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Ad	Oele,	1923	-	2017		
	

Het	 was	 een	 voorrecht	 om	 met	 Ad	 te	 mogen	 optrekken.	 Ad	 was	 een	 veelzijdige,	 trouwe	
vriend,	 met	 veel	 empathie	 en	 een	 zeer	 brede	 werkervaring.	 Hij	 was	 Commissaris	 van	 de	
Koningin	(er	was	nog	geen	koning)	van	twee	provincies.	Burgemeester	van	Delft,	Voorzitter	
van	de	Rijnmond	Raad,	 lid	van	het	Europese	Parlement,	specialist	voor	vervoer,	energie	en	
werkgelegenheid	 in	 de	 2de	 kamer,	 commissaris	 van	DSM,	 positief	 betrokken	bij	 de	 sluiting	
van	 de	 Staatsmijnen	 op	 bepalende	 momenten,	 alsmede	 Voorzitter	 van	 de	 Energieraad,	
adviescommissie	 van	 de	 regering.	Maar	 ook	 in	 de	 wetenschap	was	 hij	 een	 generalist	 pur	
sang.	

Om	te	beginnen	was	hij	afgestudeerd	als	scheikundig	ingenieur	in	Delft,	met	een	promotie	in	
1947.	Voorts	had	hij	zich	een	diepgaande	kennis	eigen	gemaakt	in	de	velden	van	economie	
en	 sociologie.	 Verschillende	 publicaties	 over	 filosofen	 kwamen	 van	 zijn	 hand.	 Aan	 de	
Universiteit	van	Amsterdam	bekleedde	hij	enkele	jaren	als	Bijzonder	hoogleraar	de	leerstoel	
Politieke	 wetenschappen.	 Ad	 was	 een	 prominent	 lid	 van	 de	 studiekring	 van	 oud-	
hoogleraren.	

Maar	 voor	 alles	 ging	 zijn	 belangstelling	 uit	 naar	 de	 onderkant	 van	 de	 samenleving.	 Het	
onderwerp	 van	het	 huidige	werkstuk	 is	 dan	ook	gebaseerd	op	 zijn	 voorkeur.	Ad	heeft	 een	
belangrijk	deel	van	de	concepttekst	voor	deze	studie	kunnen	inbrengen.	

Roel	Soeting,	Zeist,	9		augustus	2017	
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Aspecten	van	ongelijkheid1	

	

Een	essay	geïnspireerd	door	de	golfhypothese	van	Kuznets.		

Deze	hypothese	is	sedert	1953	onafgebroken	van	invloed	op	het	denken	over	
economische	ongelijkheid.		

Kuznets,	Population,	Capital	&	Growth;	Selected	Essays	(1953)	
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1.	Inleiding	

Een	maatstaf	voor	ongelijkheid	is	de	zogenaamde	Gini-coëfficiënt.	Die	is	nul	als	iedereen	
hetzelfde	inkomen	heeft	en		honderd	als	al	het	inkomen	terecht	komt	bij	één	enkel	
persoon.	In	de	Nederlandse	Gouden	Eeuw	was	dit	getal	60	om	pas	na	de	eerste	
wereldoorlog	terug	te	vallen	tot	50.	Het	Gini-getal	zegt	niet	alles	over	ongelijkheid.	Een	
andere	maatstaf	is	het	aandeel	van	de	rijkste	één	procent	van	de	bevolking	in	het	totale	
inkomen.	Dat	kan	bij	een	sterk	groeiende	economie	oplopen	tot	25	à	35	procent,	met	als	
bijverschijnsel	een	aandeel	van	slechts	15	procent	voor	de	armste	helft	van	de	bevolking.	
Met	deze	eerste	zinnen	ontstaat	een	aanzet	van	de	probleemstelling,	die	luidt:		

Welke	kanten	van	ongelijkheid	zijn	voor	de	samenleving	van	belang?	Wanneer	neemt	
ongelijkheid	toe	en	wanneer	neemt	ongelijkheid	af?		

Voor	wat	betreft	het	hoe	en	waarom	zal	de	verkenning	zowel	worden	gericht	op	de	
literatuur	als	op	de	geschiedenis.	In	de	inleiding	worden	hieromtrent	interpretaties	
belicht	en	beweringen	opgetekend.	

De	trend	van	toenemende	ongelijkheid	is	verbonden	met	een	groeiende	economie.	Pas	als	
die	groei	stokt,	om	wat	voor	reden	dan	ook,	komt	er	meer	gelijkheid.	Dat	is	gebeurd	in	de	
Verenigde	Staten	na	de	grote	recessie	van	1929.	Daar	greep	de	overheid	in	met	
investeringen	in	de	infrastructuur	en	een	meer	sociaal	beleid,	waaraan	de	naam	van	
Franklin	Roosevelt	is	verbonden.	Er	volgde	een	periode	van	afnemende	ongelijkheid	tot	
begin	jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw.	De	voor	de	Amerikanen	succesvolle	afloop	van	
de	Tweede	Wereldoorlog	en	de	groei	van	de	industrie	boden	ruimte	voor	een	goed	sociaal	
beleid	met	veel	kansen	op	de	arbeidsmarkt.	Vanaf	het	midden	van	de	jaren	zeventig	
veranderde	het	patroon	van	de	werkgelegenheid.	De	Amerikaanse	industrie	kreeg	te	
maken	met	meer	concurrentie	op	de	wereldmarkt	en	moest	deels	plaats	maken	voor	de	
diensteneconomie.	Mede	door	de	opkomst	van	de	computer	kreeg	de	groei	een	ander	
karakter	met	toenemende	ongelijkheid	als	bijverschijnsel.	Die	ontwikkeling	is	nog	steeds	
gaande.	De	door	de	Amerikaanse	overheid	voortvarend	aangepakte	bankencrisis	van	
2008	heeft	daar	geen	verandering	in	gebracht.	In	het	postmoderne	kapitalisme	van	de	V.S.	
is	onvoorstelbaar	veel	rijkdom	verworven	in	de	informatietechnologie.	Het	Gini-getal	
steeg	weer	van	35	tot	40	en	de	middelen	van	de	rijkste	1	procent	stegen	tot	recordhoogte.		

Europa	vertoont	een	ander	beeld,	maar	ook	daar	zien	we	nu	de	trend	van	groeiende	
ongelijkheid.	Engeland	is	tot	aan	de	Eerste	Wereldoorlog	net	als	de	V.S.	een	land	met	
relatief	grote	ongelijkheid,	met	een	Gini-getal	van	rond	de	50.	De	beide	wereldoorlogen	
verstoorden	de	economie,	het	land	werd	armer	en	de	ongelijkheid	nam	af.	Het	sociale	
beleid	na	de	laatste	oorlog	bracht	het	Gini-getal	terug	tot	30.	Het	neoliberalisme	van	
Thatcher	maakte	vanaf	de	jaren	tachtig	van	de	vorige	eeuw	daar	bijna	40	van	en	is	
ondanks	enkele	aanpassingen	tijdens	‘New	Labour’	met	Tony	Blair	en	Gordon	Brown	niet	
onder	de	35	gekomen.	In	Nederland	bleef	het	Gini-getal	na	de	invoering	van	veel	sociaal	
beleid	in	de	jaren	zestig	rond	de	30	schommelen	ondanks	de	ook	in	ons	land	doorzettende	
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neoliberale	tendens	van	minder	overdrachtsuitgaven2	en	meer	investeringen	in	menselijk	
kapitaal.	Scandinavië	vertoont	een	enigszins	vergelijkbaar	beeld	met	een	duidelijk	lager	
Gini-getal	van	iets	meer	dan	25.	

	Duitsland	is	na	de	hereniging	zuiniger	geworden	met	het	sociale	beleid	ondanks	de	
tijdens	de	bankencrisis	groeiende	economie.	Daar	kwam	het	Gini-getal	niet	lager	dan	30.	
Spanje	en	Italië	bleven	niet	achter.	Daar	daalde	het	Gini-getal	van	bijna	60	in	1950	tot	iets	
meer	dan	30	nu.	Frankrijk,	ten	slotte,	had	evenals	Italië	en	Spanje	grote	moeite	om	na	
2008	de	economie	op	gang	te	houden,	maar	hield	wel	de	tendens	van	ongelijkheid	in	toom	
met	een	Gini-getal	van	rond	25.	In	vergelijking	met	de	V.S.	is	de	economische	groei	in	
Europa	na	de	bankencrisis	duidelijk	achtergebleven	en	daarmee	ook	de	groei	van	de	
ongelijkheid.	Pas	de	laatste	jaren	zien	we	ook	in	Europa	de	ongelijkheid	weer	groeien	bij	
het	aandeel	van	de	rijkste	1	procent	van	de	bevolking.	Voor	de	OESO,	de	Organisatie	voor	
Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling,	was	dit	aanleiding	voor	een	goed	
gedocumenteerd	rapport	over	de	nadelen	van	opnieuw	groeiende	ongelijkheid:	“we	are	
all	in	it	together,	less	inequality	profits	us	all”	(OECD,	Annual	Report,	2007).	Daarover	
straks	meer.	

Buiten	Europa	en	Noord-Amerika	zijn	uiteraard	ook	interessante	ontwikkelingen	te	
melden.	In	Brazilië	is	het	nationale	inkomen	sinds	1950	bijna	verviervoudigd.	Daarbij	
steeg	de	ongelijkheid	tot	aan	de	jaren	negentig	met	5	Gini-punten	om	daarna	te	zakken	
van	60	tot	50.	Daar	zijn	sociaal-politieke	ingrepen	toegepast,	die	ondanks	een	nu	minder	
linkse	regering	nog	allerminst	zijn	uitgewerkt.	Andere	Zuid-Amerikaanse	landen	vertonen	
een	meer	onregelmatige	groei,	waarbij	het	Gini-getal	bleef	schommelen	tussen	60	en	50.	
Japan	was	tot	het	jaar	2000	een	land	met	een	opvallende	groeispurt.	Vanaf	1955	groeide	
daar	het	inkomen	van	400	tot	2400	dollar	per	hoofd	van	de	bevolking.	In	al	die	tijd	nam	
de	ongelijkheid	niet	of	nauwelijks	toe,	het	Gini-getal	bleef	op	het	niveau	van	35.	Het	zakte	
zelfs	tot	32	tijdens	de	recente	stagnatie	van	de	Japanse	economie.	Dit	land	laat	zien,	dat	
groei	niet	altijd	gepaard	hoeft	te	gaan	met	meer	ongelijkheid.	

China	biedt	een	bijzonder	beeld;	daar	verliep	de	economische	groei	na	1975	
onwaarschijnlijk	snel.	Het	inkomen	werd	tien	keer	zo	groot.	Economische	groeicijfers	van	
8	tot	9	procent	waren	heel	gewoon.	Het	land	werd	de	industrie-werkplaats	voor	de	
wereld	en	daarmee	een	economisch	zwaargewicht.	De	ongelijkheid	steeg	van	iets	meer	
dan	30	tot	bijna	50,	uitgedrukt	in	het	Gini-getal.	In	het	staatskapitalisme	was	blijkbaar	
weinig	tegenspel	op	het	vlak	van	het	sociale	beleid.	Bekend	is	de	manier	waarop	slecht	
betaalde	Chinese	arbeiders	uit	het	binnenland	zijn	ingeschakeld	bij	de	opbouw	van	de	
grote	industriesteden	aan	de	oostkust.	In	dat	proces	ontstond	een	categorie	van	gegoede	
burgers,	waarvan	de	omvang	nu	zo	groot	is	dat	daarmee	de	balans	van	de	ongelijkheid	op	
wereldschaal	doorsloeg	in	het	voordeel	van	het	naar	verhouding	rijkere	China.	
Zeshonderd	miljoen	burgers	van	deze	nieuwe	categorie	in	China	verandert	de	verdeling	
van	de	ongelijkheid	in	de	wereld.	De	situatie	in	China	is	treffend	weer	te	geven	als	de	
																																								 																					
2	Betreft	uitgaven	van	de	overheid	aan	burgers,	waar	geen	prestaties	tegenover	staan,	bijvoorbeeld	
bijstandsuitkeringen.	
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contouren	van	een	olifant.	De	lange	lijn	aan	de	bovenrand	van	de	rug	betreft	de	zowel	
overwegend	financieel	sterkere	groepering	als	de	minder	bedeelden.	Links	is	er	de	lange	
staart	van	achtergebleven	Chinezen	op	en	onder	de	armoedegrens.	Rechts	is	er	de	
opgeheven	slurf	van	rijke	en	superrijke	Chinezen,	die	mogen	met	hun	economisch	gewicht	
de	staat	en	de	partij	niet	in	de	weg	zitten,	maar	voor	het	overige	wel	genieten	van	hun	
rijkdom.	Het	grote	welvaartsverschil	met	de	andere	Chinezen	leidt	tot	spanningen,	die	de	
Chinese	overheid	tot	nu	toe	heeft	weten	te	bezweren.	Milanovic,	de	architect	van	de	
‘inkomensolifant’	of	‘olifantcurve’,	stelde	overigens	‘dat	het	inkomen	van	zo	ongeveer	
iedereen	ter	wereld	steeg	sinds	de	jaren	tachtig,	behalve	van	de	westerse	middenklasse’	
(interview	in	NRC	Handelsblad,	23	april	2017).	Een	dergelijke	bewering	komt	met	meer	
nuance	bij	de	toelichting	op	de	‘inkomensolifant’	voor.		

	

	
Bron:		B.	Milanovic,	Global	Inequality:		A	New	Approach	for	the	Age	of	Globalization,	Harvard	University	
Press,	2016.	
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Deze	wetenschapper	deed	onderzoek	naar	de	wereldwijde	inkomensverdeling	tussen	
1988	en	2008.	Zijn	waarnemingen	gaf	hij	onder	andere	weer	in	een	tekening,	die	als	
‘inkomensolifant’	populair	werd.	In	de	staart	wordt	de	arme	bevolking	uitgebeeld,	met	
een	inkomen,	dat	er	niet	op	vooruit	ging.	Het	inkomen	in	de	middenklasse	van	
opkomende	landen		ging	er	daarentegen	wel	op	vooruit.	Milanovic	gaf	dat	weer	met	de	
bollende	rug	van	de	olifant.	Het	inkomen	van	de	middenklasse	in	het	Westen	stagneerde,	
zie	de	dalende	lijn	nog	voor	de	slurf.	Spanningen	tussen	arm	en	rijk	zijn	er	ook	in	andere	
landen	van	Azië.	In	met	name	India	groeit	de	economie	en	daarmee	de	gegoede	burgers	
waardoor	het	Gini-getal	in	de	richting	van	60	gaat.			

Overzien	we	het	totale	beeld	van	de	ongelijkheid	in	de	wereld,	dan	komen	een	paar	
markante	ontwikkelingen	te	voorschijn.	In	de	V.S.	zijn	er	twee	perioden	geweest	van	met	
de	economie	groeiende	ongelijkheid.	De	eerste	periode	eindigde	met	de	crisis	in	1929	en	
werd	gevolgd	door	afnemende	ongelijkheid.	De	tweede	periode	van	groei	en	toenemende	
ongelijkheid	is	nog	niet	aan	de	top.	Ondanks	de	met	de	verkiezing	van	Trump	gebleken	
spanningen	zal	de	ongelijkheid	in	de	V.S.	nog	blijven	toenemen.	Volgens	Hildebrand,	de	
vicevoorzitter	van	Blackrock	(één	van	de	grootste	beleggingsfondsen	in	de	wereld),	heeft	
Europa	een	beter	model	dan	de	V.S.	In	de	V.S.	heerst	een	verschrikkelijke	ongelijkheid,	die	
wij	in	Europa	niet	kennen.	In	de	afgelopen	vijftien	jaar	hebben,	volgens	Hildebrand,	alle	
Amerikanen,	tot	en	met	de	middenklasse,	geen	inkomensstijging	gezien.	Ook	wat	betreft	
de	vermogensongelijkheid	zou	Europa	het	veel	beter	doen.	(Het	Financieele	Dagblad,	26	
mei	2017).	In	het	Verenigd	Koningrijk	zijn	ook	twee	perioden	van	groeiende	ongelijkheid	
te	zien	met	voor	de	tweede	periode	nog	geen	top	in	zicht.	China	vertoont	sinds	1975	een	
eerste	periode	van	groei.	Ook	daar	is	de	top	van	de	ongelijkheid	bij	met	name	de	rijkste	
één	procent	van	de	bevolking,	nog	niet	bereikt.	

Terug	naar	Europa.	In	het	hierboven	genoemde	OESO-rapport	staan	een	aantal	redenen	
om	ook	voor	onze	contreien	bezorgd	te	zijn	over	de	ongelijkheid.	Ondanks	de	in	
vergelijking	kleinere	ongelijkheid	van	de	OESO-landen	is	daar	sinds	1990	de	ongelijkheid	
gestaag	toegenomen.	De	economen	van	de	OESO	zien	voor	de	naaste	toekomst	een	
voortzetting	van	die	trend	en	dat	is	voor	hen	de	reden	om	aan	de	bel	te	trekken.	Het	gaat	
daarbij	om	veertig	procent	van	de	huishoudens	die	te	weinig	middelen	hebben	en	ten	dele	
zelfs	kampen	met	schulden	om	op	eigen	kracht	mee	te	komen	met	de	hogere	eisen	op	de	
arbeidsmarkt.	Het	ontbreekt	daar	ook	vaak	aan	middelen	om	kinderen	het	voor	hen	
passende	onderwijs	te	geven	om	op	termijn	een	bijdrage	te	leveren	aan	het	inkomen	in	
een	land	met	meer	kenniseconomie.	Het	zijn	niet	alleen	economische	overwegingen,	die	
de	OESO	motiveren	om	beleidsaanbevelingen	te	doen.	Er	speelt	ook	het	motief	van	
fatsoen	en	gelijke	kansen	met	name	ook	voor	vrouwen.	Zoals	al	eerder	opgemerkt	is	naast	
de	langzaam	maar	gestaag	stijgende	inkomensongelijkheid	ook	de	vermogensverdeling	
die	zorgen	baart.	Als	veertig	procent	van	de	huishoudens	slechts	over	drie	procent	van	
het	totale	vermogen	kan	beschikken,	dan	is	dat	op	zichzelf	al	een	teken	aan	de	wand.	Bij	
verdere	beschouwingen	over	de	ongelijkheid	in	de	wereld,	is	er	mede	aanleiding	om	
aandacht	te	schenken	aan	de	verhoudingen	in	de	eigen	kring	van	westerse	economieën.	
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2.	Piketty’s	hypothese	over	de	relatie	tussen	groei	en	ongelijkheid	 	

	

	

Piketty	bracht	in	2013	een	omvangrijke	studie	uit,	die	opzien	baarde.	De	naam	van	zijn	
meer	dan	800	pagina’s	tellende	boek	luidt:	Kapitaal	in	de	21ste	eeuw,	met	als	
oorspronkelijke	titel	Le	Capital	au	XXI	Siècle,	Editions	du	Seuil,	Paris	(2013).	Deze	auteur	
kwam	op	basis	van	statistieken	over	zeer	lange	perioden	tot	de	conclusie,	dat	binnen	een	
kapitalistische	markteconomie	R	(het	vermogensrendement)	gemiddeld	gezien	groter	is	
dan	G	(de	groeivoet	van	het	nationaal	inkomen).	Bij	deze	bewering	wordt	geen	rekening	
gehouden	met	belastingheffing.	Het	verschil	tussen	R	en	G	zal	worden	onderbroken	door	
onnatuurlijke	ingrepen	en	bijvoorbeeld	door	oorlog.	De	inkomensongelijkheid	zal	
daardoor	zonder	aantasting	van	de	markt	alleen	maar	toenemen.	De	bevindingen	van	
Piketty	worden	met	enkele	kanttekeningen	goeddeels	bevestigd	in	studies	van	het	IMF,	
blijkens	zijn	World	Economic	Outlook,		uitgebracht	in	het	eerste	halfjaar	van	2017.	Voor	
het	dalende	aandeel	van	de	arbeid	in	het	nationaal	inkomen	komen	vooral	twee	oorzaken	
in	beeld	en	wel	globalisering	en	technologische	ontwikkelingen.	De	dalende	
arbeidsinkomensquote	zou	voorts	gepaard	gaan	met	meer	inkomensongelijkheid.	Straks	
meer	hieromtrent.	

Voordat	Piketty	zijn	studie	in	2013	uitbracht,	had	de	econoom	Kuznets	al	in	1953	met	het	
artikel	‘Economic	Growth	and	Income	Inequality’	(The	American	Economic	Review,	Vol.	45,	
No.	1,	1955)	zijn	gedachten	laten	gaan	over	de	trend	van	de	destijds	afgenomen	
ongelijkheid,	een	afname,	die	was	ingezet	met	de	‘New	Deal’	van	Roosevelt	in	de	V.S.	
Ondanks	de	economische	groei	in	de	jaren	vijftig,	bleef	een	groeiende	ongelijkheid	uit.	Dat	
gebeurde	pas	in	de	jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw.	Volgens	Kuznets	was	er	na	de	sterk	
toegenomen	ongelijkheid	na	de	crisis	van	1929	een	niet	omkeerbaar	proces	ingezet	van	
meer	gelijkheid.		

De	ontwikkeling	van	de	ongelijkheid	in	de	Amerikaanse	economie	vertoont	een	
golfbeweging,	die	in	de	jaren	dertig	van	de	vorige	eeuw	zijn	top	had	bereikt.	Kuznets	sloot	
niet	uit,	dat	een	nieuwe	golf	van	groeiende	ongelijkheid	lang	op	zich	zou	laten	wachten.	
Dank	zij	de	sociale	krachten	in	de	politiek	werd	zijn	uitspraak	reëel.	Dat	veranderde	door	
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de	opkomst	van	het	neoliberalisme	van	Reagan	en	Thatcher,	dat	bleek	een	bron	van	
toenemende	ongelijkheid.	Heel	markant	is	de	opgaande	golf	van	groei	en	ongelijkheid	in	
China.	In	de	lijn	van	de	golfhypothese	van	Kuznets	zal	ook	een	top	worden	bereikt	en	de	
ongelijkheid	worden	ingeperkt.	De	econoom	Branko	Milanovic	die	aanhanger	is	van	de	
golfhypothese	van	Kuznets,	is	daar	heel	stellig	in.	Milanovic	vindt	steun	voor	zijn	
opvatting	in	de	feitelijke	gegevens	rond	groei	en	ongelijkheid	in	ook	andere	landen	dan	de	
V.S.	en	China.	Volgens	hem	is	er	sprake	van	een	zekere	wetmatigheid	in	de	opkomst	en	
neergang	van	door	de	sociale	ontwikkeling	bepalende	krachten	in	de	kapitalistische	
markteconomie.	De	economie	kan	niet	los	worden	gezien	van	de	medebepalende	politieke	
opvattingen.	Voor	andere	oorzaken	van	ongelijkheid	gaat	Milanovic,	in	het	spoor	van	
Kuznets,	uit	van	technologie	en	globalisering.	Naar	zijn	mening	schaadt	ongelijkheid	de	
samenleving	vanwege	een	onverantwoorde	concentratie	van	politieke	macht	bij	de	elite,	
vanwege	slechte	morele	invloeden,	alsmede	vanwege	afremming	van	economische	groei.		

Met	deze	kijk	op	ongelijkheid	zit	Milanovic	op	een	wat	andere	lijn	dan	Piketty,	hoezeer	
Milanovic	hem	ook	hoogacht.	Laatstgenoemde	Franse	econoom	heeft	veel	werk	gemaakt	
van	de	in	Frankrijk	en	de	V.S.	beschikbare	gegevens	over	de	verdeling	van	inkomens	in	de	
loop	van	de	vele	voorbije	jaren.	Al	die	cijfers	wijzen	op	gestaag	toenemende	ongelijkheid.	
De	uitzondering	is	de	reeds	eerder	vermelde	periode	van	1930	tot	eind	1970	in	de	V.S.	en	
de	tijd	na	de	wereldoorlogen	in	Europa.	Volgens	Piketty	is	die	uitzondering	veroorzaakt	
door	menselijke,	lees	onnatuurlijke,	ingrepen	in	de	kapitalistische	markteconomie.	Waar	
die	ongebreideld	zijn	gang	kan	gaan	groeit	de	ongelijkheid,	door	Piketty	samengevat	in	
een	formule	met	twee	letters	en	wel	R	en	G,	waarbij	R	groter	is	dan	G.	Volgens	Paul	de	
Beer	(Socialisme	&	Democratie,	28	mei	2014)	moet	de	formule	R	>	G	worden	gezien	als	
een	op	empirisch	onderzoek	gebaseerde	verwachting.		

In	ieder	geval		gaat	het	in	de	formule	om	twee	grootheden	en	wel	enerzijds	het	nationaal	
inkomen	en	anderzijds	het	vermogen.	Met	een	getallenvoorbeeld	kan	de	samenhang	
worden	getoond:	stel	het	vermogen	is	gelijk	aan	6	x	het	nationaal	inkomen.	Neem	
vervolgens	aan,	dat	het	rendement	op	het	vermogen	5	%	bedraagt.	Indien	we	in	het	
voorbeeld	het	nationaal	inkomen	op	100	%	stellen,	dan	kan	op	eenvoudige	wijze	worden	
aangegeven	wel	deel	van	het	nationaal	inkomen	aan	het	rendement	van	het	vermogen	
toekomt,	dat	is	30	%.	(6	x	5).	Voor	de	beloning	van	arbeid	blijft	dan	70	%	over	
(rekenvoorbeeld	vrij	naar	Paul	de	Beer).	

Zoals	hierboven	al	gesteld,	is	er	behoudens	forse	ingrepen	in	de	kapitalistische	
markteconomie	niets	wat	deze	oorzaak	van	groeiende	ongelijkheid	tegenhoudt.	Waar	de	
geschiedenis	laat	zien,	dat	bijna	veertig	jaar	lang	de	ongelijkheid	niet	groeide,	was	dat	een	
gevolg	van	oorlogseconomie	en	ingrijpende	sociale	maatregelen.	Daarbij	is	ook	de	
vermogensongelijkheid	teruggedrongen,	maar	minder	dan	de	inkomensongelijkheid.	
Inmiddels	is	R	weer	groter	dan	G.	Dat	was	niet	het	geval	met	de	inkomsten	van	de	
succesvolle	bedrijven	in	de	Silicon	Valley.	Daar	hebben	de	topmensen	van	de	
informatietechnologie	met	hun	verdiensten	bijzonder	grote	vermogens	opgebouwd.	Ook	
de	vele	artiesten,	die	hun	werk	konden	verspreiden	met	cd’s	en	andere	informatiedragers	
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zijn	er	dankzij	de	grote	vermenigvuldigingsfactor	rijk	van	geworden.	Blijkbaar	heeft	de	
nieuwe	informatietechnologie	recentelijk	en	mogelijk	tijdelijk	voor	die	sector	G	groter	
gemaakt	dan	R.	

Hoewel	Piketty	een	sterke	onderbouwing	heeft	verschaft	voor	zijn	these	van	groeiende	
ongelijkheid	is	er	ook	kritiek	3.	Het	voornaamste	bezwaar	is	het	buiten	beschouwing	laten	
van	de	politieke	en	economische	instituties.	Alvaredo		c.s.	wijzen	hierop	uitgaande	van	
nieuwe	data.4	Zij	vinden	dat	in	vrijwel	alle	landen	de	rijken	steeds	rijker	zijn	geworden	de	
afgelopen	decennia,	maar	ook	dat	de	mate	waarin	rijken	rijker	zijn	geworden	sterk	
verschilt	tussen	landen.	Dit	duidt	erop	dat	specifiek	beleid	per	land	en	instituties	een	
grote	invloed	hebben	op	de	ontwikkelingen	van	ongelijkheid.	Die	veranderen	met	de	
inkomensverhoudingen.		

In	democratische	landen	zien	we	een	meer	gelijke	verdeling	van	inkomens	door	
overdrachtsuitgaven,	die	de	verschillen	van	de	door	de	markt	bepaalde	inkomens	doen	
afnemen.	De	afstand	van	het	inkomen	op	het	snijvlak	van	de	arme	vijftig	procent	en	de	
rijkere	helft	ten	opzichte	van	het	grotere	gemiddelde	inkomen	speelt	daarbij	een	rol	in	de	
politiek	van	herverdeling.	Hoe	groter	die	afstand	des	te	groter	de	druk	ten	bate	van	
herverdeling.	Voor	die	herverdeling	werkt	dat	niet	perfect.	Veel	mensen,	minstens	twintig	
procent,	overschatten	hun	positie	op	de	schaal	van	arm	naar	rijk.	Dat	vermindert	de	steun	
van	kiezers	aan	de	voor	herverdeling	geporteerde	partijen.	Er	speelt	ook	nog	iets	anders	
mee.	Dat	is	de	meer	of	minder	liberale	cultuur.	Zo	heeft	het	neoliberalisme	ondanks	
politieke	tegenkrachten	de	ongelijkheid	bevorderd.	Een	andere	tekortkoming	in	de	
theorie	van	Piketty	betreft	het	bestaan	van	de	schaduweconomie.	Meestal	gaan	de	
gedachten	bij	schaduweconomie	uit	naar	de	nog	niet	ontwikkelde	landen	en	dat	is	niet	
onterecht.	Zo	schat	de	Wereldbank,	dat	in	India	de	informele	sector	‘goed’	is	voor	meer	
dan	40	%	van	India’s	BBP.	(Het	Financieele	Dagblad,	1	augustus	2017).	Volgens	een	studie	
gepubliceerd	in	het	NRC	Handelsblad	van	24	juni	2017,	blijft	de	schaduweconomie	in	West	
Europa	echter	‘niet	al	te	veel	achter’.	Italië	spant	de	kroon	met	meer	dan	26%	en	Spanje	
nadert	deze	omvang.	Dit	deel	van	de	economie	blijft	buiten	zicht.		

Piketty	heeft	zijn	boodschap	ook	niet	geloofwaardiger	gemaakt	met	zijn	voorstellen	voor	
de	aanpak	van	de	vermogensongelijkheid	zonder	aan	te	geven	wat	daarvoor	nodig	is	op	
het	vlak	van	de	internationale	instituties.	Het	betreft	dan	zijn	voorstel	voor	een	
bescheiden	wereldwijde	vermogensbelasting	van	een	half	procent	voor	vermogens	tot	1	
miljoen	dollar	en	2	procent	voor	tien	keer	hogere	vermogens.	Hij	neemt	daarbij	aan	dat	
belastingontwijking	snel	ongedaan	kan	worden	gemaakt.	De	genoemde	tarieven	zijn	voor	
de	bezitters	van	nog	geen	miljard	dollar	niet	erg	hoog.	Piketty	is	radicaler	bij	erfenissen	
en	giften	met	de	daar	door	hem	voorgestelde	hoge	tarieven.	Hoewel	Piketty	er	niet	in	
geslaagd	is	om	economen	en	vooral	politieke	economen	te	overtuigen	van	onvermijdelijk	

																																								 																					
3	Zie	voor	een	kritische	beschouwing	van	Piketty’s	opvattingen	op	de	website	van	onze	studiekring	
http//alumni.uva.nl/emeriti,	de	presentatie	Capital	in	the	21th	Century,	een	bespreking	van	Piketty’s	boek	
(2014).	
4	World	Wealth	and	Income	Database,	NBER	Working	Paper	23119	(2017).	



	 14	

groeiende	inkomensongelijkheid,	heeft	hij	wel	meer	aandacht	gewekt	voor	de	snel	
groeiende	vermogensongelijkheid.	

Wij	vervolgen	onze	tekst	met	de	bewering,	dat	de	fatale	groei	van	de	ongelijkheid	in	de	
vorige	eeuw	niet	alleen	door	het	beleid	als	dat	van	Roosevelt	in	de	jaren	dertig	van	de	
vorige	eeuw	kon	worden	gestopt.	Ook	in	onze	tijd	is	een	beleid	mogelijk	om	ongelijkheid	
te	beperken.	Destijds	was	er	een	bankencrisis	met	daarop	volgende	grote	werkloosheid	
voor	nodig.	Het	gebeurde	op	de	goede	manier	van	democratisch	en	vreedzaam	ingrijpen	
in	de	economie	door	instituties	van	de	regering.	Op	dezelfde	manier	is	na	de	tweede	
wereldoorlog	in	Engeland	en	Duitsland	de	markteconomie	dienstbaar	gemaakt	aan	het	
sociale	beleid.	Nu	er	opnieuw	reden	is	tot	zorg,	mag	men	zich	afvragen	hoe	onder	de	
huidige	omstandigheden	de	wisselwerking	van	instituties	met	de	markteconomie	zal	
bijdragen	tot	ombuiging	van	de	trend	naar	meer	gelijkheid.	De	globalisering	heeft	het	
speelveld	van	de	markteconomie	verruimd	en	de	instituties	tot	bovennationale	
samenwerking	gedwongen	om	de	geglobaliseerde	markteconomie	te	beïnvloeden.	
Kunnen	we	in	de	lijn	van	Kuznets	nog	rekenen	op	een	golfbeweging	van	ongelijkheid	
gevolgd	door	toenemende	gelijkheid?		

	

De	golfhypothese	van	Kuznets,	een	schets

;		

Noot:	Zie	de	tekst	voor	meer	informatie	over	de	hypothese;	voor	andere	oorzaken	van	ongelijkheid	
verwijzen	wij	mede	naar	Piketty	en	Milanovic.	

	

Vrijwel	zeker	is	een	grotere	gelijkheid	van	de	bij	de	globalisering	betrokken	landen	
waarneembaar,	met	name	die	in	China	en	de	landen	in	het	westen.		De	opkomst	van	Azië	
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zal	de	verhoudingen	veranderen.	De	grotere	en	nog	steeds	voortgaande	groei	van	China	is	
ten	koste	gegaan	van	meer	ongelijkheid	binnen	het	land.	Daar	steeg	het	Gini-getal	van	35	
naar	50.	Het	is	ondanks	de	verdere	groei	in	het	laatste	decennium	op	dat	niveau	gebleven.	
Dat	strookt	niet	met	door	Kuznets	veronderstelde	relatie	tussen	groei	en	toenemende	
ongelijkheid.	Het	staatskapitalisme	van	China	kan	hier	van	invloed	zijn.	Elders	is	die	
relatie	wel	duidelijk	aanwezig.	In	het	verlengde	hiervan	zijn	twee	recente	ontwikkelingen	
interessant.	Het	uittreden	van	Engeland	uit	de	Europese	unie	is	niet	los	te	zien	van	de	
door	Engelsen	ervaren	ongelijkheid	met	arbeiders	uit	Oost-Europa;	ook	een	neiging	tot	
vergroting	van	het	eigen	speelveld	van	de	nationale	regering	is	van	invloed.	Interessant	is	
ook	de	verkiezing	van	Trump	in	de	V.S.	en	zijn	verzet	tegen	de	globalisering	met	zijn	
plannen	voor	protectionistische	maatregelen.	Er	zijn	dus	tegenkrachten	zichtbaar,	die	de	
voorbode	kunnen	zijn	van	een	ombuiging	van	groeiende	ongelijkheid	naar	meer	
gelijkheid.	Kuznets	blijft	in	beeld.	

	

3.	Het	mechanisme	van	de	ombuiging;	ongelijkheid	en	
maatschappelijke	verandering		

Als	de	opvatting	van	Kuznets	over	de	golfbeweging	in	de	afwisseling	van	meer	en	minder	
ongelijkheid	juist	is,	dan	rijst	de	vraag	wat	in	dat	proces	de	bepalende	factoren	zijn?		

Ongelijkheid	als	zodanig	blijkt	niet	de	directe	aanleiding	te	zijn.	Tal	van	samenlevingen	
met	grote	ongelijkheid	waren	en	zijn	redelijk	stabiel.	Andere	oorzaken	zijn	hier	in	het	
spel.	We		hebben	als	historisch	mogelijke	oorzaak	de	komst	van	de	‘New	Deal’	in	de	
Verenigde	Staten.	Het	destijds	in	de	crisis	vastgelopen	kapitalisme	had	de	Amerikanen	
opgezadeld	met	massale	werkloosheid.	Bovendien	hadden	extreme	droogte	en	
stofstormen	in	het	Midden	Westen	het	bestaan	van	veel	boeren	bedreigd.	De	mensen	
waren	toe	aan	verandering,	zoals	dat	met	het	verkiezingsprogram	van	Roosevelt	werd	
voorgesteld.	Niet	de	jalouzie	ten	opzichte	van	de	rijke	medeburgers	(die	fors	verloren	
hadden	met	de	beurskrach)	maar	de	ellende	van	snel	toenemende	werkloosheid	gaf	de	
doorslag	bij	de	verkiezing	van	de	democratische	president	met	zijn	ingrijpende	plannen	
voor	de	aanpak	van	de	crisis.	Daar	was	heel	wat	sociale	ellende	aan	voorafgegaan.	Dankzij	
het	systeem	van	de	Amerikaanse	presidentiële	democratie	kon	de	omslag	naar	een	
radicaal	ander	beleid	vreedzaam	verlopen.	De	president	heeft	bij	voldoende	steun	in	het	
huis	van	afgevaardigden	en	in	de	senaat	voldoende	uitvoerende	macht	om	zijn	sociale	
program	te	verwerkelijken.	Met	die	constellatie	is	de	‘New	Deal’	het	klassieke	voorbeeld	
geworden	van	een	vreedzame	omwenteling,	die	een	einde	maakte	aan	de	groeiende	
ongelijkheid.	Het	is	de	aan	mensen	toegebrachte	schade,	niet	de	ongelijkheid	op	zich,	die	
de	omslag	mogelijk	maakte.	

Een	andere	historische	omslag	was	de	Franse	revolutie	met	de	leus	van	“vrijheid,	
gelijkheid	en	broederschap”;	ook	deze	omwenteling	is	goed	gedocumenteerd.	Het	waren	
de	door	de	verlichting	geactiveerde	rijkere	burgers	van	de	derde	stand,	die	een	einde	
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maakten	aan	het	feodale	systeem.	Er	was	geen	democratie	om	het	proces	in	vreedzame	
banen	te	leiden.	Niet	de	van	de	landadel	afhankelijke	boeren	kwamen	in	opstand,	maar	de	
burgerlijke	elite	in	de	steden	namen	het	voortouw.	Het	ging	minstens	zoveel	om	vrijheid	
dan	om	gelijkheid.	Er	was	ook	geen	oplopende	golf	van	economische	groei	aan	vooraf	
gegaan.	De	maatschappelijke	cultuur	ging	op	de	schop	met	als	nevenproduct	wat	meer	
aandacht	voor	het	streven	naar	gelijkheid	voor	de	mensen	aan	de	maatschappelijke	
onderkant.		

Grote	betrokkenheid	met	die	groep	ontstond	pas	na	de	Franse	revolutie	tijdens	de	
industrialisatie	in	de	negentiende	eeuw.	Het	werd	een	belangrijk	punt	in	de	programma’s	
van	communistische	en	socialistische	groeperingen.	Zo	kreeg	de	ongelijkheid	een	
voedingsbodem	voor	actie.	In	de	parlementaire	democratie	van	landen	zoals	Engeland	en	
Frankrijk	leidde	dit	uiteindelijk	tot	sociale	wetgeving	en	de	opbouw	van	de	sociale	
welvaartsstaat.	In	Duitsland	was	het	de	angst	voor	revolutionair	socialisme	die	de	
conservatieve	regering	van	Bismarck	aanleiding	gaf	voor	de	introductie	van	een	
staatspensioen	en	een	ziekteverzekering.	Het	doel	was	niet	zozeer	meer	gelijkheid,	maar	
minder	armoede.	Het	waren	de	ervaringen	van	de	beide	wereldoorlogen,	die	op	een	meer	
directe	manier	het	verzet	tegen	ongelijkheid	voedsel	gaven.	

Buiten	Europa	had	dat	verzet	andere	kanalen	nodig	om	zich	te	doen	gelden.	In	China	was	
dat	de	communistische	partij.	Die	koos	na	de	dood	van	Mao	voor	een	met	westerse	kennis	
gesteunde	modernisering	van	de	economie	met	door	de	staat	gecontroleerd	kapitalisme.	
Het	effect	was	en	is	indrukwekkend.	Zoals	eerder	gemeld,	ging	dat	niet	gepaard	met	meer	
ongelijkheid,	althans	niet	met	een	hoger	Gini-getal	door	de	opkomst	van	een	nog	
groeiende	middenklasse.	Wel	groeit	daar	de	ongelijkheid	bij	de	rijkste	1	procent.	China	
telt	inmiddels	veel	miljonairs	en	zelfs	miljardairs.	Volgens	de	Frankfurter	Allgemeine	(14	
juni	2017)	staat	China	met	2,1	miljoen	miljonairs	op	de	tweede	plaats	in	de	wereld,	na	de	
V.S.	In	China	is	in	de	top	dus	wel	sprake	van	door	de	communistische	partij	getolereerde	
ongelijkheid	als	prijs	voor	de	groei.	De	regering	heeft	meer	problemen	met	de	bestrijding	
van	de	corruptie,	dan	met	verzet	tegen	ongelijkheid.	Het	staatskapitalisme	van	de	Chinese	
één-partijstaat	heeft	geen	ruimte	voor	een	verzetsbeweging	tegen	ongelijkheid.	Dat	verzet	
kan	zich	wel	manifesteren	binnen	de	communistische	partij.	De	enige	andere	
mogelijkheid	is	de	contrarevolutie.	Er	zijn	nauwelijks	aanwijzingen	voor	één	of	andere	
vorm	van	een	begin	van	verzet	tegen	de	ongelijkheid	aan	de	top.		

India	vertoont	een	heel	ander	beeld.	Er	zijn	door	de	inmiddels	aan	de	kant	geraakte	
Congrespartij	stappen	gezet	om	het	hindoeïstische	kastensysteem	te	hervormen,	
overigens	met	slechts	gedeeltelijk	succes.	De	huidige	Hindoe-regering	is	daar	niet	echt	
mee	bezig,	maar	heeft	wel	grote	aanzetten	gegeven	tot	een	meer	gespreide	economische	
ontwikkeling.	Mede	daardoor	groeit	er	in	India	net	als	in	China	een	middenstand,	met	
name	in	de	grote	steden.	Anders	dan	in	China	is	de	Indiase	staatsvorm,	die	van	een	
parlementaire	democratie	met	een	centrale	gekozen	regering	en	democratisch	gekozen	
regeringen	in	de	deelstaten.	De	inkomensverschillen	zijn	groot,	niet	alleen	in	de	steden,	
maar	ook	en	vooral	ten	opzichte	van	de	nog	omvangrijke	boerenbevolking.	Er	is	ruimte	
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voor	politiek	activisme	tegen	de	ongelijkheid	door	middel	van	links	georiënteerde	
partijen.	De	traditionele	religieuze	cultuur	maakt	dat	er	niet	gemakkelijker	op.	Dank	zij	de	
democratie	zijn	de	verhoudingen	niet	bevroren.	India	beschikt	dus	wel	over	het	
partijpolitieke	mechanisme	voor	minder	ongelijkheid.	Het	effect	daarvan	is	vooralsnog	
minder	groot	dan	dat	van	de	verhoogde	economische	groei,	waarmee	het	land	de	
achterstand	op	China	van	ruim	veertig	procent	in	bruto	nationaal	product	per	hoofd	van	
de	bevolking	probeert	in	te	halen.		

Brazilië	biedt	een	duidelijker	beeld	van	het	mechanisme,	dat	ombuiging	van	de	
Kuznetsgolf	bewerkstelligt.	Het	land	heeft	een	presidentiële	democratie	met	een	krachtige	
sociaal	vooruitstrevende	partij	naast	een	niet	minder	krachtige	liberaal-conservatieve	
partij.	Tussen	1950	en	1990	groeide	het	inkomen	per	hoofd	van	de	bevolking	van	2000	
naar	5000	dollar.	Dat	ging	op	de	bekende	manier	gepaard	met	groeiende	ongelijkheid;	het	
Gini-getal	nam	toe	van	52	tot	ruim	60.	Dat	getal	daalde	tot	50	in	2012	als	gevolg	van	het	
optreden	van	linkse	regeringen	onder	Da	Silva	en	Lula,	met	onder	meer	de	verhoging	van	
het	minimum	loon	en	meer	overdrachtsuitgaven.	Dalende	olieprijzen	en	een	
corruptieschandaal	rond	het	staatsoliebedrijf	Petrobras	maakten	een	eind	aan	het	links-
sociale	beleid.	De	links-sociale,	politieke	krachten	lijken	echter	nog	sterk	genoeg	om	
opnieuw	oplopende	ongelijkheid	te	verhinderen.	

Iets	dergelijks	gebeurde	ook	in	Chili.	Daar	daalde	sinds	1940	het	Gini-getal	van	ruim	60	
naar	iets	minder	dan	50	met	de	dictatuur	van	Pinochet	als	conservatieve	tussenfase.	Chili	
heeft	net	als	de	V.S.	en	Brazilië	een	presidentiële	democratie,	waar	de	opgekomen	
middenklasse	nu	enige	ruimte	laat	voor	de	naar	meer	gelijkheid	strevende	politieke	
krachten.	

Overzien	we	de	werking	van	het	mechanisme	in	de	opkomende	zogenaamde	BRIC-landen,	
dan	vormt	China	de	uitzondering	op	de	regel	van	de	werking	van	de	in	de	democratische	
ruimte	werkzame	politieke	krachten.	

	

4.	Groeiend	verschil	in	werkgelegenheid	

Veel	cijfers	over	de	sinds	midden	tachtig	van	de	vorige	eeuw	groeiende	ongelijkheid	zijn	
ontleend	aan	het	eerdergenoemde	OESO-rapport.	In	dat	rapport	werd	berekend,	dat	
daarmee	per	jaar	in	de	westerse	economie	0,3	procent	aan	economische	groei	werd	
ingeboet.	De	kans	op	voortzetting	van	deze	ongelijkheid	was	aanleiding	voor	de	OESO	om	
aan	de	bel	te	trekken.	Dat	was	niet	de	enige	aanleiding.	Het	rapport	bevat	ook	een	
hoofdstuk	over	de	groeiende	ongelijkheid	op	de	arbeidsmarkt.	Dat	betreft	de	in	alle	OESO-
landen	te	constateren	groei,	van	wat	genoemd	wordt	de	‘non-standard	jobs’.	Dat	zijn	alle	
vormen	van	werk,	die	verricht	worden	door	mensen	zonder	een	vast	en	full	time	
arbeidscontract,	dus	door	zzp-ers	maar	ook	part	time	werkers	en	door	mensen	met	een	
tijdelijke	aanstelling.	Voor	de	OESO	als	geheel	omvat	dit	33	procent	van	de	
werkgelegenheid	in	de	OESO-landen.	Bijna	de	helft	van	de	groei	van	de	werkgelegenheid	
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sinds	1995	is	niet-standaard	werk.	Dat	percentage	wordt	niet	minder	en	dat	veroorzaakt	
polarisatie	van	de	werkgelegenheid.	Ons	land	loopt	hiermee	samen	met	Zwitserland	
voorop	met	46	procent	niet-standaardwerk.	In	andere	landen	is	dat	percentage	
beduidend	lager	en	nog	hooguit	20	procent.	De	fiscale	bevoordeling	in	Nederland	van	
zzp’ers	speelt	hier	een	rol.	Ook	de	voorkeur	van	vrouwen	voor	tijdelijk	werk	speelt	mee,	
evenals	de	verandering	in	de	eisen	van	het	aanbod	van	werk.	Voor	de	auteurs	van	het	
OESO-rapport	is	hier	meer	aan	de	hand	dan	onvermijdelijke	flexibilisering.	Het	is	een	
verontrustend	aspect	van	de	toenemende	ongelijkheid.	De	polarisatie	op	de	arbeidsmarkt	
treft	vooral	jongeren	onder	de	dertig	jaar	en	werkers	met	een	lagere	opleiding.	Het	treft	
ook	de	middengroepers,	die	hun	routinematig	werk	verloren	door	de	informatisering.		

Over	de	hele	linie	wordt	het	beeld	van	de	arbeidsmarkt,	dat	van	een	smaller	wordende	U-
vorm.	De	onderkant	van	de	‘u’	representeert	het	in	aantal	afnemende	banen	in	de	
middelste	loonklassen.	De	opgaande	lijn	rechts	geeft	de	in	aantal	toenemende	betere	
banen	weer.	Links	vinden	we	de	minder	goed	betaalde	banen,	waar	ook	de	werkloze	
middengroepers	hun	heil	moeten	zoeken.	Tussen	links	en	rechts	groeit	het	verschil	in	
beloning	en	kansen.	Veel	lager	betaalden	zijn	minder	zeker	van	hun	beloning	en	de	duur	
van	hun	aanstelling.	Er	zijn,	zoals	gesteld,	in	deze	verschillen	op	deze	lijn	tussen	de	
afzonderlijke	landen,	maar	het	geheel	vertoont	het	structurele	beeld	van	groeiende	
polarisatie	van	de	werkgelegenheid.	In	het	OESO-rapport	is	ook	voor	de	aangesloten	
landen	opgeteld,	hoeveel	huishoudens	een	netto	schuld	hebben.	Dat	betreft	tien	procent	
van	alle	huishoudens.	Nederland	en	Noorwegen	springen	er	uit	als	landen	waar	de	
huishoudens	veel	schulden	hebben	als	gevolg	van	fiscaal	bevorderde	hypotheken	op	
huizen.	In	Nederland	staan	wat	dit	betreft	bijna	een	kwart	van	de	huishoudens	onder	
water	met	een	schuld	tot	300	procent	van	het	jaarlijks	inkomen,	in	Duitsland	is	dat	slechts	
6	procent.	Men	mag	aannemen,	dat	het	merendeel	van	de	huishoudens	met	grote	netto	
schuld	behoort	tot	de	categorie	van	huishoudens	met	laag	betaalde	kostwinners	en	
uitkeringstrekkers.	Zowel	polarisatie	van	de	arbeidsmarkt	als	armoede	vormt	een	
bedreiging.		

In	het	NRC	Handelsblad	van	21	juni	2017	pleit	Teulings	voor	verhoging	van	minimum	
lonen.	Naar	zijn	mening	hebben	wereldwijde	studies	uitgewezen,	dat	een	dergelijke	
verhoging	zowel	tot	meer	banen	als	tot	lagere	beloningsverschillen	zal	leiden.	Alleen	voor	
Frankrijk	gaat	deze	bewering	niet	op,	omdat	daar	de	verhoudingen	al	zijn	doorgeschoten	
naar	een	verhoging.	De	aanbeveling	van	Teulings	zou	een	bijdrage	kunnen	leveren	om	de	
problemen	op	de	arbeidsmarkt	wat	te	verlichten.		

De	aan	de	polarisatie	van	de	arbeidsmarkt	verbonden	onzekerheid	is	waarschijnlijk	een	
belangrijke	oorzaak	van	de	opkomst	van	populistische	partijen.	Dat	naast	het	onbehagen	
over	de	gebrekkige	integratie	van	de	nakomelingen	van	gastarbeiders	en	de	
terreuraanslagen	van	IS-aanhangers.	Met	de	bestrijding	van	de	polarisatie	van	de	
arbeidsmarkt	door	wettelijk	ingrijpen	in	de	groei	van	niet-standaard	banen	kan	een	deel	
van	het	onbehagen	worden	weggenomen.	De	OESO	komt	hier	niet	met	recepten.	Die	
moeten	komen	van	de	nationale	regeringen	en	beter	nog	van	de	Europese	Unie.	De	EU	
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draagt	bij	aan	de	polarisatie	van	de	arbeidsmarkt	door	het	toelaten	van	
uitzendconstructies	voor	werknemers	uit	lidstaten	met	lagere	lonen.	Dat	zou	moeten	
worden	verboden,	voordat	op	Europees	niveau	verdere	stappen	kunnen	worden	gezet	om	
het	bestand	aan	banen	in	de	lager	verdienende	helft	van	de	arbeidsmarkt	minder	tijdelijk	
te	doen	zijn.	

In	Nederland	heeft	de	minister	van	Sociale	Zaken	de	groei	van	tijdelijke	arbeidscontracten	
getracht	te	beperken	door	aanscherping	van	het	zogenaamde	ketenbeding	in	de	wet	Werk	
en	Zekerheid.	Sinds	midden	2015	moet	een	werkgever	iemand	die	twee	jaar	op	basis	van	
tijdelijke	contracten	voor	die	werkgever	heeft	gewerkt,	een	vast	contract	aanbieden.	Het	
effect	daarvan	is	niet	of	nog	niet	goed	te	zien	in	de	toename	van	het	aantal	vaste	
contracten.	Nu	het	aanbod	van	werk	dankzij	de	betere	economische	conjunctuur	sterk	is	
toegenomen,	kan	daar	enige	verbetering	worden	verwacht.	De	wet	blijft	ruimte	bieden	
voor	flexibiliteit	met	de	erkenning,	dat	daar	vanuit	de	positie	van	de	werkgevers	behoefte	
aan	is.	

De	ervaring	heeft	geleerd,	dat	naast	de	overheid	ook	sterke	vakbonden	nodig	zijn	om	de	
werkgevers	er	toe	te	brengen	meer	vaste	banen	aan	te	bieden.	Het	ontbreekt	nu	aan	
effectieve	macht	van	de	vakbonden	in	Nederland	maar	ook	in	Europa.	Zij	hebben	te	
weinig	leden	om	met	stakingen	als	stok	achter	de	deur	verbetering	van	de	
arbeidsverhoudingen	af	te	dwingen.	In	Frankrijk	is	het	totale	aantal	leden	van	de	drie	
vakcentrales	niet	meer	dan	anderhalf	miljoen.	Dat	komt	in	de	buurt	van	het	aantal	in	ons	
land.	België	is	de	militante	uitzondering	met	drie	miljoen	vakbondsleden.	De	vakbonds-		
contributie	in	Nederland	is	overigens	niet	gering:	tussen	de	8	en	16	euro	per	maand	met	
vergaande	reducties	voor	werklozen	en	laagstbetaalden.	In	de	ogen	van	veel	leden	is	het	
niet	het	belang	van	stakingskassen,	maar	de	meer	directe	steun	bij	individuele	problemen	
in	de	werkverhouding,	waar	men	de	vakbond	van	waarde	acht.	Voor	jongere	werknemers	
zonder	oog	voor	het	belang	van	vakbondsmacht	in	de	politiek	is	de	afweging	al	snel	
gemaakt:	geen	lid	worden.	Wat	ook	niet	helpt	is	of	was	de	focus	op	de	omstreden	
verhoging	van	de	pensioenleeftijd.	Vakbonden	hebben	veel	oudere	en	weinig	jonge	leden.	
Dat	haalt	de	aandacht	weg	van	de	polarisatie	op	de	arbeidsmarkt.		

Inmiddels	heeft	de	WRR	een	rapport	uitgebracht:	De	val	van	de	middenklasse?	(juli,	2017).	
Vier	aspecten	worden	belicht	en	wel:	a.	de	ontwikkeling	van	middeninkomens;		b.	de	
middelbare	opleidingen;	c.	de	middenberoepen;	d.	opvattingen	over	politiek	en	
maatschappij.	Geconcludeerd	wordt	dat	het	maatschappelijk	midden	te	heterogeen	is	om	
van	dé	Middenklasse	te	spreken.	Vandaar	de	genoemde	aspecten,	die	vanuit	verschillende	
invalshoeken	getypeerd	worden.	Als	belangrijkste	conclusie	van	de	studie	wordt	gesteld,	
dat	in	Nederland	geen	sprake	is	van	een	val	of	uitholling	van	de	middenklasse.	
‘Middengroepen	weten	in	meerderheid	hun	positie	te	handhaven,	maar	dat	kost	wel	meer	
moeite;	zij	moeten	harder	werken	en	meer	onzekerheid	accepteren.	Daarnaast	is	er	een	
kwetsbaar	middensegment	dat	wel	te	maken	heeft	met	sociale	daling.’	De	WRR	doet	een	
beroep	op	de	overheid	om	instituties	te	herijken,	die	meer	zekerheid	en	ondersteuning	in	
de	arbeidsmarkt	kunnen	bieden.	Tot	een	meer	concrete	aanbeveling	komt	Barbara	
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Baarsma	met	een	vijfpuntenplan,	onder	meer	inhoudende,	dat	voor	iedere	werknemer	
een	standaardcontract	wordt	benut	van	bijvoorbeeld	vijf	jaar,	met	een	verplichte	
verzekering	voor	alle	werkenden	(Het	Financieele	Dagblad,	11	mei	2017).	

	

	

	

5.	Inequality,	het	levenswerk	van	Anthony	Atkinson	

Eind	2016	overleed	Anthony	Atkinson,	de	schrijver	van	het	boek	Inequality,	what	can	be	
done?,	Harvard	University	Press	(2015).	Zijn	boek	is	de	weerslag	van	zijn	jarenlange	
studie	van	ongelijkheid.	Daarin	is	veel	aandacht	besteed	aan	de	verhoudingen	in	Engeland	
en	de	V.S.	In	die	studies	vond	hij	de	nodige	gegevens	voor	een	gefundeerd	antwoord	op	
zijn	vragen	naar	de	economisch	verantwoorde	bestrijding	van	de	ongelijkheid.	Atkinson	
stelde	vast,	dat	er	sinds	de	golfhypothese	van	Kuznets	uit	de	jaren	vijftig	van	de	vorige	
eeuw	veel	meer	statistische	gegeven	beschikbaar	zijn,	om	de	analyse	van	de	ongelijkheid	
en	de	maatregelen	daartegen	handen	en	voeten	te	geven.	Hij	constateerde	net	als	de	
OESO,	een	sinds	midden	jaren	tachtig	van	de	vorige	eeuw	toenemende	ongelijkheid.	In	
zijn	streven	om	dat	proces	te	stoppen	zonder	de	economie	geweld	aan	te	doen	komen	een	
aantal	vragen	aan	de	orde.	
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De	eerste	vraag	luidt:	met	welke	middelen	werd	de	grotere	gelijkheid	in	de	periode	tussen	
1945	en	1980	verkregen?	Als	antwoord	op	die	vraag	verwees	Atkinson	naar	de	opkomst	
van	de	welvaartsstaat	met	de	toenemende	sociale	voorzieningen,	die	ten	dele	betaald	
werden	door	meer	progressieve	inkomstenbelasting.	De	verbetering	van	de	
ouderdomspensioenen	verminderde	de	armoede	bij	de	bejaarden	en	de	
overdrachtsuitgaven	aan	andere	groepen	zoals	arbeidsongeschikten,	zorgden	voor	een	
ruimer	verbreide	ondersteuning.	Tegelijkertijd	groeide	met	het	ouder	worden	van	
mensen	de	omvang	van	de	behoefte	aan	sociale	voorzieningen.	Terwijl	een	grotere	groep	
afhankelijk	werd	van	de	sociale	voorzieningen	werd	de	verdeling	van	de	uit	de	markt	
verkregen	inkomens	zoals	lonen,	dividenden,	renten	en	particuliere	pensioenen	meer	
ongelijk.	Het	werd	een	race	tussen	marktkrachten	en	sociaal	beleid	om	aan	de	groter	
wordende	vraag	naar	steun	te	voldoen.	De	welvaartsstaat	heeft	dat	lang	kunnen	
volhouden.	Het	Gini-getal	op	basis	van	in	de	markt	betaalde	inkomens	steeg	in	de	
welvaartstaten	tot	midden	1980	met	gemiddeld	vijf	eenheden.	Die	stijging	werd	weer	
teniet	gedaan	door	de	overdrachtsuitgaven	van	de	overheid.	Daarna	ging	de	rek,	die	
leidde	tot	meer	gelijkheid,	eruit.	Wat	maakte	dat	de	rek	er	uit	ging?		

Voor	het	Verenigd	Koninkrijk	is	het	antwoord	duidelijk.	Er	werd	tussen	1984	en	1990	fors	
gesneden	in	de	sociale	voorzieningen,	inclusief	de	pensioenen.	Hoewel	er	na	1990	enige	
correcties	op	die	bezuinigingen	werden	toegepast	bleven	de	overdrachtsuitgaven	6	
procent	onder	het	niveau,	dat	nodig	was	om	de	uitkeringen	op	het	peil	van	voor	1984	te	
houden.	Op	het	vasteland	van	Europa,	met	name	in	Duitsland	en	Finland		werd	de	
groeiende	ongelijkheid	van	in	de	markt	verkregen	inkomens	wel	gecompenseerd.	Tot	ook	
daar	de	bankencrisis	roet	in	het	eten	gooide	en	de	ongelijkheid	van	de	inkomens	van	
huishoudens	toenam.	We	vinden	dat	terug	in	het	hierboven	vermelde	rapport	van	de	
OESO.	Voor	Atkinson	zijn	deze	gegevens	voldoende	om	de	oorzaak	van	de	afbrokkeling	
van	de	Engelse	welvaartsstaat	te	begrijpen.	Dat	was	vooropgezette	politiek	en	niet	
onvermijdelijke	economische	noodzaak.	Het	kan	dus	anders.	

	Als	goed	econoom	is	Atkinson	nagegaan	wat	er	in	de	laatste	decennia	is	veranderd	in	de	
beloning	en	werkgelegenheid	in	de	markt.	Hij	stelde	vast,	dat	meer	kapitaal	voor	de	
uitbreiding	en	de	verbetering	van	de	productie	minder	extra	mensen	vraagt.	Nieuwe	
productietechnologie	vraagt	andere	en	meer	kennis	vragende	vaardigheden.	Dat	leidt	tot	
grotere	verschillen	van	marktinkomens.	Ten	opzichte	van	het	mediane	inkomen	van	
OESO-landen	eind		jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw	zakte	het	inkomen	van	de	minst	
verdienende	helft	van	de	werknemers	met	3	tot	5	procent.	De	andere	helft	haalde	
beduidend	meer	inkomen	uit	de	markt.	Voor	de	top	10	procent	is	dat	bijna	20	procent	
meer.	Die	toegenomen	ongelijkheid	gaat	ook	gepaard	met	meer	ongelijkheid	in	vermogen.	
Een	deel	van	de	inkomsten	uit	grotere	vermogens	slaat	neer	bij	de	pensioenfondsen.	Deze	
en	andere	fondsbeheerders	hebben	veel	meer	zeggenschap	over	de	beleggingen	van	het	
vermogen	dan	de	eigenaren.	Het	economische	plaatje	toont	ook	meer	semi-
monopolistische	ondernemingen	met	meer	macht	in	de	markt.	Dat	wordt	niet	
gecompenseerd	door	de	tegenkracht	van	de	verzwakte	vakbonden.	Het	is	de	overheid	en	
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het	zijn	de	media	die	nog	iets	kunnen	uitrichten	op	het	vlak	van	de	door	de	grote	
bedrijven	eenzijdig	bepaalde	beloningsstructuur.		

Atkinson	deed	beleidsvoorstellen	die	er	op	gericht	zijn	om	in	Engeland	meer	balans	te	
brengen	in	de	verhouding	van	machtige	ondernemingen	tot	de	publieke	instituties.	Twee	
voorstellen	klinken	ons,	Nederlanders,	bekend	in	de	oren	en	wel	enerzijds	het	voorstel	
voor	een	Sociaal-Economische	Raad	en	anderzijds	het	voorstel	voor	een	hoger	wettelijk	
minimumloon.	Ook	het	voorstel	om	de	qua	ledental	verzwakte	vakbonden	meer	plaats	te	
geven	aan	de	onderhandelingstafel	is,	gelet	op	de	Nederlandse	verhoudingen,	niet	nieuw.	
Nieuw	voor	ons	is	een	voorstel	om	een	grens	te	stellen	aan	de	werkloosheid	door	
onvrijwillig	werklozen	op	kosten	van	de	overheid	een	baan	aan	te	bieden	in	de	publieke	of	
semipublieke	sector	en	daarbij	het	minimumloon	te	betalen.	Atkinson	wilde	daarenboven	
afspraken	maken	voor	hogere	beloningen	op	grond	van	een	in	nationaal	overleg	overeen	
te	komen	looncode.		

Hij	wilde	ook	dat	de	overheid	haar	economische	invloed	benut	om	het	hoofd	te	bieden	aan	
de	groeiende	macht	in	de	markt	van	vooraanstaande	technologische	ondernemingen.	Die	
profiteren	van	de	voortgaande	stijging	van	de	productiviteit	in	tegenstelling	tot	de	niet	of	
minder	technologisch	actieve	instellingen	van	bijvoorbeeld	onderwijs	en	verpleging.	Daar	
mag	de	kwaliteit	van	het	werk	niet	onder	lijden	en	dienen	de	beloningen	voor	dit	
maatschappelijk	belangrijke	werk	aan	de	maat	te	blijven.	Voor	de	inkomens	van	de	top	in	
zowel	instellingen	als	commerciële	ondernemingen	zouden	grenzen	moeten	gelden,	die	
als	zaak	van	maatschappelijke	ethiek	niet	zouden	mogen	worden	overschreden.	Zoals	de	
hypotheekrenteaftrek	in	ons	land	het	bezit	van	huizen	stimuleerde	heeft	in	Engeland	het	
programma	voor	de	verkoop	van	sociale	huurhuizen	de	bezitsverhoudingen	gewijzigd.	
Het	bracht	de	Gini-coëfficiënt	voor	dat	type	bezit	terug	van	65	naar	56.	Bij	de	spreiding	
van	andere	vormen	van	bezit	hadden	de	minder	bedeelden	het	nakijken.	Fondsmanagers	
en	andere	beleggers	zagen	kans	om	ondanks	een	dip	in	het	rentetarief,	R	groter	laten	zijn	
dan	G.	Atkinson	zag	een	paar	mogelijkheden	om	deze	bron	van	ongelijkheid	te	beperken.	
Hij	stelde	onder	andere	voor	om	overheidsobligaties	als	spaarpapier	uit	te	geven	met	een	
behoorlijke	reële	rente.	Daarnaast	speelde	hij	met	de	gedachte	om	elke	jongvolwassene	
bij	het	bereiken	van	de	leeftijd	van	18	jaar	éénmalig	te	begiftigen	met	een	bedrag	van	
minstens	5000	pond	om	de	verhoudingen	iets	minder	scheef	te	maken.	Dit	sloot	aan	bij	
eerdere	plannen	voor	een	fonds	voor	eenmalige	kinderbijslag.	Deze	voorstellen	vereisen	
voldoende	financiële	armslag	van	de	staat.	Atkinson	had	graag	gezien	dat	Engeland	
evenals	Noorwegen	de	opbrengsten	van	de	concessies	voor	olie	en	gas	in	een	nationaal	
investeringsfonds	had	gestopt.	Dat	zou	de	leegloop	van	de	staatskas	door	de	verkoop	van	
huizen	en	andere	overheidsbezittingen	hebben	kunnen	compenseren.	De	dividenden	uit	
het	fonds	zouden	besteed	kunnen	worden	aan	sociale	doelen	en	verbeteringen	in	de	
infrastructuur.		

Waar	Atkinson	de	belastingen	en	de	sociale	zekerheid	onder	de	loep	nam,	was	zijn	
streven	de	situatie	in	Engeland	in	de	jaren	vijftig	van	de	vorige	eeuw	ten	tijde	van	William	
Beveridge	als	leidraad	te	nemen.	De	inkomstenbelasting	zal	behoudens	een	belastingvrije	



	 23	

voet	geen	uitzonderingen	mogen	bevatten	en	met	een	getrapt	tarief	moeten	oplopen	tot	
65	procent	van	het	inkomen.	De	kindertoelage	en	de	inkomsten	uit	giften	en	erfenissen	
moeten	deel	uitmaken	van	de	belastbare	som.	Voor	erfenissen	en	giften	boven	een	bedrag	
van	100.000	pond	zou	het	tarief	minimaal	20	procent	zijn	en	mogen	oplopen	met	de	
waarde	van	het	verworven	bedrag.	De	betaling	daarvan	kan	worden	uitgesmeerd	over	de	
periode	van	iemands	volwassen	leven.	Dan	is	er	tot	slot	nog	de	plaatselijke	belastingen	op	
onroerend	goed	en	ander	vermogen.	Hier	zou	een	proportioneel	tarief	van	2	%	kunnen	
worden	toegepast,	met	bij	wijze	van	uitzondering	een	progressief	tarief	waar	de	
huizenprijzen	de	pan	uit	rijzen.	In	navolging	van	Piketty	filosofeerde	Atkinson	over	een	
meer	sluitend	systeem	voor	belasting	op	winsten	van	nationale	en	internationale	
ondernemingen.	Hij	kwam	hier	niet	verder	dan	een	voorstel	voor	een	algemeen	
aanvaarde	bodem	van	20	%.	

Voor	de	uitkeringen	van	de	sociale	zekerheid	zou	de	controle	op	de	inkomens	van	de	
ontvangers	zoveel	mogelijk	moeten	worden	afgeschaft.	Dat	mag	en	kan	niet	leiden	tot	een	
algemeen	basisinkomen,	dat	zou	te	duur	zijn.	Atkinson	wilde	de	kinderbijslag	handhaven	
en	die	zonder	nadere	voorwaarden	dan	aantal	en	leeftijd	uitkeren.	De	inkomstenbelasting	
moet	de	verschillen	recht	trekken.	Twee	zaken	vallen	op.	Engeland	blijkt	sinds	1980,	
anders	dan	in	andere	West-Europese	landen,	de	uitkeringen	niet	aan	te	passen	aan	de	
gestegen	inkomens.	Bovendien	worden	in	Engeland	veel	uitkeringen	niet	gerealiseerd,	
omdat	de	rechthebbenden	er	door	gebrek	aan	kennis	niet	om	vragen.	Redenen	om	de	
premies	van	de	verzekeringen	en	de	uitkeringen	aan	te	passen.	Atkinson	wilde	daarboven	
een		algemene	uitkering	voor	iedereen,	die	op	de	een	of	andere	manier	bijdraagt	aan	werk	
en	samenleving	door,	al	of	niet	vrijwillig,	deel	te	nemen	aan	sociaal	of	economisch	nuttig	
werk.	Hier	moet	wel	een	bovengrens	gelden	en	is	er	bij	wijze	van	grote	uitzondering	een	
administratie	nodig	om	de	het	recht	op	die	uitkering	te	begrenzen	en	te	controleren.	Die	
administratie	is	ook	nuttig	om	de	vinger	aan	de	pols	te	houden	wat	betreft	de	sociale	staat	
van	het	land.	

Bij	alle	voorstellen	voor	een	royalere	sociale	zekerheid	met	als	effect	minder	ongelijkheid,	
moet	men	zich	afvragen	of	de	extra	kosten	betaalbaar	zijn.	Anders	gesteld:	zal	de	
belastingbasis	niet	te	klein	worden	om	die	extra	kosten	te	betalen?	Zal	het	minimumloon	
per	saldo	tot	meer	ontslagen	leiden?	Atkinson	verwacht	van	niet.	Veel	bedrijven	hebben	
zoveel	marktmacht,	dat	ze	de	lonen	naar	boven	kunnen	aanpassen.	Het	afschaffen	van	
inkomenscontrole	bij	uitkeringen	zal	er	toe	bijdragen,	dat	werknemers	met	meer	
zekerheid	en	meer	betrokkenheid	hun	heil	zoeken	op	de	arbeidsmarkt.	De	algemene	
uitkering	voor	jong	volwassenen	kan	deze	mensen	stimuleren	om	een	eigen	business	op	
te	zetten.	Aan	de	andere	kant	is	het	niet	uitgesloten,	dat	het	verbeterde	staatspensioen	
mensen	er	toe	brengt	om	eerder	met	pensioen	te	gaan.	Dat	maakt	de	koek	dan	weer	
kleiner.	Om	na	te	gaan	of	er	genoeg	overblijft	voor	de	fiscus	om	de	verminderde	
ongelijkheid	te	betalen,	keek	Atkinson	naar	andere	landen	van	de	OESO	waar	het	Gini-
getal	5	punten	kleiner	is	dan	in	het	Verenigd	Koninkrijk	en	de	economie	zich	goed	weet	te	
handhaven.	Er	is	geen	reden	om	aan	te	nemen	dat	Engeland	op	dat	punt	minder	
veerkracht	zou	hebben	of	het	zou	het	Brexit-besluit	moeten	zijn.	Hier	heeft	Atkinson	geen	



	 24	

rekening	mee	kunnen	houden.	De	tijd	zal	leren	of	de	verlaging	van	de	waarde	van	het	
pond	de	gevolgen	van	de	uittreding	ook	in	sociaal	opzicht	kunnen	compenseren	en	zelfs	
extra	ruimte	zal	opleveren	voor	sociale	verbeteringen.	

	

6.	De	ongelijkheid	in	China	en	India	

Hierboven	is	al	gewezen	op	de	bijzondere	ontwikkeling	van	China.	We	zagen	de	snelle	
groei	van	een	inmiddels	omvangrijke	middenklasse.	Die	groei	maakte	de	ongelijkheid	op	
wereldschaal	minder.	Intussen	is	het	tempo	van	de	economische	groei	in	China	van	rond	9	
procent	teruggevallen	tot	iets	minder	dan	7	procent.	De	regering	ziet	de	noodzaak	om	de	
economie	te	stimuleren	door	de	binnenlandse	consumptie	op	te	voeren	en	geleidelijk	aan	
de	verliesgevende	staatsondernemingen	te	sluiten.	De	leidende	communistische	partij	wil	
de	wereld	ook	laten	weten,	dat	de	door	haar	gestuurde	ontwikkeling	succesrijker	was	en	
is	dan	de	economische	ontwikkeling	in	westerse	landen.	Dit	naar	aanleiding	van	de	
verkiezing	van	Trump	in	de	V.S.	,	de	Brexit	en	het	moeizame	herstel	van	de	economie	in	
Europa.	Voor	Thomas	Piketty	toont	de	Chinese	leiding	zich	wat	al	te	overmoedig.	Piketty	
erkent	het	succes	van	het	sterk	gegroeide	aandeel	van	China	in	de	wereldeconomie	(van	4	
tot	18	procent	tussen	1978	en	2015)	en	de	enorme	groei	van	de	gemiddelde	koopkracht	
per	hoofd	van	150	naar	1000	euro	per	maand,	maar	dat	is	wel	ten	koste	gegaan	van	de	
gelijkheid.	In	de	laatste	vier	decennia	zakte	het	aandeel	van	het	nationaal	inkomen	van	de	
armere	helft	van	de	bevolking	van	28	tot	15	procent.	In	die	tijd	steeg	het	aandeel	van	de	
rijkste	tien	procent	van	26	naar	41	procent.	Daarmee	komt	de	ongelijkheid	in	de	buurt	
van	die	van	de	V.S.		

Wat	particulier	bezit	betreft	zijn	de	verhoudingen	in	China	schever	dan	ooit.	In	de	
afgelopen	twintig	jaar	steeg	het	aandeel	van	de	rijkste	tien	procent	in	het	totale	vermogen	
naar	67	procent.		Piketty	noemt	dat	pluto-communisme.	China	tolereert	een	concentratie	
van	particulier	bezit	groter	dan	in	veel	kapitalistische	landen.	Het	liet	daarbij	het	aandeel	
van	de	staat	in	het	nationaal	kapitaal	als	geheel	zakken	van	70	tot	30	procent.	Dat	geeft	de	
Chinese	staat	nog	altijd	een	betere	positie	dan	de	staten	in	westerse	landen.	De	westerse	
staten	hebben	nauwelijks	of	geen	kapitaalbezit.	Sommige	landen,	zoals	Italië	en	vooral	
Griekenland,	moeten	geld	reserveren	voor	schuldeisers.		

Het	Chinese	plaatje	is	interessant	vanwege	de	in	de	lijn	van	Kuznets	opgelopen	spanning	
tussen	welvaartsgroei	en	binnenlandse	ongelijkheid.	Geen	wonder	dat	die	spanning	de	
aandacht	heeft	getrokken	van	de	economen.	Zo		heeft	de	econoom	Knight	van	de	
Wereldbank	studie	gemaakt	van	het	verloop	van	de	ongelijkheid	in	de	recente	Chinese	
geschiedenis	(zie		‘Inequality	in	China’,	Policy	Research	Working	Paper	6482,	2013).		Toen	
de	groeispurt	begon	was	de	ongelijkheid	in	de	steden	niet	groot	met	een	Gini-getal	van	24.	
Op	het	platteland	was	de	ongelijkheid	groter	(33)	en	dat	veranderde	snel.	In	2007	waren	
die	getallen	al	34	voor	de	stadsbevolking	en	40	voor	de	mensen	in	de	niet-stedelijke	
gebieden.	Ze	betreffen	de	beschikbare	inkomens	per	hoofd	na	belastingen	en	inclusief	
subsidies.	De	Chinese	statistiek	maakt	verschil	tussen	de	niet-stedelijke	gebieden	en	de	
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steden,	waar	inwoners	zijn	geregistreerd.	Binnenlandse	migranten,	werkend	in	de	steden	
bij	de	oostelijke	kust,	maar	elders	geregistreerd,	hadden	en	hebben	niet	dezelfde	rechten	
en	steun	als	de	plaatselijke	bevolking.	Zo	kon	de	snel	groeiende	industrie	aan	de	oostkust	
profiteren	van	extra	goedkope	arbeidskrachten.		

De	meer	dan	100	miljoen	binnenlandse	migranten	stuurden	een	deel	van	hun	schamele	
verdiensten	naar	huis	en	verkleinden	daarmee	de	groeiende	ongelijkheid	op	het	
platteland.	Daar	was	het	de	komst	van	niet-agrarische	bedrijvigheid	die	de	ongelijkheid	
deed	toenemen.	Met	de	inkomens-	ongelijkheid	groeide	ook	de	ongelijkheid	in	
bezittingen.	Voor	twee	derde	werd	dat	veroorzaakt	door	verschil	in	huizenbezit.	In	de	
steden	leidde	dit	tot	een	Gini-getal	van	bijna	50.	Het	inkomen	in	de	steden	werd	bijna	drie	
maal	zo	hoog	als	dat	in	de	rurale	gebieden.	In	de	steden	kon	men	meeliften	met	de	extra	
werkgelegenheid	als	gevolg	van	de	buitenlandse	investeringen	en	de	verbeteringen	van	
de	infrastructuur.	In	de	steden	lagen	ook	de	kansen	voor	het	profiteren	van	de	juiste	
connecties,	althans	voor	degenen	die	aan	de	rand	van	de	politiek	de	weg	naar	meer	en	
beter	werk	wisten	te	vinden.	Het	zijn	deze	cijfers,	die	een	beeld	van	de	sociale	keerzijde	
van	de	Chinese	groeispurt	geven.	

Natuurlijk	sloeg	een	deel	van	de	groei,	ondanks	toenemend	verschil,	neer	bij	de	armste	
Chinezen.	In	1980	leefde	53	procent	van	de	Chinezen	onder	de	internationale	
armoedegrens	van	omgerekend	2,5	dollar	per	dag.	In	2007	was	dat	niet	meer	dan	8	
procent.	Als	we	armoede	definiëren	als	inkomen	minder	dan	de	helft	van	het	mediane	
inkomen,	dan	zien	we	de	verschillen	weer	terug.	De	op	die	manier	gemeten	armoede	was	
in	2007	nog	ruim	13	%	en	verandert	niet	veel.	Het	is	begrijpelijk,	dat	de	sterk	gegroeide	
ongelijkheid	toch	geen	grote	ontevredenheid	heeft	veroorzaakt.	De	aan	de	sterk	
verbeterde	infrastructuur	zichtbare	vooruitgang	en	groeiende	middenklasse	bood	de	
meeste	Chinezen	hoop	op	persoonlijke	verbetering	van	hun	levensomstandigheden.	Bij	
een	schaal	voor	geluk	en	tevredenheid	van	1	tot	4	bleek	bij	onderzoek	alleen	buiten	de	
steden	de	score,	beperkt	tot	de	armere	dorpelingen,	onder	de	2	uit	te	komen.	De	
gemiddelde	score	voor	de	niet-stedelijke	regio’s	was	2,7.	Opmerkelijk	is	wel	dat	die	score	
voor	en	na	de	groeispurt,	dus	tussen	1990	en	2010,	weinig	veranderde.	Met	name	in	de	
steden	ervoeren	de	inwoners	meer	onzekerheid	en	meer	ongelijkheid	en	corruptie.	Hier	
speelt	mee	dat	het	negatieve	effect	van	ongelijkheid	alleen	naar	voren	komt	bij	
vergelijking	met	rijkere	mensen	in	de	nabije	omgeving.		

De	vraag	blijft	wat	de	overheid	onderneemt	om	de	groeiende	ongelijkheid	af	te	remmen.	
Er	bestond	een	vorm	van	bijstand	(dibao)	door	gemeenten.	Die	bijstand	is	er	nog	steeds	
en	betreft	nu	circa	30	miljoen	mensen	buiten	de	steden	en	ruim	20	miljoen	in	de	steden.	
De	centrale	regering	heeft	een	bescheiden	bijdrage	geleverd	door	in	2006	de	belasting	op	
landbouw-	producten	af	te	schaffen.	De	verlaging	van	de	loonbelasting	voor	de	lagere	
inkomens	is	ook	niet	meer	dan	een	bescheiden	bijdrage.	De	maximale	loonbelasting	is	
niet	meer	dan	7	procent.	Voor	de	boeren	is	de	jaarlijkse	verhoging	van	de	subsidies	op	
landbouwproducten	een	goede	steun	in	de	rug.	Voor	het	overige	is	de	nadruk	op	de	
bestrijding	van	corruptie	van	meer	betekenis.	
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Niet	de	centrale	overheid,	maar	de	gemeenten	en	de	provincies	en	de	bedrijven	hebben	
op	deelterreinen	meer	bijgedragen	aan	het	afremmen	van	de	ongelijkheid.	Het	gaat	dan	
om	de	invoering	van	een	minimumloon	en	de	afschaffing	van	schoolgelden	in	veel	niet-
stedelijke	regio’s.	Tenslotte	mag	hier	de	invoering	van	een	goed	toegankelijke	
ziekteverzekering	niet	ongenoemd	blijven.	

Het	zijn	allemaal	bouwstenen	voor	een	nog	verbrokkeld	sociaal	beleid.	Verbrokkeld,	
omdat	van	een	samenhangend	stelsel	nog	geen	sprake	is.	De	overheid	geeft	blijkbaar	de	
voorkeur	aan	de	stimulering	van	de	binnenlandse	economie	met	behulp	van	goederen	en		
diensten	voor	de	verbetering	van	het	levenspeil	van	de	Chinese	burgers.		

De	verleiding	is	groot	om	met	China	ook	het	andere	grote	Aziatische	land,	India,	in	
ogenschouw	te	nemen.	Daar	regeert	nu	de	Bharatiya	Janata	Party	(BJP)	onder	leiding	van	
premier	Modi.	Hij	heeft	in	afwijking	van	de	eerder	regerende	Congrespartij	(Nehru	en	de	
dochter	van	Gandhi)	meer	ruimte	gegeven	aan	handel	en	zelfstandige	bedrijvigheid.	Dat	
heeft	geleid	tot	een	forse	groei	van	de	economie	met	6	tot	7	procent	per	jaar.	De	
verheffing	van	de	laagste	kaste	van	de	twintig	procent	‘onaanraakbaren’,	een	belangrijk	
beleidspunt	van	de	Congrespartij,	is	nu	geen	hoofdzaak	meer	in	het	beleid	van	de	BJP;	het	
tegendeel	is	het	geval.	De	huidige	president	Modi	heeft	zich	van	het	ethisch	kompas	van	
Gandhi	en	Nehru	ontdaan,	door	vernederingen	van	de	onderste	kaste	te	negeren.	De	
laagste	kaste	wordt	door	Modi	nog	wel	eens	gezien	als	een	blok	aan	het	been.	Zijn	beleid	
komt	nu	voornamelijk	de	steden	ten	goede.	Het	agrarische	en	niet-stedelijke	gebied	blijft	
achter.	Kuznets	wint	het	van	het	kastensysteem	met	de	aan	de	groei	verbonden	
ongelijkheid.		

Inmiddels	doet	zich	een	onverwachte	ontwikkeling	voor:	Ram	Nath	Kovind,	afkomstig	uit	
de	laagste	klasse,	maakte	stilletjes	carrière	binnen	de	regerende	hindoepartij	en	het	is	
niet	uitgesloten,	dat	hij	Modi	zal	opvolgen	als	president	van	India.	De	kop	van	Het	
Financieele	Dagblad	(20	juli	2017,	p.	10)	luidt:	‘Onaanraakbare’	wordt	president	van	
India.	In	dit	artikel	wordt	er	overigens	op	gewezen,	dat	ernstige	discriminatie	van	dalits	
(leden	van	de	onderste	kaste)	nog	altijd	aan	de	orde	van	de	dag	is.	Door	het	kastenstelsel	
(vanaf	de	geboorte	behoor	je	tot	een	bepaalde	kaste)	is	het	verschil	tussen	arm	en	rijk	
bijzonder	groot.	Het	kastenstelsel,	met	informele	spelregels	per	kaste,	leidt	evenzo	tot	
sociale	ongelijkheid.		

India	biedt	te	weinig	goede	data	om	vast	te	kunnen	stellen	hoe	groot	de	ongelijkheid	
precies	is.	Het	land	behoort	waarschijnlijk	tot	de	drie	meest	ongelijke	landen	van	de	
wereld.	Er	is	sinds	enkele	jaren	een	progressieve	inkomstenbelasting,	die	met	17	procent	
weinig	zoden	aan	de	dijk	zet.	De	inkomens-	Gini-coëfficiënt	is	de	afgelopen	jaren	gestegen	
van	43	naar	ongeveer	50.	De	Gini-coëfficiënt	voor	de	verdeling	van	het	vermogen	van	
rond	de	80	is	nog	veelzeggender.	Zoals	gesteld	zijn	het	ruwe	schattingen,	omdat	een	
betrouwbare	statistiek	ontbreekt.		

Vrijwel	zeker	is	het	aandeel	van	de	tien	procent	rijksten	gelijk	aan	80,7	procent	van	het	
totale	vermogen,	zo	ook	de	belastingvrijstelling	voor	veel	steenrijke	ondernemers.	India	
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telt	een	aantal	miljardairs	met	grip	op	internationale	concerns	zoals	Tata	Steel	en	Arcelor	
Mittal.	De	concentratie	van	vermogen	in	de	top	belemmert	de	financiering	en	de	groei	van	
de	middenstand.		

	Meer	dan	in	China	zijn	er	in	India	grote	verschillen	tussen	de	deelstaten.	Die	hebben	meer	
zelfstandigheid	dan	de	Chinese	provincies.	Zo	is	Kerala	veel	welvarender	dan	de	deelstaat	
Orissa.	Wat	ook	telt	in	de	vergelijking	met	China	is	de	bevolkingsgroei	en	de	minder	
consequente	bevolkingspolitiek.	Naar	mag	worden	verwacht	zal	pas	in	het	midden	van	
deze	eeuw	het	geboortecijfer	in	de	buurt	van	het	sterftecijfer	komen.	Dan	telt	India	al	
anderhalf	miljard	mensen.	Het	nog	niet	goed	werkende	sociale	vangnet	buiten	de	steden	
zal	sterk	moeten	worden	verbeterd	om	armoede	te	voorkomen.	Tot	zover	een	beknopt	
overzicht	over	de	situatie	in	India.	De	daar	functionerende	democratie	worstelt	met	grote	
en	nog	toenemende	ongelijkheid.	In	China	is	dat	ook	aan	de	orde.	De	vraag	is	welk	land	de	
beste	papieren	heeft	om	de	ongelijkheid	de	baas	te	worden:	het	democratische	India	of	
het	Pluto-communistische	China?	

	

De	Chinese	muur	heeft	volgens	Wikipeda	een	lengte	van	8850	km	
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Het	Kastensysteem	in	India,	een	schets	

	
	

Het	beleid	van	de	overheid	in	India	is	er	niet	op	gericht	het	kastenstelsel	af	te	schaffen;	
wel	wordt	sedert	jaren	een	hervorming	voorgestaan.	Die	hervorming	wordt	heel	
geleidelijk	ook	doorgevoerd.	(zie	Het	Financieele	Dagblad,	20	juli	2017,	p.	10,	alsmede	het	
internet).	

	

7.	De	grote	regressie	

Naar	de	mening	van	de	Amerikaanse	historicus	Thomas	Frank	in	zijn	boek	Listen	Liberal	
(Bafler,	2016)	laten	de	linkse	liberalen	in	de	V.S.	de	arbeidersklasse	in	de	steek.	Sterker	de	
liberalen,	die	aanvankelijk	opkwamen	voor	de	zwakkeren	in	de	samenleving,	benutten	
meer	en	meer	ongelijkheid	als	onderscheidend	kenmerk	voor	eigen	stroming.	‘Wat	je	
verdient	verkrijg	je	door	opleiding	en	eigen	inspanningen’,	aldus	Frank.	Er	is	onder	de	
democraten	een	snobisme	ontstaan,	dat	leidt	tot	een	vervreemding	van	de	
arbeidersklasse.	De	werkgelegenheid	zou	alleen	zijn	te	versterken	door	het	bevorderen	
van	innovatie	en	studie.	Door	deze	kanteling	kiezen	de	democraten	voor	het	behartigen	



	 29	

van	de	belangen	van	de	bovenlaag,	met	als	gevolg,	dat	voedsel	wordt	gegeven	aan	
bewegingen	van	populisten.	Frank	heeft	in	een	aantal	studies	laten	zien	dat	de	politiek	
zowel	in	Angelsaksische	landen	als	in	Europa	de	plank	misslaat.		

Herfried	en	Marina	Münkler	brachten	in	2016	bij	uitgever	Rowohlt	hun	boek	Die	neuen	
Deutschen	uit,	dat	veel	belangstelling	trok.	Een	boeiend	echtpaar.	Herfried	is	als	
politicoloog	verbonden	aan	de	Humboldt	Universiteit	en	zijn	vrouw	is	hoogleraar	
literatuurwetenschap	aan	de	Technische	Universiteit	in	Dresden.	De	auteurs	behandelen	
in	dit	boek	een	actueel	onderwerp	met	een	raakvlak	met	dat	van	Frank.	Na	2015	werd	het	
rustige	Duitsland	gespleten	door	de	instroom	van	zo’n	miljoen	vluchtelingen.	Een	deel	van	
de	bevolking	droeg	zorg	voor	een	gastvrij	onthaal,	terwijl	een	ander	deel	de	grenzen	juist	
wenste	te	sluiten.	De	tweedeling	liep	en	loopt	niet	tussen	links	en	rechts	en/of	arm	en	rijk.	
Nee,	de	kloof	loopt	tussen	mensen	die	Duitsland	willen	afsluiten	voor	een	Überfremdung	
en	inwoners	die	menen	dat	Duitsland	zonder	immigranten	geen	toekomst	heeft.	De	
Münklers	kiezen	zonder	terughoudendheid	voor	de	laatste	categorie.	Wel	hebben	zij	
begrip	voor	de	(over)last	op	korte	termijn	die	voorzieningen	nodig	maken.	Op	langere	
termijn	zijn	immigranten	nodig	om	de	vergrijzing	op	te	vangen.	Zonder	immigranten	zou	
de	verzorgingsstaat	afbrokkelen.		

Overigens	kan	worden	gewezen	op	de	golven	van	vluchtelingen,	die	zowel	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	als	na	het	vallen	van	de	muur	West	Duitsland	overspoelden.	Met	deze	
immigranten	ontstond	een	welvaart	waarmee	zowel	Frankrijk	als	Engeland	voorbij	
werden	gestreefd.	De	kop	in	The	Economist	van	4	februari	van	2017	luidt:	“Immigrants	are	
bringing	entrepreneurial	flair	to	Germany”.	In	de	tekst	van	dit	artikel	wordt	gesteld,	dat			
44	%	van	in	2015	nieuwe	ondernemingen	“were	founded	by	people	with	foreign	passports”.	
Duitsland	kan	en	moet	zich	opmaken	voor	werkgelegenheid	op	de	lange	termijn	en	
daarbij	kan	de	verguisde	ambachtsschool	een	stuwende	rol	spelen.		

Denk	voor	werkgelegenheid	aan	de	opvang	van	ouderen,	de	gezondheidszorg,	onderhoud,	
verbouwing,	afbouw	en	vernieuwing	in	de	bouw,	alsmede	aan	vervoer	en	in	het	algemeen	
aan	de	dienstensector.	Volgens	Het	Financieele	Dagblad	(20	mei	2017)	is	het	aantal	
onderhoudsbeurten	in	de	Nederlandse	autowereld	gestegen	van	13,4	miljoen	in	2014	tot	
15,6	miljoen	in	2016.	Gebruikers	van	digitale	apparatuur	kunnen	niet	zonder	de	steun	
van	adviseurs	en	onderhoud	werkers.	In	de	kenniseconomie	kan	innovatie	natuurlijk	niet	
worden	gemist,	maar	dat	is	geen	alibi	om	de	werkers	aan	de	onderkant	van	de	
samenleving	over	het	hoofd	te	zien.	Door	de	Münklers	wordt	bij	de	uitwerking	een	
onderscheid	aangehouden	“auf	drei	Ebenen	von	Staat,	Wirtschaft	und	Zivilgesellschaft.	.	.	
aus	fremden	Deutsche	zu	machen,	ist	ein	langwieriger	und	mühsahmer	Prozess	in	dem	Staat,	
Arbeitsgesellschaft	und	Bürgergesellschaft	zusammen	wirken”	onmisbaar.	Aan	‘die	neuen	
Deutschen’	worden	niet	mis	te	verstane	eisen	gesteld	ten	aanzien	van	Duitse	
cultuurkenmerken,	die	onder	andere	betrokken	zijn	op	de	scheiding	tussen	staat	en	kerk,	
op	mensenrechten	en	op	het	hebben	van	respect,	alsmede	op	het	naleven	van	de	
grondwet.	Aan	de	Islam	worden	geen	blokkeringen	opgelegd.	Het	geloof	wordt	in	
Duitsland	gezien	als	een	persoonlijke	keuze,	die	echter	geen	inbreuk	mag	maken	op	de	
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samenleving.	Zo	past	het	uithuwelijken	niet	in	de	Duitse	cultuur.	Van	de	immigrant	mag	
voorts	worden	verwacht,	dat	hij	of	zij	zich	inspant	om	in	eigen	onderhoud	te	voorzien.	Dat	
zal	bij	culturele	inburgering	meer	kans	maken.	Eerst	als	dit	in	redelijkheid	niet	lukt,	kan	
een	beroep	op	de	overheid	worden	gedaan.	Duitsland	heeft	een	open	samenleving	met	
een	sociale	dimensie	(sociale	markteconomie),	Naar	is	gebleken,	heeft	dit	model	
Duitsland	veel	welvaart	gebracht;	immigranten,	die	zich	weten	aan	te	passen,	kunnen	zich	
aansluiten	op	weg	naar	een	zinvol	bestaan.	

Wat	de	ongelijkheid	in	verschillende	landen	betreft	het	volgende:	de	V.S	heeft	het	hoogste	
nationaal	inkomen	per	hoofd	van	de	bevolking	en	tegelijkertijd	de	grootste	
loonongelijkheid	in	vergelijking	met	de	loonvoet	in	Angelsaksische	en	Europese	landen.	
Wij	merken	op,	dat	in	de	V.S.	de	macro	economische	cijfers	zich	gunstig	ontwikkelden	en	
dat	geldt	nog	meer	voor	Duitsland	met	een	overschot	op	de	begroting,	een	structureel	
surplus	op	de	lopende	rekening	en	een	teruglopende	werkloosheid.	Dat	wil	nog	niet	
zeggen,	dat	de	armoede	onder	de	bevolking	is	uitgebannen.	Zo	is	een	deel	van	de	
bevolking	in	het	eens	zo	rijke	Ruhrgebied	aangewezen	op	voedsel	uit	gaarkeukens	en	er	
zijn	nog	te	veel	huishoudens,	die	niet	zonder	twee	werkkringen	rond	kunnen	komen.	
Kortom	voor	de	strijd	tegen	ongelijkheid	is	ook	in	de	‘rijke’	landen	veel	aanleiding.		Nu	
geldt	niet	voor	ieder	land	de	bewering,	dat	ongelijkheid	arme	mensen	armer	maakt,	
terwijl	de	rijken	tegenovergesteld	rijker	zouden	worden.	In	hun	artikel	
‘Inkomensongelijkheid	in	Nederland:	van	een	mug	een	olifant	maken’,	Economisch	
Statistische	Berichten	(nr.	4749,	2017)	concluderen	Van	Dijk	en	Van	der	Linde,	dat	over	de	
periode	1988	tot	2008	de	Gini-coëfficiënt	in	Nederland,	zoals	eerder	door	ons	opgemerkt,	
stabiel	op	30	bleef	staan.	Bovendien	hebben	deze	auteurs	vastgesteld,	dat	de	
inkomensgroei	in	Nederland	het	sterkst	was	onder	lage	inkomens.	Deze	conclusie	kwam	
evenzo	naar	voren	in	het	eerdergenoemde	WRR-rapport	over	de	middenklasse.	In	dit	
rapport	wordt	onder	meer	vermeld,	dat	de	koopkracht	van	de	hoogste	inkomens	sinds	
1990	met	3,6	%	per	jaar	daalde,	terwijl	die	van	de	laagste	inkomens	met	5,2	%	per	jaar	
steeg.		

Heinrich	Geiselberger	is	de	redacteur	van	een	bundel	Die	grosze	Regression5	(2017),	
waarin	vijftien	grote	denkers	over	de	geest	van	de	tijd	hun	mening	belichten.	Nu	is	het	
hier	niet	de	plaats	om	de	opvattingen	van	iedere	auteur	weer	te	geven.	Wij	volstaan	met	
het	noemen	van	gedachten,	die	bij	verschillende	auteurs	zijn	te	beluisteren.	Het	gaat	over	
de	opkomst	van	autoritaire,	populistische	en	nationalistische	leiders.	Denk	hierbij	aan	
Modi,	die	wij	eerder	noemden,	en	Trump	als	onberekenbaar	staatshoofd,	die	zich	niets	
aantrekt	van	milieu	en	gezondheidszorg.	In	dit	rijtje	horen	ook	Poetin	en	Erdogan	thuis.	
De	ongelijkheid,	gevolg	van	hun	leiderschap,	moet	vooral	worden	gezocht	op	politiek	en	
																																								 																					
5	De	Nederlandse	vertaling	van	de	bundel	luidt:	‘De	Grote	Regressie’,	uitgegeven	door	
Atlas	Contact.	Het	begrip	‘regressie’	heeft	verschillende	betekenissen.	Zo	wordt	in	de	
statistiek	de	techniek	van	regressieanalyse	toegepast.	De	auteurs	van	de	bundel	gaan	uit	
van	de	betekenis	‘terugval	van	de	civilisatie’.	In	die	zin	noemen	zij	onder	andere	de	
toename	van	sociale	en	economische		ongelijkheid,	alsmede	de	opkomst	van	ordinaire	
demagogen.		
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cultureel	terrein.	De	oorzaak	hiervan	houdt	verband	met	de	globalisering	op	
technologisch	en	economisch	terrein.	Door	de	verspreiding	van	technologische	
ontwikkeling	en	productie	missen	genoemde	staatshoofden	macht	en	soevereiniteit.	Die	
is	opgeschoven	naar	cultuur	en	politiek.	Zij	voeren	een	beperking	van	vrije	meningsuiting	
in,	terwijl	ook	de	immigranten	het	moeten	ontgelden.	Zij	schudden	de	last	van	solidariteit	
af.	Volgens	de	Frankfurter	Allgemeine	van	9	juni	2017,	zou	Erdogan	165	journalisten	
zonder	proces	in	de	gevangenis	hebben	opgesloten	en	daarbij	is	het	niet	gebleven.	

Van	de	verschillende	kanten	van	ongelijkheid	noemden	wij	eerder	inkomen,	vermogen,	
macht,	werkgelegenheid,	onderwijs,	solidariteit,	digitalisering,	immigratie	en	armoede.	
Door	de	nationale,	culturele	zuivering	ontstaat	voorts	een	politieke,	culturele	en	sociale	
ongelijkheid	van	grote	omvang.	In	de	landen	waar	die	ongelijkheid	optreedt,	wordt	de	
burger	niet	meer	beschermd	door	de	overheid,	maar	bedreigd.	Tradities,	waarden	en	
stabiliteit	worden	in	die	gevallen	aangetast.	Tot	zover	een	ted	6	genoemd		‘De	grote	
regressie’.	

	

																					

	

																

	

	

																																								 																					
6	‘Ted’	staat	voor	‘Technology	entertainment	design’.	Met	het	woord	‘ted’	wordt	veelal	een	
korte	en	inspirerende	presentatie	beoogd.			


