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Medisch tijdschrift The Lancet publiceerde
onderzoek van
het biotechnologiebedrijf.

ASML

Mark van Baal
Om Shell uit olie en gas te halen, smeedt
Mark van Baal onder de naam Follow This
een collectief van duurzame Shell-aandeelhouders. Deze week stapte danceondernemer Duncan Stutterheim in.

+3,1%
Het aandeel
ASML benaderde zijn hoogste notering ooit
en sloot boven
de 100 euro.

David Bremmer

Zicht op de
samenleving
in nieuwe
economieles

Amsterdam
Wat doet Follow This exact?

,,Klimaatverandering is het belangrijkste
probleem op de wereld. Om onder de 2 graden opwarming te blijven, moet de energieindustrie uit de fossiele brandstoffen.”
Waarom Shell?

,,Shell is het meest innovatieve oliebedrijf.
Exxon Mobile bijvoorbeeld is veel conservatiever, minder geneigd om te verduurzamen.”

TMG

-2,0%
Overnameprooi
TMG leverde een
klein deel van
zijn megawinst
van woensdag in.

Hoeveel aandelen Shell hebben jullie?

,,We hebben nu een kleine 2.000 aandeelhouders die allemaal 1 tot 50.000 aandelen
hebben. Stutterheim heeft er 22.000. Daarmee zitten we boven de 200.000 aandelen
en kunnen we resoluties indienen tijdens
de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.”
Dat konden jullie vorig jaar ook. De eerste
resolutie kreeg nauwelijks steun.

,,Nou, 3 procent van de aandeelhouders
steunde ons, goed voor 3 miljard aan kapitaal. Ik verwacht het percentage komend
jaar beduidend hoger is. Beleggers waardeerden de geest van ons plan, maar vonden
dat we te veel op de stoel van de board
plaatsnamen. Dit jaar kiezen we een slimmere toon.”
Waarom zouden de aandeelhouders jullie
steunen?

,,Omdat beleggers ook zien dat olie en gas
steeds duurder te winnen zijn en duurzame
energie steeds goedkoper is. Institutionele
beleggers als pensioenfondsen houden niet
van bedrijven die de planeet naar de knoppen helpen en willen een divers portfolio.”
Shell bouwt mee aan het Borssele windpark. Hoe nodig zijn jullie?

,,Het is fantastisch dat Shell dit doet, offshore wind past hen. Tegelijk gaat slechts
200 miljoen van de 25 miljard dollar die ze
jaarlijks investeren naar duurzaam.”
Zijn jullie niet veel te klein? Alsof een
roeibootje een tanker van koers wil laten
veranderen.

,,Ik zie ons liever als een hefboom. Met bescheiden kracht een veel groter object in
beweging krijgen. Dat proberen wij.”
Wie kan meedoen met Follow This?

,,Iedereen. Ook als je maar één aandeel
koopt. Dan steun je ons én kun je ceo Ben
van Beurden een brief sturen. Hij zegt ze allemaal te lezen. Momenteel ben ik trouwens
in Londen om onze nieuwe resolutie in te
dienen. Shell wil dat dat op papier gebeurt,
inclusief handtekeningen. Dan doen wij dat.
Uiteraard ben ik met de trein.”

Heijmans

-4,1%
Weer een klap
voor de Brabantse bouwer,
die al maanden in
de problemen zit.

Doorleren, de maﬃa, internet en onze
emoties. Ze zijn allemaal te begrijpen met
kennis van de economie. Juist daar moet op
de middelbare school meer aandacht voor
komen. Hoogleraar Coen Teulings geeft zo’n
nieuwe economieles in vier thema’s.
Bart van Eldert
Amsterdam

Les 1
Doorleren of meteen werken?

,,De ondernemer wil weten of investeren
in een nieuwe machine genoeg opbrengt
om later meer te verdienen. Dat noemen
we ‘fysiek kapitaal’. De scholier wil weten of investeren in doorleren genoeg opbrengt om later meer te verdienen dan
wanneer hij meteen gaat werken. Dat
heet ‘menselijk kapitaal’. Gemiddeld levert elk extra schooljaar 10 procent meer
loon op. Vier jaar studeren brengt je op
40 procent extra. Maar bij elke investering
gaat de kost voor de baat uit.
,,Landen met goed onderwijs hebben
meer welvaart. Ook voor de regering is
het slim om geld te stoppen in menselijk
kapitaal. Ook de staat kan een euro maar
één keer uitgeven. Versimpeld: stoppen
we meer geld in wegen of in scholen?
Economie gaat over de vraag waar we
onze schaarse middelen inzetten.’’

Les 2
Verzwijgen of verklikken?

,,Twee maffiosi zijn opgepakt. Ze hebben
beloofd elkaar nooit te verklikken. In de
gevangenis komt de twijfel. Als de twee
hun misdaad verzwijgen, komen ze vrij.

Als één maffioso samenwerkt met justitie
en bekent, is de zaak rond. Wie bekent,
komt vrij. De ander moet lang zitten. Als
ze allebei bekennen, moeten ze allebei
zitten, maar minder lang. Dit heet het
‘gevangenendilemma’.
,,Economen werken er veel mee. Het
gaat over het houden van je belofte. Bij de
maffia is dat: elkaar niet verraden. Je geloofwaardig binden aan je beloften is een
centraal economisch probleem. Ook als
ondernemers samen iets afspreken of als
jij een grote aankoop bij een bedrijf wilt
doen. Hoe geloofwaardig is de belofte?
Een contract is een oplossing, maar het
blijft moeilijk. Je kunt niet alles op papier
vastleggen, want sommige dingen pakken nu eenmaal gewoon anders uit. De
maffia heeft een eigen oplossing om de
belofte geloofwaardig te maken. Dat is ‘je
houdt in de cel je mond, zo niet, dan weten we je te vinden.’ Die maffiamoord is
hun oplossing van het economische probleem, om je te binden aan je beloften.’’

Les 3
Lage én hoge prijzen op internet?

,,Stel, je bezoekt een reisbureau. De verkoper wil weten hoeveel hij je maximaal
kan laten betalen voor die reis naar Napels. Hij kijkt naar je mooie colbertje en
schat in dat hij je een hotel kan verkopen
met meer luxe. ‘Als u echt mooi zicht wilt
hebben op zee...’ Dan verkoopt hij je een

