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De twee koeiengrap is ontstaan als een 
parodie op de simpele voorbeelden in de 

eerste leerboeken over economie. Daarin werd 
uitgelegd hoe een boer in een maatschappij 
zonder geld toch rondkomt, door ruilhandel. 
De studenten mochten nadenken over de 
volgende opgave.  ‘Je hebt twee koeien en je 
wilt kippen. Je zoekt een andere boer die kip-
pen heeft, maar geen koeien. ‘ Dat zo’n ruil 
gedoemd was te mislukken, was zelfs voor de 
traagste leerlingen een duidelijke zaak; een 
koe is meer waard dan een kippenhok vol 
kippen. De docent kon daarmee de grenzen 
van de ruilhandel aangeven en uitleggen 
waarom geld zo handig was. Als de kippen-
boer in ruil voor de koe ook nog wat stukjes 
goud kon bijleveren, waren beide boeren 
tevreden. Leve de monetaire economie!

Het was zo’n geslaagde vondst, dat de verge-
lijking bleef bestaan als parodie op allerlei 
politieke systemen. Al in 1938 somde de  
Chicago Daily Tribune een rijtje op, waarin 
het socialisme, het communisme, het fascisme 
en zelfs het ‘New Dealisme’ tot in het absurde 
werden doorgetrokken. Nu nog steeds als 

voorbeeld dienend voor een manier waarop de 
overheid de werkloosheid bestrijdt door grote 
publieke werken op te zetten, simplificeerde 
de krant de beroemde aanpak van president 
Franklin Delano Roosevelt tot:  ‘Je hebt twee 
koeien. De regering neemt ze allebei in beslag, 
schiet er een dood, melkt de andere en laat de 
melk in het riool lopen. ‘ Niet iedereen was er 
in die tijd blijkbaar van overtuigd dat de New 
Deal de VS uit de crisis van de jaren twintig 
van de vorige eeuw zou trekken. Vandaag 
duikt deze grap op om ‘overheidsbureau-
cratie’ in zijn algemeenheid te kenmerken.

Later in de eeuw leefde de grap opnieuw op, 
toen het globalisme opkwam. Met de ‘twee 
koeien’ kon toen op een simpele manier  
worden uitgelegd dat mensen niet overal ter 
wereld hetzelfde waren. Russen bijvoorbeeld, 
hielden er heel andere culturele gewoontes  
op na:  ‘Je hebt twee koeien. Je drinkt wat 
wodka en je telt de koeien opnieuw. Je hebt nu 
vijf koeien. De Russische maffia duikt op en 
neemt al je koeien mee. ‘ Maar de Amerikanen 
spaarden ook zichzelf niet. Een hele mooie 
was deze, getiteld ‘Californian Company’:  ‘Je 

hebt een miljoen koeien. De meeste van die 
koeien zijn illegaal.’ 

Vandaag is de inmiddels klassieke koeien-
grap opnieuw opgedoken, ditmaal als info-
graphic op internet, zo gepresenteerd dat hij 
met sociale media als Twitter en Facebook 
zonder enige moeite door te sturen is naar 
‘friends’. Het begon met een Canadees, Ho-
ward Lindzon, die de ‘oudjes’ verzamelde en 
daar enkele actuele vondsten aan toevoegde. 
Een hele fraaie is de wijze waarop hij ‘venture 
capital’ uitlegt, oftewel: hoe speculerende 
Amerikaanse banken waardepapieren in  
elkaar staken. De eerste zin is veelzeggend:   
‘Je hebt twee koeien. Je verkoopt er drie… ‘Wat 
daarna volgt is een onnavolgbare constructie, 
die er op neerkomt dat er uiteindelijk negen 
koeien zouden zijn.
De klassieke ‘2 Cows’ begon daarop als info-
graphic aan een nieuw leven. Met tal van  
reacties van bezoekers. Een prachtige en zeer 
actuele inzending kwam uit Roemenië. Die 
gaat onder de titel ‘Economie in Roemenië’  
als volgt: ‘Je hebt twee paarden. Die verkoop je 
als koeien aan West-Europa.’ 

Bureaucratie
Je hebt twee koeien. De regering neemt ze allebei 
in beslag, schiet er een dood, melkt de andere en 
laat de melk in het riool lopen.

TALE OF TWO COWS CIRCULAIRE ECONOMIE

Je hebt twee koeien…

+ Tekst Jan Bom + Illustraties Tomas Schats

Amerikanen weten hele ingewikkelde economische systemen uit te leggen  

met de ‘Tale of Two Cows’. Het communisme werd teruggebracht tot elf woorden.  

We bedachten zelf een ‘twee koeien’ over de circulaire economie.

De circulaire economie
Je hebt twee koeien die je niet verkoopt 
maar verhuurt. De huurder mag ze melken. 
Je laat ze dekken en als de twee kalveren 
volwassen zijn, haal je de koeien terug om te 
slachten. De jonge koeien verhuur je weer.
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> TALE OF TWO COWS CIRCULAIRE ECONOMIE

Een Amerikaans bedrijf
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er een  
en dwingt de ander de hoeveelheid melk  
te produceren van vier koeien. Later huur  
je een consultant in om te onderzoeken 
waarom de koe is bezweken.

Een Grieks bedrijf
Je hebt twee koeien geleend van Franse en Duitse banken. Je eet ze allebei op.  
De banken bellen om de melk op te halen, maar dat kun je niet leveren, dus bel  
je het Internationale Monetaire Fonds. Het IMF leent je twee koeien.  
Je eet ze allebei op. De banken en het IMF bellen nu beiden om de melk op te halen. 
Je neemt de telefoon niet op, want je zit bij de kapper.

Kapitalisme
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er een en 
koopt een stier. Je stal vermenig vuldigt 
zich en de economie groeit. Je verkoopt ze 
en geniet van je rijkdom.

Een Roemeens bedrijf
Je hebt twee paarden. Je verkoopt ze aan 

West-Europa als twee koeien.

Socialisme
Je hebt twee koeien. Je geeft er 
een aan je buurman.

Communisme
Je hebt twee koeien. De staat 
neemt ze in beslag en geeft je 
wat melk.

Venture capital
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er drie aan je eigen 
beursgenoteerde onderneming, daarbij gebruik 
makend van borgstellingen van je zwager die bij de 
bank werkt. Vervolgens maak je gebruik van een 
constructie om schuld op eigen vermogen te 
vereffenen, zodat je alle vier de koeien weer 
terugkrijgt, met een belastingteruggave voor vijf 
koeien. De rechten op de melk van zes koeien worden 
via een bemiddelingskantoor bij een bedrijf op de 
Kaaiman-eilanden geparkeerd, die in het geheim 
eigendom is van een meerderheidsaandeelhouder. 
Deze verkoopt de melkrechten van zeven koeien 
terug aan de beursgenoteerde vennootschap. Het 
financieel jaarverslag meldt dat de onderneming 
acht koeien bezit, met een optie op een negende koe.


