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naam voor een discretionaire beleidsbe-
voegdheid. Over de werking van de
wiebeltax zou het moeten gaan, als an-
ticyclisch beleidsinstrument. Over eco-
nomisch inzicht kortom, dat niet ver-
scholen blijft achter de onbekende
naam van het beestje.

Ik draaide naar haar toe. “Daar vraag je
me wat. Wat denk je zelf?” “Het heeft
iets te maken met wie de belasting be-
taalt. Bij de btw betaal je wel belasting,
maar niet direct aan de overheid.” Ant-
woordde ze. “Dat klinkt indirect. De
loonbelasting is zeker direct?” Ze
knikte. “Waarom moet je dit weten?”
Ze haalde haar schouders op. “Dat
weet ik niet. Ik moet het gewoon ken-
nen.” “Heb je wel eens bedacht
waaróm er belasting wordt geheven?
En wat er gebeurt met prijzen en hoe-
veelheden door belasting te heffen?”
Haar antwoord is me ontgaan. Toen ze
eraan begon landde een natte spons
midden in mijn gezicht.
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Het buurtfeest was in volle gang.
Geen wolkje aan de lucht. Kinde-
ren stepten erop los, gleden over
de zeepbaan, en bekogelden el-
kaar met natte sponzen. Opge-
wekt keuvelde ik met andere
straatbewoners  en lette op mijn
nazaten. Opeens stond ze naast
me. Het buurmeisje uit havo-vier
dat moest blokken voor een proef-
werk economie. Dat geen tijd had
voor het buurtfeest. Dat de stoute
schoenen had aangetrokken en
vroeg: “Buurman, wat is het ver-
schil tussen directe en indirecte
belastingen?”.

Economie is een lastig vak. Het
blijft mensenwerk. Je kunt de
chaos op verschillende manieren
ordenen. Bijvoorbeeld: maak een

opsomming van economische ingre-
diënten, giet die in een model, onder-
scheid daarbij individuele, collectieve en
geaggregeerde smaken, voeg logische,
gedrags- en identiteitsrelaties toe,
breng op smaak met doelstellingsfunc-
ties en restricties, zet alles drie kwartier
in een voorverwarmde computer, haal
alle berekeningen eruit, knoop de resul-
taten aan elkaar en serveer het gerecht
als een duiding van de chaos om ons
heen. Geschikt voor 17 miljoen men-
sen. Makkelijk is dit allemaal niet. Een
knappe kop die dit in zijn eentje kan. In
Den Haag, op de grens met Schevenin-
gen, hebben ze er een keuken vol met
economen, statistici, wiskundigen en
econometristen voor nodig.

Wat schotelen we nu de klas voor?
Moeten we de werking van de econo-
mie zo uitleggen? Als een hoop defini-
ties, een boel feiten, en nog meer rela-
ties, alles ingeklemd in abstracte
modellen die hun geheimen moeizaam
prijs geven? Onze ambities moeten in
ieder geval bescheiden zijn, én ambiti-
eus. Bescheiden in het aantal economi-
sche recepten dat de revue passeert,
ambitieus in hun inhoudelijke behande-
ling. Een ontluikend begrip van een
aantal fundamentele economische me-
chanismen is al heel wat. Economische
problemen doordenken in al hun facet-

ten is niet voor niets een tour de force
die slechts een enkeling aankan. 

Het kan daarom ook anders. Ga uit van
een aantal fundamentele thema’s. Indi-
vidueel versus collectief belang. De ge-
volgen van onzekerheid. Schaarste en
de beprijzing daarvan. De rol van infor-
matie. En zo nog een paar. Deze vor-
men immers het economisch periodiek
systeem der elementen. Óns periodiek
systeem. Dat bestaat. En kan aange-
leerd worden. Ook met proefjes, zoals
klaslokaalexperimenten. Gebruik het
om de chaos te duiden. Begin klein en
eindig groot, of zoom in vanuit mon-
diale problemen. Verenig micro- en
macroeconomie. Kies mooie voorbeel-
den om het verhaal te vertellen. Want
een verhaal is het. Iedere les weer. Een
spannend verhaal ook. Over mensen,
over hun drijfveren, over hun keuzes,
over hun leven, over het leven van ons
allemaal. Zoals de ruimte de tijd be-
perkt, beperkt de economie onze keu-
zes. Een knappe leerling die dit meteen
begrijpt, een goede docent die het de
hele klas weet aan te leren. Maar het
kán. Als het verhaal maar spannend ge-
noeg verteld wordt. En de plot helder
wordt uitgelegd. Economie leeft!

Ooit legde ik het Centraal Schriftelijk
Examen Economie I af. Met goed ge-
volg, maar niet foutloos, overvallen als
ik werd door De Wiebeltax. Daar stond
het. Zwart op wit. Zonder verdere uit-
leg. “De wiebeltax”. Ik keek nog eens
goed. Ja, het stond er echt. Ik wiebelde
op mijn stoel, zonder resultaat. Geen
enkele herinnering dreef boven. Asso-
ciaties daarentegen wel. Die schreef ik
op, in mijn beste economiejargon. Ba-
ten mocht dat niet. Mijn schrijfsel vond
geen genade in de ogen van de correc-
toren. Mijn antwoord op de vraag wat
een wiebeltax is, zat er naast. Hoe dat
kon? Ik weet het nog steeds niet. Om-
dat de docent het ding niet had uitge-
legd? Misschien. Omdat de begrippen-
berg van het examenprogramma mijn
verstand te boven ging? Waarschijnlijk.
Dit weet ik wel: de term wiebeltax staat
voor mij symbool voor nutteloze kennis.
Het is niets meer dan een merkwaardige

De Wiebeltax
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