
DE MARKT ALS FETISJ  
Niets is bepalender voor onze samenleving en ons leven dan de ‘economie’. 

Partijprogramma’s worden in eerste instantie geschreven vanuit de vraag wat het effect op 

‘de economie’ zal zijn. Onze regering volgt een besparingspolitiek, omdat de economie dit nu 

eenmaal aan ons oplegt. Daarnaast neemt onze regering dan weer andere maatregelen, zoals 

het verlagen van bepaalde belastingen, om ‘de economie’ te stimuleren. De economie vormt 

het kader waarbinnen de politiek zich dient te bewegen, politici die geen rekening houden 

met ‘de economie’ zijn naïef en zelfs gevaarlijk. De economie is even onzichtbaar, 

allesbepalend en ontastbaar als God in een theocratie. Maar wat is die ongrijpbare, 

mysterieuze en allesbepalende ‘economie’ nu precies?  

  

DE SCHIJNBAAR EEUWIGE MARKTECONOMIE 
We zijn gewoon ‘de economie’ als een eigen systeem te beschouwen, iets dat leeft, groeit en 

ademt. Alsof het een organisme is dat haar eigen wetten volgt. Het idee van een eigen 

economische sfeer is echter een recent gegeven. Als u een Middeleeuwer, een antieke Griek 

of een oude Babyloniër zou vragen hoe het met ‘de economie’ gesteld is, of hij gegroeid of 

gekrompen is, of er jobs bij gekomen zijn of er net jobs verdwenen zijn, dan zou hij u vreemd 

aankijken en niet begrijpen waarover u het hebt. 

‘De markt’ en ‘de economie’ zijn voor ons synoniemen geworden. We kunnen ons niet 

anders meer bij het woord ‘economie’ voorstellen dan een markteconomie, bijgevolg zijn we 

ook geneigd om de kenmerken en categorieën van een feitelijk zeer recentelijke vorm van 

economische organisatie te projecteren naar het verleden en de toekomst. Volgens de 

economisch historicus Polanyi wordt op die manier verhuld waar de economie nu echt uit 

bestaat. Die gelijkstelling tussen markt en economie noemt Polanyi ‘de economistische 

drogreden’.  

Eigenlijk zijn er volgens hem twee betekenissen voor het woord ‘economisch’ die van een 

volledig andere orde zijn, maar in ons denken met elkaar verweven zijn geraakt. Enerzijds 

heeft hij het over de ‘substantieve’ betekenis van de economie noemt en anderzijds is er de 

‘formele’ betekenis van de economie.  

De substantieve betekenis gaat over het sociale en technologische proces tussen onze 

medemens en de natuur waarmee we onszelf voorzien in de materiële middelen die we nodig 

hebben om onze behoeften te bevredigen. De substantieve betekenis gaat dus over de manier 

waarop we via technologie en sociale organisatie de middelen aan de natuur onttrekken die 



we nodig hebben om in onze noden te voorzien. Om het wat technischer uit te drukken 

beschrijft substantieve betekenis de manier waarop productie en distributie van goederen in 

een samenleving plaatsvindt. 

Voor het leeuwendeel van de menselijke geschiedenis was de manier waarop de productie en 

distributie georganiseerd werd slechts een functie van de sociale en politieke organisatie van 

de samenleving. Het was niet de economie die bepaalde hoe de samenleving diende 

georganiseerd te worden, maar wel de samenleving die bepaalde hoe men het economisch 

proces organiseerde.  

Polanyi geeft ons het voorbeeld van het economisch systeem op de Trobriand eilanden. In dat 

systeem is een man verondersteld de schoonfamilie van zijn zus te helpen onderhouden, hij 

wordt op zijn beurt dan weer geholpen door de broer van zijn vrouw. Samenlevingen 

voorzagen zich in hun materiële noden in eerste instantie dan ook niet via handel zoals in 

onze markteconomie het geval is, maar via wat Polanyi ‘wederkerigheid’ en ‘herverdeling’ 

noemt. Wederkerigheid is een vorm van economische organisatie waarbij de economische 

taakverdeling gebaseerd is op een vorm van verwantschap zoals in het voorbeeld van de 

Trobriand eilanden. Herverdeling daarentegen gaat over een economisch systeem waarin 

economische goederen verzameld worden in een centrum om het dan van daaruit te 

herverdelen. Dat kan bijvoorbeeld een staat zijn die belastingen int om die dan weer onder de 

bevolking te herverdelen of het verzamelen van jachtopbrengsten in een centraal punt om 

deze dan te verdelen onder de leden. 

Naast herverdeling en wederkerigheid is er nog een derde economisch principe volgens 

Polanyi waarop een economische organisatie kan gebaseerd zijn, namelijk handel. Markten 

(als de ruimte waar handel plaatsvindt) en handel namen volgens Polanyi in premoderne 

samenlevingen echter een marginale positie in. Markten waren ook geen zelfregulerende 

markten waarbij prijzen zich spontaan vormen volgens een vraag-en-aanbod-principe, dat het 

centrale idee vormt dat achter onze moderne markteconomie ligt. Prijzen werden in 

premoderne samenlevingen vaak per wet vastgelegd, en er was een sterke regulatie op wat 

verhandeld kon worden en waar handelstransacties konden plaatsvinden. 

 

 

 

 

 



DE GEBOORTE VAN DE ECONOMIE 
‘De economie’ als een welonderscheiden sfeer bestond niet voor het grootse deel van de 

geschiedenis, dit idee kwam maar geleidelijk tot stand in de Europese moderniteit. Het was 

volgens Polanyi de introductie van de machine in het productieproces van een samenleving 

zoals de Engelse, die meer en meer op handel gericht werd, die zorgde voor sociale 

ontwrichtingen en leidde tot het ontstaan van het idee van een zelfregulerende markt en het 

daarmee gepaard gaande formele begrip van de economie.  

Onze moderne economie is gebaseerd op de universalisering van handel als de enige 

mogelijke vorm van productief handelen. In een markteconomie of een zelfregulerende markt 

is het de bedoeling dat iedereen zijn of haar inkomen verwerft via het verkopen van een goed. 

Voor de meesten onder ons is dat goed onze arbeid. We verhandelen onze arbeid om een 

inkomen te verwerven waarmee we in onze materiële behoeften kunnen voorzien. Door de 

veralgemening van handel als economisch principe voor de gehele samenleving moet alles 

zijn prijs spontaan vinden in de markt via vraag en aanbod. Op die manier wordt de waarde 

van alles bepaald en wordt bepaald wat geproduceerd dient te worden. Concreet betekent dat 

ook dat prijzen bepalen welk soort arbeid als gewenst beschouwd wordt en op die manier 

bepalen prijzen ook wat voor werk we moeten verrichten, waar we moeten werken en 

hoeveel we moeten werken om in onze behoeften te kunnen voorzien. De economie wordt zo 

iets allesomvattend en allesbepalend. 

Ons handelen is in een dergelijk systeem gericht op het vergaren van een schaars goed, 

namelijk geld. Dit is ook wat het formele begrip van de economie omvat, de formele 

economie gaat over de manier waarop we de goederen waarover we beschikken zo efficiënt 

mogelijk kunnen inzetten om onze behoeften maximaal te bevredigen. De formele economie 

veronderstelt daarbij volgens Polanyi schaarste. Er is een tekort om onszelf in onze behoeften 

te voorzien en daarom moeten we handel drijven om in onze behoefte te voorzien. De 

formele economie vertelt ons dan hoe we gezien deze situatie het best kunnen kiezen tussen 

deze verschillende vormen van gebruik van de economische middelen waarover we 

beschikken om onze behoeften maximaal te bevredigen. Op die manier wordt economie 

keuzetheorie. Het formele begrip van de economie levert ons dan logische wetten op over hoe 

we onder de veronderstelde omstandigheden dienen te handelen.   

Dit heeft echter nog weinig te maken met de vraag hoe we via sociale en technologische 

organisatie materiële middelen onttrekken aan onze omgeving. Wat de formele economie 

doet is enkel beschrijven wat het gedrag hoort te zijn onder een bepaald manier om het 



economische proces te organiseren. Ze gaat niet meer over wat de essentie van wat het proces 

uitmaakt, namelijk een vorm van sociale en technologische organisatie om in onze materiële 

behoeften te voorzien. Op die manier transformeert het formele begrip de vraag van hoe in 

onze materiële behoeften te voorzien naar de vraag hoe schaarse goederen te verdelen en het 

best te gebruiken. Zo dekt de formele economie dan ook de essentie van wat de economie 

precies is toe: een sociaal proces dat plaatsvindt via een bepaalde vorm van sociale 

organisatie. Er zijn ook verschillende mogelijke vormen van sociale organisatie mogelijk, de 

markteconomie met de ijzeren wetten van de keuzetheorie is niet de enige mogelijke vorm.  

In het formele begrip van de economie is het echter de economie die haar wetten aan de 

samenleving oplegt in plaats van omgekeerd. Dit is het geval omdat schaarsheid, de logische 

wetten en vorm van sociale organisatie waarmee deze samengegaan gezien worden als een 

essentieel onderdeel van het economisch proces. 

 

VAN HET GOUDEN KALF NAAR DE GOUDEN STIER VAN WALL STREET  
In onze moderne economie dicteren de wetten van de markt het politiek beleid, de groei van 

de economie is de centrale fetisj van onze regering. De economie is ook een fetisj in de 

religieuze betekenis van het woord: een object dat we bovenmenselijke krachten toeschrijven. 

We kennen de economie goddelijke krachten toe, ze is allesbepalend en we dienen ons aan 

haar grillen te onderwerpen, tegelijk is ze ongrijpbaar en niet te bevatten. Ze lijkt ontembaar 

en ons te overstijgen terwijl ze eigenlijk niets anders is dan een relatie tussen personen. Het 

zijn wij zelf die haar magische krachten toekennen zonder dat we het beseffen. Net zoals de 

Israëlieten een beeld van een gouden kalf aanbaden in de afwezigheid van Mozes, zo 

aanbidden wij de goudkleurige stier van Wall Street. In beide gevallen gaat het om valse 

goden waarvoor wij elke dag via onze handelingen kiezen om hun goddelijke krachten te 

bestendigen. 


