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Economie of ecologie: weg met die muren! 
 
De ecoloog en de econoom kijken naar het huis, -eco-; de aarde. De loog wil het 
huis graag begrijpen. De noom onderzoekt hoe het huis te gebruiken. In 1864 
betrekt de eerste gebruiker het pand. In die tijd werd de hypotheek verstrekt 
door een bank die tot doel had met het huis de woeker te weren, de landman in 
nood bij te staan, maar ook arbeidzaamheid, naastenliefde en matigheid te 
bevorderen. Zo gezegd hebbende in de oprichtingsakte van 1864. 
 
Donderdagmiddag 24 september 2015, bijna 150 jaar later, kijkt opnieuw een 
ecoloog naar het gebruik van het huis. Er mist zoveel in het gebruik! De 
bewoners zijn vergeten dat het huis er al zo lang is, ze denken alleen aan 
gisteren en morgen. Maar voor een ecoloog is zo'n korte termijn niets; er moet 
veel verder vooruit worden gekeken. Er is zo veel veranderd, er zijn allerlei 
nieuwe risico's: de zeespiegel stijgt, veel meer mensen willen een huis en de 
moestuin raakt uitgeput. Kijken de huidige bewoners niet naar buiten? Zien ze 
dan niet dat het huis straks onder water staat? Zijn er dan geen mensen die zich 
zorgen maken over de risico's op waardedaling in de toekomst? 
 
Die mensen zijn die er steeds meer. Mensen die zich zichzelf de vraag stellen 
hoe weer waarde aan het huis toe te voegen. Die het huis willen opknappen, 
nieuwe bewoners een dak boven het hoofd willen bieden, niet bang zijn voor 
nieuwe technologieën en eindelijk die lekkende kraan eens gaan aanpakken. 
 
Maar makkelijk hebben ze het niet. Er gaat veel veranderen. In een hoekje van 
de achtertuin steken ze de hoofden bij elkaar. Er worden vragen gesteld, naar 
elkaar geluisterd en vellen volgeschreven met goede ideeën. Een greep uit te 
nemen acties: 
1. Niet meer de hele tijd op je eigen kamer zitten, maar meer samenwerken in 
de keten. 
2. Eens gaan buurten bij met onbekende buren om van hen te leren. 
3. De huisregels moeten op de schop en ook de gemeente mag wel eens wat 
meer meedenken 
4. Vanaf nu alleen nog maar duurzame klusjesmannen en ambachtslieden 
inhuren 
5. Voor de financiering moet niet alleen naar het grote geld worden gekeken; 
allerlei nieuwe vormen van klein geld kunnen ook worden ingezet. 
6. Vaker naar de speeltuin die er nu te verlaten bij ligt. 
 
Want ze zijn het er allemaal over eens: ook de kinderen en kleinkinderen hebben 
recht op een fijne woonomgeving en mogen niet worden opgezadeld met een 
huis dat onder water staat of onverkoopbaar is. Laten we daarom samen, 
economen, ecologen en iedereen die regelmatig over zijn geld nadenkt, de 
financiering van het huis van de toekomst vormgeven. Dan wordt geld weer van 
en voor ons allemaal. 
 
Caroline van Leenders 


