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Thomas Piketty en het kapitaal in de 21ste eeuw 

Henk van Goor, socioloog  
De Franse econoom Thomas Piketty heeft een vuistdik boek geschreven over de ontwikkelingen in de economische 

ongelijkheid in de afgelopen driehonderd jaar. Zijn boek beperkt zich niet tot een historische analyse, Piketty gaat ook 

na welke ontwikkelingen ons in de 21ste eeuw vermoedelijk staan te wachten. Zijn werk is dan ook door sommige 

critici omschreven als tegelijk wetenschappelijk nauwgezet èn politiek visionair.  

Hij constateert dat inkomens en vermogens steeds schever verdeeld raken. We zien de opkomst, in het bijzonder in de 

Verenigde Staten, van supermanagers met zeer hoge inkomens. Als de huidige ontwikkelingen zich in de 21
ste

 eeuw 

verder doorzetten, dan verwacht Piketty de terugkeer van het erfkapitaal (‘renteniers’) als belangrijkste bron voor 

inkomen, belangrijker dan inkomen uit arbeid. De ongelijkheid die hiervan het gevolg is, brengt economisch, sociaal en 

politiek grote, negatieve gevolgen met zich mee. 

De oorspronkelijke, Franse editie is van 2013, maar het boek heeft pas wereldwijd de aandacht getrokken na de 

verschijning van de Engelse vertaling in mei 2014. Ook in de Nederlandse pers is ruim aandacht besteed aan het boek 

en aan de discussies en controverses waartoe het sindsdien aanleiding heeft gegeven. 

Het boek is zonder meer belangrijk, al was het alleen maar omdat het ons het tot nu toe meest volledige en 

genuanceerde overzicht geeft van de lange termijn ontwikkelingen in ongelijkheid, niet alleen in de westerse landen, 

maar wereldwijd. Zijn toekomstverkenningen en de door hem voorgestelde remedies stemmen tot nadenken en 

discussie.  Piketty stelt gangbare economische theorieën ter discussie, en al helemaal de doctrine van het 

neoliberalisme. Om de groeiende ongelijkheid in vermogens en inkomens tegen te gaan stelt hij voor om – naast een 

progressieve inkomstenbelasting – wereldwijd een progressieve belasting op vermogens in te stellen. Alleen op deze 

wijze kan volgens hem de groei in ongelijkheid effectief worden bestreden. 

Henk van Goor bespreekt de belangrijkste uitkomsten van Piketty’s boek. Tevens besteedt hij aandacht aan de 

ontwikkeling van de ongelijkheid in Nederland en aan de discussies die rond het boek zijn ontstaan. 
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Dr. Henk van Goor, socioloog, was tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich in onderwijs en onderzoek vooral bezig gehouden met thema's als 
collectieve actie, macht en invloed, maatschappelijke ongelijkheid, sociale problemen en afwijkend gedrag, 
overheidsbeleid, verzorgingsstaat en de kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
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