VERLANGENVERSTRENGELING
Alfons de Laat (2018)
2 weidepalen, 8 meter prikkeldraad, … vilten hartjes, ….LED-lampjes
Klassieke economie gaat in haar modellen uit van volledige rationaliteit. Schumpeter introduceerde na de
Eerste Wereldoorlog de term “creatieve destructie” en bekritiseerde deelname van wetenschappers aan het
politieke debat met eenzijdige beschrijvingen van complexe sociale processen. Openheid voor beperkte
rationaliteit leidde na 1980 tot de huidige nadruk op routines bij de besluitvorming in organisaties. Routines
zijn voor organisaties als vaardigheden (bijv. fietsen) voor de mens. We leren ze aan om tot automatismen te
worden, waarvan we ons de leer-processen niet eens meer bewust blijven. Routines maken het voor
groepen van mensen, organisaties, mogelijk eﬀectief samen te werken. Daarbij worden niet alleen
automatisch ieder’s belangen behartigd, maar ook voortdurend wapenstilstanden tussen betrokkenen
gesloten.
Verdedigen van het eigen belang is welhaast natuurlijk in elke relatie, alhoewel begrenzend en mogelijk zelfs
vrijheid berovend zoals helaas in menige organisatie. Onze moderne samenleving lijkt nu weer te worden
bedreigd door angstwekkende indrukken van belangenverstrengeling. Verlangen naar geluk is de motor van
menselijke activiteit. Liefde, als meer geluk aan naasten geven dan nemen, is niet alleen een ongelofelijk rijk
gevoel. Liefde geeft je directe omgeving, buurt, ook een bevrijdend en vreedzaam toekomstperspectief Verlangenverstrengeling.

ENTANGLEMENT OF DESIRE
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2 meadow poles, 10m barbed wire, felt hearts, LED-lamps
Classical economics assumes full rationality in its models. Schumpeter introduced the term "creative
destruction" after the First World War and criticized scientists' participation in the political debate with
unilateral descriptions of complex social processes. Openness to bounded rationality led after 1980 to the
current emphasis on routines in decision-making in organizations. Routines are for organizations such as
skills (eg cycling) for people. We train them to become automatisms, whose learning processes we do not
even remain aware of. Routines allow groups of people, organizations, to work eﬀectively together. In this
way, not only everyone's interests are represented automatically, but also truces between the parties
involved are constantly being made.
Defending your own interests is almost natural in every relationship, although limiting and possibly even
restraining freedom as unfortunately in many organizations. Our modern society now seems to be
threatened again by frightening impressions of entanglement/conflict of interest. Desire for happiness is an
engine to human activity. To give love, understood as giving more happiness to relatives than to take, is
does not only an unbelievably rich feeling. Love provides your direct surroundings, neighborhood, a
liberating and peaceful future perspective - entanglement of desire.

