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Andriesen-lezing: ‘Grote nadelen
door financiële ongelijkheid’
ATZE JAN DE VRIES

Dat was gisteravond de boodschap
van directeur Monika Sie Dhian Ho
van de Wiardi Beckman Stichting,
het wetenschappelijk bureau van de
PvdA. Ze verzorgde in café-restau-
rant De Zwarte Haan, aan de voet
van de waddendijk ten noorden van
Sint Jacobiparochie, de vijfde Anita
foar Fryslân-lezing.

Bijna zestig overwegend Friese so-
ciaal-democraten stonden gisteren
op de dijk 1 minuut stil bij Anita An-
driesen, de voor de PvdA zo belang-
rijke gedeputeerde, die in december
2008 is overleden. Ze heeft op de
dijk, waar ze volgens voorzitter Lutz

SINT JACOBIPAROCHIE Toenemen-
de financiële ongelijkheid van
mensen splijt ‘de mienskip’, ver-
zwakt de economie en ondergraaft
de democratie.

‘Als ongelijkheid
te groot wordt,
komen mensen
niet meer mee’

Jacobi van de stichting Anita foar
Fryslân graag kwam om ,,de kop
leech te meitsjen’’, haar eigen monu-
ment gekregen.

Volgens Sie is ongelijkheid, waar
de Franse econoom Thomas Piketti
een spraakmakend boek over heeft
geschreven, een negatieve kracht.
Zelf is ze ook econoom en tijdens
haar studie op de Erasmus Universi-
teit Rotterdam leerde ze dat financi-
ele ongelijkheid innovatie aanjaagt,

goed is voor economische groei en
dat verschillen op termijn vanzelf
minder worden.

Maar dat is niet waar, vindt ze nu.
,,Als ongelijkheid te groot wordt, ko-
men mensen niet meer mee’’, sprak
ze. Die mensen vallen ook econo-
misch buiten de boot, wat nadelig is
voor de consumptieve vraag. ,,Dat
verzwakt onze economie.’’ Ongelijk-
heid leidt bovendien ook tot afgunst
en woede tussen groepen mensen.

Ook voor de democratie pakt on-
gelijkheid slecht uit. Rijken kunnen
democratische processen makkelij-
ker beïnvloeden dan armere groe-
pen in de samenleving. Dan is het
niet meer ‘one man one vote’ maar
‘one dollar one vote’, zei Sie. Vooral
door werkloosheid te bestrijden, bij-
voorbeeld door de belasting op ar-
beid te verlagen, en fatsoenlijke lo-
nen te betalen kan de overheid onge-
lijkheid bestrijden, vindt ze.


