorbeeld toe bij dat Neder land nog steeds de regie in handen 
heeft over de bloemenhandel (Bunte et al., 2009). In het geval 
dat het bij de handelsinnovatie om standaardisering gaat, is het 
van belang dat verschillende partijen ertoe worden gebracht één 
uniforme standaard te gebruiken. Het is meer een kwestie van 
 organisatie dan van technologisch vernuft. 

Waardevol verbinden
Dat neemt niet weg dat voor goed handelaarschap ook een uit-
stekende technische kennis nodig is. Productontwikkeling via 
technologische vernieuwing en precieze kennis over hoe een pro-
duct gemaakt, of een dienst geleverd, moet worden, is essentieel 
om te bepalen waar dat product of die dienst tegen de laagste 
 kosten kan worden geleverd, en waar dat product of die dienst 
 tegen de hoogste prijs kan worden verkocht. Het maakt dat Neder-
land handelsland niet los staat van Nederland kennisland. Neen, 
Nederland handelsland en Nederland kennisland vormen twee 
zijden van dezelfde medaille. Juist het waardevol verbinden van 
technologische kennis en handelskennis is kenmerkend voor een 
handelsland. Dit vormt ook een wezenlijk aspect van transactie-

en te activeren. Vooral de veranderingen 
in de laatste ronde in 2005, die bekend 
staan als Hartz IV, waren zeer ingrijpend 
en hebben in belangrijke mate bijgedra-
gen aan wat sommigen nu als het Duitse 
arbeidsmarktwonder beschouwen. 

Karakteristiek voor Hartz IV is dat 
een verschuiving plaatsvond van het 
 Bismarck-model van sociale zekerheid, 
met een aan het loon en arbeidsverleden 
gerelateerde werkloosheidsverzekering, 
naar het Beveridge-model van sociale 
voorzieningen. In het nieuwe stelsel van 
Hartz IV is de hoogte en vooral ook de 
duur van de werkloosheidsuitkeringen 
sterk teruggebracht. Toegevoegd is een 
soort basisvoorziening voor langdurig 
werklozen en anderen die actief op 
zoek zijn naar een baan. Deze basis-
voorziening wordt gefinancierd uit de 
algemene middelen en er geldt een ver-
mogenstoets. Deze uitkering is gekop-
peld aan een actieve arbeidsbemiddeling 
en de verplichting om aangeboden banen 
te aanvaarden. Daarnaast is er nog een 
op de individuele behoeften toegesneden 
systeem van bijstandsregelingen. Dit 
alles is overigens geen vetpot: de hervor-
mingen van de arbeidsmarkt volgens 
Hartz IV zijn in Duitsland dan ook niet 
populair. 

Toch is het sinds 2005 langzaamaan 
beter gegaan met de Duitse arbeids-
markt en de Duitse economie. Daarbij 
geldt dat dit soort drastische verande-
ringen tijd nodig heeft om door te wer-
ken: iets soortgelijks heeft zich in Neder-
land voorgedaan na het akkoord van 
Wassenaar. Ook toen duurde het nog een 
paar jaar voordat de Hollandse ziekte 
(‘Dutch disease’) omsloeg in het Hol-
landse wonder (‘Dutch miracle’). Inmid-
dels is in Duitsland, volgens gegevens 

van mei 2012, de werkloosheid gedaald 
tot iets boven de 2,8 miljoen personen. 
Ten opzichte van de top van 2005 is dit 
een daling van meer dan 2 miljoen. 

De gegevens over de Duitse arbeids-
markt tonen twee redenen voor deze 
gunstige ontwikkeling. In de eerste 
plaats heeft de flexibilisering van de 
 arbeidsmarkt geresulteerd in een flinke 
loonmatiging. De loonkosten zijn in de 
periode na Hartz IV nauwelijks gestegen. 
Het resultaat is dat de loonkosten per 
eenheid product in Duitsland relatief 
laag zijn in vergelijking met die in andere 
eurolanden. In de tweede plaats heeft de 
activering van de arbeidsmarkt de struc-
turele werkloosheid omlaag gebracht. 
Dit blijkt uit het feit dat de koppeling 
van de werkzoekenden aan vacatures 
sterk is verbeterd. 

Dankzij deze modernisering van de 
arbeidsmarkt heeft Duitsland ook de 
kredietcrisis en de daarmee verbonden 
diepe conjuncturele inzinking betrekke-
lijk goed doorstaan. Net als in Nederland 
is de werkloosheid tijdens de krediet-
crisis in Duitsland veel minder sterk op-
gelopen dan op basis van eerdere ontwik-
kelingen was voorspeld. Dit kan slechts 
ten dele worden toegeschreven aan de 
regeling voor deeltijd werkloosheids-
voorziening. Ook anderszins was er in 
Duitsland een grote flexibiliteit in het 
aantal gewerkte uren. Dat heeft voor een 
belangrijk deel de door de crisis gedaal-
de arbeidsvraag opgevangen, zodat het 
niet nodig was werknemers te ontslaan. 
Ondanks de groeivertraging vanwege de 
eurocrisis wordt voor Duitsland ook voor 
2012 en 2013 een verdere daling van de 
werkloosheid voorzien. Daarbij komt dat 
Duitsland, ondanks de waarschuwing 
van Sinn, steeds verder voortgaat op het 
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management. De Chinezen hadden daar in de zeventiende eeuw 
al oog voor. Volgens hen:

[…] zijn de Hollanders hebzuchtig en geslepen, hebben veel 
kennis van kostbare waren en zijn knap in het streven naar 
voordeel; om winst ontzien zij zelfs hun leven niet en geen 
plaats is zover of zij gaan er naartoe. […] Ook zijn deze lieden 
zeer bekwaam en vindingrijk, zij maken zeilen als spinnen-
webben, die naar alle kanten kunnen draaien om de wind op 
te vangen, zodat zij in elke richting de wind mee hebben […]
( Zandvliet et al., 2002, blz. 19-20) 

Het citaat toont dat sinds eeuw en dag het Nederlandse ingenieurs-
schap verbonden is geweest met de handel. Ook voor een handels-
land zijn hoogopgeleide bèta’s onontbeerlijk, zij het dat de markt 
voor echte nerds volledig internationaal is en dat daaruit geput 
kan worden. Wat ons land nodig heeft zijn bèta’s met overzicht en 
gevoel voor regievoering. In dat verband spreek ik van ‘bèta-plus’. 
Deze combinatie van technologische kennis en handelskennis 
 tekent ook de bedrijvigheid van onze multinationals Shell, Philips 
(zie Anton Philips) en Unilever. Kortom, nodig is wat in het Neder-
lands zo typerend tot uitdrukking wordt gebracht met: een goede 
kennis van zaken. 

In feite hebben de multinationals uit de maakindustrie, die 
op vele markten in de wereld actief zijn en die daar een groot assor-
timent aan producten verkopen, in belangrijke mate het karakter 
van handelsondernemingen. Zo blijkt uit onderzoek dat een grote 
meerderheid van de in België internationaal opererende productie-
bedrijven producten verkoopt die ze niet zelf hebben geprodu-
ceerd (Bernard et al., 2012). Dit is voor drie kwart van de producten 
en voor 30 procent van de uitvoerwaarde het geval. Een reden voor 
dit grote aandeel van de ‘carry-along trade’ — een soort doorverkoop-
handel waarbij meer van een product wordt verkocht dan zelf is 
 geproduceerd – vormt het schaalvoordeel dat de combinatie van 
technologische kennis en handelskennis biedt voor het vermarkten 
van deze producten. Shell is hiervan eveneens een voorbeeld: vol-
gens het jaarverslag 2011 heeft deze multinational slechts 46 pro-

pad van een typische productie-economie 
naar een transactie-economie, of zo men 
wil, een bazaareconomie. Van de totale 
werkgelegenheid van 41,5 miljoen werkt 
nog maar 7,5 miljoen in de industrie. 
Het neemt niet weg dat Duitsland nog 
veel meer dan Nederland een industriële 

natie is. Toch blijkt de geleidelijke ont-
wikkeling in de richting van een bazaar-
economie het Duitse arbeidsmarkt-
wonder niet in de weg te zitten. Integen-
deel.

Transactiemanagement geeft een ver-
volg aan de aloude traditie van Neder-
land als handelsland (wrr, 2003) om 
handelstransacties te bevorderen door 
de transactiekosten laag te houden. 
De veronderstelling is dat Nederland 
en de Nederlanders een comparatief 
voordeel hebben in het tot stand brengen 
van transacties tegen lage kosten. Het 
oogmerk van transactiemanagement is 
dan ook om waarde in transacties te 
 creëren door de transactiekosten zo laag 
mogelijk te houden (Den Butter, 2009, 
2012b). De oorsprong ligt in de algemene 
economie, waarbij de denkwijze is ver-
taald naar de management- en organisa-
tiewetenschap. Transactiemanagement 
benadrukt het belang om de kennis op 
het gebied van waardecreatie via trans-
acties te vernieuwen en aan te passen aan 
de regierol zoals ons land die meer en 
meer gaat spelen. In die zin is transactie-
management een vanuit de economische 
theorie van de transactiekosten onder-
bouwde methode die kennis biedt voor 
specifieke praktijksituaties. Hierbij legt 
transactiemanagement een verbinding 
tussen het gedachtegoed van ‘trans-
action cost economics’ (Coase, 1937, 
2005; Williamson, 1979, 1985, 1998, 2000), 

de institutionele economie (North, 1991) 
en moderne denkbeelden uit de algemene 
economie over de organisatie van de 
 productie (Antràs & Rossi Hansberg, 
2009). In die zin is transactiemanagement 
te karakteriseren als onderdeel van de 
nieuwe institutionele economie (Ménard, 
2005).

Het oogmerk van transactiemanage-
ment is waardecreatie, zowel voor afzon-
derlijke bedrijven als voor de maatschap-
pij als geheel. Het is een nieuwe naam 
voor iets waar we in Nederland van ouds-
her goed in zijn. Daarmee vormt trans-
actiemanagement voor Nederland een 
competentie die in dit tijdperk van glo-
balisering steeds belangrijker wordt. 
Immers, globalisering brengt met zich 
mee dat de productieketen steeds verder 
wordt opgesplitst (‘the great unbund-
ling’; zie Baldwin, 2005). Delen van de 
keten worden daar geproduceerd waar 
dat tegen de laagste kosten kan. Lands-
grenzen vervagen, zodat de handel in 
producten en diensten meer en meer een 
internationaal karakter krijgt. De pro-
ductie raakt steeds verder gefragmen-
teerd. Dit alles leidt tot een enorme toe-
name van het aantal handelstransacties, 
zowel tussen als binnen bedrijven. Op-

transactiemanagement
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cent van de verkoop van olieproducten via eigen raffinage en 
25 procent uit eigen winning verkregen. De rest is ingekocht en 
doorverkocht. 

Een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut

Een aanbeveling uit het wrr-rapport Nederland handelsland is om 
in ons land in samenwerking met private partijen een internatio-
naal opleidingsinstituut op het gebied van de handel op te richten. 
Het laat zich aanzien dat ik als vu-hoogleraar en buur van de Zuidas 
dit een gelukkige aanbeveling vind. De afgelopen jaren heb ik dan 
ook besteed aan het inhoud geven aan deze aanbeveling uit het 
wrr-rapport. Dit in combinatie met de aanbeveling uit het rapport 
van de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen om 
de band tussen theorie en praktijk te versterken. Zo is de stichting 
Transactieland.nl (voorheen Handelsland.nl) opgericht om het 
 gedachtegoed van ‘Nederland handelsland’ te verspreiden en om 
onderzoek en onderwijs te faciliteren op het gebied van het trans-
actiemanagement. Nadrukkelijk is er daarbij voor gekozen niet 
de geijkte paden te bewandelen en een aanbodgeoriënteerd onder-
zoeksinstituut vanuit de bestaande universitaire structuur op te 
zetten.

De eerste poging om zo’n instituut vorm te geven, de Amster-
dam Trade University (AmTU), had overigens een ander karakter en 
een andere insteek. Behalve door de Stichting Handelsland.nl en 
het Management Centrum werd dit initiatief ook ondersteund door 
het opleidingscentrum van vno/ncw De Baak, en door een aantal 
bedrijven. Op een indertijd door wethouder Lodewijk Asscher 
 georganiseerde ideeënavond voor plannen om Amsterdam weer in 
de vaart der volkeren op te stoten, scoorde het AmTU-initiatief een 
tweede plaats. De eerste plaats was voor het idee om Amsterdam 
te promoten met een televisieserie in de trant van ‘Sex and the City’. 
Hoewel de gemeente Amsterdam de eerste opzet van AmTU heeft 
gefinancierd, is het helaas niets geworden. Onbegrip en hokjes-
denken vanuit de ivoren torens van de beide Amsterdamse univer-
siteiten hebben het instituut tot een gemiste kans gemaakt. 

gemerkt zij dat het hier om handels-
transacties in ruime zin gaat. Het betreft 
transacties die in de terminologie van 
Greif (2000) een volgtijdelijk karakter 
hebben, zodat het nodig is dat ‘handels-
partners’ erop kunnen vertrouwen dat 
achteraf wordt geleverd wat vooraf is 
afgesproken. 

Door de specialisatie en wereldwijde 
uitbesteding van taken nemen ook de 
afstemmingsproblemen bij de trans-
acties toe. Kennis van transactiemanage-
ment biedt inzicht in de manier waarop 
de kosten van die afstemming kunnen 
worden geminimaliseerd. Anders gezegd, 
transactiemanagement geeft aan hoe 
culturele verschillen, verschillen in   
wet- en regelgeving, in arbeidsethos,  
in kwaliteitsbeheersing en in overheids-
bemoeienis het hoofd kunnen worden 
geboden. Door informatisering, ver-
laging van de transportkosten en ver-
mindering van formele handelsbelemme-
ringen lijkt de wereld ‘platter’ te zijn 
geworden (zie Friedman, 2005). Inder-
daad zijn deze ‘harde’ en goed zichtbare 
kosten van transacties in de loop van de 
tijd afgenomen. Dat vormt de motor van 
de huidige globalisering. Daartegenover 
staan echter de ‘zachte’ en veel minder 
zichtbare transactiekosten (wrr, 2003). 
Transactiemanagement legt nu juist de 
nadruk op het verlagen van die zachte 
transactiekosten. Dat zijn ook de vormen 
van transactiekosten waardoor de ‘death 
of distance’, zoals gesuggereerd door 
Friedman, niet blijkt plaats te hebben. 

Harde en zachte transactiekosten 
 spelen niet alleen een rol bij de gebruike-
lijke handelstransacties waarbij goede-
ren of diensten van eigenaar verwisselen. 
Ook in geval van inhuren van personeel 
spelen transactiekosten een rol: zoek-

kosten, informatiekosten, sollicitatie-
kosten, inwerkkosten, ontslagkosten en 
alle kosten van de personeelsafdeling 
inclusief advertentiekosten. Immers, 
een arbeidscontract is in zekere zin een 
vorm van overdracht van eigendoms-
rechten van een werknemer aan zijn of 
haar baas. In die zin is een arbeidscon-
tract vergelijkbaar met het contract tus-
sen bedrijven bij de horizontale trans-
actie van het leveren van goederen of 
diensten. Daarnaast kan men kosten van 
marketing bezien als informatiekosten 
en dus als onderdeel van transactiekosten. 
Binnen bedrijven gelden allerlei vormen 
van werkoverleg om de werkzaamheden 
af te stemmen, compliance-kosten van 
interne regelgeving en dergelijke als 
transactiekosten. Transactiemanagement 
beoogt een efficiënte organisatie van, 
en omgang met, al deze vormen van af-
stemmings- en informatiekosten. 

Sociaal-culturele verschijnselen zoals 
de heersende waarden en normen, het 
vertrouwen dat men heeft in anderen en 
de handels- of koopmansvaardigheden 
van een volk, zijn evenzeer bepalend 
voor de transactiekosten. Deze kunnen 
worden verminderd door de opbouw van 
een goede reputatie van betrouwbaar-
heid en kennis. Hier ligt ook de band tus-
sen transactiemanagement en innovatie. 
Innovatie, en daarmee productiviteit, 
kan worden bevorderd door verbindin-
gen te leggen, door netwerken te vormen 
en de creativiteit goed te organiseren. 
Waardecreatie is dan vooral het gevolg 
van een benutting van de vruchten van 
samenwerking. Vanuit dat gezichtspunt 
kan transactiemanagement ook worden 
aangeduid als de kunde van het leggen 
van waardevolle verbindingen.
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Toch geloof ik stellig dat een hoogwaardig onderzoeks- en 
onderwijsinstituut op het gebied van handelskennis — in de 
breedste zin van het woord — de uitgelezen mogelijkheid biedt 
om de economiebeoefening in Nederland weer een eigen gezicht 
te geven en daarmee op de kaart te zetten. De nieuwe handels-
theorie — met de handel in taken — en de nieuw institutionele 
economie — met veel aandacht voor transactiekosten en de inter-
nationale organisatie van de productie — zijn sterk in opkomst. 
In de internationale wetenschappelijke literatuur krijgen deze 
ontwikkelingen veel aandacht. Opmerkelijk is dat de Nederlandse 
economen vooralsnog zo’n geringe rol op dit onderzoeksgebied 
spelen. Juist in ons land zou de praktijkervaring en de feitelijke 
handelskennis uitstekend gekoppeld kunnen worden aan theo-
rievorming vanuit de wetenschap. In werkelijkheid blijkt die 
koppeling tussen wetenschappelijke kennisontwikkeling en 
de toepassing in het bedrijfsleven echter uiterst moeizaam te 
verlopen (zie  terzijde 10). Vanuit het bij de vu opgerichte onder-
zoeksinstituut ritm (Research Institute for Trade and Trans-
action Management) zijn de eerste stappen gezet om de weten-
schappelijke kennis op dit voor Nederland cruciale onderzoeks-
gebied te verdiepen. Er blijft echter nog veel te wensen, en er 
moet nog veel water door de Rijn stromen — waar we trouwens 
onze handelspositie aan te danken hebben — voordat het ritm is 
uitgebouwd tot een volwaardig kennisinstituut dat recht doet 
aan de Hollandse handelstraditie.

Een eerste wens voor de uitbouw van dit kennisinstituut be-
treft het onderwijs. Van belang is een internationaal georiënteer-
de opleiding op master- en / of  mba-niveau waarin kennis van 
de moderne theorie wordt gekoppeld aan praktijkkennis uit het 
bedrijfsleven. Te denken valt aan een curriculum waar het theo-
retische deel door vooraanstaande hoogleraren wordt verzorgd, 
terwijl voor de praktijk casussen worden verzorgd door geselec-
teerde bedrijven en wellicht ook de overheid. De reputatie van 
deze opleiding kan ertoe bijdragen dat de beste studenten uit het 
buitenland hier in Nederland een opleiding komen volgen. Wan-
neer zij later in hun eigen land, of elders in de wereld, topposities 
in het bedrijfsleven gaan bekleden, hebben zij kennis van ons land 

Vanuit het perspectief van de economi-
sche theorie van de transactiekosten en 
de nieuwe institutionele economie zijn 
binnen het onderzoeksprogramma van 
ritm (Research Institute for Trade and 
Transaction Management ) een aantal 
praktische casussen uitgewerkt om  
dit gedachtegoed in het bedrijfsleven  
toe te passen. In dit terzijde worden drie 
van deze casussen besproken. De casus-
sen konden worden uitgevoerd dankzij 
de goede medewerking van betrokkenen 
uit het bedrijfsleven die enthousiasme 
toonden voor de denkbeelden van het 
transactiemanagement. Het betreft 
Joop Hylkema van IHC Holland Mer-
wede, Marcel Boons, consultant en 
 deskundige op het gebied van Lean 
 management, en Kees Linse, voormalig 
hoofd inkoop van Shell. 

Transactiemanagement in de bagger-
apparatuur — De eerste casus om het 
transactiemanagement in de praktijk toe 
te passen, betreft IHC Holland Merwede 
(hierna ihc) (Den Butter en Leliefeld, 
2007). Dit bedrijf is een sprekend voor-
beeld van een onderneming uit de maak-
industrie dat aan de vooravond staat van 
de transitie van eigen productie naar 
(voornamelijk) regievoering. Het is een 
hoofdzakelijk Nederlandse onderne-
ming wat betreft eigendomsverhouding 
en productielocatie (in het oer-Hollandse 
Kinderdijk). ihc is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, bouwen, plaatsen en onder-
houden van de baggerwerktuigen. Zo-
doende speelt de onderneming in op de 

risico’s van de afnemers. De baggeraars 
zijn immers sterk gebaat bij de betrouw-
baarheid van hun werktuigen en willen 
deze kapitaalgoederen continu in ge-
bruik hebben. Door deze vergaande 
 specialisatie is ihc nauw verbonden met 
de wereldwijd opererende baggerindus-
trie. De vooruitzichten voor de baggerin-
dustrie zijn gunstig: denk aan de toe-
nemende behoefte aan havens en water-
wegen en aan de toenemende winning 
van delfstoffen van de zeebodem. Het 
is daarom interessant te bezien welke 
mogelijkheden er zijn voor ihc om zich 
in toenemende mate te gaan richten op 
de regievoering over productie en onder-
houd van gespecialiseerde baggerwerk-
tuigen. 

ihc richt zich op zijn klanten in de 
baggerbouw, gespecialiseerde scheeps-
bouw en offshore-industrie door hen 
geavanceerde en efficiënte technologi-
sche oplossingen te bieden. Vanuit het 
perspectief van transactiemanagement 
kan ihc zich in de nabije toekomst ont-
wikkelen tot regievoerder over de trans-
acties en de kennis in de gehele bedrijfs-
tak. Hierbij vindt specialisatie plaats 
via twee bedrijfsonderdelen, namelijk:

[1]  de beheersing van de transactie-
kosten voor de leveranciers, en 

[2]  de beheersing van de transactie-
kosten voor de afnemers.

Transactiekostenbeheersing ten behoeve 
van de leveranciers van ihc betekent bij-
stand verlenen aan leveranciers die over-

transactiemanagement:  van de economische theorie  
naar de bedrijfspraktijk
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en van de Nederlandse handelsgeest. Dat is bevorderlijk voor onze 
toekomstige handelspositie en economische bedrijvigheid. 

Toch zal het aanbod van hoogwaardig onderwijs op de traditio-
nele manier in de netwerk- en interneteconomie van de toekomst 
niet voldoende zijn. Vandaar het idee om, als een educatief alter-
natief voor ‘Sex and the City’, een computerspel te ontwikkelen 
dat overal ter wereld gespeeld kan worden en waar tegen de achter-
grond van de Hollandse handelstraditie en Amsterdam, allerlei 
handelsvaardigheden kunnen worden geleerd. Een soort inter-
actieve vorm van de ‘Kolonisten van Catan’, maar dan gebaseerd 
op de moderne handelstheorie ( terzijde 11). Ook voor het weten-
schappelijk onderzoek kan een dergelijk spel van belang zijn 
 wanneer het mogelijk is bij wijze van laboratoriumexperiment 
de spelregels te veranderen en daarmee een wijziging van de han-
delsinstituties te simuleren.

Voor het onderzoek binnen ritm is het nodig dat een verbinding 
wordt gelegd tussen wetenschap en bedrijfsleven, en dat er ver-
bindingen wordt gelegd tussen de verschillende sectoren die als 
topsectoren zijn aangewezen. Nogmaals: het gaat niet om de top-
sectoren zelf, maar om de verbindingen tussen de topsectoren en 
om de competenties om die verbindingen te kunnen leggen. De 
 Nederlandse sleutelcompetentie is immers juist om via allerlei 
transacties waardevolle verbindingen tot stand te brengen, die 
voor de betrokkenen geld opleveren, en daarmee de welvaart ver-
hogen. Opmerkelijk is trouwens dat het in ten minste zes van de 
aangewezen negen topsectoren — namelijk water, voedsel, tuin-
bouw, energie, logistiek en creatieve industrie — vooral de handels- 
en  regiefunctie is die de kracht van deze sectoren uitmaakt. Bij die 
handels- en regiefunctie gaat het om bekwaamheden die in alle 
 bedrijven en bedrijfstakken aan te treffen zijn. 

Het aspect van waardevol verbinden komt bovendien prominent 
in beeld bij een tiende ‘topteam’ dat op de valreep nog is benoemd. 
Dit team heeft tot taak voorstellen te doen om de aantrekkelijkheid 
van Nederland voor hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven 
te verhogen. In een ruime interpretatie kan de opdracht van dit top-
team worden gezien als het bevorderen van de handels- en regie-
functie van ons land. Daarbij vervult de financiële sector een belang-

wegen hun productie te verplaatsen. 
Transactiekostenbeheersing ten behoeve 
van de afnemers van ihc betekent slim 
inspelen op de behoeften van de bagge-
raars. 

Verband transactiemanagement en 
Lean — De tweede casus is een vergelij-
king tussen Lean management en trans-
actiemanagement (Boons & Den Butter, 
2011; Den Butter, 2011b). De aanleiding 
was een presentatie over transactie-
management voor management con-
sultants, waarbij de vraag opkwam naar 
de verschillen tussen beide methoden. 
Een belangrijke overeenkomst is dat 
 beide methoden een kostenreductie 
 beogen. Lean management is daarbij 
vooral gericht op de bedrijfspraktijk. 
Het gaat er hier met name om een 
 kostenreductie en daarmee waarde-
creatie te bereiken door de productie-
processen efficiënt in te richten. Ook 
transactiemanagement beoogt de kosten 
zo laag mogelijk te houden. Hier heeft 
de kostenreductie betrekking op de kos-
ten die de coördinatie en de organisatie 
van de productie met zich meebrengen. 
Terwijl het bij Lean management dus 
vooral om de inrichting van de productie-
processen gaat, heeft transactiemanage-
ment bij uitstek betrekking op de orga-
nisatie van het bedrijf en de productie-
keten.

De methodiek van ‘Lean manage-
ment’ vindt zijn oorsprong bij Toyota 
in de auto-industrie, maar wordt tegen-
woordig ook in vele andere bedrijfs-
takken toegepast. Lean management is 
sterk klantgericht. Het draagt bij aan het 
optimaliseren van de volledige productie-
keten, waarbij zoveel mogelijk onder-
delen van de keten, en overgangen in de 

keten, worden verwijderd die niet direct 
bijdragen tot waardecreatie voor de 
klant. Daarnaast bieden productie-
processen die volgens het beginsel van 
Lean management zijn opgezet, de 
 mogelijkheid om rekening te houden 
met de wens van de klant, zonder dat 
daarbij afgeweken hoeft te worden van 
het beginsel dat producten worden 
 samengesteld op basis van een beperkt 
aantal standaardonderdelen.

Lean management en transactie-
management overlappen in die zin dat 
beide methoden de nadruk leggen op 
kostenbeheersing. Er zijn echter belang-
rijke verschillen in de manier waarop in 
beide methoden een afweging van kos-
ten wordt gemaakt, bijvoorbeeld tussen 
eenmalige en terugkerende kosten, 
 tussen kosten op de korte termijn en 
op de lange termijn, en tussen risico-
kosten en kosten om risico’s te vermijden. 
Bij transactiemanagement is er een 
 belangrijk onderscheid tussen verticale 
kosten (via de hiërarchie binnen het 
 bedrijf ) en horizontale kosten (via de 
markt). Dat onderscheid is met name 
relevant voor de ‘make or buy’- en de 
 locatiebeslissingen bij outsourcing. 
Lean management legt veel nadruk op 
het vermijden van overbodige kosten, 
en op de mate waarin kosten nodig zijn 
om waarde voor de klant te genereren. 

Een belangrijk punt waarbij de beide 
methoden elkaar kunnen aanvullen 
 betreft het menselijk aspect. Een van 
de elementen die in Lean nadrukkelijk 
worden benoemd, is de ‘verspilling’ 
door overbelasting van medewerkers, 
genaamd ‘muri’. Transactiemanagement 
gaat vooral over de kosten voor het tot 
stand brengen van een transactie. Het 
menselijk aspect speelt daar impliciet 
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rijke functie van bemiddelaar en makelaar. Van oudsher heeft ons 
land, en vooral Amsterdam, een sterke en innovatieve financiële 
sector gekend die ondersteuning bood aan de handel. Het perspec-
tief van transactiemanagement verschaft zo verschillende aan-
bevelingen om de handels- en regiefunctie te behouden en te ver-
sterken. Deze aanbevelingen beogen bij te dragen aan de verster-
king van de concurrentiekracht van ons land ( terzijde 12). 

Besluit

Het pleidooi in deze rede voor meer profilering van het econo- 
misch onderzoek en onderwijs richt de blik vooral op de toekomst. 
12–12–12 is niet het einde voor Nederland als transactie-economie. 
Het is niet het einde voor U, en ook niet voor mij. Om de toekom-
stige welvaart voor ons land te borgen is nog veel werk aan de 
 winkel, om maar eens een gepaste metafoor te gebruiken. Die 
 toekomst is open, maar niet leeg (Van Asselt et al., 2010). Het bete-
kent aan de ene kant dat de toekomst in deze tijd van globalisering 
en informatisering vele kansen en uitdagingen biedt. Aan de ande-
re kant betekent het dat voortgebouwd moet worden op de aloude 
kracht van ons land. Die kracht is via kennis en kunde, met vol-
harding én een open vizier, waardevolle verbindingen tot stand 
te brengen. Dat is wat Nederland als transactie-economie en han-
delsland vermag. Dat is ook de kracht van de kennis van zaken, 
in een combinatie van wetenschappelijke kennis met kennis van 
de praktijk.

  n

een rol bij het benoemen van de zachte 
transactiekosten. Denk bijvoorbeeld aan 
de reputatie van duurzaamheid binnen 
het bedrijf, of aan de kosten van ontevre-
den personeel. Lean maakt dat beter 
 expliciet door te wijzen op bijvoorbeeld 
de kosten van frustratie bij transacties 
die niet soepel verlopen, zowel bij de 
overheid als het bedrijfsleven. 

Een aspect waarbij transactiemanage-
ment Lean kan aanvullen, is dat de aan-
pak van Lean in de hand werkt dat voor- 
al binnen de muren van één organisatie 
gekeken wordt, terwijl transactie-
management ook beziet in welke mate 
de verbetering buiten de traditionele 
organisatie kan worden bereikt, name-
lijk in de keten. Over de organisatie-
grenzen heen kijken kan daarbij impli-
ciete besparingen binnen de organisatie-
grenzen opleveren. In die zin ligt de 
strategische horizon van transactie-
management verder weg en is hij ruimer 
dan die van Lean. 

De strategische inkoopbeslissing vanuit 
het perspectief van de transactiekosten — 
Inkoop (‘procurement’) vormt een goed 
voorbeeld van een onderdeel van de be-
drijfsvoering waarin transactiekosten 
een belangrijke rol spelen. De trend van 
informatisering en globalisering waarbij 
steeds meer taken worden uitbesteed, 
heeft het karakter van de inkoopfunctie 
in de afgelopen periode doen veranderen. 
In traditionele zin heeft de inkoop uit-
sluitend betrekking op het in eigendom 
krijgen van goederen en diensten tegen 
de juiste prijs, op de juiste tijd en op de 
juiste plaats. 

Tegenwoordig is de inkoopfunctie 
sterk geprofessionaliseerd en meer dan 
vroeger verweven met de rest van de 

 bedrijfsvoering (Den Butter & Linse, 
2008; Den Butter, 2012a). Daarbij zijn er 
twee redenen waarom het moeilijk is 
 precies de toegevoegde waarde van de 
inkoopfunctie te onderkennen. In de 
eerste plaats valt niet goed te becijferen 
welke besparingen goede inkoop ople-
vert. Een lage inkoopprijs kan het gevolg 
zijn van goed onderhandelen maar kan 
ook door het toeval van gunstige markt-
omstandigheden zijn veroorzaakt. 
 Bovendien kan door een (te) lage in-
koopprijs de leverancier zodanig in 
moeilijkheden worden gebracht dat 
deze in de toekomst niet weer kan leve-
ren. Bij goederen of diensten die een 
 specifiek karakter hebben (‘asset speci-
ficity’ in de terminologie van de leer 
van de transactiekosten) betekent dit 
dat de toekomstige kosten hoger zullen 
zijn omdat de investering in de relatie 
met de leverancier niet kan worden 
 terugverdiend. 

Dit sluit aan op de tweede reden 
 waarom de toegevoegde waarde van 
 goede inkoop moeilijk te bepalen valt. 
De onderhandelingen over de voorwaar-
den van inkoop hebben niet alleen be-
trekking op de prijs, maar gaan over veel 
meer zaken die uiteindelijk van belang 
zijn voor de financiële uitkomst van de 
transactie. Te denken valt aan de finan-
cieringsvorm van de transactie, en aan 
allerlei leveringsvoorwaarden. Zeker 
nu vanwege de globalisering en de frag-
mentatie van de productie strategische 
beslissingen over de bedrijfsvoering 
meer en meer onderdelen van het be- 
drijf raken, waardoor er een grotere 
 vervlechting van de bedrijfsonderdelen 
ontstaat, zijn inkoopbeslissingen niet 
los te zien van andere beslissingen in 
het bedrijf. 
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Transactiemanagement verschaft 
 inzicht aan de inkoopfunctie in de mate 
waarin transactiekosten deel uitmaken 
van de totale verwervingskosten (tco: 
Total costs of ownership). Daarbij dient 
steeds een afweging te worden gemaakt 
tussen de directe verwervingskosten 
als onderdeel van tco en de transactie-
kosten die de inkoop met zich mee-
brengt. Een al te grote besparing op de 
directe verwervingskosten kan beteke-
nen dat de onderhoudskosten meer dan 
evenredig toenemen en ook dat, in ruime 
zin, de transactiekosten in omvang toe-
nemen.

Vervolgens is het de vraag welke 
transactiekosten bij de inkoopfunctie 
moeten worden meegenomen. Daartoe 
is het inderdaad nodig allerlei kosten 
mee te rekenen, die voorheen buiten 
beeld van de inkoopfunctie zijn geble-
ven. Hierbij kan een onderscheid in twee 
richtingen worden gemaakt. In de eerste 
plaats is het van belang een onderscheid 
te maken tussen objectieve, min of meer 
goed kwantificeerbare kosten en subjec-
tieve kosten, die vooral een oordeelmatig 
karakter hebben en te kwalificeren maar 
niet te kwantificeren zijn. Het laat zich 
aanzien dat het bij de objectieve kosten 
vooral om de ‘harde’ transactiekosten 
gaat, terwijl de subjectieve kosten meer 
het karakter hebben van ‘zachte’ trans-
actiekosten. Een tweede richting van on-
derscheid van de transactiekosten als 
onderdeel van tco betreft het verschil 
tussen factoren die het bedrijf zelf kan 
beïnvloeden, de interne factoren, en 
de factoren die buiten het beslissings-
veld van het bedrijf liggen en door de 
omgeving worden bepaald, de externe 
factoren. 

Het is evident dat in de komende 
 jaren de rol van de inkoopfunctie meer 
en meer gericht zal zijn op het beheersen 
van de ‘zachte’ componenten van de uit-
daging die de globalisering met zich 
meebrengt. Het gaat daarbij vooral om 
de omgevingsfactoren van een bedrijf. 
Deze factoren maken het strategisch 
 beleid van internationaal opererende 
bedrijven complex maar spelen daarin 
ook een beslissende rol. De inkoop-
functie wordt direct geconfronteerd met 
deze complexiteit. Als voorbeeld zij ge-
noemd de externe afwegingen op het 
gebied van ppp – profits: aandeelhou-
derbelangen; people: sociale aspecten, 
en planet: milieuaspecten. Deze verschil-
lende onderdelen van wat wordt aange-
merkt als een duurzaam ondernemers-
beleid, vergen een zorgvuldige afweging 
door de directie van het bedrijf. Beslis-
singen kunnen op dit punt risico’s met 
zich meebrengen, die hoge transactie-
kosten opleveren wanneer zij zich inder-
daad voordoen. De mate waarin het be-
drijf geneigd is deze risico’s te lopen, 
is een strategische beslissing die bij het 
bedrijf zelf ligt. Een ander voorbeeld is 
dat beslissingen om taken en werkzaam-
heden naar het buitenland te verplaat-
sen, tot gevolg kan hebben dat werk-
nemers in de vestiging van het moeder-
land ontslagen worden. Dat kan aldaar 
tot sociale onrust leiden, hetgeen ook 
weer veel kosten met zich mee brengt die 
als transactiekosten zijn te duiden. 

De moeizame relatie tussen de academische 
wereld en de praktijk — In het onderzoeks-
programma van ritm is geprobeerd theo-
rie en praktijk te verbinden, waarbij de 
casussen een inspiratiebron voor verdere 
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theorievorming betekenen. Toch is de 
relatie tussen de economische theorie en 
haar toepassing in de praktijk nog een 
moeizame. Dat blijkt ook in meer alge-
mene zin uit het onderzoek van Prof. 
Chen en dr. Yen-Chun van de National 
Sun Yat-Sen Universiteit in Taiwan. Zij 
onderzochten in welke mate er sprake is 
van samenwerking tussen universitaire 
onderzoekers en medewerkers uit het 
bedrijfsleven op basis van een gemeen-
schappelijk auteurschap in de vooraan-
staande managementtijdschriften. Hun 
onderzoek, A sustainable collaborative 
research dialogue between practioners 
and academics, laat zien dat slechts 124 
van de 3.247 artikelen die in de periode 
2006–2010 in de desbetreffende toptijd-
schriften zijn gepubliceerd, het gemeen-
schappelijke werk waren van een auteur 
uit de academische wereld en een auteur 
uit de beleidspraktijk. Dat is iets minder 
dan 4 procent. Het artikel over inkoop 
dat ik samen met Kees Linse schreef in 
MIT Sloan Management Review, is één 
van die 124 artikelen. Vandaar dat we 
door Chen en Yen-Chun zijn geïnter-
viewd, en kennis hebben van dit nog niet 

gepubliceerde onderzoek. Volgens de 
onderzoekers is een belangrijke reden 
dat zo weinig gemeenschappelijke 
 artikelen worden gepubliceerd, het feit 
dat het publiceren voor academische 
onderzoekers welhaast een levensnood-
zaak is, terwijl zo’n publicatie voor de 
auteurs uit de praktijk nauwelijks repu-
tatiewaarde heeft. 

Ook Jo Ritzen heeft er in zijn (intree)- 
rede voor de Universiteit van Maastricht 
voor gepleit dat de universiteit een gro-
tere aandacht geeft aan de competenties 
die in dit tijdperk van globalisering 
 nodig zijn in de praktijk (Ritzen, 2012). 
Ondernemerschap en illustratie van de 
theorie met studies van casussen dienen 
een belangrijker plaats in het universi-
taire curriculum te krijgen. De voor-
naamste kennis die een afgestudeerde 
aan de universiteit als bagage mee moet 
krijgen is, aldus Ritzen, een goed begrip 
voor de complexiteit van de huidige 
 samenleving. Daarnaast blijven uiter-
aard cognitieve kennis en het bijbrengen 
van vaktechnisch inzicht een belangrijk 
onderdeel van het academische curri-
culum.

Het is van belang Nederland als handels-
land en Amsterdam als kenniscentrum 
voor de handel internationaal beter on-
der de aandacht te brengen. Hoe meer 
potentiële handelaars op de hoogte zijn 
van deze kwaliteit van ons land en van de 
koppelfunctie die ons land in de handel 
vervult, des te beter zijn de vooruitzich-
ten dat ook in de toekomst Nederland in 

ruime mate zijn geld met handelstrans-
acties kan verdienen. Het ligt voor de 
hand daar de moderne mogelijkheden 
van ict ten volle bij te benutten. Dat is 
de achtergrond van het in dit terzijde 
geschetste voorstel om een interactief 
computerspel te ontwikkelen dat aan-
trekkelijk is om te spelen, maar ook een 
educatief karakter heeft en in verschil-

een handelsspel op internet
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lende lagen verdieping verschaft van de 
moderne handelstheorie. Daarbij valt te 
denken dat het spel in een open-source-
code wordt opgezet, zodat belangstellen-
den het zelf kunnen aanvullen. Boven-
dien kan het spel na inburgering dienen 
om wetenschappelijke experimenten 
uit  te voeren. Het biedt dan een alterna-
tief voor de natuurlijke en laboratorium-
experimenten om empirische kennis te 
verzamelen over de doorwerking van 
institutionele veranderingen en exogene 
schokken in de sfeer van handelstrans-
acties.  

De spelers in het spel verbeelden (on-
dernemers in) bedrijven die met elkaar 
(handels)transacties aangaan. Het is de 
bedoeling dat de bedrijven zich in de 
loop van het spel steeds verder speciali-
seren, ofwel in de richting van een speci-
fiek onderdeel van de productieketen, 
ofwel in de richting van de regievoering. 
Essentieel daarbij is dat het spel zodanig 
is ingericht dat de heterogeniteit van 
de bedrijven wordt bevorderd. Naar ana-
logie van de ‘Kolonisten van Catan’ is 
het de bedoeling dat alle bedrijven hun 
bedrijvigheid en omzet in de loop van 
het spel zien toenemen. Daarmee neemt 
tevens de handel toe, waarbij ook de 
 mogelijkheden om te handelen weer 
leidt tot een toename van de bedrijvig-
heid. Het spelelement is vooral welk van 
de bedrijven dankzij een handige strate-
gie en een goede specialisatie de hoogste 
groei te zien geeft. Overgang naar een 
hogere laag van het spel, waar meer com-
plicaties in de economie zijn ingebouwd, 
kan plaatsvinden ofwel wanneer een 
 bedrijf (speler) een bepaalde omvang van 
de omzet heeft bereikt, ofwel naar keuze 
van de spelers zelf wanneer zij voldoende 
vaardigheden hebben verworven in het 

spelen van de eenvoudigere versie van 
het spel.

Het spel kent een aantal belangrijke 
parameters die sturing aan het spel 
 geven. In de eerste plaats krijgen alle 
bedrijven een uitgangssituatie (‘endow-
ment’) toegewezen die al een aanzet 
vormt tot de uiteenlopende werkzaam-
heden van het bedrijf. Te denken valt 
aan een verschillende toedeling van pro-
ductiefactoren. Hier ligt de kiem van de 
heterogeniteit van de bedrijven. Ook 
kunnen bedrijven in de beginsituatie 
hun eigen uitgangssituatie vaststellen, 
of zelfs kopen (te vergelijken met de 
 mogelijkheid in het internetspel ‘second 
life’, dat een aantal jaren geleden grote 
populariteit heeft genoten). Vervolgens 
worden de bedrijven met allerhande 
 exogene schokken geconfronteerd die 
aansluiten op de schokken die in de eco-
nomische theorie worden onderscheiden 
(aanbodschokken bijvoorbeeld ten aan-
zien van de beschikbaarheid van extra 
productiefactoren, vraagschokken, tech-
nologieschokken en dergelijke). In de 
‘Kolonisten van Catan’ is dit de dobbel-
steen die daar de omvang van de additio-
neel beschikbare grondstoffen bepaalt 
en daarmee de mogelijkheid van verdere 
investeringen. Het ligt voor de hand in 
de hogere lagen van het spel steeds meer 
verschillende typen schokken in te bou-
wen, zodat er verschillende risico’s zijn 
en de te volgen strategieën ook gecom-
pliceerder worden. Een volgende para-
meter in het spel betreft de spelregels. 
Dit is de institutionele structuur van 
de economie. Ook hier kunnen de spel-
regels in de verschillende lagen toe-
nemen in mate van ingewikkeldheid. 
Hier ligt tevens een goede mogelijkheid 
om het spel verder uit te bouwen in de 
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open-sourceomgeving, zodat de verschil-
lende bouwers van het spel kunnen expe-
rimenteren met eigen instituties.

Endogeen in het spel — dat wil zeggen 
door de loop van het spel door de spelers 
te bepalen — zijn zowel de interne orga-
nisatie van de bedrijven via de productie- 
en handelstechnologie, als de externe 
organisatie. Experimenten kunnen dus 
de doorwerking van schokken en van de 
institutionele structuur (‘governance’) 
op de economie via deze weg doen illus-
treren.

Bij de opbouw in de verschillende 
 lagen kan de transactie-economie die 
in het spel wordt beschreven, via succes-
sievelijke toevoeging van onderdelen 
van de theorie steeds realistischer 
 worden gemaakt. Te denken valt aan:

[ 1 ] Een eenvoudige gesloten ruilecono-
mie zoals beschreven via de Edge-
worth-box. Preferenties van de bedrijven 
kunnen daarbij worden vormgegeven via 
voorafgestelde doelstellingen. Ruilen 
dient om tot een Pareto-verbetering te 
komen waarbij de prijzen die tot stand 
komen, afhangen van de 
onderhandelings vaardigheden van de 
ondernemers. Ook kan onderhande-
lingsmacht worden ingebouwd of, in een 
dynamische versie, worden gekocht. 
Schokken hebben hier nog alleen betrek-
king op de beschikbaarheid van produc-
tiemiddelen.  Comparatieve voordelen 
worden ver kregen via de verschillende 
uitgangs situaties en technologieën, zo-
dat schokken een asymmetrische uitwer-
king  hebben. Bescherming van eigen-
domsrechten en het opleggen van de 
institu tionele structuur gebeurt door 
een  exogene overheid. 

[ 2 ] Introductie van transactiekosten en 
de mogelijkheid te investeren om in het 
verlagen van transactiekosten. Dit hangt 
ook samen met de manier waarop de 
 onderhandelingsmacht is ingebouwd. 
Wellicht kan in deze versie al de moge-
lijkheid worden geboden (via spelregels) 
om strategische allianties aan te gaan 
met betrekking tot handelscontracten, 
of om de bedrijfsvoering te richten op 
het verrichten van handelstransacties en 
daarmee waarde te creëren: de handels-
onderneming.

[ 3 ] Introductie van geld en de mogelijk-
heid om inkoop en doorverkoop van 
 productiefactoren te financieren. Dan 
ontstaat ook de mogelijkheid te specia-
liseren op het gebied van financiële 
 intermediatie. Daarbij valt de denken 
aan het aantrekken van eigen vermogen 
door de bedrijven, zodat accountants-
diensten nodig zijn.

[ 4 ] Uitbreiding tot een open economie 
waarbij er verschillende landen met 
een eigen institutionele structuur (eigen 
overheid) worden gevormd. Nu komt 
internationale handel tot stand die 
 samenhangt met comparatieve voor-
delen met betrekking tot zowel de pro-
ductiekosten als de transactiekosten. 
Dan kunnen ook intermediairs ontstaan 
die zich vooral op het verlagen van de 
transactiekosten richten, bijvoorbeeld 
door zich te specialiseren in kennis op 
het gebied van de verschillende institu-
ties in landen (juridisch systeem, belas-
ting, cultuur, taal).

[ 5 ] Introductie van geografische aspec-
ten in samenhang met de institutionele 
 verschillen tussen landen. Hier komen 
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de ‘make or buy’-beslissing, de locatie-
beslissing en de wijze waarop met 
 partners wordt samengewerkt, meer 
 prominent in beeld. 

Naast deze hoofdstappen zijn natuurlijk 
aanvullingen in andere richtingen 
 mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een 
veel meer gedifferentieerde inbouw van 

de arbeidsmarkt, waarbij de verschil-
lende scholingsaspecten een rol spelen. 

Wanneer dit spel door Amsterdamse 
professionals uit de ‘gaming’-industrie 
zou worden ontwikkeld en in de markt 
gezet, wordt de kracht benut van de 
 creatieve industrie in ons land en draagt 
dit bij aan de reputatie die Amsterdam 
op dit gebied heeft.

Aanleiding
In mei 2011 heb ik op verzoek van het 
‘topteam hoofdkantoren’ de navolgende 
aanbevelingen gedaan vanuit het per-
spectief van de economische leer van de 
transactiekosten en de nieuwe institutio-
nele economie. Daarmee is ingegaan op 
de vraag om te bezien hoe Nederland 
zijn positie als aantrekkelijk vestigings- 
en investeringsland voor hoofdkantoren 
van internationaal opererende bedrijven 
verder kan uitbouwen.

Ideeën en suggesties
[ 1 ] De focus op hoofdkantoren in de op-
dracht van het topteam beperkt de vraag-
stelling onnodig. Het gaat veeleer om 
een goed vestigingsklimaat voor de 
 handelsfunctie van internationaal opere-
rende bedrijven (zowel Nederlandse als 
buitenlandse). Die handelsfunctie heeft 
met name betrekking op de organisatie 
van de productie (Antràs & Rossi-Hans-
berg, 2009) in een wereld waar de pro-
ductieketen steeds verder is opgesplitst 
— fragmentatie van productie — en waar 
de productie van de verschillende delen 
van de keten daar plaatsvindt waar de 

directe productiekosten laag zijn. In 
plaats van handel in (eind)producten is 
steeds meer sprake van een handel in 
taken (Grossman & Rossi-Hansberg, 
2008). De organisatie van de productie 
— of zo men wil, de regievoering — heeft 
dan betrekking op het minimaliseren 
van de totale kosten van productie, dat 
wil zeggen de directe productiekosten 
en de transactiekosten vanwege de orga-
nisatie van de productie. Belangrijk voor 
het vestigingsklimaat is dat er kennis 
beschikbaar is, en dat er een institutio-
nele infrastructuur is, om die transactie-
kosten laag te houden.

[ 2 ] De handelsfunctie van internatio-
naal opererende bedrijven kan zowel 
betrekking hebben op de organisatie van 
de wereldwijde productie van Nederland 
uit Europa, als op de rol van Nederland 
als toegangspoort tot Europa. Deze 
 laatste ‘hub’-functie is voor Nederland 
minstens even belangrijk als de schakel-
functie in de totale productieketen. 
 Kenmerkend hiervoor is de toegenomen 
betekenis van de wederuitvoer in ons 
land. Het onderscheid tussen oriëntatie 

aanbevelingen voor het topteam hoofdkantoren
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op de rest van de wereld en op Europa is 
van belang omdat het ook duiding geeft 
aan de verschillen in kennis en institu-
ties die voor beide rollen nodig zijn. 
Wel gaat het in beide gevallen om goede 
marktkennis, zowel van de verkoop-
markten als ook van de inkoopmarkten.

[ 3 ] Van belang is de kennisinfrastruc-
tuur in ons land, veel meer dan nu het 
geval is, te richten op de handels- en 
 regiefunctie. Het betreft, zowel op acade-
misch niveau als op praktisch niveau, 
kennis over het organiseren van de pro-
ductie, en over de wijze waarop de over-
heid een goede organisatie van de pro-
ductie kan bevorderen. Het is opmerke-
lijk dat Nederland als handelsland in dit 
tijdperk van globalisering internationaal 
een ondergeschikte rol speelt in weten-
schappelijke kennisontwikkeling op het 
gebied van de moderne handelstheorie 
en de industriële organisatie. In de prak-
tijk gaat het daarbij om verschillende 
vormen van handelskennis, kennis van 
talen en internationaal zakendoen, maar 
vooral ook om omgaan met culturele 
verschillen. Het betreft niet alleen ken-
nis van ‘zaken’, ook voor technische 
 kennis is oriëntatie op de regievoering 
en wereldwijde samenwerking nuttig 
en nodig. Zo is voor een Nederlands in-
genieur materiaalkennis en technisch 
vernuft niet voldoende, hij of zij moet 
ook goed naar de klant en de markt luis-
teren. Daar komt bij dat de analyse van 
economische bedrijvigheid te veel ge-
richt is op bedrijfstakken, terwijl een 
analyse vanuit een functionele invals-
hoek (bijvoorbeeld productiebanen ver-
sus transactiebanen) veel meer in de rede 
ligt. Op het gebied van innovatie zou de 
focus moeten worden verlegd van hoog-

waardige technologische vindingen 
(zonder het belang daarvan nu ook weer 
te onderschatten) en investeringen in 
r&d, naar handelsinnovaties en sociale 
innovaties. Die handelsinnovaties (denk 
aan benutting van rifd, of de aloude 
streepjescode) hebben trouwens vaak 
ook een technologische component. 

[ 4 ] Bij dit op de regie- en handelsfunctie 
gericht onderzoeks- en onderwijsbeleid 
is het gewenst de bestaande kennis beter 
te benutten en te bundelen. De overheid 
zou via gerichte programmerings- en 
investeringsprikkels kunnen bijdragen 
tot een samenwerking van verschillende 
kennisinstituten en onderzoeksgroepen, 
waarbij ook de in een betrekkelijk isole-
ment opererende instituten met relevan-
te kennis (bijvoorbeeld Tropeninstituut, 
International Bureau for Fiscal Docu-
mentation) zouden kunnen worden be-
trokken. Daarnaast is het van belang dat 
het bedrijfsleven bij dit onderzoeks- en 
onderwijsprogramma wordt ingescha-
keld, zeker waar daar al kennis aanwezig 
is van het internationaal organiseren 
van productie en de daarbij geldende 
vestigingsplaatswensen. 

[ 5 ] Profileer Nederland als makelaar 
voor het vinden van een partner (handels-
partner, partner voor zakelijke dienst-
verlening, onderzoekssamenwerking, 
of zelfs levenspartner) : “I found my 
 partner in Holland / Amsterdam”.

[ 6 ] Maak, in samenhang met het voor-
gaande, Nederland een vooraanstaande 
opleidingsplaats voor jonge buitenlan-
ders die zich willen bekwamen in kennis 
van de handels- en regiefunctie. Daarbij 
is het vooral van belang diegenen op te 
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leiden die later in hun leven, in hun 
 eigen land en internationale onder-
neming, de beslissingen over locatie-
keuzes zullen maken. Dit in navolging 
van het Ajax- of   psv-model, waar top-
voetballers de gelegenheid krijgen zich 
in het begin van hun carrière te onder-
scheiden (bijvoorbeeld Romario, Ronal-
do, Ibrahimovic), totdat zij voor een 
buitenlandse topclub gaan spelen. 
Zij blijven op de hoogte van hoe het in 
Nederland is en spreken zelfs een beetje 
Nederlands.

[ 7 ] Maak nu echt werk van een gerichte 
aandacht voor de merknaam ‘Holland’ 
(of desnoods ‘Amsterdam’). Denk aan 
de waarde van Apple of Google als merk-
naam. Een goede merknaam verlaagt 
de transactiekosten.

[ 8 ] Probeer de kennis en internationale 
samenwerking te richten op landen 
waar Nederland in de handelsfunctie 
een comparatief voordeel heeft. Denk 
daarbij vooral aan Indonesië dat de 
 potentie heeft, ook al vanwege de 
bevolkings omvang, om zich bij de 
bric’s te voegen. Daarnaast: zorg voor 
behoud en uitbreiding van kennis van 
de bemiddelingsfunctie tussen ver-
schillende culturen en manieren van 
handeldrijven (niet  uitsluitend volgens 
het Anglo-Saksische model, maar ook 
volgens het Rijnlandse model, het 
 Arabische model, het Oost-Aziatische 
model, of modellen). 

[ 9 ] Geef meer aandacht voor het leef-
klimaat in Nederland voor buitenlandse 
studenten en expats: ‘bluecard’ voor 
kenniswerkers, toegang tot internatio-
naal onderwijs, aanbieden van cultuur 

op topniveau (denk aan kco, ballet, maar 
ook topsport), goede recreatiefunctie: 
Amsterdam als kleinste metropool ter 
wereld. Dit aspect van een goed leef-
klimaat krijgt in de internationale mar-
keting van Nederland nog weinig aan-
dacht. 

[ 10 ] Onderken het belang van economi-
sche diplomatie: organiseer de econo-
mische functie van ambassades zodanig 
dat deze volledig gericht zijn op de rol 
van Nederland in de handelsfunctie en 
op de mogelijkheid voor ondernemers in 
de desbetreffende landen om via Neder-
land te handelen en de productie vanuit 
Nederland te organiseren. Betrek hier 
ook de Nederlandse ondernemers in de 
desbetreffende landen bij en maak ge-
bruik van de kennis en netwerken van 
die ondernemers. Hierbij zijn met name 
de banken met locale contacten en als 
mogelijke financiers van belang. Vroeger 
(denk aan de Nederlandse Handelsmaat-
schappij en later abn) liep de handels-
functie vooral via het kantorennetwerk 
van de banken en via de kennis die men 
daar heeft van de lokale markt. Vanwege 
de hiermee verbonden positieve externe 
effecten is het goed dat de overheid een 
wereldwijde opbouw van deze kennis-
netwerken, met daarbij werving voor 
verplaatsing van de handelsfunctie naar 
Nederland, faciliteert. In dit verband kan 
ook gedacht worden aan toevoeging van 
een Nederlandse functionaris aan een 
bedrijf dat overweegt de handelsfunctie 
naar een Nederlandse vestiging of hoofd-
kantoor te verplaatsen. Deze functiona-
ris (die ik wel eens als ‘buddy’ heb aan-
geduid) moet toegang hebben tot de 
ambtelijke top en de top van het bedrijfs-
leven in ons land om snel zaken voor de 

[vervolg ]

12

buitenlandse belangstellende te kunnen 
regelen. 

[ 11 ] Herstel ook binnen Nederland de 
verbindende functie van de financiële 
sector. Geef daarbij uitwerking aan ver-
bindingsmogelijkheden waar Nederland 
ten opzichte van de financiële sector in 
de rest van de wereld comparatieve voor-
delen kan opbouwen. Te denken valt aan 
een verbinding met de creatieve sector 
(financiering en bescherming van intel-
lectuele eigendomsrechten,’Dutch 
 design’ in internettoepassingen); ver-
binding met de hubfunctie in de logis-
tiek (lucht- en zeehavens, zie ook de rol 
van snelle financiële afhandeling en 
 betrouwbaarheid bij de bloemenveiling); 

verbinden van financiële kennis met 
kennis van duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
(duurzaam beleggen, halal certificering).

[ 12 ] Bezie de mogelijkheden van, en 
 experimenteer met de overgang van 
 ‘rules based’- naar ‘trust based’-regule-
ring (bijvoorbeeld belastinginning, 
 douanefaciliteiten). Dat kan de trans-
actiekosten verbonden aan regulering 
omlaag brengen. Het is wel iets anders 
dan deregulering of de nadruk op zelf-
regulering! De trust van ‘trust based’- 
regulering moet te allen tijde een vorm 
van calculatief of berekend vertrouwen 
zijn.

terzijde
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