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Motto: 
‘It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of 
money for its own sake.’ 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Margareth Thatcher
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Voorwoord
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Margareth Thatcher

 
Bezit is een moeilijk tastbaar te maken  
begrip. Jouw spullen, die zijn van jou. 
Maar van veel zaken blijft onduidelijk wie 
ze bezit. Van wie is bijvoorbeeld je huis op 
hypotheek? Van wie is het strand, van wie 
is Antarctica? En van wie is dan de geld-
bubbel? De gangbare opvatting is dat je  
alleen goed zorgt voor je eigen spullen.  
Alleen via privaat bezit kunnen we dan de 
zorg voor hulpbronnen en voor onze  
directe leefomgeving garanderen. Maar is 
dit wel zo? Hoe is dit ‘exclusieve’ idee van  
bezit, levendig vertolkt door de onlangs 
overleden Margareth Thatcher, ontstaan? 
Hoe is bezit juridisch geregeld? En 
waarom komt het debat over bezit zo 
moeilijk op gang? Hoe hebben belasting-
paradijzen kunnen ontstaan? En het idee 
dat je een schuld altijd moet aflossen? 
Ook degene die geld leent aan een ander 
heeft traditioneel een verplichting. Deze 
zorgplicht stelt bijvoorbeeld dat je niet mag 
woekeren met geld en geen geld mag  
lenen aan iemand waarvan je weet dat hij 
het niet kan terugbetalen. Het lijkt alsof we 

dat nu zijn vergeten. Denk aan de leningen 
die Europese landen gaven aan Grieken-
land, hoewel duidelijk was dat dit land niet 
zou kunnen terugbetalen. Hoe is hier door 
de eeuwen heen en vanuit verschillende 
disciplines over gedacht?

Studium Generale vroeg Utrechtse onder-
zoekers vanuit hun discipline vragen te  
beantwoorden over de rol van wetenschap 
in het denken over bezit. Binnen de eigen 
discipline maar ook tussen de verschil-
lende vakgebieden komen onderzoekers 
verder door dialoog. Ook de maatschappe-
lijke en politieke discussie hopen we  
verder te brengen door begrippen die 
hierin een rol spelen te verhelderen. De  
internationale agenda wordt bepaald door 
discussies over duurzaamheid, landgrab-
bing, belastingontwijking, intellectueel  
eigendom en de rol van financiële  
instellingen. Wat zijn de vaak impliciete 
aannames over het begrip bezit die  
gehanteerd worden?

De discussie gaat bijvoorbeeld vaak over 
inkomensongelijkheid: de verschillen 
tussen wat mensen per maand verdienen. 
Maar voor wie een huis wil kopen, een 
bedrijf wil beginnen of wil studeren is  
vermogen (het hebben van geld of bezit) 
van veel groter belang. De statistieken 
laten zien dat wereldwijd het verschil 
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tussen rijke en arme landen toeneemt. Ook 
binnen ontwikkelde landen neemt de  
vermogensongelijkheid sinds de jaren 
tachtig toe. Voor Nederland geldt zelfs dat 
die ongelijkheid groter is dan gemiddeld in 
westerse landen. Een toename van de 
schulden per gezin aan de onderkant van 
de samenleving vindt gelijktijdig plaats met 
de groei van bezit aan de bovenkant.

Hoe belangrijk het is na te denken over  
bezit is wel duidelijk. Inherent aan de  
toenemende vermogensongelijkheid is de 
toename van individuele onzekerheid.  
Bezit, zo leert de ervaring, kan zomaar 
weg zijn. In 2007 stortte de huizenmarkt in 
de VS in. Mensen die dachten een huis te 
bezitten stonden ineens dakloos op straat. 
Zij gaan de geschiedenisboekjes in als de 
eerste slachtoffers van de financiële crisis. 
Er is een verband tussen de toenemende 
vermogensongelijkheid en de financiële  
crisis. Bezit raakt niet alleen aan  
individuele belangen maar in grote mate 
ook aan het collectief belang. Zo is een 
duurzame samenleving afhankelijk van het 
goede beheer van de natuur en onze  
natuurlijke hulpbronnen en de manier 
waarop we bezit definiëren.

Deze bijdragen verschenen eerder in 
verkorte versie op het nieuwsblog van  
Studium Generale 

(www.sg.uu.nl/nieuwsblog). Daar kun je 
ook nog steeds je reacties achterlaten. 
Samen brengen we de discussie verder!

Utrecht, augustus 2013 

Dr. ir. Melanie Peters 
Sophie van Bergenhenegouwen 
Rick Berends MA 
en de rest van het SG-team
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Delen van wetenschap

Rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan benadrukt het belang van de  
interdisciplinaire dialoog:

Debat en wetenschap zijn twee handen op één buik. Zonder debat zou ik me gewoon ook 
geen wetenschap kunnen voorstellen. Van Plato weten we dat hij al wandelend in zijn 
Akademeia stellingen bediscussieerde met zijn gasten en leerlingen. En wie bijvoorbeeld 
het actuele klimaatdebat volgt, weet dat onder de diverse wetenschappelijke inzichten, de 
nodige discussies liggen. Het grote verschil tussen toen en nu is natuurlijk de haast onbe-
grensde mogelijkheden die er nu zijn om door middel van onderzoek en dataverwerking, 
opvattingen te toetsen en feiten te analyseren. De Grieken bestudeerden de sterren met 
het blote oog, tegenwoordig hebben we de Hubble. Maar het debat over wat nu waarheid 
en werkelijkheid is, het discours van opvattingen, blijft doorslaggevend. 

Wat weten we, hoe weten we dat en wat betekent dit? Vragen die in feite onveranderd zijn, 
de duiding van de feiten en de verwoorde samenhang van kennis. En wat mij hierbij ook 
toch steeds weer enorm boeit is de interactie tussen ‘harde feiten’ en de cultureel-
maatschappelijke context waarbinnen wetenschap waarheid en werkelijkheid definieert.

Het is de universiteit er ook veel aangelegen om juist het debat tussen wetenschappers en 
wetenschap en samenleving te bevorderen, te stimuleren. Dat is een essentieel onderdeel 
van onze identiteit als academici, als mensen betrokken bij onderzoek, onderwijs en samen-
leving. En daar vervult Studium Generale een herkenbare en betekenisvolle rol in en de uni-
versiteit mag zich daar gelukkig mee prijzen. Ieder jaar weer kijk ik met waardering naar de 
programma’s van Studium Generale of het nu is in het Academiegebouw, De Uithof of  
elders. Ook bijdragen bij andere gelegenheden als festivals zitten altijd goed in elkaar en 
zijn het bijwonen meer dan waard. De kwaliteit ervan is algemeen erkend hoog en het zijn 
veelal ook interdisciplinaire debatten. Tal van debatten en lezingen richten zich ook nadruk-
kelijk op maatschappelijke vraagstukken, en één van de laatste ontwikkelingen past hier uit-
stekend in, de stadsdebatten die in samenwerking met gemeente en provincie worden 
georganiseerd en die ingaan op stedelijke en maatschappelijke thema’s.
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Naast een inspirerend programma van  
lezingen en debatten, worden ook nieuwe 
vormen gezocht. Want debatten zijn er na-
tuurlijk in soorten en maten. Een relatief 
nieuwe vorm is een ebook met een  
‘kettingreactie’. Vanuit verschillende  
disciplines reageert men op een centrale 
vraag en op elkaar met korte essays. Het 
vorige ebook ging over de vraag of vrije wil 
bestaat, nu gaat het over bezit.   
 
Wat is bezit? Wat is de verhouding tussen 
privaat en collectief bezit? Volgens Klaas 
van Egmond is die zoek geraakt. Of is 
privé-eigendom de basis van onze 
westerse samenleving? Daar gaat Bald de 
Vries op in. Een vraagstelling die zijn aan-
leiding vond in onder andere een artikel 
van Bas van Bavel, die stelde dat we teveel 
focussen op inkomensongelijkheid, maar 
dat vermogen meer bepalend is voor  
iemands positie in de wereld. Een uit-
dagende gedachte. Vanuit juridische,  
historische, geografische en maatschappe-
lijke invalshoeken worden vragen rond  
bezit besproken. Als we de discussie vol-
gen in het ebook, kan de titel ‘Van mij’ hier-
bij zowel van een vraag- als een  
uitroepteken worden voorzien.

Terug naar het debat in het algemeen.  
Debat is niet alleen niet weg te denken uit 
de wetenschap, maar ook niet uit de 

samenleving. Debat is bovendien populair. 
Maar de vorm van debat is aan wijziging  
onderhevig. Soms zelfs zodanig, dat je je 
wel eens afvraagt of het nu een debat is of 
twee monologen die gelijktijdig worden uit-
gesproken. In hoeverre luistert en reageert 
men, en in hoeverre herhaalt men? Het kan 
haast niet anders zijn dat het debat in vorm 
wijzigt onder invloed van nieuwe media, de 
enorme hoeveelheid beschikbare informa-
tie en opvattingen, en de mogelijkheden 
om langs verschillende kanalen tegelijk te 
communiceren en te debatteren. Univer-
siteiten en wetenschappers gebruiken 
bijvoorbeeld de sociale media toch nog  
primair om te zenden, om mededelingen te 
doen. Maar er komen generaties studenten 
aan -en dus toekomstige wetenschappers- 
die op andere, creatieve wijze omgaan met 
sociale media en communicatie. Vanzelf-
sprekend leren wij hen dat een ordelijk  
wetenschappelijk debat aan bepaalde 
eisen moet voldoen. Maar het debat van 
morgen kan niet worden beperkt tot de  
vormen die we nu kennen. Een thema dat 
ons in de komende jaren zeker gaat bezig-
houden en zich wellicht leent voor een  
volgend ebook.

 
Rector magnificus 
Prof. dr. Bert van der Zwaa
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 Bijdrage 1

De zoekgeraakte publiek-privaat balans 
Prof. ir. Klaas van Egmond

Bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Hoe verhoudt bezit zich tot een 
duurzame samenleving?

2.	 Wat is de rol van financiële instellin-
gen in een duurzame samenleving? 

3.	 Hoe kunnen instituties een duur-
zame samenleving bevorderen?

Prof. ir. Klaas van Egmond werd in 1995  
benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieu-
kunde aan de Universiteit Utrecht.  
Momenteel is hij verbonden aan het 
Utrecht Sustainability Insitute. Hij was  
onder meer directeur Milieu bij het RIVM 
en adviseerde het kabinet als directeur van 
het Planbureau voor de Leefomgeving op 
het gebied van milieu-, natuur- en duur-
zaamheidsvraagstukken.
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Hoe verhoudt bezit zich tot een duur-
zame samenleving ? 

In een kleine, volle wereld waarin 
grondstoffen, ruimte, natuur en milieukwal-
iteit schaarse goederen zijn geworden zal 
opnieuw moeten worden nagedacht over 
de definitie van publieke versus private  
goederen. De kloof tussen arm en rijk 
groeit, voornamelijk doordat de rijken de 
geldschieters zijn voor het geld dat de  
armen moeten lenen. De de facto af-
wezigheid van de overheid binnen het  
financiële bestel leidt er dus toe dat de 
kapitaaloverdracht van arm naar rijk struc-
tureel van aard is. De meest wezenlijke en 
urgente bijdrage aan een duurzame ontwik-
keling is daarom het weer in balans  
brengen van de verhouding tussen 
publieke en private verantwoordelijkheden, 
inclusief geldschepping, binnen het  
financiële bestel.

Een duurzame samenleving wordt in de 
eerste plaats tegengehouden door het so-
ciaal dilemma: ‘ik doe het alleen als jij het 
ook doet’. Dit gedrag vormt een bedreiging 
voor het voortbestaan van de beschaafde 
samenleving en kan alleen worden tegen-
gegaan door organisatie. De overheid is  
uitgevonden om die organisatie op zich te 
nemen. Voor het draagvlak van de over-
heid is een minimum aan gedeelde waar-

den nodig. Wanneer de overtuigingskracht 
van de overheid  te klein is of de macht 
van free-riders (diegenen die zelf niets 
doen voor de gemeenschap, maar ‘ mee-
liften’) te groot wordt, dan komt de duur-
zaamheid van de samenleving in gevaar. 
Het zal er bij duurzaamheid dus om gaan 
de macht van free-riders op een redelijke, 
maar wel effectieve manier te beperken. 
Waar dat niet gebeurt, bijvoorbeeld  
wanneer commerciële reclame op een  
zodanige schaal wordt toegelaten dat 
geen enkel overheidsbeleid hiertegen is op-
gewassen, is bijsturing niet meer mogelijk. 

Wat is de rol van financiële instellingen 
in een duurzame samenleving? 

Een extreem geval van een volledig zoek-
geraakte (machts-)balans tussen overheid 
en maatschappelijke actoren toont zich in 
het financiële bestel. Het geld dat op de fi-
nanciële markten in omloop is, is voor het 
overgrote deel door private banken ge-
creëerd door het verlenen van kredieten. 
Banken mogen van de overheid vele malen 
meer geld uitlenen dan ze hebben. Het 
geld dat ze op de rekening van de geld-
lener bijschrijven is maar voor een deel (de 
kapitaalratio) gedekt door ‘echt’ geld. Het 
niet-gedekte deel wordt ‘echt’ geld zodra 
de geldlener het in de reële economie gaat 
besteden. Deze geldschepping door  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kredietverlening vormt een zeer substan-
tieel deel van de zeer sterke toename van 
de geldhoeveelheid in de afgelopen  
decennia. Aan deze geldschepping door 
private partijen zitten drie consequenties 
vast. Niet alleen leidt het gecreëerde geld 
tot inflatie. Er vindt ook een structurele 
kapitaaloverdracht plaats van de overheid, 
burgers en reële economie naar de geld-
scheppende banken. De rentebetaling, 
waardoor er meer moet worden terugbe-
taald dan de oorspronkelijk geleende som, 
dwingt de economie tot alsmaar voort-
gaande economische groei. Tot slot krijgen 
de banken, die zelf bepalen aan wie zij 
geld lenen, een grote invloed op de richt-
ing die de samenleving opgaat. Duurzaam 
of niet duurzaam.

De zeer lucratieve lusten van  
geldschepping komen dus in de vorm van  
seigniorage (de winst die geldcreatie gener-
eert), rentewinsten, inkomenstransfers en 
politieke invloed bij private partijen terecht. 
En dat terwijl de onvermijdelijke,  
bijbehorende inflatie en maatschappelijke 
duurzaam-heidsproblemen voor rekening 
van de gemeenschap komen, en dus de 
overheid. 

 
 

Hoe kunnen instituties een duurzame 
samenleving bevorderen? 

De centrale vraag is waarom de rechten en 
verantwoordelijkheden voor geldcreatie bij 
private banken liggen en niet bij de over-
heid. Wanneer de rechten op geldschep-
ping bij de overheid zouden liggen zouden 
enorme sommen aan rente worden 
bespaard. De overheid zou bovendien veel 
sterker richting kunnen geven aan de duur-
zame ontwikkeling van de samenleving 
door (altijd enigszins nodige) geldcreatie te 
beperken - en te kiezen voor kredietverlen-
ing aan duurzame projecten. 

Achter de zoekgeraakte balans tussen 
overheid en financiële instellingen schuilt 
het probleem dat de oude discussie over 
privaat versus publiek eigendom niet in he-
dendaagse termen is vertaald. Hoe kunnen 
moderne instituties hun beleid aangaande 
publieke en private vermogens het beste 
vormgeven? Een beschouwing op basis 
van zowel de economie als het inzicht dat 
publieke en private waarden naast elkaar 
in een continueerbare samenleving in 
balans behoren te zijn, kan uitkomst  
bieden. 

De vraag die u doorgeeft:

Aan mijn opvolger prof. dr. Bert van den 
Brink wil ik de volgende vraag stellen:
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In hoeverre kan het herstel van de publiek-
privaatbalans worden onderbouwd met 
klassieke redeneringen over eigendomsver-
houdingen? Wat hebben filosofen te zeg-
gen over de dynamiek van maatschappe-
lijke waardeoriëntaties zoals de steeds 
weer optredende overdrijving naar de 
publieke, dan wel naar de private kant?  

Meer weten?

Over de urgentie van duurzaamheid ging 
van Egmond in debat met prof. dr. Jacque-
line Cramer (Duurzame Innovatie en di-
recteur van het Utrechts Centrum voor 
Aarde en Klimaat). Kijk hier de lezing terug.

Kijk hier de TEDtalk van Klaas van  
Egmond terug over maatschappelijke waar-
denorientatie als uitgangspunt voor een 
duurzame samenleving. (‘Societal values 
and personal integrity’, 2012.)
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Bijdrage 2

Een stap terug in onze welvaart
Prof. dr. Bert van den Brink

Hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Waarom denkt de mens recht te 
hebben op bezit? 

2.	 Vormen banken een gevaar voor de 
mensenrechten?

3.	 Welke filosofische redeneringen on-
derbouwen een herstel van de publiek-
privaat balans?

Prof. dr. Bert van den Brink werd in 2009 
benoemd tot hoogleraar Politieke en  
Sociale Filosofie aan de Universiteit 
Utrecht. Van 2010 tot 2012 was hij hoofd 
van het departement Filosofie. Momenteel 
is hij vice-decaan van de faculteit 
Geesteswetenschappen. Hij is verbonden 
aan het Onderzoeksinstituut voor Filosofie 
en Religiewetenschap (OFR). 
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Waarom denkt de mens recht te hebben 
op bezit?

Er bestaan veel verschillende filosofische 
rechtvaardigingen van bezit. De voornaam-
ste zijn: wie iets als eerste aantreft en ge-
bruikt mag het in bezit nemen (Robert 
Nozick in Anarchy, State, and Utopia. 
1974.); wie iets bewerkt of gemaakt heeft 
mag het in bezit nemen (John Locke in 
Two Treatises of Government. 1690.); bezit 
is essentieel voor het goed functioneren 
van economie en samenleving (David 
Hume in An Enquiry Concerning the Princi-
ples of Morals. 1751. En Jeremy Bentham 
in The Theory of Legislation. 1802.); bezit 
is een voorwaarde voor persoonlijke  
ontwikkeling en maatschappelijke vrijheid 
(|Hegel in Grundlinien der Philosophie des 
Rechts. 1821). En Karl Marx, die zich tegen 
privaat bezit keerde, combineert het model 
van bewerking met de voorwaarde voor  
ontwikkeling en maatschappelijke vrijheid 
in zijn rechtvaardiging van collectief bezit 
(Das Kapital; Kritik der politischen  
Ökonomie. 1867).

Ik denk zelf dat het bewerkings- en ont-
wikkelingsargument van respectievelijk 
Locke en Hegel het sterkst zijn en de  
andere twee een ondersteunende rol spe-
len. Maar ik geloof niet dat privaat bezit 
per se slecht is.

Bezit dat voortkomt uit bewerking van de 
natuur is letterlijk heel natuurlijk. Als ik een 
mooie stok uit het bos bewerk tot wandel-
stok dan is dat míjn wandelstok; als ik 
graan en gist en water bewerk tot een 
brood dan is dat míjn brood. Dat is de  
oorsprong én de rechtvaardiging van  
privaat bezit: dat het van mij is omdat ik er 
aandacht en energie in heb gestoken, om 
mij en de mijnen te dienen – of ‘ons’, in  
geval van een collectief geschapen goed. 
Marx zag een probleem in wat mensen 
met dergelijk bezit doen: het omzetten van 
goederen in ‘marktwaarde’ en daarmee 
gaan woekeren ten koste van andere 
mensen. Dat probleem was in zijn tijd dan 
ook schokkend groot; voor de  
arbeidersklasse waren primaire  
levensmiddelen vaak onbetaalbaar. Dat is 
het op veel plaatsen nog, maar we weten 
ook dat privaatbezit voor het goede kan 
worden ingezet.

Zowel de aartsvaders van het liberalisme – 
Locke en Smith – als de aartsvader van 
het socialisme – Marx – wisten dat mensen 
behoeftige, kwetsbare wezens zijn die  
zichzelf in veel opzichten nog moeten  
vervolmaken. Dat doen ze door het  
bewerken van de natuur in breedste zin. 
Door de natuur te bewerken ontwikkelen 
we onszelf. En dat doen we niet alleen. 
Dan ben je al snel bij het vierde model:  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bezit, privaat of collectief, is een voor-
waarde voor persoonlijke ontwikkeling en 
maatschappelijke vrijheid.

Vormen banken een gevaar voor de 
mensenrechten? 

Wat bedoel je met mensenrechten? We 
hebben rechten voor zover een groep 
samenwerkende of op elkaar aangewezen 
mensen bindende en handhaafbare  
afspraken hebben gemaakt over wíe  
aanspraak mag maken op wát. Op wereld-
schaal is dat maar zeer beperkt het geval. 
We hebben geen rechten puur bij de gratie 
van ons mens-zijn. Grondrechten van  
dergelijke politiek-juridische ordes, zoals  
natiestaten, zijn de échte mensenrechten. 
Wie geen burger is van een dergelijke orde 
heeft het op deze aarde helaas veel 
moeilijker dan wie dat wel is. Een prachtig 
ideaal van de rechten van de mens  
verandert daar helaas weinig aan. 

Banken kunnen een gevaar vormen voor 
de rechten van mensen omdat ze het recht 
op bezit helpen effectueren maar ook  
kunnen ondergraven. Als een bank door 
de kleine lettertjes in een contract het bezit 
van mijn huis tot molensteen om mijn nek 
maakt, dan zijn mijn rechten – de  
aanspraken tegenover anderen die ik  
effectief kan maken – flink bedreigd. Als 

een bankencrisis en de onderliggende  
crisis van het kapitalisme, bepaalde staten 
aan de rand van de financiële afgrond  
brengt dan staan de rechten van de  
burgers van die staten ook aan een  
afgrond, zie Griekenland en Spanje. 

Maar dan kom ik toch snel terug bij de 
politiek-juridische orde waarbinnen banken 
en hun cliënten functioneren. Die orde 
moet regels stellen waarbinnen banken 
niet het soort gedrag kunnen vertonen dat 
mede heeft geleid tot de huidige crisis. De 
strijd die we meemaken is er uiteindelijk 
een tussen democratische macht en 
economische macht.

Overheden en burgers zijn bijna overal ter 
wereld heel diep afhankelijk geraakt van de 
financiering van hun behoeften en  
projecten door banken. Banken zijn een 
schakel in dat drama, maar de ruimte die 
ze hebben is ze door overheden en  
burgers per democratische beslissing – of  
democratische onoplettendheid –  
gegeven. De financiële en economische  
crisis treedt op tegen de achtergrond van 
een onderliggende pervertering van ons 
politieke oordeel door het consumentis-
tische verlangen naar steeds maar meer 
luxe, gadgets en andere illusies van  
vooruitgang. Dat verlangen beslist de strijd 
tussen democratie en markt maar al te 
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vaak in het voordeel van de markt. Dat is 
de schuld van ons allemaal, niet van de 
banken alleen. 

Klaas van Egmond vroeg aan u welke fi-
losofische redeneringen een herstel van 
de publiek-privaat balans onderbouwen.

Steeds opnieuw treedt een overdrijving op 
naar de publieke dan wel private sfeer. Van 
Egmond stelt dat ook de dynamiek van 
deze verschillende waardeoriëntaties een 
herstel kan onderbouwen. Ik denk dat de 
theorie van eigendomsverhoudingen van 
Locke hopeloos verouderd is. Het is waar 
dat ik door het bewerken van de natuur en 
het maken van goederen bezit creëer en 
dat ik daarbij voldoende kans op bezit 
voor anderen moet overlaten. Locke blijft 
belangrijk, maar de zeventiende-eeuwse 
wereld waarvoor hij dacht is niet de onze. 
In onze wereld van eindeloze globale  
afhankelijkheden en economische 
machtsrelaties, is bezit in de eerste plaats 
een voorwaarde voor persoonlijke  
ontwikkeling en maatschappelijke vrijheid. 
Bezit en het recht daarop maakt mij sterker 
in mijn relatie tot anderen. Het is een 
publiek belang dergelijk bezit en het recht 
daarop voor iedereen te waarborgen. 
Banken zijn daarin natuurlijk niet wezenlijk 
geïnteresseerd. Maar overheden zouden 
dat wel moeten zijn.

Markten, kapitaalstromen en banken  
spelen een enorme rol in het mogelijk 
maken van de persoonlijke ontwikkeling en 
maatschappelijke vrijheid waaraan we 
gewend zijn geraakt. Een radicaal afscheid 
ervan is het domste dat we kunnen  
verlangen. Maar ook minder radicale  
veranderingen hebben verstrekkende 
gevolgen. Democratische beteugeling van 
banken en markten maakt dat we vroeg of 
laat een stap terug zullen moeten nemen in 
onze  welvaart – meer sparen, minder  
consumeren, de vraag durven stellen wat, 
in termen van consumptie, echt nodig is. 
Daar hebben we geen zin in – zie de  
discussies over de hypotheekrenteaftrek, 
de zorgpremie, de vliegtax en  
investeringen in duurzame energie. We  
zullen moeten leren inzien dat de  
pervertering van ons politieke oordeel het 
eindeloze circus van consumptie  
veroorzaakt. Ik wil niet terug naar alleen 
brood en wandelstok, maar wel naar een 
politieke discussie over wat eigenlijk echt 
nodig is. 

Genoeg gemopperd!

De vraag die u doorgeeft:

Aan mijn opvolger prof. dr. Tom Zwart wil 
ik de volgende vraag stellen: Hoe verhoudt 
zich in onze discussie over bezit de rol van 
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nationale overheden tot de rol van  
supranationale instanties als de  
mensenrechtenraad die vaak – mijns  
inziens onterecht – als hoeders van de 
mensenrechten worden beschouwd?

Meer weten?

Over de toekomst van de financiele sector 
organiseerde het Utrecht Sustainability  
Insititute in samenwerking met Triodos 
bank een lezingenreeks. Kijk hier de 
opnames terug.
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Bijdrage 3

‘Oplossingen van eigen bodem’
Prof. dr. Tom Zwart

Hoogleraar rechten van de mens en directeur Onderzoeksschool Rechten van de Mens 
aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Is het recht op eigendom een 
mensenrecht?

2.	 Hoe westers zijn mensenrechten?

3.	 Welk gevaar vormen banken voor 
de mensenrechten?

4.	 Hoe verhoudt zich in onze discus-
sie over bezit de rol van nationale over-
heden tot de rol van supranationale in-
stanties?

Prof. dr. Tom Zwart werd in 1997 benoemd 
tot hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleer-
heid van de Universiteit Utrecht. Van 2005 
tot 2008 was hij decaan van de Utrecht 
School of Law. Sinds 2007 is hij directeur 
van de School of Human Rights Research. 
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Is het recht op eigendom een mensen-
recht? 

Over de vraag of eigendomsrecht een 
mensenrecht is wordt verschillend ge-
dacht. In het belangrijkste VN-instrument, 
het Burger- en Politieke rechtenverdrag, is 
het eigendomsrecht niet opgenomen, 
maar het staat wel in het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens. Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens heeft dat eigendomsrecht de 
afgelopen jaren fors opgerekt door daarin 
ook het recht op uitkeringen in het kader 
van de sociale zekerheid te lezen.  
Sommige critici, zoals Marc Bossuyt, de 
President van het Belgische Grondwette-
lijke Hof, vinden dat het Hof daarin te ver 
gaat, omdat de opstellers van het Verdrag 
nooit de bedoeling hebben gehad om ook 
dit soort kwesties onder het bereik van het   
eigendomsrecht te brengen. Ik vind dat hij 
een punt heeft. Bossuyt sprak hierover 
tijdens een conferentie die wij in april 2012 
hebben georganiseerd en waarvan de  
papers over enkele maanden worden  
gepubliceerd (Zwart, Flogaitis and Fraser 
(eds.), The European Court of Human 
Rights and its Discontents, Elgar, 2013). 

Hoe westers is bezit?

Als we het positieve recht even laten voor 
wat het is, rijst de vraag over welk eigen-
domsrecht we het nu eigenlijk hebben.  
Vooral over de aard van het recht op eigen-
dom van de grond lopen de meningen 
sterk uiteen, zo bleek onlangs tijdens een 
zeer interessante conferentie  
georganiseerd door hoogleraar Annelies 
Zoomers en onderzoeker Caroline  
Archambault in International Development 
Studies (Gender and Landgovernance). In 
sommige culturen wordt eigendom in  
collectieve zin opgevat, terwijl men in  
andere culturen uitgaat van privébezit. Het 
is vooral interessant om te zien wat er  
gebeurt als het ‘privébezit concept’ zijn  
intrede doet in een cultuur waarin bezit 
vooral in communale zin wordt benaderd. 

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de Bhe-zaak, 
die beslist werd door het Constitutionele 
Hof van Zuid-Afrika. De man van mevrouw 
Bhe was overleden maar zij deelde niet in 
de erfenis: haar schoonvader was, als  
eerste man in de lijn, op grond van het  
gewoonterecht enig erfgenaam. Het  
Constitutionele Hof vond deze gang van 
zaken in strijd met het gelijkheidsbeginsel 
en besloot de gewoonterechtelijke regel te 
vernietigen. In plaats daarvan paste het 
Hof statelijk erfrecht toe en op grond daar-
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van had mevrouw Bhe aanspraak op een 
deel van de erfenis. 

Dat lijkt op het eerste gezicht een aan-
trekkelijke uitkomst, maar hij roept toch de 
nodige vragen op. Het probleem is  
namelijk dat het statelijke erfrecht in Zuid-
Afrika uitgaat van een westerse visie op 
vererving, namelijk het overdragen van  
vermogen. Het gewoonterecht van de  
gemeenschap waartoe het echtpaar Bhe 
behoorde beschouwt vererving daaren 
tegen als overdacht van een bepaalde 
levensstijl, die gebaseerd is op gemeen-
schappelijke eigendom van het land. Er is 
daarin maar één erfgenaam om te zorgen 
dat de boedel niet wordt opgesplitst. Daar-
door zou die communale manier van leven 
in gevaar komen. De erfgenaam treedt niet 
op als privébezitter maar als rentmeester 
ten behoeve van de hele gemeenschap. 

Toepassing van het statelijke erfrecht was 
dus een middel dat niet geschikt was om 
dit geschil op te lossen. Wat het Hof mijns 
inziens had moeten doen is een oplossing 
zoeken binnen het gewoonterecht van de 
gemeenschap. Die oplossing zou kunnen 
zijn om het beheer van de erfenis gezamen-
lijk op te dragen aan de mannelijke erf-
genaam en mevrouw Bhe, want dat is op 
grond van het gewoonterecht mogelijk. 
Het zoeken van oplossingen van eigen 

bodem in plaats van het transplanteren 
van Westerse oplossingen is een  
kernelement van de ‘receptorbenadering’ 
van mensenrechten die wij momenteel in 
Utrecht ontwikkelen, samen met de Chi-
nese Academy of Social Sciences en de 
rechtenfaculteit van Shandong University. 

Welk gevaar vormen de banken voor de 
mensenrechten?

Mijn voorganger in deze reeks, collega 
Bert van den Brink, wees er terecht op dat 
instellingen als banken ook een bedreiging 
kunnen vormen voor de mensenrechten. 
Binnen de discipline van de mensen-
rechten neemt het besef toe dat niet alleen 
overheden een impact kunnen hebben op 
mensenrechten, maar ook andere           
invloedrijke actoren, zoals bedrijven en  
financiële instellingen. Bedrijven zijn soms 
zo machtig dat ze trekjes beginnen te  
vertonen van de staat en daarom kunnen 
we de mensenrechten ook jegens hen  
inroepen. Dat noemen we horizontale  
werking. 

Een paar jaar geleden vond er in Neder-
land massale sterfte plaats onder rundvee. 
Het vermoeden bestond dat deze werd 
veroorzaakt door een vaccin tegen  
koeiengriep dat was geleverd door het  
chemieconcern Bayer. Uit een eerste  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onderzoek van Bayer bleek dat het vaccin 
weliswaar verontreinigd was, maar het was 
te vroeg om te constateren dat dat de 
boosdoener was. Daarvoor waren aanvul-
lende tests nodig. De getroffen boeren  
vonden dat Bayer de zaak traineerde en 
eisten schadevergoeding. Ze zetten hun 
eis kracht bij door de oprichting van een 
comité ‘Ziek van Bayer’ dat actie ging  
voeren bij de vestigingen van Bayer. Bayer 
vond die acties onrechtmatig en vorderde 
bij de rechter een verbod. Die ging daarin 
echter niet mee. De rechter wees erop dat 
Bayer vanwege zijn monopolie-positie op 
het terrein van de vaccins sterke gelijkenis 
vertoont met de overheid en daarom de 
plicht heeft de vrijheid van meningsuiting 
van anderen te respecteren. Kortom, Bayer 
moest maar met de acties leren leven.

Prof. dr. Bert van den Brink vroeg aan u 
hoe zich in onze discussie over bezit de 
rol van nationale overheden tot de rol 
van supranationale instanties verhoudt. 

Overheden houden in toenemende mate 
bedrijven verantwoordelijk voor de effecten 
van hun handelen. Steeds meer bedrijven 
zien de bescherming van mensenrechten 
als een belangrijk onderdeel van hun 
bedrijfsactiviteiten. Dat wordt Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of 
Corporate Social Responsibility genoemd. 

John Ruggy heeft, als Special Representa-
tive of the Secretary-General, binnen de 
VN een kader ontwikkeld voor  
Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men. Dit kader is gericht op Protect,  
Respect and Remedy en houdt in dat 
bedrijven mensenrechten dienen te 
beschermen, respecteren en door hen  
toegebrachte schade te herstellen.  
 
Lees hier een interview met professor John 
Ruggie, die het kader voor MVO binnen de 
VN ontwikkelde.

Supranationale instanties zoals de VN 
mensenrechtenraad worden, onterecht  
volgens van den Brink, vaak gezien als  
hoeders van mensenrechten. Verschillende 
aspecten van de bemoeienis van de VN 
met mensenrechten zijn duidelijk minder 
succesvol. Het is een feit dat de ver-
houdingen binnen de VN Mensenrechten-
raad sterk gepolitiseerd zijn. Westerse  
landen proberen binnen de Raad voort-
durend een meerderheid te krijgen voor 
hun opvattingen over mensenrechten en 
daarin slagen ze steeds minder goed.  
Daartoe aangemoedigd door consortia als 
BRICS (de opkomende economieën van 
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-
Afrika) weten oosterse en zuidelijke landen 
elkaar steeds beter te vinden en hun visie 
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op mensenrechten voor het voetlicht te 
brengen. 

De tijd is daarom rijp voor overbrugging 
van die politieke kloof en het aangaan van 
partnerschappen tussen landen. Het  
initiatief daartoe zal niet uit Genève 
komen. Daarom moeten andere actoren 
zoals academici hiertoe een aanzet geven. 
Onze onderzoeksgroep werkt samen met 
Chinese en Afrikaanse collega’s om te  
bezien hoe wij daaraan een bijdrage  
kunnen leveren. 

De vraag die u doorgeeft

Aan mijn opvolger dr. Frank van Laerhoven 
wil ik de volgende vraag stellen: Hoe staat 
het met de rechten van vrouwen in het  
gewoonterecht in bepaalde delen van de 
wereld?

Meer weten?

Kijk hier de lezing van prof. dr. Tom Zwart 
terug over mensenrechten in China.
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Bijdrage 4

Van wie is het bos?
Dr. Frank van Laerhoven

Onderzoeker Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht

De vragen: 

1.	 Wat zijn de voordelen van lokaal be-
heer van natuurlijke hulpbronnen?

2.	 Kan gemeenschappelijk beheer mi-
lieuproblemen tegengaan? 
 
3.	 Welke voorbeelden van gemeen-
schappelijk beheer van hulpbronnen zijn 
er te noemen? 
 

4.	 Vormt het recht op land in Afrika 
een ongelijke behandeling van mannen 
en vrouwen?

Dr. Frank van Laerhoven is als onderzoeker 
verbonden aan de faculteit Geoweten-
schappen van de Universiteit Utrecht. Hij is 
hoofdredacteur van The International Jour-
nal of the Commons en werkte voor de 
Food and Agriculture Organisation van de 
VN in Senegal en Chili.
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Wat zijn de voordelen van lokaal beheer 
van natuurlijke hulpbronnen?

‘Who owns the world’s forests?’ vroegen 
Andy White en Alejandra Martin zich in 
2002 af. Om die vraag te beantwoorden 
moet je misschien beginnen met de vraag 
wat een bos eigenlijk is. Een bos levert een 
enorme verscheidenheid aan goederen en 
diensten van economische, sociale, en 
ecologische aard. Analytisch gezien helpt 
het om die goederen en diensten te orde-
nen aan de hand van twee eenvoudige vra-
gen. Ten eerste: ‘wanneer ik het goed of 
de dienst consumeer, is het dan nog 

beschikbaar voor anderen na mij?’ Ten 
tweede: ‘hoe moeilijk is het om diegenen 
die niet hebben bijgedragen aan de produc-
tie van het goed of de dienst toegang daar-
toe te ontzeggen?’ Beide vragen leiden tot 
een simpele twee-bij-twee matrix, die er 
als volgt uitziet:

White en Martin vinden dat wereldwijd be-
hoorlijk wat bossen in de praktijk het karak-
ter van een gemeenschappelijk goed 
hebben: Volgens hun schatting wordt zo’n 
drie kwart van de bossen in de wereld 
formeel beheerd door overheden. In de 
praktijk hebben veel van die overheden 
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Wanneer het goed gebruikt is, is 
het nog steeds beschikbaar

Wanneer het goed gebruikt is, 
is het niet meer beschikbaar

Gebruik is beperkt tot 
diegenen die ervoor betalen 
(of, die bijgedragen hebben 

aan de productie ervan)

Tolgoederen: Tolwegen of 
bijvoorbeeld de rust en schoonheid 
van nationaal park de Hoge Veluwe 

(waarvoor entree betaald moet 
worden)

Private goederen: 
Bijvoorbeeld brand- of 
constructiehout, of de 

koolstof die opgeslagen ligt 
in bomen (en waarvoor u 

bereid bent te betalen 
wanneer u compenseert 
voor de CO2 uitgestoten 
door uw vlucht naar die 

belangrijke conferentie in 
Zuid Afrika).

Gebruik is niet beperkt tot 
diegenen die ervoor betalen 
(of, die bijgedragen hebben 

aan de productie ervan)

Publieke goederen: 
Bijvoorbeeld het genot van een 

potje ultimate frisbee in het 
Wilhelmina park, of de 

luchtkwaliteit op de Uithof die 
positief beïnvloed wordt door 

Amelisweerd

Common Poul Resources: 
Bossystemen die de jure of de 

facto gebruikt worden door 
groepen mensen



niet de capaciteit om een grote rol te spe-
len in dat beheer, wat betekent dat beheer 
vaak in handen is van lokale gemeenschap-
pen. Niet alleen bossen, maar bijvoorbeeld 
ook natuurlijke hulpbronnen als vis-
gronden, weidegebieden en water-
voorraden zijn in de praktijk vaak het  
eigendom van groepen mensen, en  
kunnen derhalve gezien en begrepen  
worden als common pool resources. 

Garrett Hardin (1968) stelde dat groepen 
nooit en te nimmer in staat zullen zijn een 
(natuurlijke) hulpbron in gemeenschappe-
lijk bezit te beheren – dit zou uitmonden in 
een tragedy of the commons. Gebaseerd 
op spel-theoretische principes voorspelde 
hij dat de baten van het gebruik van de 
bron exclusief voor het individu zijn, terwijl 
de kosten (bijvoorbeeld een dalende  
productiecapaciteit van de hulpbron als 
gevolg van overexploitatie of onder-
investering) gedeeld worden door alle  
gebruikers. De door hem voorgestelde 
oplossing was dat een common pool  
resource ófwel geprivatiseerd zou moeten 
worden, ófwel gereguleerd door een  
centrale autoriteit, bijvoorbeeld een over-
heid. Al ruim 40 jaar domineert Hardins  
metafoor van the tragedy of the commons 
het beleid aangaande het beheer van  
natuurlijke hulpbronnen. Als gevolg daar-
van gaan gemeenschappelijke goederen 

steeds vaker van publiek naar privé bezit. 
Hierdoor worden wereldwijd lokale gebruik-
ers van die hulpbronnen steeds meer ge-
marginaliseerd. Niet alleen op het zuidelijk 
halfrond maar ook in Europa dreigen lokale 
boeren tussen wal en schip te vallen als 
gevolg van landgrabbing door buiten-
landse bedrijven. 

Is het waar dat een centrale overheid per 
definitie beter in staat is een tragedy of the 
commons te voorkomen dan een decen-
trale vorm van collectief beheer? Een  
legitieme autoriteit kan gebruikers  
opdragen niet teveel hout te kappen of hen 
(bijvoorbeeld via belastingheffing) dwingen 
bij te dragen aan de instandhouding van 
de hulpbron. Toch is deze oplossing niet 
altijd effectief. Mensen en omstandigheden 
– en dus ook voorkeuren en kosten –  
verschillen per lokale context. Efficiënte 
outputniveaus voor common pool  
resources verschillen dus ook per plaats. 
Gedecentra-liseerd beheer maakt het  
mogelijk om met die verschillen in 
voorkeuren van mensen, en de kosten om 
die voorkeuren te verwezenlijken, rekening 
te houden. Wat weet Brussel nu echt over 
het beheer van Park Bloeyendael of 
Landgoed Oostbroek? 
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Kan gemeenschappelijk beheer  
milieuproblemen tegengaan? 

Kan privatisering van een common pool  
resource – het opdelen van de bron in stuk-
ken die bij opbod aan private partijen  
verkocht worden – een tragedy of the  
commons voorkomen? Privatisering zorgt 
ervoor dat niet alleen de baten maar ook 
de kosten die voortvloeien uit exploitatie 
voor het individu zijn. Dit haalt de angel uit 
‘het commons dilemma’. Voor economen 
loopt dit theoretisch waterdichte argument 
vaak stuk op de politieke, administratieve 
en de ecologische werkelijkheid. Een  
ecologisch systeem kan instorten wanneer 
het wordt opgesplitst in eenheden die op 
een niet gecoördineerde manier beheerd 
worden. Dit kan leiden tot milieu-
problemen. Ook kan gemeenschappelijk 
beheer de voorkeur hebben vanwege de 
onzekerheid over wáár productie van jaar 
tot jaar plaatsvindt. Verder kunnen de  
transactiekosten - van de één-op-één  
onderhandelingen tussen buren - die  
individueel bron-gebruik met zich  
meebrengt, vele malen hoger zijn dan de 
kosten van informatievergaring en  
coördinatie bij gemeenschappelijk gebruik.    

Welke voorbeelden van gemeenschappe-
lijk beheer van hulpbronnen zijn er te 
noemen?

Geven lokale gebruikers, wanneer ze  
gemeenschappelijk (dus niet als private 
marktpartij) decentraal zeggenschap 
krijgen over hun hulpbron, massaal toe aan 
de prikkel die leidt tot de tragedy of the 
commons waar Hardin zo bang voor was? 
Onderzoek van bijvoorbeeld nobelprijswin-
naar Elinor Ostrom (1990) toont aan dat 
deze angst voor een belangrijk deel  
ongegrond is. Groepen gebruikers blijken 
heel vaak in staat om in onderling overleg 
– dus zonder regulerende overheid of ‘een 
onzichtbare hand’ van de markt – regels te 
formuleren en hanteren die leiden tot de 
tempering van (negatief) oogstgedrag en 
het in stand houden van de hulpbron.

Eén van de voorbeelden van een oplossing 
voor the tragedy of the commons die  
ergens tussen de extremen van staat en 
markt ligt, betreft het Mexicaanse 
ejido-systeem. De kolonisatie van Zuid-
Amerika leidde tot grote ongelijkheid in de 
toegang tot grond, met het latifundia-
systeem (een vorm van grootgrondbezit) 
als exempla-rische uitwas. Eén van de 
uitkomsten van de Mexicaanse Revolutie 
(1910) was een grootschalige landhervorm-
ing die landlozen toegang gaf tot gemeen-
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schappelijk beheerde akkerbouw-, weide-, 
vis- en bosbouwgronden, gecombineerd 
met stukjes land in privé eigendom. Als 
gevolg hiervan wordt zo’n driekwart van 
Mexico’s bossen tot op de dag van  
vandaag formeel beheerd als een common 
(Merino-Pérez, 2002). Druk vanuit Amerika 
en Canada via NAFTA en vanuit de Wereld-
bank heeft ertoe geleid dat het ejido-
systeem sinds 1992 steeds meer moet 
wijken voor private vormen van hulpbron-
nenbeheer. De geest van Hardin is nog 
steeds onder ons!

Prof. dr. Tom Zwart vroeg aan u of de 
rechten op land in Afrika een ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
vormen.

In Afrika zijn de rechten op land vaak voor-
behouden aan mannen. Die ontkennen dat 
dit een vorm van ongelijke behandeling is 
omdat het niet om privébezit maar om    
collectief eigendom gaat. Bovendien bevat 
dit stelsel veel waarborgen voor vrouwen. 
Net zo min als privé of publiek bezit een  
exclusieve en gegarandeerde uitweg voor 
the tragedy of the commons biedt, kan van 
gemeenschappelijk bezit verwacht worden 
dat het altijd en overal duurzaam hulp-
bronnengebruik in de hand zal werken. Het 
blijft passen en meten, en context is erg 
belangrijk. Wanneer die context – van 

bijvoorbeeld culturele of historische aard – 
ongelijkheid tussen man en vrouw  
be-stendigt, dan leidt een benadering die 
een gedecentraliseerde vorm van  
zelfbeheer van gemeenschappelijke  
hulpbronnen voorstaat, tot een uitkomst 
die velen van ons onwenselijk achten. 

Kijk hier het symposium ‘The Future of our 
Commons’ van Studium Generale terug.

De vraag die u doorgeeft:

Veel commons zoals bossen zijn  
rivaliserende goederen, waarbij uitsluiting 
moeilijk of onmogelijk is. Beheer van com-
mons op lokaal niveau begrijpen we 
steeds beter. Van beheer van commons 
die zich manifesteren op mondiaal niveau 
(bijvoorbeeld beheer van de wereldzeeën, 
ozon, of inter-nationale watersheds of 
rivieren) hebben we veel minder notie. 

Aan mijn opvolger dr. Ubaldus de Vries wil 
ik de volgende vraag stellen: Wie 'bezit' 
die mondiale commons, en zou 
aanscherping van regels aangaande 'bezit' 
bijdragen aan het voorkomen van een mon-
diale tragedy of the commons? 
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collective action. Cambridge University 
Press.’

White, A., & Martin, A. (2002). ‘Who owns 
the world’s forests? Washington, DC:  
Forest Trends. Center for International 
Law.’

Meer weten? 
Kom meer te weten over burgerlokalisme 
in de lezing ‘Beyond the big society’ uit de 
reeks ‘Lokaal mondiaal’.
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Bijdrage 5

Verantwoordelijk voor welvaart
Dr. Ubaldus de Vries

Universitair docent en onderzoeker Rechtstheorie en Staats- en Bestuursrecht 
aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Hoe belangrijk is de notie van eigen-
dom in onze maatschappij? 

2.	 In hoeverre zijn wij verantwoorde-
lijk voor het gebruik van ons eigendom?

3.	 Welke risico’s ontstaan uit het ge-
bruik van eigendom?

4.	 Waar stopt het gebruiksrecht op ei-
gendom en wat betekent dit voor de 
moderne maatschappij?

5. Wie bezit de mondiale commons?

Dr. Bald de Vries is universitair docent 
Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie 
aan het departement Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit Utrecht. Hiervoor was 
hij universitair docent in Ierland, aan de 
Dublin City University, alwaar hij ook is ge-
promoveerd.
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Deze brief bestaat uit een aantal intuïtieve 
gedachtes over eigendom, gebruik, risico 
en schade, geïnspireerd door het werk van 
Ulrich Beck en Thomas Pogge. 

“Smog is democratic”

(Ulrich Beck, 1986)

Hoe belangrijk is de notie van eigendom 
in onze maatschappij? 

De notie van individueel eigendom is  
gegrift in het moderne, westerse denken. 
Het is de motor van de marktgeoriënteerde 
economie en het recht heeft hier een  
stelsel van eigendomsrechten en  
overdrachtsregels voor ontworpen -  
zonder duidelijke regels geen ‘vrije’  
markteconomie. Vanuit dit perspectief kan 
eigendom - of het recht op individueel  
eigendom - als een centraal mensenrecht 
worden gezien dat bepalend is voor hoe 
de samenleving functioneert. Met andere 
woorden: de notie van individueel eigen-
dom is een orga-niserend principe van 
onze westerse maatschappij. Het is de 
kurk waarop het marktkapitalisme, dat tot 
een niet te rechtvaardigen ongelijkheid op 
mondiaal niveau leidt, drijft. Zoveel is de 
laatste jaren wel duidelijk geworden. 

In hoeverre zijn wij verantwoordelijk 
voor het gebruik van ons eigendom?

Eigendom is gebruik: dat wat van jou is, 
daarover ben je soeverein, althans dit is 
het uitgangspunt. (Er bestaan in het Neder-
lands recht drie onderscheidende gebruiks-
rechten op een zaak of goed. Dit zijn eigen-
dom, bezit en houderschap. Ik zal het 
hebben over bezit van eigendom en  
juridisch is mijn gebruik van deze termen 
dus incorrect.) Bezit van eigendom  
im-pliceert een exclusief gebruiksrecht en 
juist in het gebruik schort het aan een  
besef van verantwoordelijkheid. Wat be-
doel ik daarmee? 

De moderne, westerse samenleving wordt 
gekenmerkt door de processen van  
industrialisering en democratisering binnen 
staten. Industrialisering zorgde voor  
productie van welvaart (op basis van  
individueel eigendom) en het proces van 
democratisering (naast nog veel meer) zag 
toe op de rechtvaardige verdeling van die 
welvaart (van eigendom uiteindelijk). Kort 
gezegd kunnen burgers die participeren in 
de productie van welvaart ook participeren 
in de verdeling van die welvaart (van  
eigendom). Die productie en verdeling  
vinden plaats binnen de natiestaat.

Welvaartsproductie en -consumptie zijn 
bepalend voor de politieke keuzes die we 
maken. De gedachte ‘meer is beter’ komt 
voort uit ons instrumenteel-rationeel  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denken. Maar eigendom – welvaart – en 
vooral het gebruik van eigendom, brengt 
neveneffecten met zich mee die zichtbaar 
worden op mondiaal niveau. Het stelt ons 
voor het dilemma hoe om te gaan met die 
neveneffecten. In zijn klassieker The Risk 
Society noemt de Duitse sociaaltheoreti-
cus Ulrich Beck deze neveneffecten 
‘risico’s’.

Welke risico’s ontstaan uit het gebruik 
van eigendom?

De productie van welvaart impliceert de 
productie van risico’s. Een radicaal voor-
beeld is de productie van kernenergie (wel-
vaart): het impliceert, structureel, de  
productie van kernafval, radioactiviteit en 
dus risico. Omdat de productie van  
welvaart structureel en gewild is, is ook de 
pro-ductie van risico structureel en  
self-inflicted. Daarnaast zijn risico’s lokaal 
geproduceerd maar zijn de gevolgen van 
die risico’s zowel wereldwijd als lokaal 
merkbaar. Als globalisering verwijst naar 
het vrije verkeer van goederen wereldwijd, 
impliceert dit ook het vrije verkeer van 
moderne risico’s. De mondiale reikwijdte 
van moderne risico’s impliceert het 
bestaan van sociale risico-posities. Dit  
betekent dat mensen op verschillende 
manieren worden blootgesteld aan risico’s. 
Een grote groep is aan de eventuele  

gevolgen van risico’s overgeleverd. Deze 
sociale risicoposities zijn niet beperkt tot 
de grenzen van de na-tiestaat. Risico’s zijn 
vaak onzichtbaar en liggen in de toekomst. 
Ze bestaan niet ‘zintuiglijk’ maar vormen 
een kans op schade. Individuen en  
groepen in wetenschappelijke en politieke 
sleutelposities bepalen wanneer er wel of 
geen sprake van risico’s is. Wie is er nu 
verantwoordelijk voor de productie van  
risicio’s? Verantwoordelijkheid wordt in 
grote mate toegekend aan de hand van 
causaliteit. Nu het steeds moeilijker wordt 
de causale verbanden vast te stellen in de 
productie van risico’s (en de gevolgen  
ervan), wordt het pro-blematischer om te 
bepalen wie voor welk effect verantwoorde-
lijk is. We moeten niet meer consumeren 
maar creëren om deze diffusion of  
responsibility tegen te gaan. 

Waar stopt het gebruiksrecht op eigen-
dom en wat betekent dit voor de mod-
erne maatschappij?

De productie van welvaart impliceert de 
productie van risico’s en risico’s hebben 
de potentie tot het toebrengen van 
schade. De productie van welvaart (en de 
verdeling ervan) is geïnstitutionaliseerd en 
maakt deel uit van het neoliberale 
marktdenken. Ik leef in het besef dat het 
gebruik van mijn eigendom de potentie in 
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zich heeft een ander schade toe te       
brengen, zonder dat ik daar verantwoor-
delijkheid voor draag of hoef te dragen. 
Daar komt bij dat ik niet weet of de koffie 
die ik ’s ochtends heb gekocht (eigendom) 
en drink (gebruik), de dochter van de  
koffieboer schade toebrengt. Blijft zij door 
mijn aankoop geketend aan het land of 
kan zijnjuist naar school? De  
verantwoordelijkheid voor het gebruik van 
producten ligt door de productieketen 
heen.  
 
Wat is mijn rol als consument? In het  
Sustainable Living Plan benadrukt Unilever 
het belang van consumentengedrag voor 
duurzaam en sociaal ondernemen. Kijk 
hier de lezing terug.

Het uitgangspunt is dat individueel  
eigendom een soevereiniteitsclaim is (het 
exclusieve gebruiksrecht) maar niet  
absoluut is. Locke en ook Mill stellen de 
voorwaarde dat ik mijn vrijheid (dus ook in 
het gebruik van mijn eigendom) kan  
aanwenden voor zover ik een ander geen 
schade toebreng. Dit harm principle is  
altijd begrepen als een richtlijn voor het  
individuele handelen en is in het recht  
geïncorporeerd in noties als ‘wanprestatie’ 
en ‘onrecht-matige daad’ (en directe  
causaliteit). Het is Thomas Pogge die het 
schadebeginsel toepast op het institu-

tionele niveau. Toegepast op het idee van 
welvaart en risico betekent dit dat,  
wanneer welvaartsproductie en welvaarts-
verdeling risico’s scheppen en dus  
potentiële schade toebrengt aan anderen, 
het schadebeginsel geschonden wordt. 
Als wij dit niet moreel kunnen rechtvaardi-
gen, moeten we het huidige institutionele 
stelsel van individueel eigendom en ge-
bruik heroverwegen.

Dr. Frank van Laerhoven vroeg aan u 
wie de mondiale commons bezit

Commons zijn rivaliserende goederen, 
waarbij uitsluiting moeilijk of onmogelijk is. 
Commons beheer op lokaal niveau  
begrijpen we steeds beter. Van beheer van 
commons die zich manifesteren op  
mondiaal niveau (b.v. beheer van de 
wereld-zeeën, ozon, of internationale  
watersheds of rivieren) hebben we veel 
minder notie. Frank van Laerhoven vraagt 
mij of aanscherping van regels aangaande 
'bezit' een mondiale tragedy of the  
commons zouden kunnen voorkomen. 

Mijn antwoord zou ingaan op het  
uitbreiden van het begrip commons. Welke  
vormen van gedeeld gebruik van eigen-
dom, zoals intellectueel eigendom, zouden 
er moeten zijn? Hoe kunnen we nadenken 
over bijvoorbeeld patenten op medicijnen 
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waardoor vele mensen verstoken blijven 
van gezondheidszorg en dus de kans op 
een goed leven? Waarom mensen 
uitsluiten (voor paradoxaal genoeg  
geldelijk gewin) van medische en  
farmacologische doorbraken, enkel op  
basis van een exclusief individuele  
eigendomsclaim? 

Het idee van commons spreekt mij aan als 
een instrument tot een eerlijker verdeling 
van die schaarse middelen waarbij wij  
allemaal een belang hebben – water, lucht, 
bepaalde medicijnen, intellectueel  
eigendom etc. De grootste opdracht is dan 
ook om de commons als een notie van  
collectief eigendom te institutionaliseren in 
ons denken over welvaartsproductie en 
welvaartsverdeling. Afspraken daarover 
moeten op wereldniveau gemaakt worden, 
dus niet slechts tussen staten maar ook 
tussen tal van andere sociale actoren: 
ngo’s, bedrijven, staten, igo’s  
(intergovernmental organizations), etc. 

De vraag die u doorgeeft:

Aan mijn opvolger dr. Mariette van den   
Hoven wil ik de volgende vraag stellen: 

In hoeverre is het wenselijk dat het 
marktmechanisme orgaandonatie 
reguleert? 

Aangehaalde Literatuur:

Ulrich Beck, ‘Risk Society – Towards a 
New Modernity’, Polity, 1992.

Thomas Pogge, ‘World Poverty and  
Human Rights’, Polity, 2002.

Meer weten?

Kijk hier de lezing terug over de  
toe-nemende afstand tussen consument 
en product.
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Bijdrage 6

Mijn lichaam als mijn bezit: een gezondheids-
ethisch perspectief

Dr. Mariëtte van den Hoven
Universitair docent en onderzoeker bij het Ethiek Instituut aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Wat heeft bezit met ethiek te 
maken?

2.	 Wie bepaalt de regels met betrek-
king tot bezit?

3.	 Wie beslist over lichamelijk bezit?

4.	 Kun je lichaamsmateriaal vermark-
ten?

Drs. Mariette van den Hoven is als senior 
onderzoeker en docent werkzaam bij het 
Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.  
Zij is lid van de METC (Medisch Ethische 
Toetsingscommissie) van het UMC en 
geeft advies vanuit het Centrum voor 
Ethiek en Gezondheid (CEG).
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Wat heeft bezit met ethiek te maken? 

Bezit is een intrigerend iets. Bert van den 
Brink laat zien dat bezit filosofisch zeer  
verschillend opgevat is door de tijden 
heen. Het claimen van bezit is ook niet  
neutraal: wie meent recht te hebben op 
boringen in het Noordpoolgebied -omdat 
landen daar blijkbaar toestemming voor 
kunnen geven-  verkwanselt volgens critici 
belangrijke natuurwaarden, wat mogelijk 
wereldwijde impact heeft. Er zijn er ook die 
menen dat we het tekort aan land-
bouwgrond door de toenemende wereld-
bevolking kunnen op-lossen door land af 
te nemen van boeren die geen eigen-
domspapieren kunnen tonen en die  
daarmee het slachtoffer van landgrabbing 
worden. Dergelijke vormen van  
landgrabbing worden veelal als onrecht 
beschouwd. Bezit, zo lijkt het, is in ieder 
geval niet normatief neutraal. 

Wie bepaalt de regels met betrekking 
tot bezit? 

Ook in de gezondheidszorg neemt het  
debat over ‘bezit’ toe en dit leidt tot interes-
sante normatieve vragen. Onderzoekers 
hebben de pareltjes van “biobanking”  
ontdekt en vele koel- en vrieskisten zitten 
vol met buisjes bloed, weefsel en ander        
lichaamsmateriaal. Dit materiaal wordt, het 

liefst voor onbepaalde tijd, opslagen om er 
talloze studies mee te kunnen verrichten.  
De wijk Leidsche Rijn is binnen Utrecht 
zo’n proeftuintje waar veel onderzoeks-
materiaal wordt verkregen en ook in  
Groningen is men trots op het Life Line-
onderzoek onder 30.000 vrijwilligers. Het 
bezit van lichaamsmateriaal is voor  
onderzoekscentra de sleutel tot nieuwe 
kennis. Daarom willen ze graag liefst  
ongelimiteerd over dit materiaal kunnen 
beschikken. 

Maar van wie is dat bezit nu eigenlijk? Dat 
deze vraag niet zo eenvoudig ligt, bleek in 
de zaak over eigendomsrecht die in de  
jaren zestig vorige eeuw in de Verenigde 
Staten heeft gespeeld. Een cellijn van een 
tumor, bekend als de Hela-cellijn, is voor 
onderzoek wereldwijd van grote waarde 
geweest. Deze cellijn, van oorsprong 
afkomstig van een tumor, werd ontwikkeld 
tot zogenaamde ‘onsterfelijke’ cellen,  
zonder de familie om toestemming te  
vragen of te informeren. Aan deze cellijnen 
is veel geld verdiend. In een andere zaak, 
die van John Moore in de jaren tachtig, 
bleek dat zijn arts zijn lichaamsmateriaal 
ge-patenteerd had en er rijk van geworden 
was. Moore eiste zijn deel op, maar kreeg 
niets, omdat zijn rechten op privacy en 
waardigheid voldoende gewaarborgd 
waren. Wel had de arts zijn financiële  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motieven bekend moeten maken. Voor 
veel mensen is dit een contra-intuïtieve 
conclusie. 
 
Kijk hier de lezing over de  
dilemma’s van biobanking terug uit de  
lezingenreeks ‘Lunch: Leve het leven.’ 

Wie beslist over lichamelijk bezit? 

Zonder iemands toestemming lichaams-
materiaal afnemen is op zijn zachtst 
gezegd niet netjes, en in de huidige Neder-
landse samenleving niet geaccepteerd. In 
medisch-ethische toetsingscommissies 
wordt vereist dat voor het afnemen en  
bewaren van lichaamsmateriaal  
toestemming gevraagd moet worden en  
informatie gegeven moet worden over wat 
daarmee gedaan wordt. Waarom dit  
vereist wordt, is eenvoudig te bedenken. 
Stel dat materiaal gecodeerd wordt  
opgeslagen en dat na genetisch onder-
zoek blijkt dat iemand lijdt aan een  
ernstige erfelijke aandoening. De ethische 
vraag duikt dan op of je dit aan de persoon 
moet vertellen. Zeer waarschijnlijk weet de 
persoon in kwestie helemaal niet dat zijn 
bloed of weefsel op deze aandoening is 
getest, maar het is wel mogelijk na  
decodering de persoon ermee te 
 confronteren. Wat doe je? 

De wetgever heeft zeggenschap op  
lichaamsmateriaal in Nederland nog 
(steeds) niet geregeld, daarom kiezen we 
voor de zekerheid de kant van het individu 
en beschermen we deze zoveel mogelijk. 
Dat kan de snelle voortgang van onder-
zoek misschien (wat) in de weg staan, 
maar het voorkomt akelige situaties zoals 
hierboven beschreven. Tegelijkertijd is er 
ethisch gezien ook wel iets voor een  
collectief perspectief te zeggen: ik zou  
bereid kunnen zijn voor populatieonder-
zoek materiaal af te staan waar ik verder 
ook niets mee van doen wil hebben. 
Ethicus Tsjalling Swierstra heeft een aantal 
jaren geleden gesteld dat we niet per se 
het individuele perspectief in biobanking 
centraal hoeven te stellen. Als ons  
materiaal groepsonderzoek kan stimuleren 
en ik afzie van mijn recht op informatie (dat 
wil zeggen dat ik niet van de resultaten op 
de hoogte wil worden gesteld), zou het  
mogelijk moeten zijn om materiaal te 
doneren ten bate van het collectief. De 
Hela-cellijn heeft destijds het collectief 
enorm vooruit geholpen; wat zou erop  
tegen zijn als we mensen daar over wel 
tevoren netjes hadden geïnformeerd? 

Dr. Bald de Vries vroeg naar uw mening 
over het vermarkten van  
lichaamsmateriaal.
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Is het bijvoorbeeld wenselijk om orgaan-
donatie te reguleren via het marktmecha-
nisme? Het toestemmingsvereiste in Neder-
land bevestigt dat wij ons lichaam als ons 
bezit zien. Maar zeggenschap hebben over 
je lichaam betekent niet dat het lichaam 
niet te vermarkten is. Onder omstandig-
heden van armoede lonkt de prijs voor een 
nier, het doneren van eicellen en het  
verhuren van baarmoeders. Wie meedoet 
aan onderzoek weet ook dat een  
farmaceutisch bedrijf lichaamsmateriaal tot 
zijn beschikking krijgt, en dat dit materiaal 
commercieel verkocht wordt. De bloed-
bank verkoopt ook bloedproducten. Dat 
de familie van de HeLa-cellijn geld zou  
willen zien voor de verkoop van het  
lichaamsmateriaal van moeder heeft 
echter iets intuïtief lugubers. Voor de 
verkoop van eigen lichaamsmateriaal zijn 
we huiverig: eicellen, organen en bloed 
zou je niet moeten willen verkopen voor 
geld, dat moet je uit altruïstische  
overwegingen vrijwillig geven. 

Verkopen leidt tot instrumenteel gebruik 
van je lichaam, jezelf als middel inzetten en 
niet als doel. Dat druist in tegen je  
menselijke waardigheid. Tegelijkertijd 
wringt het dat het product dat je vrijwillig 
afstaat zoveel waard kan worden op de 
bio-medische markt. Wellicht toch iets om 
over na te denken: wie mag beslissen dat 

jij bijvoorbeeld je huid alleen vrijwillig mag 
geven, om deze vervolgens duur te  
verkopen? Moet het individu beschermd 
worden tegen het publieke belang dat  
gediend is bij onderzoek van lichaamsma-
teriaal? En tegen de markt die ons lichaam 
maakt tot een verhandelbaar goed? 

De vraag die u doorgeeft:

Aan mijn opvolger prof. dr. Louk  
Vanderschuren wil ik de volgende vraag 
stellen: 

Hoe is ons onverzadigbare verlangen naar 
meer geld, zoals dat tot uiting komt bij 
gokkers, te verklaren? 
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Bijdrage 7

Het bezit van de zaak 
is het einde van het vermaak

Prof. dr. Louk Vanderschuren
Hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, faculteit Diergeneeskunde aan de  

Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Welke processen in onze hersenen 
maken bezit zo aantrekkelijk?

2.	 Zit de behoefte aan bezit tussen 
onze oren?

3.	 En geld? Zit dat ook tussen onze 
oren?

Prof. dr. Louk Vanderschuren is sinds 2010 
hoogleraar Neurobiologie van gedrag bij de 
faculteit Diergeneeskunde aan de  
Universiteit Utrecht. Hij is onder andere  
redacteur van het wetenschappelijk  
tijdschrift Behavioural Pharmacology en 
sinds 2005 bestuurslid van de European  
Behavioural Pharmacology Society.
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Het bezit van de zaak 

“Het bezit van de zaak is het eind van het 
vermaak”, stelt een Nederlands gezegde. 
Anders gezegd: iets najagen is leuk, maar 
zo gauw het begeerde verkregen is houdt 
het plezier op. Er zijn neurowetenschappe-
lijke argumenten om het hiermee oneens 
te zijn. Onze hersenen zijn immers zó 
geëvolueerd dat we genieten van dingen 
die bijdragen aan onze overleving: eten en 
drinken als we hongerig of dorstig zijn of 
het opzoeken van gezelschap of partners 
om ons mee voort te planten- en dat we 
bereid zijn om daar moeite voor te doen. 
Het bezit van die zaak is niet het eind van 
het vermaak. 

Welke processen in onze hersenen zor-
gen ervoor dat we bezit najagen?

Het najagen van deze zaken, die we  
‘natuurlijke beloners’ noemen, wordt in de 
hersenen aangestuurd door een verfijnd 
proces. Hierbij trekken stimuli in de  
omgeving die we associëren met die  
‘beloners’, of die ons de weg er naartoe 
wijzen, de aandacht, wat ertoe leidt dat er 
gedrag plaatsvindt dat erop gericht is om 
de ‘beloner’ te verkrijgen. Hierbij wordt 
meegewogen hoeveel tijd en moeite het 
kost en of er gevaar getrotseerd moet  
worden. Deze motivationele gedragingen, 

die erop gericht zijn om ‘beloners’ te  
verkrijgen,  hangen sterk samen met  
activiteit van de neurotransmitter dopa-
mine. Dopamine heeft echter weinig tot  
niets met genot of plezier te maken, maar 
juist veel met de bereidheid er moeite voor 
te doen. Het genot dat gepaard gaat met 
de uiteindelijke consumptie van de  
‘beloner’ komt tot stand via lichaamseigen 
opiaat-achtige (‘endorfines’) of cannabis-
achtige neurotransmitters  
(‘endocannabinoïden’). Waarmee we gelijk 
een clou hebben waarom het bezitten van 
de zaak en het verkrijgen ervan niet  
hetzelfde is: ze komen via verschillende 
hersenmechanismen tot stand. Normaal 
gesproken zijn deze processen mooi op  
elkaar afgestemd, zodat het bezit van de 
zaak zeker vermakelijk is. Maar het kan 
ook misgaan.

Zit de behoefte aan bezit tussen onze 
oren?

Er zijn enkele processen die hieraan een 
bijdrage leveren. Een belangrijk  
mechanisme is de invloed die  
geconditioneerde stimuli op ons gedrag 
hebben. Het aanleren van de associatie 
tussen stimuli en ‘beloners’ (‘klassieke  
conditionering’) of tussen handelingen en 
het verkrijgen van ‘beloners’ (‘instrumen-
tele conditionering’) is een natuurlijk en 

36



functioneel proces, dat mens en dier in 
staat stelt om de betekenis van gebeurten-
issen in de omgeving op waarde te  
schatten en hun gedrag navenant aan te 
passen. Stimuli die door conditionering 
geassocieerd zijn met ‘beloners’ kunnen 
sterke reacties uitlokken (denk aan de 
kwijlende hond van Pavlov). Ze krijgen op 
zichzelf ook waarde, zodat ze  
naderingsgedrag uitlokken en mens en 
dier bereid zijn ervoor te werken (dopa-
mine). Zo gaan duiven en ratten naar een 
lampje toe dat voorspelt dat er voedsel 
aankomt - zelfs als dat naderen ‘bestraft’ 
wordt door het dier het voedsel te 
onthouden. En zijn ratten bereid om op 
een pedaaltje te drukken om zo’n lampje 
te zien. Ook dit is een natuurlijk en function-
eel proces. Echter, wij mensen hebben een 
verraderlijke geconditioneerde stimulus  
uitgevonden die op zichzelf waardeloos is, 
maar die ons in staat stelt om zaken te  
ondernemen die bijdragen aan ons welzijn 
en ook aan onze overleving: geld. 

En geld? Zit dat ook tussen onze oren?

Dit brengt mij bij een ander Nederlands 
gezegde: “geld maakt niet gelukkig”. Geld 
is op zichzelf immers waardeloos: je kunt 
het niet eten, het is geen fijn gezelschap 
en je kunt er ook niet mee paren. Maar, 
geld is een geconditioneerde stimulus en 

zoals  hierboven uitgelegd, hebben  
geconditioneerde stimuli uitermate sterke 
invloed op ons gedrag. Dit kan verklaren 
waarom het najagen van geld voor sommi-
gen zo belangrijk is. De uitwassen in de  
financiële wereld zijn daar een ontluister-
end voorbeeld van. Of denk aan de 
enorme salarissen van succesvolle  
sporters. Zoals een commentator onlangs  
opmerkte: ‘250.000 euro per week, zie dat 
maar eens uit te geven.’ Welnu, het uit-
geven is niet het doel, of het vermaak - het 
vermaak zit besloten in het geld zelf. Onze 
gecompliceerde beschaving heeft hier de 
evolutie ingehaald. 

Drs. Mariette van den Hoven vroeg aan 
u hoe ons onverzadigbare verlangen 
naar meer geld, zoals dat tot uiting 
komt bij gokkers, te verklaren is? 

Ook bij gokken lijkt een natuurlijk proces 
gekaapt te worden. Er zijn geen rationele 
argumenten voor te bedenken: casino’s 
verdienen immers geld aan gokkers. Dus, 
tenzij je het spelletje leuk vindt en het niet 
erg vindt om een pak geld te verliezen, heb 
je in een casino niets te zoeken. Hoe kan 
het dan dat mensen gokken? Onder-
zoekers aan de universiteit van Cambridge 
hebben hierover iets boeiends  
opgehelderd. Het gaat om het zoge-
naamde near-miss effect, het gevoel dat je 
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hebt als je bijna gewonnen hebt. Je hebt 
twee dezelfde symbooltjes op een fruitauto-
maat, en bij de derde rolt jouw gelukssym-
bool nét voorbij. Je had ‘m bijna, dus wil je 
nog een keer. Het is immers niet zo dat je 
verloren hebt, nee, je had bijna gewonnen! 
De onderzoekers maten hersenactiviteit bij 
mensen die een spelletje speelden op een 
fruitautomaat. Bij een near-miss rapporteer-
den de deelnemers een slecht gevoel, 
maar ook een grote behoefte om door te 
spelen. Verder bleek dat er delen van de 
hersenen actief werden, die ook actief 
waren als er gewonnen werd- wat gepaard 
gaat met een fijn gevoel en ook een grote 
behoefte om door te spelen. Kennelijk is 
het zo, dat ‘bijna winnen’ delen van de  
hersenen actief maakt die betrokken zijn 
bij motivatie. Een mogelijke verklaring  
hiervoor is dat bijna winnen in bepaalde 
situaties (zoals bij het oefenen om raak te 
gooien) een goed teken is, namelijk dat je 
vooruitgang boekt bij het aanleren van een 
vaardigheid. Omdat er bij gokken geen 
sprake is van oefenen of van een  
vaardigheid, is een positief leersignaal in 
deze context misleidend, maar het zorgt er 
wel voor dat je verder blijft spelen. 

Ons brein is prachtig; het meest gecompli-
ceerde natuurverschijnsel dat er bestaat. 
Het is in vele miljoenen jaren geëvolueerd 
tot een buitengewoon verfijnd, zeer  

efficiënt orgaan. Het stelt ons in staat om 
te leren, te begrijpen, te redeneren en te 
voorspellen, te voelen, treuren, gelukkig te 
zijn en medelijden te hebben. Het laat ons 
dingen die goed voor ons zijn opzoeken en 
ervan genieten. Maar door sommige zaken 
in onze ingewikkelde samenleving wordt 
dat prachtige brein soms lelijk op het 
verkeerde been gezet.
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- Intermezzo -

Restating the right to property and the right to 
a clean environment

Mariana Gkliati 
Mariana Gkliati is a PhD candidate at Leiden University

The questions:

1.	 What is the right to property?

2.	 How does this right compare to the 
right of a clean environment? 

3.	 What is the situation of those rights 
in the western capitalist community? 

4.	 Is change possible, or do the cur-
rent rulers benefit too much from the 
status quo? 

Mariana Gkliati studied European Constitu-
tional Law and was research assistent in 
the field of European Human Rights at 
both Utrecht University and Leiden Univer-
sity. She was an intern at the EU Freedoms 
and Justice department of the Fundamen-
tal Rights Agency (FRA) and is a PhD candi-
date at Leiden University. 
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What is the right to property? 

What seems as a simple introductory ques-
tion may, in fact, house the essence of the 
debate. The simplest legalistic definition 
derived from Private Law treats property 
as synonym to ownership, as the direct, ab-
solute, and exclusive legal power of a per-
son upon a material object. However, in or-
der for us to really grasp the tensions 
within this right, we need to look beyond 
that and into the history and purpose of 
the individual right to property. 

During the medieval times property ac-
quired a particularly high status (feudal-
ism), but it only developed as a right in the 
18th century, when John Locke, the father 
of classical liberalism, presented property 
as the natural reward of the working man, 
as a right inherent, eternal, and inalienable. 
The French Declaration of the Rights of 
Men enumerates the natural and inalien-
able rights: liberty, property, security, and 
resistance to oppression. Nevertheless, 
even since that early on, the possibility of 
deprivation of the right was envisaged for 
reasons of public interest. 

A real change in paradigm was brought by 
the Communist Manifest of 1848, where 
Karl Marx put forward the abolition of pri-
vate property as a step further to the aboli-

tion of feudal property by the French Revo-
lution. This theory was adopted only by the 
real-socialism states but it also left a signifi-
cant inheritance to western liberalism. It en-
hanced the social nature of property and 
led to the flexibilization of the protection of 
the right, which is vividly expressed in     
Article 153 of the Weimar Constitution: 
‘Property obliges’. Its use shall simul-
taneously be service for the common 
best’. This passage hints at the purpose of 
the right to property. As the German phi-
losopher Georg Hegel suggested, property 
constitutes the external sphere of indivi-
dual freedom and human dignity. It is the 
economic basis that frees a person from 
want and allows him to develop freely and 
independently as an active member of a        
society that is based on monetary values. 
It is meant as a precondition to self-
realization and self-development, not as a 
right to enrichment and preservation of 
wealth. 

Thus, modern constitutions define the right 
to property as inherently entailing a social 
restriction in favour of the public interest 
(Sozialgebundenheit des Eigentums, ac-
cording to the German Basic Law). 
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How does this right compare to the 
right of a clean environment? Can you 
give an example?

The right to property of an individual may 
stand in the way of the protection of the en-
vironment, and the need may arise to 
choose between the two. One of the most 
prominent illustrations of this situation is 
the Caretta caretta case in Greece. The ap-
plicant company was one of the real-
estate owners in the islet Marathonisi of 
Zakinthos whose right to property had 
been breached. The company bought the 
property with the intention to build a vaca-
tion resort, but the islet was later included 
by law in the areas of absolute protection 
of nature, as it was the spawning grounds 
of the protected sea turtle, Caretta caretta. 
The restriction imposed by the law prohib-
its any kind of touristic activities, while the 
law itself goes gradually as far as prohibit-
ing camping, walking, and lighting during 
the night. No compensation was   offered 
to the owners, as the domestic courts 
found the restrictions legitimate, as they 
served the public interest of the protec-
tion of the environment, whose right to 
property had been breached.  

The applicant company took the case to 
the European Court of Human Rights in 
Strasbourg, which held that there had 

been a violation of Article 1 of Protocol 1 
ECHR (the right to property as laid down in 
the European Convention on Human 
Rights) because the restrictions were so 
strict that they had striped the right from 
its essence and they had rendered       
property inactive and useless as to its pur-
pose. The court found that this constituted 
de facto expropriation and compensation 
was owed to the applicant company. This 
way, the Court hit a compromise between 
the need for the state to comply with its in-
ternational obligations for the protection of 
the environment on the one hand, and the 
right to property on the other. It held that a 
fair balance needed to be struck, so that a 
single owner did not have to pay for the 
whole cost of the protection of the environ-
ment, which should be shared among all 
citizens through taxes.

What is the situation of those rights in 
the western capitalist community? 

The fair balance solution may be possible 
in this simple form of the right to property, 
but when the latter is seen in relation to 
other private economic rights and inter-
ests, the scale tends to be uneven. In the 
modern capitalist society, where all values 
can be coined into money, the environ-
ment would have been better protected if 
it were owned. It is most telling that the 
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right to pollute is adequately regulated 
(e.g. carbon emission rights), while the    
human right to a clean environment has 
not been recognized yet on a European or 
international level. In the case mentioned 
above, the court in Strasbourg did not 
speak of a right to environment as such, 
but of the international obligations of a 
state for the protection of the environment. 

In case a violation arises of this obligation 
of environmental protection, the protection 
mechanisms put in place have proven to 
be inadequate to confront the develop-
ment goals of states or the economic inter-
ests of transnational corporations. In par-
ticular, states have shown tremendous po-
litical unwillingness in building a climate 
change regime and a human rights protec-
tion mechanism that can effectively hold 
business actors to account, while the  
problem itself is not combated on a cost 
and benefit excuse. 

For more insight in the link between cli-
mate change and human rights, you can 
read the e-book on the lecture series 
‘Rights to a green future’.

Is change possible, or do the current  
rulers benefit too much from the status 
quo? 

The level of protection of the two rights is 
the record of the prevalence of capitalist 
powers in the socio-political struggle. 
Thus, the question arises whether there 
can be change within the system itself. 
The answer is to be found in the interpreta-
tion of the right to property within its pur-
pose, which, as mentioned before, is the 
realization of individual dignity and free-
dom. 

According to modern constitutional theory 
inspired by the German Basic Law (Article 
19), each right has an inviolable essential 
content or core, and a periphery that can 
be limited. As already discussed, the core 
of the right to property can be narrowed 
down to the level of subsistence that is 
needed for the social development of the 
individual. Moreover, the periphery of the 
specific right is particularly prone to a so-
cial responsibility test. Thus, the right to 
property must retreat for social interests, 
such as the protection of the environment, 
as far as its core is not affected. This inter-
pretation can go as far as to suggest re-
distribution of wealth, especially in a time 
of economic and environmental crisis. 
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The right to environment – in those legal 
systems where it is recognized (e.g. Article 
24 of the Greek Constitution) – has a wider 
core, since the possible injury is difficult or 
impossible to repair. The purpose of this 
right is sustainability and the preservation 
of the human species itself. Thus, the 
room where infringements cannot be       
tolerated is bigger than in other rights. This 
is even more so due to the urgency of the 
issue, since, according to many progno-
ses, we have until 2015-2017 to change 
our ways concerning climate change, be-
fore its effects become irreversible. 

Summing up, we should go back and look 
at the purpose and core of the two rights, 
detaching them from capitalist interests 
and comparing them as to their essence. 
In practice, such a change in legal interpre-
tation will clash with the values that consti-
tute the very essence of capitalism (indi-
vidualism, accumulation of wealth, moneti-
zation, etc). Thus, the resistance of the ex-
isting status quo should be expected. In 
this case, any change in the status quo it-
self should start from changing the moral 
system that modern western society is 
built on. 
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Bijdrage 8

Vermogensongelijkheid op de agenda
Prof. dr. Bas van Bavel

Hoogleraar geschiedenis en coördinator van het kenniscentrum Instituties van de Open 
Samenleving aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Bezit en ongelijkheid

2.	 Effecten van grote bezitsongelijk-
heid

3.	 Hoe kunnen we vermogensongelijk-
heid tegengaan?

4.	 Wat zijn de oorzaken van de toene-
mende vermogensongelijkheid?

Prof. dr. Bas van Bavel is sinds 2007 ver-
bonden aan de Universiteit Utrecht als hoo-
gleraar Sociale en Economische Geschie-
denis van de Middeleeuwen. In datzelfde 
jaar werd hij academisch coördinator van 
het Universitair focusgebied Origins and Im-
pacts of Institutions. Hij deed onderzoek 
vanuit het KNAW en sinds 2001 is hij onder-
zoeksleider bij De Nederlandse organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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Bezit en ongelijkheid

Ongelijkheid is in Nederland niet echt een 
groot thema in het publieke en politieke de-
bat. Als de ongelijkheid al aan de orde 
komt, dan beperkt zich dat vooral tot het 
terrein van inkomen. Het gaat dan gaat om 
inkomensverdeling, excessieve beloningen 
en bonussen of om verschuivingen in 
koopkracht. Men constateert dan dat de 
inkomensongelijkheid in Nederland welis-
waar toeneemt, maar slechts geleidelijk en 
zich nog steeds bevindt op een niveau on-
der het gemiddelde van de OESO-landen. 
Hiermee is de discussie grotendeels geslo-
ten. De andere vorm van economische on-
gelijkheid – die van bezit - blijft haast ge-
heel buiten beschouwing. Discussies over 
de verdeling van bezit, of vermogen, zijn er 
nauwelijks, zelfs de cijfers over de vermo-
gensongelijkheid zijn schaars en niet erg 
bekend. De belasting op vermogen is zeer 
gering en wordt, zonder noemenswaardig 
politiek debat, steeds verder terug-
gebracht.

Dit is merkwaardig omdat de weinige 
cijfers die er zijn juist laten zien dat de pri-
vate vermogensongelijkheid in Nederland 
op een zeer hoog niveau ligt. De Gini-
coëfficiënt, die de ongelijkheid  uitdrukt, 
ligt in Nederland nu ruim boven de 0,8 op 
een schaal van 0 tot 1 (cijfers CBS). Daar-

mee is de ongelijkheid van private rijkdom 
in Nederland een van de hoogste in de 
Westerse wereld, en ligt zij op hetzelfde ni-
veau als in de Verenigde Staten. Ook in his-
torisch perspectief is deze ongelijkheid uit-
zonderlijk groot. Het ligt op een niveau dat 
slechts in notoir ongelijke samenlevingen, 
zoals laatmiddeleeuws Italië, werd bereikt. 
Met name de allerrijksten hebben de af-
gelopen decennia hun vermogens enorm 
vergroot en deze ook relatief ongeschon-
den door de recente crisis geloodst, terwijl 
tegelijkertijd de overige Nederlanders hun 
vermogen hebben zien slinken. Meer dan 
de helft van de huishoudens heeft geen 
vermogen of zit in de schulden.

Effecten van grote bezitsongelijkheid

Het ontbreken van een publiek debat over 
de bezitsongelijkheid is vooral merkwaar-
dig omdat eerder in onze geschiedenis, en 
ook elders in de wereld op dit moment– 
zoals in de Verenigde Staten of in 
Frankrijk, juist deze vorm van ongelijkheid 
in het brandpunt van de aandacht staat. 
En met recht en reden. Niet alleen gelden 
dezelfde morele of maatschappelijke     
bezwaren als die opgaan voor een scherpe 
ongelijkheid in inkomen. Een ongelijke be-
zitsverdeling  heeft nog andere effecten die 
veel verstrekkender zijn. Bezit geeft 
beschikkingsmacht en een  toenemende 
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ongelijkheid in bezitsverdeling leidt tot een 
concentratie van economische macht. Als 
gevolg daarvan weegt het private belang 
van de vermogenden, namelijk het ver-
krijgen van korte termijnrendementen, in 
toenemende mate zwaarder dan het 
publieke, algemene belang. Dit is, zoals 
ook eerder aangehaald door Klaas van Eg-
mond, het scherpst terug te zien in de 
speculatie op financiële markten en het 
werk van hedgefunds. Zij zetten grote pri-
vate vermogens in en vermeerderen deze, 
terwijl zij daarmee overheden en bedrijven 
onder druk zetten en samenlevingen en   
voedselmarkten ontwrichten.

Er is een tweede mogelijk gevolg van grote 
bezitsongelijkheid, namelijk de invloed die 
vermogenden kunnen uitoefenen op de 
publieke opinie en de politieke  besluit-
vorming. Her en der zien we hoe miljar-
dairs hun greep op de media versterken of 
deze zelfs domineren, zoals Bertelsmann-
Mohn in Duitsland, Berlusconi in Italië, De 
Mol in Nederland, en Murdoch in het 
Verenigd Koninkrijk. Zelfs zonder zeer wan-
trouwend te zijn kan men vermoeden dat 
van deze media een bepaalde invloed op 
de meningsvorming uitgaat die niet tegen 
de belangen van de vermogende eige-
naars ingaat en economisch bezit wordt 
omgezet in publieke invloed. Nog een stap 
verder zou zijn, en ook daarvan zijn 

voldoende voorbeelden te zien, dat rijk-
dom in een meer directe zin wordt aan-
gewend om politieke invloed te verkrijgen. 
Vandaar dat de wet op de partijfinanciering 
in Nederland meer aandacht zou verdienen 
dan hij nu krijgt. Al eerder wees Remco 
Nehmelman  (hoofddocent Staats- en 
bestuursrecht, UU) op het feit dat Neder-
land in dit opzicht achterloopt. De ruimhar-
tige financiering van Trots Op Nederland 
door vermogenden, onder wie miljardair 
John de Mol, had een duidelijke waar-
schuwing moeten vormen. Ook indirect 
zijn er ruime mogelijkheden voor vermogen-
den om politieke invloed uit te oefenen, 
bijvoorbeeld via lobbyen, zeker waar er 
een sterk middenveld als tegenwicht af-
wezig is zoals bij Europese besluitvorming.

Dit proces is niet fictief en het is ook niet 
nieuw. In laatmiddeleeuws Italië verwierven 
stedelijke elites een enorme rijkdom door 
transacties op goederenmarkten en grond-
markten, en door financiële speculatie, en 
zij maakten zich vervolgens meester van 
de politieke macht, in een context die eer-
der juist gekenmerkt werd door brede par-
ticipatie. Een scherp observator als        
Machiavelli, niet bepaald een proto-
socialistische radicaal, beschreef en veroor-
deelde dit proces. In zijn Discorsi waar-
schuwde hij hoe de vermogenden hun pri-
vate rijkdom gebruikten om politiek en 

46



rechtspraak te domineren en zo de ge-
meenschapszin en het maatschappelijke, 
publieke belang ondermijnden.

Hoe kunnen we vermogensongelijkheid 
tegengaan?

Het inzicht dat economische en politieke 
macht nauw verwant zijn, bracht ook latere 
generaties ertoe te streven naar een gelijk-
matige verdeling van bezit. Dit gold voor 
de founding fathers van de Verenigde 
Staten en het gold even zeer voor degenen 
die zich rond 1900 in Noordwest-Europa 
verzetten tegen de scherpe bezitsongelijk-
heid. Hier zien we ook de verschillende 
manieren om deze ongelijkheid tegen te 
gaan: door de vorming van organisaties 
buiten de markt, zoals coöperaties en asso-
ciaties, waar menselijk kapitaal, econo-
mische kracht en politieke invloed door ge-
wone mensen kan worden opgebouwd, als 
tegenwicht tegen de invloed van vermogen-
den. Ook door het inperken van factor-
markten; de markten voor grond, arbeid en 
vooral kapitaal, die accumulatie mogelijk 
maken. Verder door verdeling of toewijzing 
van bezit, zoals door de Homestead Act in 
de VS, en door de invoering van vermo-
gensbelasting. Met name de erfbelasting, 
tot 2010 bekend als het successierecht, is 
ingevoerd om een voortdurende en toene-
mende ongelijkheid van bezit te voor-

komen. In mijn onderzoek richt ik mij op 
mogelijkheden waarop sociale, politieke en 
juridische instituties vermogensongelijk-
heid kunnen veranderen.

Wat zijn de oorzaken van de toene-
mende vermogensongelijkheid?

Hier zien we meteen ook enkele oorzaken 
voor de sterk toenemende bezitsongelijk-
heid van dit moment. Coöperaties en asso-
ciaties zijn afgebroken, gemarginaliseerd 
of omgevormd tot marktpartijen. Factor-
markten worden niet meer ingeperkt, maar 
juist vrijgemaakt en versterkt, bijvoorbeeld 
door de EU, via de Dienstenrichtlijn, door 
het IMF en de Wereldbank. Geavanceerde 
financiële instrumenten en wereldwijde 
kapitaalmarkten bieden ruime mogelijkhe-
den tot speculatie en bezitsvermeerdering. 
Bezitstoewijzing vindt niet meer plaats en 
de vermogensbelasting – inclusief het   
successierecht - wordt afgebouwd. Over al 
deze veranderingen kan gediscussieerd 
worden, en er zijn soms ook goede argu-
menten voor aangevoerd, maar elk ver-
sterken zij de bezitsongelijkheid. Gezien de 
negatieve gevolgen daarvan zou een 
publiek en politiek debat op zijn plaats zijn.  

Lees hier het artikel in het Financieel Dag-
blad terug van Bas van Bavel over          
vermogensongelijkheid.
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De vraag die u doorgeeft:

Aan mijn opvolger dr. Lucien van den Liere 
wil ik de volgende vraag stellen:

Wat kunnen westerse samenlevingen leren 
van de rol van bezit in de Islam?
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Bijdrage 9

Wie zoekt God nu in rijkdom?
Dr. Lucien van Liere

Universitair docent en onderzoeker Religiestudies aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Hoe wordt er in Islam nagedacht 
over bezit?

2.	 Wat kan het westerse systeem van 
het Islamitische systeem leren?

Dr. Lucien van Liere is onderzoeker en  
universitair docent Religiewetenschappen 
aan de Universiteit Utrecht. Hij gaf tussen 
2000 en 2007 les aan het Theologisch 
Seminarie in Jakarta. Zijn onderzoek richt 
zich met name op religie en geweld. Hij 
werkt daarin samen met ICCO, het Hendrik 
Kraemer Instituut, de PThU en de Werel-
draad voor Kerken. 
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Hoe wordt er in de Islam nagedacht 
over bezit? 

Een dergelijke vraag is eigenlijk niet 
terecht. Wat is ‘de Islam’? De Islam staat 
voor een traditie van bijna 1400 jaar waarin 
zeker op specifieke momenten op ‘bezit’ is 
gereflecteerd. Die traditie is echter niet  
eenvormig, eensluidend en iedere zin die 
begint met ‘in de Islam’, loopt het gevaar 
van reïficatie. Je zou de zaak moeten  
omdraaien: hoe hebben mensen in  
verschillende contexten nagedacht over  
bezit en welke perspectieven op bezit zijn 
daarbij expliciet als ‘Islamitisch’  
gekarakteriseerd?

Welnu, wanneer we dan verschillende ‘mo-
menten’ waarop over ‘bezit’ wordt nage-
dacht doornemen, dan zien we dat bezit 
vaak als een probleem wordt beschouwd. 
De oorzaak daarvan is theologisch van 
aard: bezit veronderstelt dat er ‘iets’ is dat 
geen zelfstandig juridisch bestaan heeft, 
maar geheel ‘mij’ toebehoort. Filosofisch 
gezien is dit ook problematisch. Hannah 
Arendt schrijft in The Origins of Totalitarian-
ism dat alleen hetgeen ‘ik’ vernietigd of ver-
moord heb ten volle ‘van mij’ is. Dit kun je 
je heel plastisch voorstellen: een hond is 
pas echt ‘jouw hond’ als je hem hebt opge-
geten. Religies kampen met het probleem 
dat de aarde en alles wat daarop is een 

‘geschapen werkelijkheid’ is waartoe ik wel 
behoor maar die nooit ‘van mij’ is. Alleen 
God ‘bezit’. Mensen hebben hun ‘bezit’ 
slechts in bruikleen (amanat). 

Volgens sommige historici is de Islami-
tische spiritualiteit die wij nu vooral als het 
soefisme kennen, ontstaan vanuit een kri-
tiek op de grote rijkdommen die de 
Umayyaden-heersers zich na de grote Ara-
bische veroveringen in de achtste eeuw 
toe-eigenden. Een mooi verhaal, geschre-
ven aan het einde van de achtste eeuw, 
vertelt over een prins wiens naam on-
bekend blijft, die niet kon slapen omdat hij 
iemand op het dak van zijn extravagante 
paleis hoorde lopen. Toen hij ging kijken 
zag hij een man druk heen en weer lopend. 
Op de vraag van de prins wat hij nou toch 
zocht antwoordde de man: ‘ik zoek mijn 
kameel’. De prins verloor zijn respect en  
lachte de man vierkant uit: ‘wie zoekt er nu 
een kameel op een dak’, bulderde de 
prins, waarop hij direct het confronterende 
antwoord kreeg: ‘en wie zoekt God nu in 
rijkdom’? In het soefisme wordt het         
onteigenen van de zaken die je vanuit be-
geerte naar je toetrekt soms radicaal door-
gevoerd en wordt het einde van het pad 
van meditatie (de tariqa) voorgesteld als 
het versterven van dat deel van je constitu-
tie, dat verantwoordelijk is voor het bege-
ren: de nafs.
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Hoewel bezit in de Koran niet wordt ver-
boden, staat het vermeerderen van bezit 
door rente (riba) in een zeer kwaad          
daglicht. Dit komt goed tot uitdrukking in 
de tekst van Soera 89:19-20: ‘Jullie behan-
delen de wees niet mild, en jullie sporen el-
kaar niet aan de behoeftige voedsel te 
geven. Jullie verteren het erfdeel gretig.  
Jullie zijn volkomen verzot op bezit.’ De 
zakat, vaak vertaald als ‘armenbelasting’, 
is een onderdeel van de Ibadat en behoort 
daarmee tot de religieuze plichten van mos-
lims. Hoeveel zakat je moet bijdragen blijft 
onduidelijk en fatwas hierover kunnen 
nogal verschillen. Ook de Koran biedt     
weinig duidelijkheid. Zo staat er in Soera 
2:219: ‘zoveel je missen kan’. In ieder ge-
val is zakat geen liefdadigheid maar een 
recht van de armen in een Islamitische 
samenleving. De discussie over de hoogte 
van armenbelasting roept dus ook vragen 
op over hoeveel je kunt missen, hoeveel je 
nodig hebt, over ‘behoefte’ en daarmee 
over bezit. 

Nu wordt de zakat-verplichting wel altijd 
nagevolgd maar bestaat er dus nogal wat 
onenigheid over de hoogte ervan. In som-
mige landen, zoals Pakistan, wordt dat 
deel van de belastinginkomsten wat ge-
bruikt wordt voor ziekenhuizen en sociale 
zorg zakat genoemd. In andere landen, 
zoals Indonesië, is zakat afhankelijk van 

persoonlijke spiritualiteit en kun je exces-
sen meemaken van superrijken die briefjes 
van 1000 rupia (0,10 cent) over de muur 
van hun villa (laten) werpen als een soort 
publiciteitsstunt. Met alle gevolgen van 
dien. 

Een woord dat ik al noemde en dat van 
belang is voor een goed begrip van bezit is 
het woord riba, dat staat voor rente over 
geleend kapitaal. De Koran en sommige 
hadith vervloeken diegenen die rente vra-
gen. In Soera 2: 276 wordt verteld dat     
Allah de rente ‘teniet zal doen’ (sommigen 
vertalen: ‘volledig teniet zal doen’); Allah 
voert zelfs ‘oorlog’ tegen degenen die van 
rente leven. Een vrome moslim schreef on-
langs in een blog dat de huidige financiële 
crisis de consequentie is van het westerse 
rentebeleid. Hier komt het eerder ge-
noemde theologische perspectief op ‘be-
zit’ weer om de hoek kijken: riba is tegen-
natuurlijk, wordt daarom als immoreel    
bestempeld en werkt eenvoudigweg niet in 
een ‘goede’ schepping: ziedaar de crisis. 
Maar waarom is riba zo verkeerd? Simpel-
weg omdat het de hebzucht aanwakkert 
zonder dat er een ‘reëel’ product van 
waarde aan ten grondslag ligt. Lees het ar-
tikel in Trouw over het succes van islami-
tisch bankieren.
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Bas van Bavel vroeg aan u wat het 
westerse systeem van het islamitische 
systeem kan leren.

Er hoeft niet altijd iets geleerd te worden 
van een ander systeem. Het perspectief op 
bezit dat veel moslims hanteren is           
gebaseerd op interpretaties van de Koran 
en de Hadith, zoals die in Islamitische 
rechtspraak door verschillende Islami-
tische rechtsscholen in de loop van de tijd 
zijn ontwikkeld. Wel is het mogelijk om be-
paalde perspectieven die in deze  
contexten zijn ontwikkeld, en dan vooral 
de onderliggende moraal, te vertalen naar 
de context van de crisis waarin westerse 
economieën momenteel verkeren. Dan 
kom je terecht bij vragen die ik al eerder 
stelde: wanneer is iets echt ‘van mij’, maar 
ook bij de psychologie van het bezit: hoe 
belangrijk is het dat iets ‘van mij’ is? Hoe 
belangrijk vind ik het dat het huis waarin ik 
woon ‘mijn huis’ is waarvoor ik bereid ben 
mijn leven lang te werken en bakken met 
geld (rente) af te staan? En is een afbe-
taald huis werkelijk ‘mijn’ huis?

Meerwaarde kan slechts ontstaan door   
toevoeging van arbeid, stelde Marx in het 
eerste deel van Das Kapital in 1867. Alleen 
een geloof van westerse economieën in de 
magische krachten van geld verklaart dat 
dit zich op miraculeuze wijze kan vermeer-

deren, enkel door toevoeging van tijd. Wel-
licht dat de vraag wat westerse econo-
mieën kunnen leren van Islamitische per-
spectieven, de toch wel (religieuze) vooron-
derstellingen van die westerse econo-
mieën eerst bloot zou kunnen leggen. Ver-
volgens kunnen fundamentele discussies 
plaatsvinden over de ‘waarde’ van bezit, 
de modernistische symboliek die achter de 
vermeerdering van geld schuilgaat en de 
sociale status die mensen via bezit ge-
loven te verwerven. 
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- Appendix -

Meer is beter: kapitalisme als utopie?
Sophie van Bergenhenegouwen

Student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht

De vragen:

1.	 Wat is de rol van bezit in het kapita-
listisch gedachtegoed?

2.	 Het kapitalisme als utopie?

3.	 Waarom is een nieuw begrip van    
bezit nodig?

Sophie van Bergenhenegouwen studeerde 
Rechten en Filosofie aan de Universiteit 
Utrecht en de Universiteit van Amsterdam 
en werkte als stagiair bij Studium Generale.
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Wat is de rol van bezit in het kapitalis-
tisch gedachtegoed? 

Volgens het Census Bureau leefden in 
2010 46,2 miljoen Amerikanen - dat is 15,1 
procent van het totaal- onder de armoede-
grens. Daarnaast valt bijna de helft van de 
bevolking in de categorie arm of bijna arm 
en heeft een inkomen dat niet meer dan 
tweemaal die armoedegrens bedraagt. 

Ondertussen is men in Washington voor-
namelijk bezig met de begroting en de na-
tionale schuld. Het politiek debat daarover 
in de media wordt gepresenteerd als een 
conflict tussen Democraten en Republikei-
nen. Hoewel er inderdaad sprake is van 
een verschillende strategie is het doel dat 
beide politieke partijen nastreven vrijwel ge-
lijk: het stimuleren van de consumptie 
waarbij de concurrentie op de vrije markt 
uiteindelijk leidt tot gelijke verdeling.

Centraal in dit winner-takes-all-kapitalisme 
staat het streven naar economische groei 
gemeten als percentage van het bruto na-
tionaal product. Hierbij wordt over het 
hoofd gezien dat de consumptie vrijwel 
uitsluitend in de bovenlaag van de samen-
leving plaatsvindt. Het zogenaamde con-
sumentenherstel waarmee Washington 
pronkt, aantoonbaar door de gestegen aan-
delenkoersen, wordt vooral gedreven door 

de rijken. De Amerikaanse middenklasse 
deelt hier niet in en verdwijnt.

De verlokkingen van het consumentisme 
zorgen ervoor dat iedereen, ongeacht finan-
ciële middelen, een bepaalde levens-
standaard nastreeft. Na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog ontstond voor Ameri-
kanen de mogelijkheid om geld te lenen. 
Toen na de loonstagnatie in de jaren zeven-
tig de middenklasse zich die leningen niet 
meer kon veroorloven, ontstonden enorme 
consumentenschulden. Het keeping-up-
with-the-Joneses effect zorgde ervoor dat 
het aspiratieniveau van de middenklasse 
bleef meegroeien met dat van de 
bovenklasse.

In het westerse denken toont zich het kapi-
talistisch gedachtegoed: meer is beter. De 
vrije markt vormt het kader waarbinnen wij 
streven naar de productie en consumptie 
van welvaart. Ondanks de financiële crisis 
is de consumptiemaatschappij nog altijd 
springlevend en gaat de opmars van het 
vrije-markt-denken wereldwijd door. Wat 
opvalt, is dat de notie van bezit steeds on-
grijpbaarder wordt. Blijkbaar kunnen wij 
een huis bezitten zonder dat daar het tradi-
tionele onderpand tegenover staat. Blijk-
baar kan een overheid haar schulden afbe-
talen door geld bij te drukken. Blijkbaar mo-
gen banken zelf hun rentepercentage 
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bepalen. Continu bezitten wij zaken die 
wezenlijk niet bestaan- denk aan de com-
putergestuurde ‘flitshandel’ in aandelen op 
de beurzen. Hoe wel varen wij bij streven 
naar meer ongrijpbare welvaart?

Het kapitalisme als Utopie?

In zijn boek De utopie van de vrije markt, 
plaatst Hans Achterhuis het kapitalisme in 
het rijtje van de grote, twintigste-eeuwse 
ideologieën. Hij stelt dat het kapitalisme, 
net zoals het fascisme en het commu-
nisme, door de consequente toepassing 
van bepaalde principes de ideale staat wil 
realiseren.

Kenmerkend voor een utopisch gedachte-
goed is dat wanneer de toepassing van 
haar principes tot problemen leidt, de      
reactie hierop het nog strenger toepassen 
van die principes is. Wanneer we het kapi-
talisme als zo’n utopisch gedachtegoed 
beschouwen verklaart dit waarom de 
problemen die de opmars van het neo-
liberale denken met zich mee brachten, 
niet leiden tot een verandering van de poli-
tieke koers. Met name in de VS, het land 
waar de financiële crisis in 2007-2008 het 
hardst toesloeg, wordt deze koers          
volgehouden. 

Achterhuis verklaart het onverminderde 
Amerikaanse geloof in de vrije markt door 

naar haar bronnen te verwijzen. In 1957 
verscheen van de hand van Ayn Rand de 
kapitalistische utopie in romanvorm, Atlas 
Shrugged, volgens het weekblad Time na 
de Bijbel het belangrijkste boek van de    
vorige eeuw voor Amerikaanse lezers. De 
held van het verhaal John Galt geeft in een 
vallei in de VS leiding aan een samenleving 
waarin egoïsme en hebzucht centraal 
staan. Maximale welvaart kan gerealiseerd 
worden op een van overheidsregulering 
vrije markt. In een kapitalistische samen- 
leving staat de vrijheid van bezit centraal. 
Die vrijheid prikkelt het individu om meer 
te verdienen door meer bij te dragen. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de poli-
tieke elite van de westerse landen het    
erover eens dat kapitalisme zonder vang-
net tot grote bestaansonzekerheid voor de 
meerderheid van de bevolking zou leiden. 
In West-Europa en ook in de VS, met de 
verschrikkingen van de Great Depression 
vers in het geheugen, werd een reeks be-
leidsmaatregelen doorgevoerd die de      
positie van de middenklasse moest 
beschermen en een evenwicht creëerde 
van vraag en aanbod, en daarmee prijzen. 

Al voor de val van de muur in de jaren 
tachtig wint de ideologie van de vrije markt 
snel aan terrein. Onder de vlag van de 
Washington Doctrine vond een systema-
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tische afbreuk van het sociale vangnet 
plaats. De overheid was het probleem, de 
markt de oplossing. Niet alleen                
Republikeinse maar ook Democratische 
presidenten geloofden in de neoliberale 
revolutie van deregulering, privatisering en 
marktwerking. Van Ronald Reagan via 
Bush senior en junior tot Bill Clinton en 
ook in Europa, Margareth Thatcher, Tony 
Blair en Wim Kok. En ook nu, voor ‘onze’ 
Mark Rutte en Angela Merkel, lijkt er geen 
alternatieve uitweg uit de eurocrisis. Ook 
zij houden vast aan een beleid van over-
heidsbezuinigingen en vrije marktwerking.

De utopie werd doodverklaard in het Wes-
ten en het pragmatisme omarmd. Dat het 
neoliberalisme ook een utopie is en dat be-
leidmakers zoals Alan Greenspan, FED-
voorzitter van 1987 tot 2006, zich lieten in-
spireren door de ideeën van Ayn Rand, 
wordt echter niet onderkend. Paul Ryan, 
Romney’s kandidaat voor het vice-
presidentschap bij de Amerikaanse       
verkiezingen van 2008, zei in een lezing 
voor het Atlas Institute in 2009 trots dat 
het lezen van Atlas Shrugged hem bewo-
gen had de politiek in te gaan. Vooral na 
de verkiezing van president Obama in 
2008 is het enthousiasme voor de denk-
beelden van Rand sterk toegenomen bij 
zijn tegenstanders. De toch al fenomenale 
verkoopcijfers van het boek verdrievoudig-

den in het eerste jaar van het president-
schap van Obama. In 2009 werden maar-
liefst zeshonderdduizend exemplaren ver-
kocht.

Waarom is een nieuw begrip van bezit 
nodig?

In de door Ayn Rand gepropageerde 
samenleving staat bezit centraal. De ‘on-
grijpbare’ notie van bezit, dat even makke-
lijk te verwerven is als je het kunt verlizen, 
is een belangrijke drijfveer. Dit prikkelt het 
individu meer te verdienen en dus om 
meer bij te dragen aan de samenleving. 
Maar deze notie leidt tot onzekerheid en 
ongelijkheid. Door de utopische wortels 
van het kapitalisme blijven wij geloven in 
haar zaligmakendheid en zijn wij blind voor 
de negatieve gevolgen. Als wij die 
utopische grondslag niet erkennen zullen 
ongelijkheid en onzekerheid blijven 
groeien. 

De financiële markten zijn nog altijd niet 
aan banden gelegd, Wall Street draait op 
volle toeren en voor multinationals is het 
goed toeven in de belastingparadijzen. De 
verstrengeling van overheden met het fi-
nanciële wezen heeft ons in een houd-
greep. Overheden scheppen van bovenaf 
een gunstig ondernemersklimaat en verla-
gen de belastingdruk op de hoge in-
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komens. Van onderaf houden de verlokkin-
gen van het consumentisme en het ‘verlan-
gen naar meer’ het vrije-markt-denken in 
stand. Hebben wij ons na de verschrikkin-
gen van de twintigste eeuw, in het kielzog 
van Amerika, opnieuw laten verleiden tot 
een utopisch gedachtegoed? 

Meer weten over Ayn Rand en het denken 
van Hans Achterhuis, kijk de Tegendenkers  
lezing ‘Kapitalisme als onbegrepen ideaal’ 
terug.
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De mensen in deze blogbundel hebben 
laten zien dat ons denken over bezit in ver-
schillende vakgebieden raakvlakken 
vertoont.En dat er veel meer mogelijkhe-
den zijn dan de manier waarop we aan het 
begin van de 21ste eeuw in het Westen 
aankijken tegen bezit. De Chinese, Zuid-
Afrikaanse of islamitische traditie van den-
ken over bezit is een hele andere. En ook 
de westerse geschiedenis kent heel ver-
schillende opvattingen en gebruiken. Bezit 
als mensenrecht geeft een ander perspec-

tief, dan bezit vanuit de politieke betekenis 
die het heeft gekregen na de Tweede Werel-
doorlog in de Verenigde Staten. De biolo-
gische basis voor ons streven naar bezit 
en de ethische vragen naar de grenzen 
aan wat je kunt bezitten (iemand 
anders' cellen?) - laten zien dat bezit niet 
alleen een sociale constructie is, maar ook 
raakt aan de fysieke werkelijkheid.

Wat alle auteurs voorop stellen, is dat er 
niet een enkele manier is van kijken naar 
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bezit. Gezamenlijk beheer van gronden 
kan leiden tot een duurzamer beheer daar-
van, zoals in Mexico veel gebeurt, omdat 
de centrale overheid in de praktijk te ver af 
staat. Maar gezamenlijk beheer kan ook 
vernieuwing in de weg staan. Een voor-
beeld dat gegeven werd, was de ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen die zo 
bestendigd kan worden. Als de stelling dat 
bezit een mensenrecht is, klopt, zoals ver-
schillende schrijvers herleidden, dan is de 
toevoeging van de mensenrechtenjurist 
belangrijk. Hij stelt dat “all human rights 
are local”. Het internationaal recht kan niet 
blind worden toegepast, op lokaal 
niveau is het zoeken naar wat werkt, 
en wat eerlijk is. Al deze visies verrijken 
ons debat over eigendom en bezit. De  
noties van menselijke waardigheid, het  
begrip commons of de zorgplicht 
geven, net als het feit dat we biologische 
behoeften hebben, geen recept voor de 
omgang met bezit, maar ze geven wel mo-
gelijke nieuwe richtingen aan het debat.

Is het mogelijk radicaal anders tegen bezit 
aan te kijken? Het zal niet anders kun-
nen in de toekomst. Als we beseffen 
dat we de natuurlijke hulpbronnen, waar-
van we afhankelijk zijn voor ons bestaan 
niet kunnen bezitten, maar in feite alleen 
maar lenen van de aarde. Dat het stoffe-
lijke zaken zijn, die op kunnen raken - nu 

al delen we ze met 7 miljard en straks met 
9 miljard andere wereldbewoners. 
Bos en voedselgewassen vormen her-
nieuwbare bronnen. De boom groeit elk 
jaar en elk jaar hoop je een nieuwe oogst 
te hebben. Als je goed voor het bos als 
ecosysteem en voor de vruchtbaarheid 
van de akker zorgt tenminste. Aardolie en 
steenkool zijn niet hernieuwbaar, 
maar zonne-energie is in principe een  
oneindige bron. Enerzijds is switchen naar 
oneindige bronnen de oplossing, ander-
zijds kunnen we ons gebruik van her-
nieuwbare bronnen afstemmen op het 
ritme van de natuurlijke cycli: niet meer ge-
bruiken dan binnen die periode kan aan-
groeien of opgewekt kan worden. De  
ecologische voetafdruk laat dat goed 
zien. Om ons huidige gebruik te hand-
haven zouden we anderhalve aarde nodig 
hebben. Of, anders gezegd, de laatste 
jaren was telkens in augustus ons  
jaartegoed aan hulpbronnen al op.

Ons economische systeem is er niet op in-
gericht onze voetafdruk binnen de marge 
te houden, de effecten van overconsump-
tie worden ver weg en later pas voelbaar, 
maar de wal is het schip aan het keren. De 
zee wordt leeggevist, de kweekzalm raakt 
besmet als ze te intensief in bassins wordt 
gekweekt, het schone water raakt sneller 
op dan we het kunnen zuiveren. Een 
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bedrijf als Unilever roept de consument 
daarom op water te sparen. Thee kun je 
niet verkopen als er geen schoon water is 
voor in de theeketel. Als de douche 
weigert, kun je je haar niet wassen 
met hun shampoo. 

Bedrijven als Desso en Ahrend-
kantoormeubelen hebben dit principe nog 
fundamenteler doorgevoerd in hun 
bedrijfsvoering: ze zien zichzelf niet langer 
als een bedrijf dat een product verkoopt, 
maar als verkopers van een dienst. Je 
leent de vloerbedekking van Desso. Als je 
knoeit, komen zij het tapijt reinigen, of 
plaatsen een nieuw stukje. Als het echt 
niet langer mooi is, nemen ze het tapijt 
weer mee en recyclen het. Zo houden ze 
de productiecyclus gesloten. Net zo ge-
beurt dat met de kantoormeubelen 
van Ahrend. Regelgeving zorgt ervoor 
dat bedrijven die koelkasten 
produceren, die aan het eind van hun 
leven weer innemen. Je kunt koelkasten uit 
elkaar halen en de onderdelen omsmelten, 
maar dat is uiteindelijk eindig. Bovendien 
gebeurt dat vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden. Denk aan de Chinese ar-
beiders die op de vuilnisbelt zoeken naar 
spullen en die boven een vuurtje omsmel-
ten, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. 
Beter is het de onderdelen opnieuw te ge-
bruiken. En dat kan veel beter door het 

bedrijf dat het apparaat ook ontwierp. 
Het cradle to cradle principe.

Voor intellectueel eigendom en informatie 
gelden bovengenoemde principes niet.  
Informatie raakt niet op naarmate er meer 
mensen kennis van nemen. Het wordt vaak 
juist meer waard. Toch beschouwen we in 
onze samenleving informatie als eenzelf-
de goed. Iets dat je kunt bezitten. Kan ook 
dit anders? Ja, bijvoorbeeld de genenbank 
die opgezet is als een common, een  
gemeenschappelijk te beheren bron van  
informatie over planten, dieren of de mens. 
Creative commons, waar je betaalt voor 
het gebruik van een foto, en niet voor het 
eigendom van de foto. Dat zou ook kun-
nen met medicijnen. Je hoeft dan niet het 
patent te kopen, maar betaalt voor het aan-
tal vaccins dat je maakt op basis van dat 
patent. Daardoor wordt een middel breder 
beschikbaar. Ook hier keert de wal het 
schip. India houdt zich niet aan de interna-
tionaal opgestelde regels voor intellectueel 
eigendom, met een beroep op de volksge-
zondheid van haar enorme populatie, die 
dure medicijnen nooit zou kunnen betalen, 
maken ze goedkope kopieën van dure  
medicijnen.

Wereldwijd zijn NGOs en overheden, 
bedrijven en financiële instellingen bezig 
met afspraken over bezit. Zal inderdaad de 
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wal het schip op de juiste manier 
keren? Willen we wachten op wat daar uit 
komt? Laten deze gesprekken en onder-
handelingen in elk geval gevoed worden 
door inzichten die aan universiteiten al 
bestaan en die op allerlei manieren ook al 
collectief gedachtengoed zijn. Er is 
geen one size fits all, en er is geen univer-
sele manier om tegen bezit aan te kijken. 
Dat blijkt uit de bijdragen in deze bundel.
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