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Van de redactietafel 

Het beste wat we van de coronacrisis kunnen zeggen is dat het gelukkig 

niet erger lijkt te worden, maar opschieten doet het niet echt. De vereni-

ging zit nog steeds op slot. Gelukkig is de redactie gewend van huis uit 

te werken, dus hier is weer een nieuwe aflevering van het verenigings-

bulletin. 

Een jaar geleden vroeg ik me op deze plek af hoe lang het net gevestig-

de warmterecord stand zou houden. Nou, dat is niet lang geweest! Foei, 

wat was het warm, eerst al in april en vooral in augustus. Maar laten we 

blij zijn dat het zulk mooi weer geweest is, want anders was het alle-

maal nog veel moeilijker geweest om het vol te houden. 

Er was weinig nieuws uit de vereniging, maar het internet blijft geluk-

kig prima werken, en ik heb een paar interessante kanttekeningen ge-

vonden bij de problematiek waar we in beland zijn en waarvoor oplos-

singen nog ver te zoeken zijn. 

Het zijn bijzondere tijden, maar dat levert ook bijzondere ervaringen op. 

Ik nodig u uit daarvan iets op papier te zetten en in het informatiebulle-

tin te delen met lotgenoten. Het bulletin is op dit moment de enige bin-

dende factor in de VGG. Laten we hopen dat het langzamerhand toch 

de goede kant op gaat. Doe voorzichtig en blijf gezond. 

Herman Goossens 

 

P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 november 2020 

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel 
 

Beste leden en donateurs, 

Zoals misschien verwacht, hebben we als 

bestuur besloten dit jaar 2020 geen Alge-

mene Leden Vergadering (ALV) meer te 

houden. Hoe we dit verder gaan afhandelen 

weten we nog niet. De statuten verplichten 

ons eigenlijk wel zo’n vergadering te hou-

den. We gaan daar advies over vragen en 

zullen u over de uitkomst daarvan waar-

schijnlijk in het Informatie Bulletin van 

december informeren. We hopen als bestuur dat u begrip heeft voor deze be-

slissing. Mocht u bezwaren hebben laat dat dan even aan onze secretaris we-

ten. We komen er dan zeker op terug. 

Gezien de onzekerheid over beschikbaarheid van corona/uitbraak en vaccins 

hebben we eveneens besloten om de jaarlijkse kerstbijeenkomst niet door te 

laten gaan. Het sublieme idee is nu om er volgend jaar (dus in 2021) een paas-

bijeenkomst van te maken. Kunnen we gezellig eieren verstoppen en gaan 

zoeken. Weer eens wat anders. Ton van Bruchem is al op zoek naar een pas-

sende paasvertelling. U hoort nog van ons wanneer en waar dit zal plaatsvin-

den. 

De Creativiteitscursus, die jarenlang eerst door de heer Weijman werd geleid, 

wordt gestopt. Zoals u weet was dhr. Weijman al gestopt met het leiding ge-

ven aan deze cursus. Hij had al jaren nogal last van vele ongemakken. Op 25 

augustus jl. is hij nog vrij plotseling overleden.  

De opvolgster van heer Weijman, mevrouw Sonja Albrechts-Versteeg heeft 

ons verteld dat er nog maar één cursist over was, alle inspanning ten spijt. Dat 

is te weinig om een activiteit in leven te houden. Jammer maar het zij zo. We 

danken mevrouw Albrecht-Versteeg voor de tijd die zij aan deze activiteit 

heeft besteed en hebben haar tijdens de recente bestuursvergadering een bloe-

metje aangeboden. 

Namens het bestuur van de VGG, 

Wim Gooiker, Voorzitter 
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100 jaar geleden 
 

Op 10 oktober is het precies 100 jaar geleden dat op het huidige Sein-

horst-terrein de schop in de grond ging voor de nieuw te bouwen NSF-

fabriek. De gemeente Hilversum was van plan hier op verschillende 

manieren aandacht aan te geven, maar heeft dat, door de pandemieperi-

kelen, doorgeschoven naar 2021. Toch is een werkgroep ‘100 jaar 

NSF’, waar ook de ons niet onbekende Ruud Klaui bij betrokken is, 

bezig om al eerder wat activiteiten te ontwikkelen. 

Een onderdeel hiervan is het verzamelen van informatie ‘uit de eerste 

hand’. Mensen die de start van de NSF hebben meegemaakt zijn natuur-

lijk niet meer in leven, maar er zijn vast mensen uit de generaties daarna 

die nog leuke herinneringen hebben. 

De werkgroep wil graag praten met mensen met verhalen uit en over die 

eerste NSF jaren. 

Enig houvast wordt misschien geboden door een tiental personeels-

groepsfoto’s uit de periode 1918-1940, waarvan er hiernaast één is af-

gedrukt. Op de achterkant van de afgedrukte foto staat: 

P29 Constructieafd; Afscheid Otten. 

Mogelijk brengt de foto u op een idee. Mocht dat zo zijn, of kent u 

mensen die leuke NSF-verhalen hebben, neem dan contact op met de 

redactie. 

Herman Goossens 
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Een crisis biedt ook kansen 

NEMO Kennislink organiseert momenteel een Coronadenktank waar-

aan experts uit verschillende disciplines hun bijdrage leveren. In dit 

kader volgt hier een interview met de econoom Esther-Mirjam Sent over 

de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis. Deze heeft flinke 

gevolgen voor de economische groei en werkgelegenheid. Maar wie 

worden eigenlijk het meest gedupeerd? En kunnen er ook positieve eco-

nomische gevolgen uit de coronacrisis voortvloeien?  

“De economie moet de samenleving dienen, niet 

andersom” Esther-Mirjam Sent promoveerde in 

1994 aan Stanford University onder de begelei-

ding van Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow. Zij 

is hoogleraar Economische Theorie en Econo-

misch Beleid aan de Radboud Universiteit, waar 

ze zich onder meer specialiseert in gedragseco-

nomie en experimentele economie. Ook onder-

zoekt zij al jaren hoe economie en overheidsbe-

leid in elkaar grijpen. Daarbij is ze zelf een 

stem in het maken van economisch beleid, in 

haar functie als Eerste Kamerlid en vicefractie-

voorzitter voor de PvdA. 

De coronacrisis heeft flinke economische gevolgen gehad. Welke 

groepen zijn daardoor eigenlijk het meest gedupeerd? 

“Mensen met een flexcontract en ondernemers uit niet-financiële secto-

ren hebben het vooral moeilijk. Ook zijn bepaalde sectoren harder ge-

raakt dan andere. Zo hebben met name de culturele sector, de horeca en 

de sport- en recreatiesector het zwaar te verduren gehad.” 

“Tegelijkertijd is het belangrijk te beseffen dat niet alleen het werkende 

deel van Nederland is getroffen. Dit geldt ook voor starters op de ar-

beidsmarkt. In tijden van onzekerheid en economische crisis schieten 

bedrijven in de kramp en richten ze zich maar weinig op uitbreiding, 
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inclusief van het personeelsbestand. Hierdoor drogen vacatures op, 

waardoor jongeren die de arbeidsmarkt willen betreden het heel lastig 

hebben.” 

Naast de ondersteuning van mensen die hun werk kwijt zijn, ver-

schaft de Nederlandse overheid soms ook staatssteun aan grote be-

drijven die in de problemen zijn gekomen. Zo kreeg KLM eind 

april de toezegging dat het bedrijf op miljarden aan steun kon re-

kenen. Kort daarna verstrekte de KLM een bonus uit 2019 van 

770.000 euro aan directeur Ben Smith, tot grote woede van veel 

Nederlanders. Waarom verbindt de overheid geen strengere eisen 

aan het geven van overheidssteun? 

“Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Neem KLM. Weliswaar is de 

overheid een aandeelhouder in KLM, maar deze bezit maar 14 procent 

van de aandelen. Toen de Nederlandse overheid tegen de bonussen 

stemde, stond slechts een kleine minderheid van alle aandeelhouders 

aan haar kant; 95 procent van de andere aandeelhouders stemde vóór.” 

“Ook kom je in een lastig parket wanneer je als overheid geen steun 

geeft en er daardoor massaal mensen ontslagen gaan worden. Allereerst 

natuurlijk omdat je dat liever niet wilt maar ook omdat je daar dan ge-

makkelijk de schuld van kan krijgen, omdat zo’n bedrijf dan claimt dat 

de overheid de reden is dat ze mensen moeten ontslaan.” 

 “Tegelijkertijd is zulke steun natuurlijk problematisch, er gaat een per-

verse prikkel van uit. Want in de tijden dat het wél goed ging hebben 

grote bedrijven als KLM en Booking.com te weinig financiële buffers 

aangelegd, vaak ten gunste van het uitkeren van veel dividend aan aan-

deelhouders. Ook proberen ze vaak, onder druk van diezelfde aandeel-

houders, zoveel mogelijk te vermijden dat ze belasting moeten betalen 

aan de Nederlandse staat.” 

“Zo kent de KLM zelfs constructies waarbij piloten om die reden in het 

buitenland wonen en probeerde ook Booking.com op allerlei manieren 

het Nederlandse belastingstelsel te ontwijken. Als je dan in slechte tij-

den alsnog een beroep kunt doen op staatssteun, gefinancierd door bur-

gers die juist te maken kregen met lastenverhogingen, dan gaat zo’n 
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bedrijf al snel op de oude voet verder. Dat noemen we ‘moreel gevaar’: 

er is geen prikkel om je in goede tijden dan beter te gaan gedragen.” 

We hebben het tot nog toe vooral gehad over de economische nade-

len van de coronacrisis. Kunnen er ook voordelen uit voortvloeien? 

“Ja, een crisis leidt vaak tot momenten van herbezinning en dat kan 

sociaaleconomisch gezien heel nuttig zijn. Volgens de Oostenrijkse 

econoom Joseph Schumpeter moeten economische systemen van tijd tot 

tijd zelfs flink opgeschud worden om gezond te blijven. Je moet soms 

afscheid durven nemen van bepaalde sectoren die niet langer productief 

zijn en kijken waar nú de beste mogelijkheden liggen. Uiteindelijk kan 

zo’n crisis dan leiden tot meer welvaart en een betere samenleving. 

Maar dat is natuurlijk geen fijne boodschap voor mensen die getroffen 

worden.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat waren grote eyeopeners van de coronacrisis in Nederland? 

“De coronacrisis heeft inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is om een 

sociaal vangnet te hebben voor iedereen, dus ook degenen die aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt opereren. Veel zzp’ers blijken, net als 

bedrijven, te weinig buffers te hebben. De coronacrisis maakte in één 

klap duidelijk hoe groot die noodzaak ook voor hen is.” 

“Ook is er jarenlang bezuinigd op de zorg en het onderwijs. De corona-

crisis laat zien hoe belangrijk die sectoren zijn. En dat de keuze tussen 

zorg en economie eigenlijk een schijntegenstelling is.” 
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Hervormingen vereisen nogal eens een andere manier van denken. 

Hoe zouden we wat dat betreft wél tegen de economie moeten aan-

kijken? 

“Economische vooruitgang moeten we niet langer afmeten aan econo-

mische groei alléén, maar aan een breder welzijnsbegrip, waarin naast 

economische groei ook zaken worden meegenomen als de staat van de 

gezondheidszorg en het onderwijs, klimaat en milieu.” 

“Een cijfer als Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking 

kan een vertekend beeld geven in een land met veel inkomensongelijk-

heid. Een alternatief is de Human Development Index, waarin naast 

inkomen, ook zaken als volksgezondheid en onderwijs verwerkt zitten.” 

Je geeft aan dat economische groei één factor te midden van meer-

dere moet zijn. Maar is economische groei niet eerder een voor-

waarde om die andere factoren die je noemt, zoals een duurzame 

samenleving en betere overheidsvoorzieningen te kunnen financie-

ren? Zeker nu de overheid door de coronacrisis steeds meer op 

zwart zaad komt te zitten? 

“Economische groei op zich is niet verkeerd. Maar je moet ook kijken 

naar hoe die groei gefaciliteerd wordt. Neem economische groei door 

een vervuilende industrie waardoor het klimaat een enorme dreun krijgt. 

Dat is anders dan wanneer we enorm investeren in een duurzame indu-

strie om daarmee beter met onze energievoorzieningen in de toekomst 

om te gaan. We moeten dus niet af van economische groei, maar moe-

ten die in een breder perspectief plaatsen.” 
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De coronacrisis leidt bij velen van ons tot goede voornemens, van 

meer thuiswerken tot minder vaak het vliegtuig nemen. Hoe groot 

is de kans dat er echt wat gaat veranderen? 

“Dat blijft koffiedik kijken. Het gevaar van rampenbijziendheid ligt op 

de loer: als een ramp of crisis alweer enige tijd geleden is, onderschat-

ten we de kans dat het nog een keer gebeurt. En als we midden in zo’n 

ramp zitten, overschatten we die kans juist. Denk bijvoorbeeld aan een 

vliegtuigramp. Stort er een vliegtuig neer dan gaan we massaal met zijn 

allen met de auto, maar een jaar later stappen we weer vrolijk in een 

vliegtuig. Wat dat betreft vallen we als mens al snel terug in oude ge-

woontes.” 

“Ook bij economische crises zien we dat gebeuren. Zo was er ten tijde 

van de crisis van 2008 een enorme wil tot hervorming, maar uiteindelijk 

is er niet zo veel veranderd.” 

“Wat daarbij soms ook een rol speelt, is dat in tijden van crisis politici 

en andere betrokkenen vaak niet de agendaruimte hebben om zich met 

langeretermijnzaken bezig te houden. Ook niet als het zaken betreft 

waar ze op dat moment juist graag de schouders onder zouden willen 

zetten. Als de crisis voorbij is, is die agendaruimte er weer wel, maar 

gaan we al snel weer over tot de orde van de dag. " 

Jouw voorganger in deze coronadenktankreeks was filosoof Marc 

Slors. Nu we massaal meer thuiswerken vraag hij zich af wat dat 

betekent voor onze productiviteit en voor de economie in het alge-

meen. Hij schrijft: ‘Gaan mensen zich anders verhouden tot elkaar 

en hun werk zonder face-to-face contact en fysieke nabijheid? 

Worden we luier, minder competitief? Welke invloed heeft dat op 

ons werk en op de economie in het algemeen? Is hier al eens onder-

zoek naar gedaan?’ 

 “Ja, dat is zeker onderzocht, onder meer door Hoogleraar Arbeids- en 

Organisatiepsychologie Sabine Geurts, die onlangs haar bevindingen 

hierover publiceerde. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen die thuis zijn 

gaan werken door de coronacrisis doorgaans juist meer uren zijn gaan 

maken. We zijn er dus zeker niet luier op geworden. Tegelijkertijd wil-

len die extra uren niet per se zeggen dat je productiever bent.” 
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“Zo laat onderzoek door Annet de Lange van de Hogeschool van Arn-

hem en Nijmegen zien dat het belang van informele gesprekken en con-

necties voor de kwaliteit van je werk niet onderschat moet worden. Als 

je thuiswerkt is die mogelijkheid er veel minder. Je kunt bijvoorbeeld 

geen informele gesprekjes voeren bij het koffieapparaat met collega’s.” 

“We videobellen natuurlijk wel met collega’s, maar in die gesprekken 

gaan we vaak rechter op ons doel af en besteden we doorgaans minder 

aandacht aan de persoonlijke noot. Positief aan thuiswerken is wel dat 

het voor een deel efficiënter is, ook al omdat we geen tijd kwijt zijn met 

in de file staan. Maar het feit dat we de sociale contacten op ons werk 

moeten missen, maakt dat we ook minder productief kunnen zijn. Wat 

dat betreft kan thuiswerken dus ook tot schijnefficiëntie leiden.” 

Marloes van Amerom 

bron: www.nemokennislink.nl 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.nemokennislink.nl/
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Leuk om naar toe te gaan 

Op het terrein van het voormalige kamp Crailo, gelegen op de grens van 

Hilversum en Bussum, is vorig jaar ‘De Groene Afslag’ gerealiseerd. 

De pionier op het gebied van circulair ondernemen Lucas Mol kreeg de 

gelegenheid om op het terrein van de voormalige legerplaats, die ook 

lange tijd in gebruik was als AZC, een creatieve ontmoetingsplek te 

ontwikkelen om te flexwerken, eten, vergaderen, workshops te geven en 

te inspireren. 
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Het is een plek geworden waar alles en iedereen waarde heeft, een 

smeltkroes van ideeën zonder een zooitje ongeregeld te worden. Er zit 

o.a. een bedrijf dat innovatieve WTW-systemen (warmteterugwinning) 

op de markt brengt en een bedrijfje waar je spijkerbroeken kunt leasen. 

De horecavoorziening is prima met een grote nadruk op duurzaamheid. 

De prachtige plek ademt een sfeer van ongedwongenheid en je valt van 

de ene verrassing in de andere. Een prima plek om eens een kop koffie 

te gaan drinken, een uurtje rond te dwalen en nieuwe ideeën op te doen. 

De groene afslag heeft een tijdelijk karakter, want op de plaats wordt in 

de toekomst een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Hopelijk zijn de ideeën 

die hier ontwikkeld worden een langer leven beschoren. 

De Groene Afslag ligt langs de A1 ter hoogte van afslag Blaricum aan 

de kant van Bussum. 
 

Herman Goossens 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 

Dhr. A. Spoor      Culemborg 

Mevr. L. Carbo – Voorhout 6 februari 2020  Utrecht 

Dhr. H.F.M. van Rooij  11 april 2020  Huizen 

Dhr. P.G. Hulsegge  4 juli 2020  Kortenhoef 

Dhr. C. Donker   5 juli 2020  Hilversum 

Dhr. H. Weijman  25 augustus 2020 Hilversum 

Dhr. C. Pieterse   26 augustus 2020 Naarden 

 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

Het bestuur van de VGG. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/images/Mededelingen/overlijden.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/mededelingen.htm&h=345&w=490&sz=7&hl=nl&start=7&tbnid=tgYJ3MjakRTnFM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=overlijden&hl=nl&safe=active&sa=G
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Uit de computerhoek 

In de loop van de jaren heeft het pdf-formaat zich ontwikkeld tot de-facto 

standaard voor uitwisseling van algemene documenten. Elke computer kan 

tegenwoordig dit formaat zichtbaar maken. Acrobat Reader is gratis beschik-

baar. 

De krant kun je tegenwoordig digitaal downloaden als pdf-bestand, maar dat is 

dan wel een heel groot bestand. Als je daar maar een paar pagina’s uit nodig 

hebt word je verwezen naar programma’s die niet meer gratis zijn. 

Een slimme manier om dit te omzeilen is gebruik te maken van de in Win-

dows10 ingebouwde service ‘print to PDF’. 

In Acrobat reader vindt u onder bestand > afdrukken in het nieuwe scherm 

printer: Daar selecteert u Microsoft Print to PDF. 

Nu nog even aangeven welke pagina’s u geprint wilt hebben en de rest wijst 

zichzelf. De output wordt netjes opgeslagen op de opgegeven plek. 

 

Herman Goossens 
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Thomas Piketty: “Ongelijkheid is gevaarlijk” 
 

Thomas Piketty’s vuistdikke “Capital in The Twenty-

First Century”, sloeg in als een bom. De Franse eco-

noom legt in dit boek de toenemende financiële onge-

lijkheid in de wereld bloot, en waarschuwt voor de 

desastreuze gevolgen hiervan. Maar ziet hij ook op-

lossingen? “Mijn data laten juist zien dat ongelijk-

heid géén natuurwet van het kapitalisme is.” 

Voor Capital verzamelde Piketty vijftien jaar lang in 

22 landen gegevens over inkomen en vermogens.  

Nobelprijswinnaar Paul Krugman noemde het “mis-

schien wel het belangrijkste economische boek van 

dit decennium”, de Washington Post vond het “een 

intellectuele tour de force”, de Volkskrant beschrijft het als “baanbrekend”, 

de liberale, invloedrijke columnist Martin Wolf van de Financial Times heeft 

het over een “buitengewoon belangrijk boek” en Branko Milanovic, voorma-

lig topeconoom bij de Wereldbank, bestempelde het tot “een mijlpaal in het 

economisch denken”. Tijdens de recente jaarvergadering van het Internatio-

naal Monetair Fonds sprak volgens een verslag in NRC Handelsblad “iede-

réén in Washington” over die tot voor kort vrijwel onbekende Franse eco-

noom. Niet lang daarna is Capital het bestverkochte boek via Amazon.com. 

Gelukkig is de hoogleraar Economische Ongelijkheid heel gewoon gebleven 

onder dit succes. In zijn bedompte kantoortje in een versleten universiteitsge-

bouw van de Ecole d’Economie de Paris zegt hij: “Ach, het is leuk maar ook 

een hype. Het kost tijd voordat je kunt zeggen wat de invloed van een boek is. 

Ik heb niets geniaals bedacht, ik heb gedaan wat gek genoeg niemand eerder 

deed: over een lange periode kijken hoe financiële ongelijkheid zich ontwik-

kelt.” Evengoed hoopt Piketty dat zijn boek invloed zal hebben, “want extreme 

ongelijkheid is zeer gevaarlijk.” 

U noemt ongelijkheid gevaarlijk. Waarom? 

“Extreme ongelijkheid ondermijnt democratie. Als een kleine groep bijna alle 

economische middelen in handen heeft, bestaat het principe ‘iedereen is ge-
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lijk’ niet meer. Op papier mag ieders stem even zwaar tellen, in de praktijk 

heeft een klein groepje extreem rijken de touwtjes in handen. Daarnaast is 

ongelijkheid een voedingsbron voor populisme, nationalisme en racisme om-

dat grote groepen zich buitengesloten voelen en hun onvrede willen uiten. Het 

is niet toevallig dat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de Europe-

se ongelijkheid zeer groot was.” 

“In arme landen is er een extra probleem: economische ongelijkheid remt 

ontwikkeling. De rijke elite sluist grote sommen geld naar Zwitserland, Parijs 

of Londen, terwijl dat gebruikt zou moeten worden om bijvoorbeeld onderwijs 

en infrastructuur te financieren. Dit is een economisch drama. Economische 

ontwikkeling vereist sterke instituten en onderling vertrouwen. Het heffen van 

belasting is cruciaal om ontwikkeling te financieren, maar als de elite hier 

nauwelijks aan bijdraagt, ondermijnt dat de opbouw van een sterke economie 

met sterke instituten. De consequenties van ongelijkheid zijn in arme en op-

komende landen veel groter en ernstiger dan in Europa of de Verenigde sta-

ten.” 

Als iedereen gelijke kansen heeft om rijk te worden, is er toch geen pro-

bleem? De nieuwe superrijken kwamen veelal uit de middenklasse, zoals 

Bill Gates of de oprichters van WhatsApp. 

“Laten we die sociale mobiliteit – iedereen kan rijk worden – vooral in stand 

houden. Met ongelijkheid is niets mis, wel met extreme ongelijkheid. De wel-

vaart van de rijksten moet in verhouding staan met de omvang van de econo-

mie. Als hun vermogen drie of vier keer sneller groeit dan de economie, zoals 

de afgelopen decennia, gaat er iets mis. Ongebreidelde, extreme ongelijkheid 

is niet alleen een moreel, maar ook een praktisch probleem: als je niets doet, 

heeft op een gegeven moment 1 procent van de bevolking 99 procent van de 

economie in handen. Hoe moet je zo’n land op democratische wijze besturen? 

Als de superrijken de koek niet met anderen willen delen, hoe kan iemand uit 

de middenklasse dan nog rijk worden?” 

Een Chinees die door hard werken tot de middenklasse is gaan behoren, 

zal het weinig kunnen schelen dat er ook extreem rijken in zijn land zijn. 

“Dat kan ik me goed voorstellen. Maar op een gegeven moment zullen ook 

Chinezen, Brazilianen en Indiërs tegen het probleem van extreme ongelijkheid 

oplopen. Ze zullen dezelfde vraag moeten beantwoorden: wat is op de lange 

termijn de beste manier om welvaart te verdelen? Uit mijn onderzoek blijkt 

dat welvaart zich niet vanzelf verdeelt, je moet beleid voeren. Nu groeien hun 

economieën nog hard en neemt voor veel mensen de welvaart toe – net zoals 
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onze economieën na 1945 – maar op een gegeven moment vlakt die groei af 

en zullen ze tegen extreme ongelijkheid aanlopen.” 

 

Veel economen zeggen dat ongelijkheid nodig is om groei te bevorderen. 

Als je rijker dan anderen kunt worden, ga je harder werken en groeit de 

economie sneller. 

“Als je naar de feiten kijkt, zie je dat westerse economieën helemaal niet snel-

ler groeien wanneer er meer ongelijkheid is. In de decennia na de Tweede 

Wereldoorlog groeiden de Amerikaanse en Europese economieën heel sterk 

terwijl de ongelijkheid veel kleiner was dan nu. Momenteel groeien onze eco-

nomieën langzaam terwijl de ongelijkheid historisch groot is. Ik zou de be-

wijslast willen omdraaien: als je voor extreme ongelijkheid pleit, bewijs dan 

dat het zin heeft.” 

 

Hoe komt het dat ongelijkheid toeneemt? 

Glimlachend: “Dat is een eenvoudige vraag waar ik dit boek voor nodig had 

om te beantwoorden… Kort gezegd: rijken worden rijker omdat hun ver-

mogen harder groeit dan de economie. Het rendement op kapitaal – in brede 

zin, waaronder onroerend goed, aandelen, et cetera – is door de jaren heen 

gemiddeld vijf procent, terwijl de economische groei substantieel lager is.” 

 

Waarom was er juist halverwege de vorige eeuw minder ongelijkheid? 

“Die periode, vanaf grofweg 1914 tot 1945, is een uitzondering op de histori-

sche ontwikkeling dat kapitaal meer rendeert dan een economie groeit. Hier 

zijn meerdere redenen voor. Ten eerste groeide de economie sterk omdat Eu-

ropa en andere delen van de wereld heropgebouwd moesten worden. Lonen 

stegen en de welvaartsstaat deed zijn intrede. Ten tweede waren vele private 

vermogens verdampt door hyperinflatie en door de oorlog aangevreten. Ten 

derde voerden Europa en Amerika progressief inkomstenbelastingen in: wie 

veel verdiende, betaalde meer belasting. De wederopbouw moest betaald wor-

den en het communisme bestreden, twee dure aangelegenheden. In de jaren 

zeventig veranderde dit beleid. Een belangrijke reden is dat de economische 

groei afvlakte waardoor het belang van kapitaal toenam.” 

“Daarnaast begon er een andere politieke wind te waaien: het neoliberalisme 

van Thatcher en Reagan. Vrijemarktkapitalisme, privatisering en deregulering 

werden de mantra’s. Na de val van de Muur in 1989 won deze politiek aan 

invloed en raakte internationaal verspreid. Kapitaal kreeg meer mogelijkheden 

om te groeien. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het privévermogen 
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twee à drie keer zo groot als de omvang van de economie. Nu is dat vijf tot zes 

keer zo groot. Het duurde een paar decennia, maar ongelijkheid is weer op het 

niveau van begin vorige eeuw. De VS zijn daarvan een goed voorbeeld. De 

afgelopen dertig jaar steeg het aandeel dat het rijkste procent van totale Ame-

rikaanse welvaart bezit van 10 naar 30 procent. Het ongelijkheidsniveau daar 

is inmiddels min of meer gelijk aan het niveau van begin vorige eeuw en gro-

ter dan dat van Zuid-Afrika tijdens de apartheid. In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw verdiende een Amerikaanse directeur ongeveer twintig keer meer 

dan zijn gemiddelde werknemer, nu is dat meer dan tweehonderd keer.” 

Dat klinkt niet hoopgevend. 

“Mijn data laten juist zien dat ongelijkheid geen natuurwet van het kapitalisme 

is! We hebben in de tweede helft van de vorige eeuw een bloeiperiode gekend 

met veel groei en weinig ongelijkheid, niet in de laatste plaats dankzij politie-

ke keuzes. Als we geen extreme ongelijkheid willen, hoeft die er niet te zijn. 

Ik vind dat een positieve boodschap.” 

U pleit voor een mondiale, progressieve belasting op vermogen. 

“Inderdaad. De huidige discussie gaat vooral over exorbitante topinkomens, 

maar we moeten niet vergeten dat juist vermogen een bron van toegenomen, 

extreme ongelijkheid is. Ik stel voor om netto vermogens vanaf 200 duizend 

Ongelijkheid in Nederland 

In 2012 bezat de rijkste 1 procent 273 miljard aan vermogen: 23,4 procent 

van het totaal. Het inkomen is in Nederland relatief gezien vrij gelijk ver-

deeld, maar de vermogens dus niet. Een belangrijke reden voor de vermo-

gensongelijkheid is dat de superrijken vaak (internationale) aandelen be-

zitten, die de afgelopen jaren in waarde zijn gestegen. Woonhuizen, het 

grootste bezit van de meeste huishoudens, werden juist minder waard. 

Hierdoor groeide de kloof tussen arm en rijk. 

Na economisch herstel daalde de ongelijkheid tussen 2014 en 2017 weer. 

In Nederland is de ongelijkheid in vermogen groter dan ongelijkheid in 

inkomen. In 2017 had de rijkste 10 procent 64 procent van al het ver-

mogen (1260 miljard euro) in bezit. Dus het restant – 36 procent – blijft 

over voor de overige 90 procent. Dat maakt Nederland een zeer ongelijk 

land in termen van vermogen.    (Bron: CBS) 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/19/ongelijkheid-in-inkomen-en-vermogen
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euro te belasten met een half procent en dit percentage te laten oplopen als het 

vermogen toeneemt. Internationale samenwerking is belangrijk omdat indivi-

duen en bedrijven kunnen dreigen met verhuizingen naar landen met een gun-

stig belastingklimaat; door gezamenlijk op te trekken voorkom je dit. De op-

brengsten moeten besteed worden aan het aflossen van onze staatsschulden. 

We moeten voorkomen dat we niet meer rente betalen aan vermogenden die 

geld aan de schatkist hebben geleend dan we bijvoorbeeld aan onderwijs beta-

len, zoals Groot-Brittannië in de negentiende eeuw.” 

 

 

Mooi, maar politiek onhaalbaar. In uw boek omschrijft u uw voorstel als 

een ‘useful utopia’. 

 “Klopt, maar er is een continuüm tussen wat haalbaar en het beste is. Landen 

kunnen nu al vele maatregelen nemen – en dat gebeurt ook. De conservatieve 

regering in Spanje heeft onlangs een vermogensbelasting ingevoerd. Ook Ita-

lië heeft stappen in die richting ondernomen. De Duitse Bundesbank en het 

IMF hebben voorgesteld om met een vermogensbelasting de staatsschuld af te 

lossen. Bepaald geen linkse utopisten, lijkt mij.” 

Evert Nieuwenhuis. 

Dit artikel is een publicatie van OneWorld. 

 

 

bron: www.nemokennislink.nl  

OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbon-

denheid en duurzaamheid. Het gratis tijdschrift OneWorld magazine ver-

schijnt tien keer per jaar. 

OneWorld brengt de rest van de wereld dichterbij. Op OneWorld.nl en in 

OneWorld Magazine zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen 

wereldwijd. En andersom, dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die 

wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen posi-

tief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? 

 

http://www.nemokennislink.nl/
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Vijf mythes over waterstof ontkracht  

Waterstof. Door veel mensen genoemd als dé brandstof-oplossing voor ver-

voer, verwarming en de industrie omdat er geen CO2 vrijkomt bij de verbran-

ding. Toch is waterstof niet hét antwoord op alle energievraagstukken. Wij 

zetten vijf veelgehoorde mythes rondom waterstof op een rijtje. 

1. Waterstof is altijd duurzaam 

Verbranding van waterstof is schoon, er komt namelijk alleen water bij vrij. 

Daarom leeft het beeld dat waterstof duurzaam is. Helaas is dat een vertekend 

beeld. Waterstof moet namelijk gemaakt worden. Bij het huidige productie-

proces van waterstof, dat gemaakt wordt uit aardgas, komt een hoop CO2 vrij, 

wat een negatieve impact heeft op het klimaat. Waterstof kunnen we op duur-

zame en minder duurzame manieren produceren. De duurzaamheid van water-

stofproductie is in drie categorieën te onderscheiden: 

 

• Grijs: waterstof geproduceerd uit aardgas, voor elke kilo waterstof komt 

bijna tien kilo CO2 vrij; 

• Blauw: waterstof geproduceerd uit aardgas waarbij alle vrijgekomen CO2 

wordt opgeslagen onder de grond; 

• Groen: duurzame waterstof geproduceerd uit groene stroom uit wind of 

zon, waar geen CO2 bij vrijkomt. 

 

Vrijwel alle waterstof die we nu gebruiken is bestemd voor de industrie en is 

grijs, met veel CO2-uitstoot. We moeten op grote schaal overstappen op groe-

ne waterstof, maar dat is vóór 2030 nog niet op grote schaal mogelijk. Daarom 

is waterstof voor nu geen duurzame oplossing voor alle energievraagstukken 

en moeten we aan de gang met de opschaling van groene waterstof én het 

toepassen van andere duurzame technieken in toepassingen waar dat al kan. 

 

2. Waterstof is oneindig beschikbaar 

Waterstof in bruikbare vorm komt niet in de natuur voor, maar moet gemaakt 

worden. Het is dus geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof kun-

nen we op verschillende manieren maken, zoals met aardgas of groene elektri-

citeit. Dit productieproces is nog niet erg efficiënt. Er gaat veel energie verlo-

ren als we waterstof uit groene elektriciteit of uit aardgas maken. De productie 
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van groene waterstof is daarnaast nog duur en wordt nu beperkt door de hoe-

veelheid duurzame stroom de we in Nederland opwekken. 

Ter illustratie: als we in 2024 álle Nederlandse windstroom gebruiken die we 

op zee opwekken, dan is dat niet eens genoeg om een kwart van de industrie te 

voorzien van groene waterstof. Met diezelfde hoeveelheid stroom kunnen we 

wel 6,8 miljoen huishoudens van stroom voorzien en rijden 2,7 miljoen elek-

trische auto’s als we dit als directe energiebron inzetten. We moeten daarom 

aan de gang met de opschaling van groene waterstof voor toepassingen waar 

geen duurzaam alternatief is én aan de gang gaan met het toepassen van ande-

re duurzame technieken in toepassingen waar dat al kan. 

 

3. Waterstof kun je overal toepassen 

Vaak wordt gedacht dat waterstof breed inzetbaar is. Maar de waterstof die nu 

beschikbaar is, is nog niet duurzaam. Daardoor is het niet geschikt voor alle 

toepassingen. Er moeten goede keuzes gemaakt worden waar waterstof daad-

werkelijk een toegevoegde waarde heeft en het beste alternatief is voor fossie-

le brandstoffen. Waar mogelijk, moet gekozen worden voor schonere en effi-

ciëntere alternatieven. Personenvervoer kan bijvoorbeeld al elektrisch, wat 

efficiënter is dan op waterstof. 

Hetzelfde geldt voor de verwarming van gebouwen. In gebouwen is het duur-

zamer om eerst goed te isoleren en te verwarmen met bijvoorbeeld een elektri-

sche warmtepomp. In de industrie liggen wel kansen voor waterstof. Waterstof 

is namelijk de beste duurzame brandstof om zeer hoge temperaturen te ver-

krijgen voor verwerking- en productieprocessen. In de industrie wordt daarom 

op dit moment al grijze waterstof ingezet in plaats van olie, kolen of gas. Dit 

wordt op termijn idealiter vervangen door groene waterstof. De beperkt be-

schikbare groene waterstof kan daarom het beste eerst in de industrie worden 

ingezet. 

 

4. We kunnen wel wachten op waterstof 

Is het nu niet voorhanden? Dan wachten we toch tot er voldoende waterstof 

is? Het duurt nog zeker tot 2030 voordat we duurzame waterstof op grote 

schaal kunnen maken en gebruiken. We moeten juist nu al maatregelen nemen 

om van fossiele brandstoffen af te gaan en onze energievoorziening te ver-

duurzamen. Wachten op duurzame waterstof leidt tot onnodige vertraging van 

de energietransitie. Er wordt hard gewerkt aan de opschaling van groene wa-

terstof. Dat is belangrijk. Maar nu moeten we al aan de slag met duurzame, 

bewezen technologieën, zoals warmtepompen en warmtenetten in de gebouw-

de omgeving en elektrische auto’s, die efficiënter zijn dan waterstofauto’s. 



September 2020 Informatiebulletin 

 

25 

5. Waterstof is geschikt voor het verwarmen van alle woningen 

Het verwarmen van woningen is niet de meest geschikte toepassing van wa-

terstof. De waterstof die de komende jaren beschikbaar zal zijn, zal allereerst 

worden ingezet daar waar er geen duurzame alternatieven voor zijn, zoals in 

de industrie. Daarnaast is het simpelweg minder efficiënt om onze huizen te 

verwarmen met waterstof dan met direct gebruik van groene elektriciteit. Eerst 

moet met elektriciteit waterstof gemaakt worden. Bij deze omzetting gaat al 

20-40% van de energie verloren. 

Woningeigenaren moeten ook nog overschakelen naar een waterstofketel in 

plaats van een cv-ketel. Het is een illusie dat een woningeigenaar niets hoeft te 

doen bij de overstap naar verwarming door middel van waterstof. Ook is wa-

terstof nu nog een dure oplossing, waardoor met het inzetten van waterstof 

voor de verwarming van onze huizen de energierekening alleen maar gaat 

oplopen. Voor het verwarmen van huizen zijn al goede alternatieven beschik-

baar, zoals warmtenetten en warmtepompen. 

Dit betekent niet dat waterstof helemaal geen rol gaat spelen in de gebouwde 

omgeving na 2030. Er zullen woningtypen zijn die heel moeilijk te isoleren 

zijn en daarom niet geschikt zullen zijn voor een lage temperatuur warmtenet 

(duurzaam warmtenet zonder verwarming op aardgas) of warmtepomp. Voor 

deze woningtypen zou waterstof een oplossing kunnen bieden, maar dan gaat 

het om een zeer beperkt aantal woningen. 

Conclusie? 

Waterstof is dus lang niet voor alle toepassingen zo’n veelbelovende oplos-

sing, zoals vaak wel wordt beweerd. In veel gevallen zijn er efficiëntere alter-

natieven voor waterstof. Laten we die vooral benutten om de energietransitie 

te versnellen. De groene waterstof die we op termijn ontwikkelen, kunnen we 

dan inzetten voor de industrie. Daar biedt waterstof wél kansen. 

bron: www.natuurenmilieu.nl 

 

 

 

  

http://www.natuurenmilieu.nl/
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Opladen van je smartphone; feiten en fabels  

De batterij is een heel belangrijk onderdeel van de smartphone. Bij 

iedere oplaadbeurt loopt de levensduur iets verder terug, dus het is be-

langrijk er zoveel mogelijk uit te halen. Hoe laad je het toestel het beste 

op, en hoe haal je het maximale uit de batterij? De feiten en fabels!  

Een hedendaagse smartphone moet vaker worden opgeladen dan 

vroegere modellen 

Feit 

Hoe kan het dat de batterijen van vroeger een hele week meegingen en 

ze het nu nog geen dag volhouden? Dit komt doordat oude telefoons 

over het algemeen over veel minder functies beschikten dan de huidige 

smartphones. Met name de internettoegang en het grotere scherm heb-

ben ervoor gezorgd dat de batterij tegenwoordig veel sneller leeg is. 

Onderweg kan een externe batterij handig zijn. 

Je telefoon laadt sneller op als je hem in de vliegtuigmodus zet. 

Feit 

Hiermee ga je offline, want functies als wifi en mobiel internet staan 

dan uit. Je telefoon laadt dan wél sneller op, want hij verbruikt minder 

energie. Schakel ook alle mogelijke apps uit, want dan hoeven de pro-

cessor en het werkgeheugen minder werk te doen. Op een iPhone doe je 

dit door twee keer op de knop onder het scherm te drukken. Je ziet dan 

alle openstaande apps. Veeg deze allemaal naar boven om ze uit te 

schakelen. 

Ga bij een Android-smartphone naar het instellingenmenu en open daar 

de apps-sectie. Druk onder ‘actieve apps’ één voor één op de open-

staande apps. In het venster dat dan verschijnt, sluit je de apps af. 

Je telefoon helemaal uitzetten is natuurlijk de beste manier om hem snel 

op te laden! 
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Als je een telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet je hem tot 

100% opladen 

Fabel 

Waar komt deze fabel vandaan? Vroeger hadden mobiele telefoons een 

nikkel-cadmium-batterij. Hoe langer de accu de eerste keer werd opge-

laden, hoe beter je accu het volhield. Maar dat is al lang niet meer zo. 

Smartphones hebben tegenwoordig lithium-ion batterijen. Je kunt het 

toestel gewoon meteen aanzetten en gebruiken zonder dat je hem eerst 

lang hoeft op te laden. 

De originele lader is altijd de beste lader! 

Feit 

De lader die met het toestel wordt meegeleverd is helemaal afgestemd 

op de batterij die in jouw smartphone zit. Deze heeft precies de goede 

spanning en de juiste laadsnelheid meegekregen. Zeker weten kun je 

ook andere opladers gebruiken, maar op een lange termijn zijn deze 

minder batterij-vriendelijk dan de originele lader. 

Kort opladen is slecht voor de batterij 

Fabel 

Het is precies omgekeerd: kort opladen is eigenlijk meestal beter voor 

de batterij. De nieuwste batterijen laden op in cycli. Eén cyclus is ver-

streken als je 100% van je batterij verbruikt hebt. Het maakt hierbij niet 

uit of dat in 1 keer is, of bijvoorbeeld 5 keer 20%. Kortom, je batterij 

opladen van 70% naar 80% is geen enkel probleem. De levensduur 

blijft hetzelfde. Regelmatige korte laadbeurten zijn voor je batterij juist 

beter dan 1 lange, onafgebroken laadbeurt. Je batterij blijft het langst 

zijn capaciteit behouden als je hem niet helemaal tot 0% laat leeglopen, 

en als je hem regelmatig kort oplaadt in plaats van 1 keer heel lang, tot 

100%. 
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Laat de telefoon niet de hele nacht aan de lader laten liggen. 

Hangt af van de lader 

Sommige laders stoppen met laden als de batterij de 100% heeft ge-

haald. Maar niet allemaal. Het is niet goed om te blijven laden terwijl 

de batterij al vol is: daardoor kan hij overbelast raken. Het is vaak niet 

bekend welke opladers wél, en welke niet stoppen bij 100%. Dus stop 

voor de zekerheid met laden vóórdat de telefoon de 100% bereikt. 

Mocht je ervoor kiezen om je batterij 's nachts op te laden, waardoor hij 

langere tijd op 100% zit, haal het toestel dan uit het hoesje als hij daarin 

zit, en zorg voor een koele omgeving. Dat komt de levensduur ten goe-

de en het is ook veiliger, want oververhitte accu's kunnen brand veroor-

zaken. 

Het is slecht om je telefoon te gebruiken tijdens het opladen. 

Fabel 

Dit is echt onzin. Kan ik mijn smartphone gebruiken tijdens het opla-

den? Het kan voor je accu helemaal geen kwaad om je smartphone te 

gebruiken terwijl deze in de oplader zit. Let wel op voor mogelijke ver-

hitting van je batterij. 

Bron: Coolblue, Simyo 
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Tenslotte 
 
 

 
 

bron: Volkskrant 29 augustus 2020 
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