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worden. Slimme contracten leiden ze in
efficiënte banen. 

‘Samenwerken en onderhandelen’, een
van de concepten uit Teulings II, vat het
gevangenenprobleem goed samen. Het
eeuwenoude probleem van botsende
belangen dat zich overal om ons heen
openbaart is gesneden koek voor een
hedendaagse econoom. Sla een krant
open en begin je les. Laat zien waar het
mechanisme aan het werk is, welke stra-
tegieën er gespeeld worden, in welk
evenwicht we zitten, wie er een free
ride neemt, of er gecoördineerd wordt
en tegen welke prijs. Het zijn span-
nende tijden in de economieles!

We arriveerden om 16.45 uur in het zie-
kenhuis, namen plaats naast andere
Zweden in de wachtkamer, werden om
18.45 uur verzocht naar een behandel-
kamer te gaan, kregen om 19.30 uur
bezoek van de eerste dokter, mochten
om 20.45 uur foto’s laten maken, keer-
den om 21.00 uur terug naar ‘onze’ be-
handelkamer, kregen om 22.30 uur van
een tweede dokter te horen dat de arm
gebroken was, werden om 23.45 uur
naar de gipskamer geleid, en stonden
om 00.20 uur buiten met een dochter-
tje van vier dat inmiddels tekenen van
vermoeidheid vertoonde. Maar haar
arm zat wel netjes in het gips. 
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“Pas op! Kijk uit voor die drempel!
Niet te hard rennen!” Boem, daar
lag ons vierjarig dochtertje, op de
grond, kermend van de pijn, arm
gebroken. De vakantie in Zweden
begon met een ziekenhuisbezoek.
Met dank aan de international in-
surance card was de Zweedse ge-
zondheidszorg direct toeganke-
lijk. Onder de omstandigheden
beloofde dat veel goeds. Het zie-
kenhuis oogde modern, de men-
sen spraken er probleemloos En-
gels, en er leek meer dan
voldoende personeel te zijn.
Overal waar we keken ontwaar-
den we groepjes gestoken in witte
jassen, ontspannen, lachend, en
soms overleggend. Dokters, zus-
ters en broeders liepen af en aan,
bedden werden verreden, patiën-
ten werden vriendelijk te woord
gestaan, kortom, een modern zie-
kenhuis in bedrijf. “Als je dan een
arm moet breken, doe het dan in
Zweden!”, grapten we. Een zie-
kenhuis als weldadige vakantiebe-
stemming, wie had dat gedacht.

MAAR TOEN BEGON HET:
WACHTEN, WACHTEN, 
WACHTEN.

Zweden staat bekend als het land
waar ze het gevangenenpro-
bleem stelselmatig oplossen.
Van kinds af aan worden de

voordelen van collectiviteit erin gesle-
pen. Dat begint al in de vroege kinder-
tijd. Je bent vandaag voor het eerst ja-
rig? Wat leuk! Vanaf vandaag ga je naar
de kinderopvang. Vijf dagen per week,
zes uur per dag. Betaald van belasting-
centen, toegankelijk voor iedereen.
Duur is het verder niet, zeker als je be-
denkt dat er veel, hoogopgeleide bege-
leiders per kind rondlopen. Kom daar
eens om in Nederland! En leuk is het
ook. Menig Zweed heeft warme herin-
neringen aan die tijd. Samen koken, sa-
men hutten bouwen, samen puzzles
maken, samen problemen oplossen.
Het collectief, daar gaat het om. Want
samen staan we sterk, en alleen samen
maken we een kans. Geboren uit een
volk dat met weinigen de Zweedse na-
tuur wist te temmen zit de collectiviteit

in de Zweedse genen. Van nature is ei-
genbelang ondergeschikt aan de belan-
gen van het collectief. Zie daar, de sleu-
tel om van het gevangenenprobleem
verlost te worden.

Een vakantie in Zweden is een feest. Als
free rider op hun systeem van collectivi-
teit maak je grif gebruik van de uitste-
kende publieke voorzieningen. De
openbare ruimte is keurig ingericht en
goed onderhouden. Overal vind je
spannende speeltoestellen, strak in de
verf, mooie stadsparken, opgeruimde
stranden en geen vuilnisvat loopt over.
Onze kinderen mochten zelfs een mid-
dagje meespelen in het plaatselijke kin-
derdagverblijf. Voor niks.

De Zweedse samenleving ademt rust.
Iedereen lijkt tevreden met het collec-
tieve evenwicht. Ze begrijpen dat col-
lectieve goederen niet vanzelf geprodu-
ceerd worden. Daar is coördinatie voor
nodig. In Zweden zijn ze daar niet bang
voor. Hup, belasting heffen en aan-
schaffen die handel. Met een belasting-
druk van meer dan 50% beweegt Zwe-
den zich in de mondiale kopgroep.
Maar een Zweed  vindt dat prima. Want
zijn belastinggeld wordt aan Het Collec-
tief besteed. Onderwijs is er gratis, van
basisschool tot universiteit. Geen land
ter wereld kent zoveel hoogopgeleiden
als Zweden. En een Zweed denkt ook:
willen we dit zo houden dan moet de
volgende generatie hier goed van door-
drongen worden. Vroeg naar de kinder-
dagopvang, die dan ook wat mag kos-
ten.

Maar collectiviteit heeft ook een prijs.
Het ontnemen van individuele prikkels
kan verlammend werken. “Waarom zou
ik die laatste patiënt vandaag nog hel-
pen als dat morgen ook kan? Van over-
werken word ik niet beter. Bovendien
ben ik dokter geworden om mensen
zorgvuldig te helpen, niet om zoveel
mogelijk mensen te helpen. Daar zijn
andere beroepen voor. En winst maken
is aan mij niet  besteed. Dat gaat altijd
ten koste van anderen.” Het experiment
met centraal geleide economieën heeft
ons in ieder geval geleerd dat coördina-
tie alleen niet zaligmakend is. Individu-
ele prikkels moeten serieus genomen
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