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Is iedereen bankier ?

“The point is, ladies and gentle-
man, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is 
right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures 
the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; 
greed for life, for money, for love, knowledge has marked the 
upward surge of mankind. And greed, you mark my words, 
will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning 
corporation called the USA. Thank you very much.”

Het zijn de beruchte woorden van Gordon Gekko in de film 
Wall Street. Gekko koopt slecht functionerende bedrijven 
op, saneert ze, en verkoopt ze met dikke winst door. Teldar 
Paper is zo’n bedrijf. Gekko is een roofkapitalist, zullen ze in 
linkse kringen zeggen. En hij staat hier zijn hebzucht goed te 
praten. Als ergens de hebzucht hoogtij viert is het wel in het 
Amerikaanse zakenleven, en dan uiteraard bij het bankwezen 
in het bijzonder. De film speelt zich grotendeels af op de paar 
vierkante kilometer van het Financial District van New York, 
met als hoofdstraat Wall Street, waar ook de beurs zich be-
vindt; nog zo’n epicentrum van hebzucht. Een hele industrie 
met maar één doel: van geld nog meer geld maken.

De bedrijfstak heeft de laatste tijd wat slechte pers, zullen we 
maar zeggen. Maar dat laat onverlet dat wat daar gebeurt wel 
een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen. Er wordt 
keihard gewerkt, 80 uur per week is wel het minimum. En 
niet door stompzinnige zielen die niks anders zouden kun-
nen doen. De meesten zijn afgestudeerd aan een Ivy League 



36

universiteit zoals Harvard of Yale. En ze komen lang niet al-
lemaal van de Business Schools. Op Wall Street werken ook 
fysici, wiskundigen en andere bèta’s. Vooral raketgeleerden 
zijn in trek. Zij bouwen de computermodellen voor de flits-
handel en werken aan andere algoritmes om in milliseconden 
te profiteren van kleine verschillen tussen bied- en laatprijzen 
of andere inconsistenties van de markt. Met volle overgave 
wordt geprobeerd een paar nanoseconden voor te zijn op de 
concurrent. Want die paar nanoseconden kunnen miljarden 
opleveren.30 Intussen geven de mensen die hieraan werken al 
het andere in het leven op. Slapen is voor watjes. Eten doe je 
snel in een restaurant, terwijl je met een collega de nieuw-
ste resultaten bespreekt. Vrienden? Geen tijd. Relaties lopen 
meestal stuk, als er al aan begonnen wordt. Zijn dit allemaal 
rare mensen verblind door hebzucht? Of hebben we te maken 
met een essentiële component van de menselijke natuur die 
zich hier simpelweg in zijn meest pure vorm openbaart? Is het 
een uiting van onze cultuur of van onze biologie?

In 1954 voeren James Olds en Peter Milner een opzienbarend 
experiment uit. Zij implanteren electroden diep in het hoofd 
van een rat. Vervolgens geven zij de rat de gelegenheid op een 
pedaaltje te drukken en daarmee wat stroom te laten lopen 
door die electrode. Eerst sukkelt de rat wat door zijn kooi. Tot 
hij per ongeluk op het pedaaltje stapt. De stroom loopt door 
de electrode en stimuleert een kern diep in de hersenen. Dat 
klinkt akelig, maar de rat vindt het helemaal niet vervelend. 
Integendeel. De rat gaat nog een keer op het pedaaltje staan. 
Eerst aarzelend. Maar al snel heel doelbewust. En in een paar 
uur heeft de rat nog maar één doel in het leven: het indruk-
ken van het pedaaltje. De hele dag. Het beest vergeet te eten 
of te drinken. Zelfs vrouwtjes interesseren hem weinig meer. 
Steeds fanatieker bedient hij het pedaaltje. Hij is eraan ver-
slaafd geworden.
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Want Olds en Milner hebben het ‘beloningscentrum’ in het 
brein ontdekt. Het gaat om een reeks structuren 31 die normaal 
gesproken worden geactiveerd vanuit onze zintuigen. Als we 
iets lekkers proeven, iets moois zien, of een fijne ervaring heb-
ben wordt daarmee het beloningscentrum geactiveerd. Een 
van de effecten daarvan is dat er dopamine vrijkomt. Dat geeft 
ons een prettig gevoel.32 Maar nog veel belangrijker, het is voor 
het brein het signaal: ‘dat moet ik vaker doen!’. Activatie van 
de beloningscircuits is de basis van ons vermogen om van er-
varingen te leren. We dolen door de wereld, en ineens over-
komt ons iets goeds. Hoe is me dit overkomen? Hoe krijg ik dat 
weer? Je zou als het ware terug willen keren in je eigen voet-
stappen om te achterhalen waar het succes vandaan kwam. 
Maar dat hoeft niet. Je beloningscircuits, en de vrijgekomen 
dopamine hebben er al voor gezorgd dat het gedrag dat tot de 
beloning heeft geleid in je brein is verankerd. De synaptische 
verbindingen die actief waren tussen de hersencellen die het 
beloonde gedrag in gang hadden gezet worden helemaal au-
tomatisch versterkt. En daarom zal je hetzelfde nog een keer 
doen. Eenmaal iets goeds gevonden, nooit meer wat anders. 
Als het beloningssignaal maar sterk genoeg is.

In de experimenten van Olds en Milner was het signaal zeker 
sterk genoeg. Door de beloningscircuits direct te stimuleren 
met een electrode was het beloningssignaal maximaal. En de 
koppeling met gedrag was duidelijk en direct: druk op het pe-
daaltje en de dopamine komt vrij. Geen wonder dat de ratten 
het trucje snel doorhadden. En geen wonder dat de pedaal ver-
volgens een obsessie voor ze werd. Niets anders kon dit belo-
ningssignaal overtreffen. Geen voedsel, geen andere rat, geen 
slaap, niets.33 De rat was een bankier op Wall Street geworden.

Voor alle diersoorten gelden twee vormen van beloning als 
fundamenteel: voedsel en seks. Zonder deze twee is er geen le-
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ven. Voedsel en seks gelden dan ook als primaire beloningen. 
Zij geven een onvoorwaardelijke activatie van de belonings-
circuits. Dat geldt voor mensen net zo goed. Onderzoekers 
van Darthmouth college in New Hampshire onderzochten 48 
eerstejaars studentes.34 Eerst werden ze gewogen en vervol-
gens gingen ze in de hersenscanner. Daar kregen ze plaatjes 
te zien van allerlei voorwerpen, mensen en dieren, maar ook 
van voedsel en seks. Vervolgens werd ze verteld dat het expe-
riment was afgelopen en konden ze naar huis. Zonder te weten 
waar het experiment over ging. Het wegen was zogenaamd 
nodig geweest voor het instellen van de scanner. Een half jaar 
later werden ze – onverwacht - teruggevraagd. Nu pas werd 
verteld waar het experiment voor was bedoeld. Ze moesten 
nog een keer op de weegschaal om te kijken of het gewicht was 
veranderd. Het studentenleven is – zeker in de VS – niet zo 
gezond. De meeste studentes waren aangekomen, sommigen 
ook afgevallen. Waarom was de een onder de verleiding van 
pizza’s en ander studentenvoedsel bezweken en de ander niet? 
Dat bleek uit de hersenscans van een half jaar eerder. Hoeveel 
iemand was aankomen kon worden voorspeld aan de hand van 
de reactie van het brein op de plaatjes met voedsel. Met name 
de respons van de nucleus accumbens, een centraal onderdeel 
van de beloningscircuits, was van belang. Hoe sterker de ac-
cumbens van een studente reageerde op voedsel, hoe meer zij 
gedoemd was tot eten. De reactie van het brein op de erotische 
plaatjes voorspelde overigens of men zou zwichten voor die 
andere verleiding van het studentenleven: seks. Via (anonie-
me) vragenlijsten werd de seksuele activiteit van de studenten 
bepaald, en die correleerde mooi met de reactie van de accum-
bens op seksplaatjes. Het leek er zelfs een beetje op dat de ac-
cumbens ofwel voor eten dan wel voor seks ging. Een sterke 
reactie op seks voorspelde juist een afname van gewicht. Ook 
bij mensen ‘sturen’ onze beloningscircuits ons dus de goede 
kant op, naar een fijne avond, of een lekker hapje. 
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Maar mensen hebben intussen een heel arsenaal aan andere 
primaire beloningen opgebouwd. Dat zijn aardse zaken als een 
mooi huis, een luxe vakantie, een mooie auto of andere vormen 
van status. En natuurlijk geld. De meest geciteerde studie naar 
de reactie van ons brein op geld is die van Samuel McClure uit 
2004. Hij legde de basis voor wat wel het humane valuation 
system wordt genoemd.35 Het gaat om een aantal structuren 
die ook wel het mesolimbische circuit worden genoemd, en 
die grotendeels overlappen met de beloningscircuits zoals die 
bij ratten en andere dieren zijn gevonden. Kort samengevat, 
dit systeem reageert proportioneel op de hoeveelheid geld die 
in het vooruitzicht wordt gesteld: hoe meer hoe beter.36 In een 
groot aantal studies 37 is intussen bevestigd dat het menselijk 
brein met dezelfde hersenstructuren reageert op geld als op 
voedsel en seks. Dat geldt zelfs als we het geld niet bewust 
zien,38 zo sterk en ‘ingebrand’ is de reactie van ons brein op 
geld. 

Niet alles draait om geld. We zijn sociale dieren, dus daar 
komt bij dat we ook de liefde, vriendschap en erkenning van 
de mensen om ons heen waarderen. Dat kan een klopje op de 
schouder zijn, of het krijgen van een lintje van de koningin. 
Niet voor niets is in iedere feodale cultuur het strooien met 
titels, regalia en andere vormen van status en erkenning ge-
meengoed. Ook het leger maakt graag gebruik van rangen en 
standen, medailles, oorkondes, linten, kruizen, spelden en 
andere onderscheidingen. En wat zijn de Olympische spelen 
zonder brons, zilver en goud? We komen er niet graag voor uit, 
maar de mens is nu eenmaal extreem gevoelig voor beloning.39

“Ik niet!”, hoor ik denken. “Ik geef niet om materiele zaken. 
Ik wil gewoon een fijn leven, lieve vrienden, en bevredigend 
werk.” Natuurlijk. Het is lang niet altijd zo dat een beloning 
in de vorm van spullen komt. Maar iedere positieve ervaring 
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registreert het brein ook als een beloning. Een avond met 
vrienden of een gelukte opdracht op het werk activeren net 
zo goed onze beloningscircuits. Lebreton registreerde de ac-
tiviteit in de mediale prefrontale cortex, de hippocampus en 
de nucleus accumbens, alle drie belangrijke onderdelen van 
onze beloningscircuits en daarmee van het valuation system, 
de onderdelen van ons brein die bepalen wat voor ons van 
waarde is.40 Hij liet zijn proefpersonen foto’s van mensen zien, 
huizen en kunstwerken, en liet ze een cijfer geven voor de 
aantrekkelijkheid van elk plaatje. Er was een direct verband 
tussen de activiteit in de beloningscircuits en de gegeven cij-
fers: hoe hoger de activiteit in de beloningscircuits (vooral de 
mediale prefrontale cortex), hoe hoger het cijfer. Blijkbaar sig-
naleert ons brein alles wat we aantrekkelijk vinden als een 
beloning, of liever gezegd alles wat ons brein registreert als be-
loning vinden we aantrekkelijk. Want uit het onderzoek van 
Lebreton bleek ook dat op basis van de reactie van het brein 
op de plaatjes kon worden voorspeld welke keuze iemand ging 
maken als hij mocht kiezen tussen bijvoorbeeld twee huizen 
of twee gezichten. De optie met de hoogste activatie in onze 
beloningscircuits maakte de meeste kans te worden gekozen.

Lebreton ontdekte ook dat het helemaal niet zoveel uitmaakt 
of we bewust bezig zijn met het evalueren van de foto’s of niet. 
Ook als zijn proefpersonen naar de foto’s keken om iets heel 
anders te bepalen (in dit geval de leeftijd van de personen, of 
het jaartal waarin de schilderijen of huizen waren gemaakt), 
kenden de beloningscircuits nog steeds een ‘beloningswaar-
de’ toe aan de plaatjes; nog steeds correspondeerde de gemeten 
hersenactiviteit met de (eerder gegeven) aantrekkelijkheid van 
de plaatjes, en niet met de jaartallen of leeftijden die de proef-
persoon op dat moment bezig was in te schatten. Dat laat zien 
dat ons brein de hele dag en volautomatisch bezig is met de 
vraag: in hoeverre is dit voor mij belonend of niet? Valt hier 
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voor mij iets te halen? Vind ik dit aantrekkelijk? Die vraag 
stelt ons brein blijkbaar ook als we bewust met iets heel anders 
bezig zijn. Aan alles wat we om ons heen zien wordt – onbe-
wust – een ‘cijfer’ gegeven, een cijfer dat, mochten we voor een 
keuze worden gesteld, bepaalt welke keuze we gaan maken. 
Dat geldt voor gezichten, huizen en schilderijen, maar ander 
onderzoek heeft laten zien dat het ook geldt voor auto’s,41 mu-
ziek,42 advies dat we krijgen, of dillema’s die ons worden voor-
geschoteld.43 Telkens zijn het dezelfde circuits in ons brein die 
bepalen hoe aantrekkelijk, hoe belonend we iets vinden dat 
we zien, horen, voelen of ruiken.44

Geldt dat ook voor de ultieme keuze die we kunnen maken? 
Voor de meeste intieme en diepe voorkeuren die we hebben? 
Als een moeder plaatjes van haar kinderen ziet, activeert dat 
onderdelen van haar beloningscircuits. Ook het zien van de 
liefdespartner levert een vergelijkbare activatie op.45 Bij proef-
dieren is de relatie tussen (moeder)liefde en de activatie van 
beloningscircuits vrij uitvoerig onderzocht. Blootstelling aan 
rattenpups activeert rechtstreeks de nucleus accumbens van 
de moederrat en laat dopamine vrijkomen. Bovendien kan 
‘verzadiging’ van de nucleus accumbens door cocaïne de lief-
de van de moederrat voor haar pups verminderen.46 De relatie 
tussen seksueel gedrag en activatie van beloningscircuits is 
vrij eenduidig vastgesteld in ratten. Maar ook bij het vinden 
van de ‘liefde van je leven’ spelen deze circuits een centrale 
rol. De prairie woelmuis is – in tegenstelling tot de rat - een 
monogaam diertje. Toch kan de keuze van de woelmuis een-
voudig worden gemanipuleerd door een vrouwtjesdier aan een 
mannetje bloot te stellen en tegelijkertijd het dopamine ge-
halte in de nucleus accumbens kunstmatig te verhogen of te 
verlagen. Het mannetje dat werd gezien tijdens een verhoogde 
hoeveelheid dopamine is het mannetje dat de woelmuisvrouw 
daarna zal kiezen.47 Geldt dat ook voor mensen? We 48 hebben 
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proefpersonen in de fMRI scanner gelegd om de reactie van 
het brein te meten op een aantal filmpjes van mensen. In die 
filmpjes deden die mensen niets meer dan zich voorstellen, 
een rondleiding geven door hun huis en iets vertellen over 
hun werk. Toch kon aan de hand van de reactie van het brein 
met 100% nauwkeurigheid worden vastgesteld in welk filmpje 
de persoon zat op wie de proefpersoon in de scanner – zonder 
dat de onderzoekers dat wisten - verliefd was.49 Een ook hier 
kwam het signaal dat dit ‘geheim’ verried uit de beloningscir-
cuits, het mesolimbische valuation system.

De waarde die onze beloningscircuits toekennen aan alles om 
ons heen stuurt onze keuzes aan. Vaak zonder dat we het mer-
ken, of zelfs in weerwil van onze bewuste mening of intentie. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een opzienbarend experiment dat 
Emily Falk uitvoerde bij proefpersonen in Californië. Omdat 
daar bijna elke dag de zon schijnt, is het verstandig om je goed 
in te smeren met zonnebrandcrème. Anders wacht narigheid 
als huidkanker of andere huidaandoeningen. En mét zonne-
brandcrème blijft de huid jong, glad en aantrekkelijk - mis-
schien nog belangrijker voor de mannen en vrouwen uit de 
Golden State. De proefpersonen kregen dit soort informatie 
te zien terwijl zij in de hersenscanner lagen. Na afloop werd 
aan de proefpersonen gevraagd wat zij van hiervan vonden, 
en in hoeverre zij dachten zich aan het advies te gaan hou-
den. Ze kregen een aantal sachets zonnebrandcrème mee naar 
huis en moesten invullen in hoeverre zij dachten het spul te 
gaan gebruiken of niet – uiteraard anoniem om sociaal wen-
selijke antwoorden te voorkomen. Daarmee werden ze naar 
huis gestuurd in de veronderstelling dat het experiment was 
afgelopen. Maar dat was niet zo. Een week later werden ze 
onverwachts opgebeld met de vraag hoeveel sachets ze eigen-
lijk hadden gebruikt in de week na het experiment. Sommigen 
hadden de sachets inderdaad gebruikt, maar andere hadden 
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ze gewoon links laten liggen. En het opvallende was dat het 
daadwerkelijke gebruik geen enkel verband hield met wat van 
tevoren was ingevuld op de vragenlijst: mensen die hadden 
ingevuld de zakjes niet te gaan gebruiken hadden de zakjes in 
werkelijkheid net zo vaak gebruikt als de mensen die hadden 
ingevuld ze wél te gaan gebruiken. En andersom. Het is het 
aloude fenomeen dat mensen vaak A zeggen en dan B doen, 
een bekend probleem in marktonderzoek.50 Maar terug naar 
de fMRI scan. Uit de analyse daarvan bleek dat de waarde die 
de mediale prefrontale cortex had toegekend aan de informa-
tie die in de scanner werd vertoond, wél voorspelde wie in de 
week daarna het spul daadwerkelijk ging gebruiken en wie 
niet. Hoe sterker de reactie van het brein op de teksten over 
de voordelen van zonnebrandcrème hoe groter de kans dat het 
spul ook daadwerkelijk werd gebruikt.51 En dat dus ongeacht 
de van tevoren ingevulde intentie of bewuste mening. Zonder 
dat we het merken worden we gestuurd door de waarde die 
ons brein toekent aan de informatie die we krijgen.

We denken vaak dat onze bewuste mening, de waarde die 
we ‘zelf’ toekennen aan wat we zien of horen de belangrijk-
ste drijfveer is voor ons gedrag. Daar kunnen dus de nodige 
vraagtekens bij worden gezet. Daar komt nog iets bij. De waar-
de die wij bewust aan iets toekennen beschouwen we ook als 
heel persoonlijk. Als heel uniek, en alleen van ons. Zet 100 
mensen bij elkaar en je krijgt meestal 101 verschillende me-
ningen. Maar in hoeverre zijn we werkelijk uniek in dat wat 
wij van waarde vinden? Lebreton constateerde in zijn onder-
zoek van het valuation system al dat de voorkeur die het brein 
heeft voor een gezicht, huis of schilderij sterk correleert met 
het cijfer dat de hele groep gemiddeld geeft aan het plaatje. 
Met andere woorden: als jouw brein iets van waarde acht is de 
kans groot dat andere breinen dat ook doen. Berns en Moore 
pasten dit toe op muziek. Zij lieten 27 teenagers muziekclips 
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horen van nummers die nog niet waren uitgebracht. De reactie 
van de mediale prefrontale cortex en de nucleus accumbens 
– centrale onderdelen van het valuation system en onze belo-
ningscircuits - werd gemeten in de scanner. Ook werd aan de 
jongens en meisjes gevraagd wat zij van die nummers vonden. 
De onderzoekers wachtten vervolgens drie jaar om te zien wat 
de platen gingen doen in de markt; wat werden de hits, wat 
werden de flops? Ook hier het resultaat dat de bewuste mening 
van de proefpersonen niet voorspelde welke muziek succesvol 
werd. Maar de reactie van het brein deed dat wel.52 Let wel, 
wat hier werd voorspeld was niet in hoeverre de muziek werd 
gekozen door de 27 personen in de scanner. Wat hier werd 
voorspeld was de verkoop van deze nummers in de hele VS. 
Wat werd voorspeld was het koopgedrag van een groep van 
miljoenen fans. Met ieder ongetwijfeld zijn eigen mening, zijn 
unieke eigen voorkeur voor muziek. Die echter wel kon wor-
den voorspeld (voor een deel althans) door de reactie van 27 
breinen in een scanner. 

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden als het gaat om onze 
reactie op bijvoorbeeld campagnes om te stoppen met roken,53 
of welk uithangbord in de supermarkt ons de meeste repen 
chocolade laat kopen.54 Steeds is het weer de bewuste mening 
die weinig voorspelt, maar de reactie van de mediale prefron-
tale cortex, de nucleus accumbens en andere onderdelen van 
onze beloningscircuits die bepalen wat er wordt gedaan, hoe er 
wordt gereageerd, wat er wordt gekocht. En daarin verschillen 
we minder van elkaar dan we wellicht zouden denken. Want 
een handvol mensen in een scanner zegt vaak al veel over het 
gedrag van een hele groep. Zo uniek zijn onze keuzes blijkbaar 
ook weer niet. 

Voedsel, seks, spullen, muziek, luxe, status, voldoening, 
vriendschap, liefde; het zijn allemaal vormen van beloning 
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die ons gedrag aansturen. Maar mensen doen niet alles uit ei-
genbelang. Hoe zit het met de arts die tot diep in de nacht 
bezig is met het redden van een leven op de OK? Wat bezielt 
de vrijwilliger die voor Greenpeace zijn leven waagt in een 
rubberboot tegen een Japanse walvisvaarder? Hoe werkte het 
brein van Moeder Theresa? Waar is de beloning in zulk op-
recht altruïsme? Het klinkt misschien cynisch, maar ook in dit 
soort gevallen lijkt de eigen voldoening, of het gevoel van eer 
en trots dat wordt ontleend aan de activiteiten een belangrijke 
rol te spelen.55 Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit onderzoek 
dat is gedaan naar de neurobiologische achtergrond van het 
geven aan goede doelen. Jorge Moll en collega’s gaven proef-
personen – terwijl ze in de hersenscanner lagen – telkens de 
keus om een goed doel te steunen met $5 of niet. In sommige 
gevallen kostte dat de proefpersonen zelf niets, maar in ande-
re gevallen betekende het een verlies van $2. In beide geval-
len werd er aan goede doelen gegeven, uiteraard afhankelijk 
van de persoonlijke voorkeur van de proefpersoon voor het 
ene of het andere doel. Ook kon er af en toe worden gekozen 
om zelf gewoon $2 te incasseren. Het meest opmerkelijke aan 
de resultaten was dat zowel het zelf ontvangen van $2 als het 
weggeven van geld de VTA en andere onderdelen van het be-
loningscircuit activeerden.56 Het lijkt er dus sterk op dat het 
weggeven van geld aan een goed doel vooral wordt gezien als 
een beloning. Een cadeautje aan het eigen ego, ‘the warm glow 
of giving’, zoals de auteurs het noemen.57

Altruïsme viert hoogtij. De moderne maatschappij lijkt in de 
ban van delen. Bezit is uit, we delen onze spullen met ande-
ren. Waarom zou je een boormachine kopen als je er een kunt 
gebruiken van je buurman? Allerlei apps laten je zien waar 
in jouw buurt spullen kunnen worden geleend van anderen.58 
Je betaalt een klein bedrag aan de eigenaar, en een fee aan 
het bedrijf dat jullie samenbrengt. Win-Win. Het idee is op 
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zichzelf niet nieuw. Spullen van elkaar lenen kon natuurlijk 
altijd al. Maar het was wel een heel gedoe. Hoe weet je wie 
de juiste boormachine heeft voor jouw klus, los van de buren 
die je toevallig kent? De kracht van het internet ligt hem erin 
dit soort informatie beschikbaar te maken, potentiele leners 
en eigenaars bij elkaar te brengen. We willen wel delen, maar 
te veel moeite mag het blijkbaar toch niet kosten. De belang-
rijkste incentive van de deeleconomie lijkt een combinatie van 
voordeel (lener: ik hoef geen duren spullen te kopen - eige-
naar: ik vang nog iets voor die zooi die in mijn garage ligt te 
roesten) en gemak (alles vanuit de luie stoel via een app op je 
mobiel). Is dit een al te cynische kijk op een mooie nieuwe 
maatschappelijke ontwikkeling? Via Uber worden taxiklanten 
gekoppeld aan mensen die wat geld willen bijverdienen in het 
bezit van een auto. Wat kan daar mis mee zijn? Maar onder het 
mom van hipster-idealisme wordt een keihard kapitalistisch 
gevecht uitgevochten. Normale taxichauffeurs raken hun toch 
al onzekere bron van inkomsten kwijt. De Uber chauffeurs – 
die tegen elkaar moeten bieden voor de goedkoopste rit - ver-
dienen intussen minder dan iemand die hamburgers bakt bij 
McDonalds.59 Klanten worden tegenwoordig zelfs aangemoe-
digd een rit te delen met anderen, wat de inkomsten voor de 
chauffeur nog verder zal drukken. En Uber zelf? Dat is intus-
sen meer dan 50 miljard waard, waarvan een flink deel voor 
oprichter Garret Camp.60 Uber is geen uitzondering. Dat an-
dere boegbeeld van de deeleconomie, AirBnb, is intussen ver-
worden tot een broedplaats voor huisjesmelkers. In alle grote 
steden worden gewone huurders van de markt verdreven door 
kapitaalkrachtige investeerders die mooi gelegen appartemen-
ten wegkapen voor gewone kopers, de huizenprijzen opdrij-
ven, het woningaanbod verkleinen, en zo de kloof tussen rijk 
en arm alleen maar vergroten.61

Moet het dan altijd misgaan? Neemt de hebzucht het dan al-
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tijd over? In 1965 bedachten Robert Jasper Grootveld en Luud 
Schimmelpenink hun idee voor de Witte Fiets.62 Zij waren lid 
van de protestorganisatie Provo, een links idealistische groe-
pering die het tot de gemeenteraad van Amsterdam bracht.  
Het plan werd als volgt aangekondigd: 

“PROVO’s fietsenplan. Amsterdammers: de asfaltterreur van 
de gemotoriseerde bourgeoisie heeft lang genoeg geduurd. 
Dagelijks worden mensenoffers gebracht voor de nieuw-
ste autoriteit waaraan het klootjesvolk zich heeft overgele-
verd: de auto-autoriteit. De verstikkende koolmonoxide is 
zijn wierook, zijn beeltenis verpest in duizendvoud grachten 
en straten. PROVO’S FIETSENPLAN brengt bevrijding van 
het auto-monster. PROVO lanceert de WITTE FIETS, IN 
OPENBAAR BEZIT. De eerste Witte Fiets wordt / is woens-
dag 28 juli om 3 uur ’s middags aan publiek en pers aangebo-
den bij het Amsterdamse Lieverdje op het Spui, de verslaafde 
consument. De Witte Fiets is nooit op slot. De Witte Fiets is 
het eerste gratis, GEKOLLEKTIVISEERDE vervoermiddel. De 
Witte Fiets is een provokatie van het kapitalisties privé -bezit; 
want de Witte Fiets is ANARCHISTIES. De Witte Fiets kan 
gebruikt worden door wie hem nodig heeft en moet onbeheerd 
weer achtergelaten worden. Er zullen meerdere Witte Fietsen 
komen tot ieder van het witte vervoer gebruik kan maken en 
het autogevaar geweken is. De Witte Fiets simboliseert een-
voud en hygiëne tegenover de protserigheid en vuilheid van 
de autoritaire auto. Immers een FIETS IS IETS, MAAR BIJNA 
NIETS!” 63

De witte fiets die door Robert wordt geïntroduceerd op het 
Spui wordt direct door de politie in beslag genomen, Want het 
is verboden een fiets zonder slot te laten staan. Ook als het 
plan twee jaar later in de gemeenteraad wordt ingebracht haalt 
het geen meerderheid. Het deelfietsenplan sterft daarmee een 
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vroege dood. Totdat in 2000 de gemeente Amsterdam opnieuw 
enthousiast wordt over het gemeenschappelijk gebruik van 
fietsen. De hoeveelheid fietsen is in Amsterdam ondertussen 
een ware plaag geworden. Rijen dik staan ze aan elkaar ge-
klonken op de grachten, het lijkt wel of iedere Amsterdammer 
er drie heeft. Fietsen delen lijkt een oplossing en opnieuw mag 
Luud Schimmelpennink aan de slag, dit keer samen met het 
Amsterdamse OV en de Postbank. Maar het wordt een fias-
co, want de meeste fietsen worden gestolen. Een fiets lenen is 
leuk, maar terugbrengen toch een beetje te veel werk. 

Intussen is in een veel minder voor de hand liggende plek 
in de wereld iets vergelijkbaars opgestart.64 Die plek is Parijs, 
waar eigenlijk niemand fietst, en de meerderheid zich ver-
plaatst via het efficiënte metronet, dan wel met een auto of 
scooter. Fietsen is voorbehouden aan levensmoede koeriers 
die met gevaar voor lijf en leden tussen het drukke verkeer 
doorschieten met een pakketje of een document op de rug. 
Het plan voor leenfietsen wordt in 2007 door Parijs uitbesteed 
aan JCDecaux, een commercieel bedrijf dat advertentieruim-
te verhuurt. En een bedrijf dat niet uit idealistische motieven 
handelt: JCDecaux gaat in op het voorstel van de gemeente 
omdat het in ruil voor het opzetten van het fietsenplan het 
recht krijgt om tien jaar lang 50% van alle billboards in de 
stad te beheren. JCDecaux maakt direct gebruik van vrij sim-
pele behavioristische technieken om de leners in het gareel 
te krijgen. Om een fiets te lenen moet een abonnement wor-
den genomen, en een fikse borg worden gestort. Het eerste uur 
fietsen is gratis. Pas daarna moet er worden bijbetaald, in een 
met het uur oplopend tarief. Dat maakt ‘even de fiets pakken’ 
erg aantrekkelijk, maar de fiets in je eigen tuin of bij je werk 
laten staan een kostbare grap. Helemaal geniaal is de aanpak 
van het bekende probleem dat veel fietsers liever naar bene-
den fietsen dan bergop. Parijs is een heuvelachtige stad, en een 
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klim naar bijvoorbeeld de Sacré Coeur op de Montmartre is 
een hele tour. Het is juist dat probleem dat bijvoorbeeld een 
witte-fietsenplan in Barcelona de nek heeft omgedraaid: daar 
eindigen alle fietsen in het laagste punt van de stad, zodat ze 
elke avond weer met vrachtauto’s naar de hogere punten moe-
ten worden teruggesleept. JCDecaux bouwt een incentive in: 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en V+ sta-
tions, die op minstens 60 meter hoogte liggen. Iedere fiets die 
op een V+ locatie wordt ingeleverd levert bonuspunten op je 
account en daarmee extra gratis fietsuren. De Vélib’, zoals het 
Parijse systeem wordt genoemd wordt een groot succes. Ieder 
jaar zijn er steeds meer fietsen en stations. Vélib’ is het enige 
deelfietsenplan dat geld oplevert in plaats van geld kost (en 
waarvan een flink deel naar de gemeente vloeit). Het is het 
grootste deelfietsenplan buiten China.65 Opgericht in een stad 
waar fietsen niet bestond. 

Delen is leuk, maar blijkbaar moet het wel onder strikt kapi-
talistisch regime. Alleen als er duidelijke incentives zijn voor 
alle partijen wordt delen een succes. Is dat erg? Welnee. Zolang 
we maar rekening houden met dit al te menselijke trekje. Als 
deeleconomie wordt verpakt in roze idealen, zoals bij Uber en 
AirBnb, pas dan gaat het mis. Pas dan verliezen we uit het oog 
dat we niet zo heel veel verschillen van die rat in zijn kooitje, 
met dat pedaaltje dat zijn dopaminecentrum activeerde. Als 
we van het begin af aan erkennen dat mensen worden gedre-
ven door een zoektocht naar beloning, een zoektocht naar 
meer, kunnen er best mooie dingen ontstaan. Zoals Vélib.

Ik wil zelfs wel een lans breken voor alle ‘beloningszoekers’ 
van deze wereld. Het is al langer bekend dat optimistische 
mensen en ook mensen met een wat meer extraverte persoon-
lijkheid sterker gedreven lijken door beloning. Hun belonings-
circuits reageren sterker op positieve prikkels. En het is zelfs 
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zo dat extraverte mensen een grotere mediale prefrontale cor-
tex hebben, de structuur die beloningen waardeert. Juist de 
ambitieuze extravert, de ‘go-getter’, de aanstekelijke, enthou-
siaste (en misschien soms wat vermoeiende) inspirator heeft 
zelfs de grootste nucleus accumbens van allemaal.66 Ander on-
derzoek laat zien dat mensen met een grotere accumbens com-
petitiever zijn en sneller een strategisch spel aanleren waarbij 
aanpassingsvermogen en het vinden van creatieve oplossingen 
van belang zijn.67 Zonder beloningscircuits geen ambitie. Geen 
wil om te winnen. Geen zoektocht naar een betere wereld. 
Geen vooruitgang. 

Het is misschien niet overdreven om te zeggen dat belonings-
circuits de motor van ons gedrag zijn. Zij spelen een centra-
le rol in onze zoektocht naar bevrediging. Dat gaat niet al-
leen over voedsel, wellust, hebzucht of andere hedonistische 
genoegens. Ook over liefde en vriendschap. Over verlangen, 
passie en ambitie. Over altruïsme en delen. Over motivatie en 
ijver. Wat zei Gordon Gekko ook al weer:

“The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a 
better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clari-
fies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary 
spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for 
love, knowledge has marked the upward surge of mankind. 
And greed, you mark my words, will not only save Teldar 
Paper, but that other malfunctioning corporation called the 
USA. Thank you very much.”


