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MARTIN WOLF
Wie? Hoofdeconoom en
commentaarschrijver
Financial Times. Adviseerde
bij belangrijke hervormingen
in Britse financiële sector.
Wat? De vraag aanzwenge
len terwijl de armen steeds
armer worden, het is een on
mogelijke combinatie.

vooruitzicht op een stijgende vraag. En net
toexport zal er wellicht ook niet komen,
andere landen willen namelijk ook hun
economie aanzwengelen door meer uit te
voeren.

2. Het Amerikaanse onderwijs is sterk ach
teruitgegaan. De VS zijn het enige hogein
komensland waar de 25 tot 34jarigen geen
beter onderwijs hebben genoten dan de
groep 55 tot 64jarigen. Dat komt deels
doordat andere landen de VS hebben inge
haald, want ooit waren de VS pioniers en
wilden ze al vroeg zo veel mogelijk jongeren
naar het hoger onderwijs sturen. Een ande
re reden is dat kinderen uit achterstandsge
zinnen het moeilijk hebben om hogere stu
dies af te maken.

BURGERSCHAP

Behalve de economische kosten, eist de stij
gende ongelijkheid ook een maatschappe
lijke tol. Die is hoger dan gedacht: het gaat
om de uitholling van het nationale ideaal
van gedeeld burgerschap. Volgens het
S&Prapport is het aantal afgestudeerden
bij de generatie geboren in de vroege ja
ren 80 slechts met 4 procent gestegen ten
opzichte van de generatie geboren in het
begin van de sixties. Bij de welvarendste ge
zinnen was dat percentage voor dezelfde
periode gestegen met 20 procent. Helaas
zijn vandaag de kansen om op de maat
schappelijke ladder te stijgen zonder een
diploma hoger onderwijs bijzonder klein.
Dat maakt dat kinderen uit welvarende mi
lieus nagenoeg zeker welvarend blijven en
de kinderen uit arme families nagenoeg ze
ker arm.
Dat is niet alleen een probleem voor wie
zijn talenten niet kan ontwikkelen. Het on

de prijzen op te drijven van activa die zich
uiteraard in een verpletterende hoeveel
heid bij de rijkste vermogens bevinden.

VRAAG EN SCHOLINGSGRAAD

De rapporten zien twee belangrijke econo
mische gevolgen van de stijgende onge
lijkheid: een zwakke economische vraag en
de scholingsgraad die tergend traag ver
hoogt.

1. De zwakke economische vraag is te ver
klaren door het volgende. Voor de crisis uit
brak hebben veel gezinnen leningen afge
sloten omdat ze niet konden meeprofiteren
van de stijgende lonen. Vastgoed werd ook
almaar duurder, dus ze hadden geen andere
keuze. Op het einde van 2007 piekte de
schuld op 135 procent van de beschikbare
inkomens.
Toen kwam de crash. Opgezadeld met gi
gantische schulden en niet bij machte om
bijkomende leningen af te sluiten, zagen de
mensen met een laag inkomen zich genood
zaakt om minder uit te geven. De financie
ringsmarkt, hoofdzakelijk bestaande uit
kredietlijnen gewaarborgd door hypothe
ken, stortte in. Het gevolg was een uitzon
derlijk zwak herstel van de consumptie
vraag.
Het heeft geen zin om roekeloos geld te le
nen aan mensen die het zich niet kunnen
veroorloven. Anderzijds zal de economie
niet snel opflakkeren zonder dat er eerst
een herverdeling van het inkomen naar de
consumenten stroomt. Of de economische
vraag zou uit een andere hoek moeten ko
men, alleen is het de vraag waar die hoek
zich dan wel bevindt. De overheidsuitgaven
zijn vergrendeld. Bedrijfsinvesteringen
staan op een laag pitje want er is nauwelijks

zijn volgens Morgan Stanley onder meer:
het groeiende aantal slechtbetaalde en on
zekere jobs voor laaggeschoolden, de toe
name van bonussen voor de hooggeschool
den en het feit dat belastingen en over
heidsuitgaven minder herverdelen dan een
aantal decennia geleden. Daardoor ston
den de VS in 2012 op nummer 1 in de lijst
van hogeinkomenslanden met het grootste
aantal slechtbetaalde jobs, aldus de Oeso.
Daarbij komt dat de armste 20 procent in
2010 slechts 36 procent van de overheids
uitkeringen heeft ontvangen, terwijl dat in
1979 nog 54 procent was.

Verwacht wordt dat in begrotingsjaar 2015
de schatkist 32 procent van haar inkomsten
zal halen uit degressieve belastingen op
loon, iets wat de armen verhoudingsgewijs
meer kost dan de rijken, terwijl 46 procent
komt van de federale personenbelastingen,
die meer ten laste zijn van de grootverdie
ners.
Spelen ook een belangrijke rol: de enorme
stijgingen van het loon van kaderleden en
de verschuiving van inkomsten uit werk
naar inkomsten uit kapitaal. Met haar poli
tiek heeft de Federal Rerserve steeds de be
ter gegoeden bevoordeeld. Zo probeert ze

Wie wil weten hoe groot de impact is van
maatschappelijke ongelijkheid op de eco
nomie, neme een paar stalen in het proef
station dat de VS heet – het belangrijkste
hogeinkomensland met terzelfder tijd de
grootste ongelijkheid. Hij zou vaststellen
dat de metingen alarmerend zijn. Dit zorg
wekkende besef is nu ook doorgedrongen
tot instellingen die je niet zo meteen op so
cialistische ideeën zou betrappen. Stan
dard & Poor’s en Morgan Stanley zijn het er
in hun beider rapporten over eens dat de
ongelijkheid niet alleen stijgt maar dat ze
ook een verwoestende impact heeft op de
economie van de VS.
Volgens de Federal Reserve ontvingen de
3 procent rijksten ongeveer 30 procent van
de totale inkomsten in 2013. De volgende 7
procent kreeg net geen 17 procent. Dat bete
kent dat er voor de overige 90 procent van
de bevolking nog iets meer dan de helft
overbleef. De rijkste 3 procent was ook de
groep die sinds de jaren negentig stelselma
tig het inkomen heeft zien toenemen. Het
mediaan gezinsinkomen is sinds 2010 ge
daald, het gemiddelde gezinsinkomen is
daarentegen gestegen. De ongelijkheid
neemt dus almaar toe. Oorzaken daarvan

DE VERWOESTENDE KRACHT VAN ONGELIJKHEID

De kostprijs van de kloof

Enorme verschillen
tussen rijkdom en
macht hebben ons land
al eerder ondermijnd.
Het kan ons vandaag
opnieuw overkomen.

Als je concreet wil zien hoe ongelijkheid een maatschappij en een economie aantast, moet je je blik naar de Verenigde Staten
richten, schrijft MARTIN WOLF. Wie niet beseft dat je daar vroeg of laat een prijs voor betaalt, moet dringend ontwaken.

nen, dat is de volledige mannelijke bevol
king van Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven
en Hasselt bij elkaar opgeteld. Verschillen
de journalisten merkten op dat in het noch
tans lijvige rapport van de Nationale Bank
nergens werd uitgelegd hoe ze aan zo’n gi
gantisch getal was gekomen. Donderdag
liet de Nationale Bank opnieuw van zich
horen. Ze had de cijfers dan toch niet zelf

berekend, want in België bestond er geen
onderzoek. Dus had ze zich gebaseerd op
Nederlandse cijfers.
Maar ook die tweede versie van de feiten
klopt niet. We beschikken wel degelijk over
recente, wetenschappelijk onderbouwde
cijfers over prostitutiebezoek, toch zeker
voor Vlaanderen. In 2012 werd door de uni
versiteiten van Gent en Leuven een groot
schalige bevolkingsstudie opgezet rond
seksualiteit (Sexpert). Daaruit blijkt dat
14 procent van de volwassenen mannen
ooit naar een prostituee is geweest. 3,5 pro
cent had dat minstens één keer gedaan in
het halfjaar voor de bevraging. Hoe fre
quent die laatste groep prostituees bezoekt,
weten we jammer genoeg niet. Maar dat ze
niet allemaal vijftien keer per jaar gaan, is
zeker. Ik denk dat als we er van uitgaan dat
2 procent van de Vlaamse mannen maande
lijks een prostituee bezoekt, we een stuk
dichter bij de realiteit zitten, en waar
schijnlijk nog altijd aan het overschatten
zijn.

Volgens een schatting van de Nationale
Bank gaat één op de tien Belgische mannen
vijftien keer per jaar naar een prostituee
(DS 1 oktober). Hoe ze aan die cijfers ko
men, weten we niet. Het is in ieder geval
niet op basis van Vlaamse of Nederlandse
wetenschappelijke studies. Die cijfers lig
gen minstens vijf keer lager.
Europa vraagt sinds kort aan zijn lidstaten
om de omvang van de illegale economie te
berekenen. Prostitutie is één van die secto
ren, naast drughandel en smokkel. Om zich
van die taak te kwijten heeft onze Nationale
Bank een hypothese gemaakt over het pros

titutiebezoek, naar verluidt ‘gestaafd op ba
sis van diverse beschikbare bronnen, zoals
de bevolkingsstatistieken, het algemene
prijsniveau, wetenschappelijke studies en
studies van hulporganisaties’.

Twee procent is realistischer

Het resultaat van hun inspanningen deed
bij nogal wat mensen de wenkbrauwen
fronsen. En terecht. Want als de hypothese
van ‘één op de tien, vijftien keer per jaar’
klopt, dan zou meer dan een half miljoen
mannen ongeveer elke drie weken een
prostituee bezoeken. Een half miljoen man

Zo vaak naar een prostituee gaan doen we nu ook weer niet

Als het zou kloppen dat
één op de tien mannen
naar de hoeren gaat,
zou dat evenveel zijn
als de volledige
mannelijke bevolking
van Antwerpen, Gent,
Brugge, Leuven en
Hasselt

Liefst een half miljoen Belgische mannen zoekt
al eens zijn toevlucht tot de betaalde liefde –
althans, dat beweert de Nationale Bank.
Dat is een serieuze overschatting, zegt
ALEXANDER WITPAS.
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overkomen.
Diegenen die deze bekommernissen niet
delen, laten maar beter doordringen dat we
die economische prijs hoe dan ook betalen.
Tussen de ‘slepende stagnatie’ van de eco
nomische vraag, waar de vroegere Ameri
kaanse minister van Financiën Lawrence
Summers naar verwees, en de verschuivin
gen in de verdeling van het inkomen be
staat er een nauwe samenhang.
Terzelfder tijd is de onderwijsachterstand
die generatie op generatie wordt doorgege
ven ook een groeiende handicap voor de
economie. Een economie met een versla
ving aan schulden en een kwakkelend on
derwijs heeft niet de fraaiste toekomst in
het verschiet.

© The Financial Times

vermogen om de kwaliteit van het onder
wijs te verhogen is heel waarschijnlijk ook
een obstakel voor het succes van de econo
mie op lange termijn. Alleen al door zijn
hoger diploma kan iemand zich dingen per
mitteren die een ander niet heeft. De hoger
opgeleiden doen het dus beter omdat ze de
zero sum game gewonnen hebben. Maar als
iedereen beter opgeleid is, kan ook ieder
een een hogere welstand krijgen.
De zwaarste prijs die we betalen voor de
stijgende ongelijkheid is het nationale ide
aal van gedeeld burgerschap dat wordt uit
gehold.
Omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof
de grondwet naar de wensen van de pluto
craten plooit, komen de politieke funda
menten van het gelijkheidsbeginsel van de
republiek in gevaarlijke wateren terecht.
Enorme verschillen tussen rijkdom en
macht hebben ons land al eens eerder on
dermijnd. Het kan ons vandaag opnieuw

Zo vaak naar een prostituee gaan doen we nu ook weer niet

Mol, Daphne Deckers, Roy Donders,
Irene Moors, Albert Verlinde.
‘Veel leegte, glamour en gebabbel’, al
dus een commentator in NRC Han
delsblad deze week. Om in hetzelfde
stukje meteen de jarige zender te prij
zen (naast ‘veel en vaak goed gemaakt
amusement’ ook een ‘voortreffelijk,
strikt onafhankelijk televisiejour
naal’) en te besluiten: ‘Commerciële
tv is een aanwinst voor de burger, als
kijker en consument.’
Want dit is misschien wel het opval
lendst aan de 25ste verjaardag van de
Nederlandse commerciële televisie:
dat de media die klassiek de ‘hoge’
cultuur in het vaandel voeren met zo
veel sympathie en bewondering over
RTL schrijven. De gevreesde NRCtv
recensent Hans Beerekamp (naar ei
gen zeggen ‘een middelbare witte
man met een gezonde reserve tegen
emoties’) prees het ‘maatschappelijk
en economisch vernuft, het innovatief
vermogen en de uitstekende nieuws
redactie’. Die lofzang staat behoorlijk
in contrast met wat NRC bij de tiende
verjaardag constateerde, namelijk dat
RTL ‘slechts bedroevend weinig
moois’ had opgeleverd.

Ook het conservatieve Elsevier be
sloot vorige week een warm stuk over
de 25ste verjaardag met: ‘RTL heeft
zich laten kennen als een commerci
eel succesvol, innovatief, maatschap
pelijk invloedrijk bedrijf dat met ge
zond populisme de gewone Nederlan
der weet te boeien, te informeren en
te amuseren.’
Op die manier wordt deze verjaardag
een gebeurtenis die vooral de vinger
legt op de zere plek bij de publieke
omroep. Die wil maar niet beseffen
dat brede, op de massa georiënteerde
televisie sinds 1989 doelmatig door de
vrije markt wordt aangeboden en die
blijft (met programma’s als Boer zoekt
vrouw) de concurrentie aangaan op
het verkeerde terrein – in plaats van
zich te richten op nieuws, opinie en
cultuur. Dat is, gelukkig maar, een de
bat dat niet exclusief in Nederland
wordt gevoerd. Maar ook in het
Vlaams Parlement, aan de Reyerslaan
en aan de Medialaan.

De publieke omroep
wil maar niet
beseffen dat brede,
op de massa
georiënteerde tv
sinds 1989 door
de vrije markt
wordt aangeboden

Wie tegenwoordig in Nederland in de
late avond nog een uurtje actualiteit
wil meepikken, kan op twee plekken
terecht. Op de Nederlandse Publieke
Omroep 1 (NPO1) bij Pauw, waar Je
roen Pauw – dit seizoen voor het eerst
zonder zijn jarenlange kompaan Paul
Witteman – zijn gasten ontvangt. En
bij RTL Late Night, waar Humberto
Tan aan zijn tafel praat met mensen
‘uit de wereld van entertainment,
sport en politiek die midden in het
nieuws staan’ (zo formuleert de web
site het althans).
Op de publieke omroep kom je terecht
in een wat relaxte clubsfeer waar, eer
gisteren opnieuw, voornamelijk man
nen van middelbare én hogere leeftijd
zitten te keuvelen. Vakman Jeroen
Pauw doet hard zijn best, maar de
spanningsboog ontbreekt. Het pro
gramma duwt je langzaam je bed in.
Bij ‘de commerciëlen’, zoals men bij de
publieke omroep de zenders RTL en
SBS graag bestempelt, schuif je aan
bij een vrolijke tafel waar spanning en
plezier in de lucht hangen en onder
werpen scherper worden behandeld.
Humberto Tan houdt je net dat kwar
tiertje langer uit je bed. Pauw trok vo
rige donderdag net geen half miljoen
kijkers (de helft van wat hij en Witte
man minder dan twee jaar geleden als
normaal beschouwden). Tan wist 1,1
miljoen mensen te boeien.
Beter kan je de toestand van de Ne
derlandse televisie niet illustreren, op
de dag dat de commerciële televisie in
dit land haar 25ste verjaardag vierde.
Die commerciële televisie groeit en
bloeit en trekt veel kijkers (in de kijk
cijfertop van de verjaardag, donder
dag 2 oktober, staat het Journaal van
de publieke omroep op de eerste plek,
maar daarna volgen zeven RTLpro
gramma’s), terwijl het publiek bestel
meer dan ooit worstelt met zijn iden
titeit.
Je had je dat succes van RTL niet kun
nen voorstellen, toen de commerciële
televisie in 1989 van start ging – overi
gens tot afgrijzen van het CDA, pre
mier Lubbers en heel wat moraalrid
ders die voorspelden dat seks en ge
weld van het scherm zouden druipen.
Dat medeoprichter Ruud Hendriks
toen zei: ‘Als ze morgen de hele dag
bloemkolen willen zien, krijgen ze de
hele dag bloemkolen’, hielp overigens
bepaald niet om de vrees voor pulp
televisie weg te nemen.
Omdat Vlaamse commerciële omroe
pen niet via de kabel naar Nederland
komen, hebben Nederlandse kijkers
geen benul van het bestaan van om
roepen als VTM en Vier. Omgekeerd is
het in Vlaanderen niet mogelijk om
RTL te ontvangen via Telenet of Bel
gacom. En dat is nu juist de zender
waar programma’s als Big brother,
Goede tijden, slechte tijden, The Voice
of Holland, Idols en RTL Boulevard
het licht zagen. De échte BN’ers van
dit land worden geboren in het war
me moederhuis van RTL: Linda de

TUSSEN GRACHT
EN GORDEL

DE HELE DAG
BLOEMKOLEN

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur
van NRC Handelsblad. Zijn column
verschijnt tweewekelijks op zaterdag.

PETER VANDERMEERSCH

CORRECTIES & AANVULLINGEN

Bedrijfswagens. Volgens cijfers van de FOD Mobiliteit en Febiac reden in ons
land eind 2013 geen 722.000 maar 1,1 miljoen bedrijfswagens rond, op een totaal
van 5,4 miljoen personenwagens. (DS 2 oktober). Dat is 20 procent van het wagen
park, en niet 41 procent. De bedrijfswagens maken wel 49 procent uit van de
nieuw ingeschreven wagens.

En hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse
cijfers waarop de Nationale Bank zich zou
gebaseerd hebben? Gaan Nederlandse
mannen dan zoveel vaker naar een prosti
tuee dan Vlaamse? Niet echt. Uit de cijfers
van het landelijk onderzoek ‘Seksuele ge
zondheid in Nederland 2006’ blijkt dat 3,6
procent van de Nederlandse mannen een
prostituee bezocht in het halfjaar voor de
bevraging. Er is dus bijna geen verschil met
de Vlaamse cijfers.

Junk science

Waarom de Nationale Bank geen gebruik
heeft gemaakt van bovenstaande data is
een raadsel. De cijfers staan gewoon op het
internet, en iedereen die van ver of dichtbij
het beleid rond seksualiteit volgt, had hen
ernaartoe kunnen leiden.
Ik neem aan dat één en ander nog kan wor
den gecorrigeerd, maar dit was beter nooit
gebeurd. Het is zo al moeilijk om een ratio
neel, maatschappelijk gesprek te voeren
over sekswerk. En een van de redenen daar

voor is nu juist dat de informatie die circu
leert veel te vaak gebaseerd is op junk scien
ce.
Het internet is bezaaid met emotionele me
ningen die worden verkocht als ‘feiten’,
anekdotes die worden verkocht als ‘data’ en
schattingen waarmee je prima campagne
kunt voeren, maar die vanuit wetenschap
pelijk oogpunt kant noch wal raken. Dat
sommige belangengroepen zich tot dat
soort praktijken laten verleiden, is ellendig,
maar nog enigszins te verwachten. Een ge
renommeerde overheidsinstelling als de
Nationale Bank moet beter kunnen.

Alexander Witpas
Criminoloog en seksuoloog.
Hij is woordvoerder van de
Vlaamse Vereniging voor Sek
suologie. Hij schrijft dit stuk
in eigen naam.


