
 

 

De beste boeken uit 2018 volgens Robert Went (voor De Telegraaf) 
 
Mijn favoriete boeken van 2018 komen van een ‘rockstar’ econoom uit de UK en Italië, een 
data-expert uit Australië, een onderzoeksjournalist uit de UK, en twee Nederlandse sociologen.  
 
1. Mariana Mazzucato - De waarde van alles: onttrekken of toevoegen aan de 
wereldeconomie 
Na haar invloedrijke boek ‘De ondernemende staat’ (2015) heeft econoom Mariana Mazzucato 
nu een mooi boek geschreven over waarde. Dat klinkt misschien vaag, maar het zijn eigenlijk 
een paar boeken ineen. Ze schrijft over de geschiedenis van het economisch denken over 
‘waarde’: wat is waarde, wie bepaalt dat, en wie creëren waarde? Over de beperkingen van het 
bbp als maat en indicator. Over de financialisering van de economie, en de te eenzijdige 
nadruk op aandeelhouderswaarde. Over wat innovatie is, en waarom overheden de richting 
daarvan zouden moeten sturen vanuit publieke belangen. En, niet erg modieus maar hard 
nodig, over de waarde van overheden. Mariana is goed thuis in andere benaderingen in de 
economische wetenschap dan de dominante, en heeft in de Financial Times wel eens gezegd 
dat ze het als een missie ziet om de mainstream economie te ontregelen (disrupten). Lezen dat 
boek! 
 
2. Ellen Broad - Made by humans: The AI condition 
Kunstmatige intelligentie (A.I.) is hot en booming. En gelukkig begint de discussie over hoe we 
de algoritmen de baas blijven en in ons aller belang ontwikkelen en inzetten, ook op gang te 
komen. De regering heeft de WRR, waar ik werk, gevraagd een advies te maken over A.I. en 
publieke waarden. En de drie Nederlandse leden van European High Level Expert Group on AI 
hebben Allai.nl opgericht om het debat over verantwoordelijke A.I. in ons land te helpen 
bevorderen (disclosure: ik ben lid van de raad van advies). Het is moeilijk kiezen uit de stapel 
boeken die ik las over A.I., maar Made by Humans van de Australische expert Ellen Broad kan 
ik iedereen aanraden. Zij laat goed zien wat de beperkingen en tekortkomingen zijn van data, 
van het gebruik van data in algoritmen, en van de mensen die de data verzamelen en de 
algoritmen maken. En welke risico’s dat met zich meebrengt. Relevant en goed leesbaar! 
 
3a (ex aequo) James bloodworth - Hired: Six months undercover in low-wage Britain. 
De recensent van de NRC die Hired besprak, schreef dat hij nooit meer wat bij Amazon koopt 
nu hij dit boek gelezen heeft. Dat geldt ook voor mij. James Bloodworth ging undercover pakjes 
inpakken bij Amazon, en beschrijft onder wat voor vreselijke arbeidsomstandigheden mensen 
daar moeten werken. Als je mensen in vleesrobots verandert, heb je geen echte robots meer 
nodig. Hij werkte ook undercover voor Uber en voor twee andere bedrijven, en schrijft daar 
aangrijpend over. In een van die bedrijven kiest de directie er trouwens voor de werknemers 
wel netjes te behandelen en ruimte te geven: dat is het hoopgevende stuk in het boek. Een 
confronterend boek over de onderkant van de arbeidsmarkt! 
 
3b (ex aequo) Jack Burgers en Johan Heilbron - De zaak Organon 
Over de teloorgang van Organon in Oss is al veel geschreven, maar dit boek van twee 
Rotterdamse sociologen boeide mij van kaft tot kaft. Als geschiedenis van Organon. Als 
bijdrage aan debatten over industriepolitiek en bedrijfsovernames. Als kritiek op de dominantie 
van aandeelhouderswaarde en financialisering. En als mooi voorbeeld van kwalitatief 
onderzoek. Om al die redenen een aanrader! 
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