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vermogen bezit. 2 De Gini-coëfficiënt (een graadmeter voor ongelijkheid 
in inkomen en vermogen) is tussen 2011 en 2017 licht gestegen. 3 

Wat de ideeën van Stiglitz desondanks onderscheidt van die van andere 
economen die aan de bel trekken, is het geloof dat het kapitalisme van 
‘binnenuit’ gered kan worden en de nadrukkelijke rol die de overheid 
hierin zou moeten spelen. Stiglitz heeft het over een progressief kapi-
talisme, ook wel ‘people’s capitalism’ genoemd. 4 Het boek dient in feite 
als een aanzet voor deze nieuwe economie, waarvoor hij zo nu en dan 
lukraak potentiële maatregelen voorstelt, de ene progressiever dan de 
andere. Opvallend: het merendeel van deze voorstellen zou linea recta 
overgenomen kunnen zijn uit een willekeurig verkiezingsprogramma 
van D66. Voorbeelden zijn programma’s voor bijscholing en re-integratie 
op de arbeidsmarkt om werkloosheid tegen te gaan, belastingen op de 
opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens en CO2-heffingen voor 
bedrijven. Hiermee zijn de voorstellen van Stiglitz voor D66’ers groten-
deels bekend terrein. Binnen de Amerikaanse context zijn de ideeën 
van Stiglitz vooruitstrevender dan in Nederland. Zo wordt klimaatver-
andering door Donald Trump nog altijd ontkend, terwijl de Nederlandse 
overheid in 2019 met bedrijfsleven en organisaties het Klimaatakkoord 
heeft gesloten.

Wat zou dit boek de sociaal-liberale lezer dan nog kunnen bieden? Wat 
Stiglitz overtuigend laat zien is dat voor effectief overheidshandelen een 
sterk vertrouwen in de democratische rechtsstaat, omvangrijke inves-
teringen in fundamenteel onderzoek en onafhankelijke media noodza-
kelijk zijn. Hij onderbouwt deze stelling met economische argumenten 
en concrete beleidsvoorstellen. En laat het nu juist de onafhankelijke 
rechtspraak, het onderwijs en de media zijn die zowel in de Verenigde 
Staten als in Nederland, aangevallen worden door radicaal en conserva-
tief rechts. Onlangs noemde de fractievoorzitter van Forum voor De-
mocratie Nederlandse rechters nog ‘activistisch’. Diezelfde partij heeft 
een meldpunt opgericht voor ‘linkse indoctrinatie in het onderwijs’, de 
publieke media vooringenomen genoemd en de NPO bestempeld als ‘een 
instrument van het partijkartel’. Deze aanvallen zijn gevaarlijk omdat, 
zoals Stiglitz expliqueert, juist deze instituties onmisbaar zijn voor het 
creëren van gelijke kansen binnen een menselijk kapitalisme. 

Dit boek is daarom een opfrisser voor het belang van vertrouwen in de 
rechtspraak, goed onderwijs en investeringen in kennisontwikkeling, 
en onafhankelijke media voor het creëren van gelijke kansen. Stiglitz 
maakt de weg vrij voor een sociaal-liberale politiek; het is aan ons om bij 
de volgende verkiezingen de Nederlanders te laten zien hoe progressief 
liberaal beleid zorgt voor gelijke kansen. De economische onderbouwing 
door Stiglitz kan daarbij een zekere houvast bieden. Al met al is dit boek 
voor ieder die zich zorgen maakt over sociale ongelijkheid een goede 
aanzet om zich actief te bemoeien met de toekomst van de (sociaal-)
liberale markteconomie. 1
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Wie is Herman Philipse? ‘Ik kom uit een familie van juristen. 
De eerste president van de Hoge Raad begin 19e eeuw was een 
Philipse, een voorvader, en zijn zoon was advocaat-generaal 
van het Hof in Den Haag en voorzitter van de Eerste Kamer. 
Tijdens mijn studie in Leiden heb ik als lid van het studenten-
bestuur van de juridische faculteit en als hoofdredacteur van 

een studentenblad voor juristen mede gezorgd dat in Leiden de rechts-
winkel werd opgericht en heb er daarna in gewerkt. Zo leerde ik bevol-
kingslagen kennen waar ik tot dan helemaal geen idee van had. Omdat 
ik in Leiden ook wijsbegeerte studeerde, ben ik na mijn doctoraalexa-
mens in Leiden een proefschrift gaan voorbereiden in Oxford, Parijs en 
Duitsland. Na mijn promotie ben ik ergens half jaren tachtig hoogleraar 
filosofie in Leiden geworden. In 2003 ben ik als universiteitshoogleraar 
overgestapt naar Utrecht. Zo heb ik me op allerlei verschillende filosofi-
sche onderwerpen geconcentreerd.’

Hoe uit dat zich? ‘Filosofie is breed vakgebied. Ik dacht dat het ook voor 
het publiek interessant kon zijn om op verschillende domeinen te publi-
ceren en lezingen te houden. In 2003 werd Home Academy opgericht en 
ben ik elk jaar een algemeen college over een brede range aan onderwer-
pen gaan geven voor een algemeen publiek (Studium Generale).’ 

‘Een interessante periode is het doceren in China aan Peking University 
geweest tijdens de verkiezingen van Xi. Een spannende tijd in een inte-
ressant land. De Utrechtse filosofen werken ook samen met de Chinese 

Nadat ik heb aangebeld gaat de deur open en word 
ik persoonlijk door een vriendelijke en hartelijke 
man ontvangen. We kennen elkaar niet maar me-
teen stelt hij voor dat we elkaar tutoyeren. Ik ben 
bij prof. dr. mr. Herman Philipse in de Amsterdamse 
Concertgebouwbuurt. De prachtige woning oogt 
als een paleisje. Na een verontschuldiging voor 
het ontbreken van melk in de koffie gaan we in de 
ruime zonnige woonkamer aan de slag. Het wordt 
een gesprek met een nauwgezette, prudente, ge-
nuanceerd formulerende en bovenal intellectueel 
toegewijde hoogleraar. De spanning tussen weten- 
schap en werkelijkheid zal regelmatig terugkeren.  
 
interview door Piet van Mourik

universiteiten. China heeft alle belang bij uitzenden van studenten  
naar het westen in allerlei vakgebieden. Ze willen alle vooruitgang in  
de wetenschap zich eigen maken.’

Waar liggen je eigen interesses nu? ‘Global warming is er een. Dan de 
Verlichting in de wetenschap en de godsdienst. Hoe we de moraal goed 
moeten begrijpen en of onze vrije wil bestaat.’

Waar zien we bij jou het sociaal-liberalisme terug in al deze brede 
stromingen? ‘Mijn sociaal-liberale overtuigingen vinden ondersteu-
ning bij mensenrechten als een van de morele uitgangspunten van ons 
leven. Het is heel belangrijk dit goed te handhaven in Europees verband. 
Sociaal betekent voor mij dat mensen met financiële, fysieke of mentale 
problemen goed moeten worden onderhouden.’ 

Wat betekent dit in de praktijk? ‘Voorop sta ik voor een welvaartsstaat 
waar de mensen die het moeilijk hebben goed ondersteund worden. 
En dat heeft allerlei gevolgen voor andere politieke onderwerpen. Zo 
kan ik me voorstellen dat wanneer iemand in Afrika hoort wat voor een 
welvaartsstaat we hier hebben dat deze denkt daar wil ik wel leven. Maar 
als we een enorme toestroom uit Afrika zouden krijgen dan gaat de wel-
vaartsstaat failliet. Daarom zijn politieke maatregelen nodig en dat levert 
weer morele problemen op.’

Wat kan de filosofie eraan bijdragen? ‘Bij de enorme grote complexiteit 
van dit soort problemen proberen filosofen alle verschillende punten 
van deze vraagstukken te onderscheiden en daar zo rationeel mogelijk 
mee om te gaan. Vanuit concrete problemen kunnen we adviseren hoe 
dit voor de politiek zou moeten werken. Allerlei morele afwegingen 
moeten zorgvuldig worden gemaakt waar je openlijk en glashelder over 
moet communiceren.’

‘Liberalisme gaat ervan uit dat opvattingen elkaar wel in evenwicht 
zullen houden en dat we op een rationele manier verder komen, 
mensen gelijkwaardig zijn en klassenverschillen zoveel mogelijk 
worden verzoend. David Wootton vraagt zich in Power, Pleasure and 
Profit (2018) af wie bij deze definitie dan nog zorgt voor het algemeen 
belang.’

Welke dilemma’s zie je hierbij voor Europa? ‘Laten we als voorbeeld 
kijken naar het klimaat en de gevolgen op de langere termijn voor de 
immigratie. Op dit moment zitten we op 1 graad Celsius global warming 
door mensenhand veroorzaakt. De verwachting is dat dit aan het eind 
van de eeuw boven de 4 graden zou kunnen zijn. Een van de effecten is 
zeeniveauverhoging. Stel dat al het ijs op Groenland en op Antarctica zou 
smelten. Alleen al het ijs van Groenland zou 7 meter betekenen. Antarc-
tica erbij betekent tussen de 60 tot 80 meter. Al was het maar een stijging 
van 2 meter kort na het 2100 dan wordt de situatie onhoudbaar. De gevol-
gen voor bevolkingsstromen laten zich raden.’

‘ Mijn  
sociaal-liberale 
overtuigingen 
vinden onder-
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als een van  
de morele uit-
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Democratische processen werken traag. Is een 
totalitair systeem zoals China beter in staat 
oplossingen aan te reiken voor problemen waar 
het liberale deel van de wereld mee worstelt? 
‘China moet bedenken of ze om concurrerend te 
blijven niet veel meer vrijheid in China zelf in 
moet voeren. Zij zitten met de lastige afweging 
om enerzijds hun totalitaire stelsel te handha-
ven en tegelijk de vrije competitie mogelijk te 
maken die zorgt voor economische vooruitgang.’

Zou Europa intussen niet moeten werken aan 
het worden van een veel krachtiger werelddeel? 
‘Hartgrondig mee eens. Het zou mooi zijn als 
Europa eensgezind een derde blok zou zijn. He-
laas zien we veel Europese landen in politieke 
moeilijkheden komen. Ik maak me zorgen over 
de verrechtsing maar heb geen directe oplossin-
gen. In mijn optiek zouden de Europese landen 
veel intensiever moeten samenwerken. Een 
van de problemen is dat om beslissingen in de 
Europese Unie te krijgen vaak unanimiteit van alle lidstaten nodig is.’

De adviesraad Internationale Vraagstukken adviseerde in 2008 om op  
basis van praktische arrangementen Rusland deel te laten nemen aan 
vredesoperaties samen met de Europese Unie. Rusland gaf toen te 
kennen in hun grensgebieden te streven naar samenwerken met ‘vriend-
schappelijke democratische buurlanden’. Zou het vanuit veiligheidsoptiek 
nu geen goed moment zijn om als Europese Unie stappen te zetten deze 
uit te breiden naar deelname van Rusland? ‘Het zou goed zijn de samen-
werking te bevorderen met Rusland. Maar intussen hebben ze de Krim 
ingenomen. Ook Rusland moet zich aan bepaalde rechtsnormen houden 
en dat moeten we duidelijk maken. Aan de ene kant is samenwerken 
zeer goed; aan de andere kant wil je dat die samenwerking gereguleerd 
wordt door normen van internationaal recht en als zij deze schenden 
dan moet je duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is.’

De samenleving wordt individueler, technologischer en virtueler. Een 
wereld waarin we elkaar niet meer hoeven te ontmoeten en bovendien 
wordt de wereld steeds kleiner. Hoe gaan we daar mee om?‘Het maakt 
allerlei vormen van beïnvloeding mogelijk die er vroeger niet waren. Het 
is jammer dat het voornamelijk Amerikaanse en Chinese bedrijven zijn. 
Doordat het internationale bedrijven betreft is het internationale recht 
een groot probleem. Hoe internationaal recht te handhaven en te zorgen 
dat de regels die internationaal gelden worden aanvaard is ook een zaak 
waar de EU mee worstelt.’

Is het technisch mogelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen te 
stoppen? ‘Volgens experts – ook volgens recente IPCC-rapporten (Inter-
governmental Panel on Climate Change) – is het technisch mogelijk. Ik 
vind dat je op wereldtopniveau experts moet raadplegen en dan kijken 
wat hun opvatting is. Tegelijkertijd zijn er meer menselijke producten 
die zorgen voor de opwarming zoals veeteelt. Ik ben vegetariër geworden 
voor 99 procent op klimaat gronden.’ 

Wat is er volgens jou politiek nodig? ‘Er bestaat wetenschappelijke con-
sensus dat de opwarming van de aarde van meer dan 1 graad Celsius voor 
90 procent door de mens veroorzaakt wordt. Dat de oorzaken voorname-
lijk fossiele brandstoffen zijn, daar is ook consensus over. Vraagstuk is 
of de langere termijn meer moet wegen dan de kortere termijn. Niet te 
onderschatten is de invloed van het vaak wereldwijd opererende bedrijfs-
leven dat winst maakt op al deze factoren en geen zin heeft dit af te bou-
wen. Als de invloed van bedrijven op politici groter is dan wetenschappe-
lijke experts in de klimaatwetenschap dan zitten we helemaal verkeerd.’

Zijn grote concerns in de praktijk niet invloedrijker? ‘Dat denk ik wel. 
Politici zouden zich veel meer open moeten stellen voor klimaatweten-
schappelijke input ten opzichte van de invloed van bedrijven die lobby-
en. Een van de grootste problemen zijn onze belastingsystemen die met 
elkaar concurreren. Belasting is grotendeels nationaal. Als je belasting 
op CO2-uitstoot wil dan zul je dat allereerst in voldoende mate zowel in 
de Europese Unie als in de nationale belasting tot stand moeten bren-
gen. Daar wordt nu aan gewerkt. Belastingcompetitie is een immens 
probleem. Prioriteit moet uitgaan naar internationale CO2-belastingsys-
temen voor Amerikaanse landen, Europese Unie, Afrika, India en China. 
Op dit moment is een enorme sterke lobby actief van landen die het 
blokkeren met Trump voorop. Daarom ben ik redelijk pessimistisch en  
ik denk niet dat de mensheid de CO2-uitstoot voldoende zal reduceren.’

‘Het boek De dialectiek van de Verlichting wordt door sommigen nogal 
eens aangehaald. Hierin stellen Theodor Adorno en Max Horkheimer 
dat vergaande systematisering ons denken bepaalt. Zo komt het do-
mineren van de natuur, de nadruk op het getal en het feit als middel 
om de wereld te onderwerpen naar voren. Hoewel de Verlichting niet 
tot het Chinese culturele verleden behoort voert China onmisken-
baar een strategie tot systematische beheersing van de wereld.’

Zou dat tot een overheersing kunnen leiden zoals we deze ook in het 
verleden in Europa hebben gezien? ‘De Europese Unie is ontstaan na 
de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. De “Dialektik der Aufklä-
rung” waarnaar je verwijst is geschreven in 1944 en reflecteert op Hitler. 
We mogen hopen dat we niet weer een Hitlerachtige dictator krijgen. 
Intussen gebruikt China zeer geavanceerde technische mogelijkheden 
om iedereen in het gareel te houden en waar hele volksstammen in de 
gevangenis belanden. In het westen word je voor knettergek versleten 
als je in een dergelijk land zou willen leven. De Europese Unie moet heel 
goed nadenken over deze ontwikkeling.’

Herman Philipse · ‘Neem grote beslissingen op grond van wetenschappelijke kennis!’

‘ Politici  
zouden zich 
veel meer open 
moeten stellen 
voor klimaat-
wetenschappe-
lijke input ten 
opzichte van 
de invloed van 
bedrijven die 
lobbyen’ ‘ In mijn  

optiek zouden 
de Europese 
landen veel 
intensiever 
moeten samen-
werken’



129128idee april 2020 Sociaal-liberaal buiten de politiek

Wat betekent het dat door media en politiek steeds vaker wetenschap- 
pelijke onderzoeksuitkomsten opzij worden gezet als een mening? 
‘Dit is een griezelige ontwikkeling die deels komt door internet waardoor 
van alles aan het grote publiek wijs gemaakt kan worden zonder enig be-
wijsmateriaal. Voordat je morele of andere normen oplegt moet je altijd 
eerst kijken hoe de feiten precies in elkaar zitten. Dat kan alleen door de 
methodologische wetenschappelijke verantwoording als uitgangspunt te 
nemen.’

Patrick Chabal beschrijft in zijn boek Africa Works: Disorder as Political 
Instrument over hoe het er in Afrika politiek toegaat. Volgens hem draait 
daar alles om afhankelijkheidsrelaties. Wie het voor het zeggen heeft 
zorgt voor de achterban. Andersom is de achterban aan de machthebber 
schatplichtig. Gaat de vergelijking in Nederland op dat politieke partijen  
van ideologische visionairs verworden zijn tot belangenbehartigers van 
hun eigen groep? ‘Politieke partijen in Nederland zijn natuurlijk zeker 
na de tweede wereldoorlog altijd gemotiveerd door de belangen van hun 
achterban. Zo verdedigt het democratische stelsel belangen van verschil-
lende soorten bevolkingsgroepen. Hopelijk heeft de wetenschap vol-
doende impact om te zorgen dat alle beslissingen ook op grond van goede 
wetenschappelijke kennis worden genomen. En dat is niet altijd zo.’

Wat betekent de visie van Chabal voor onze multiculturele samenleving?   
‘In Europa en ook in Nederland kennen we allerlei immigratiestromen 
die grote invloed kunnen hebben op de toekomst van onze rechtstaat. 
Wij hebben bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid is een 

grondrecht en alleen godsdiensten zijn toe-
gestaan die moordpartijen niet goedpraten of 
propageren. Intussen zijn er allerlei immigran-
tengemeenschappen die oorspronkelijk niet zijn 
opgevoed met liberale waarden. Bij moslims leg 
ik er grote nadruk op dat je niet moet generalise-
ren omdat er vele verschillende soorten mos-
lims zijn. Tegelijkertijd zijn er ook meer extre-
me moslimgemeenschappen die het mogelijk 
achten om andersdenkenden te vermoorden. Bij 
de instroom van allerlei verschillende bevol-
kingsgroepen in Europese landen moet worden 
bewaakt dat deze vanaf begin goed worden opge-
leid tot de democratische waarden die wij delen 
zodat zij zelf deze ook gaan delen.’

Mag ik eruit opmaken dat je eigenlijk zegt dat 
we af moeten van de godsdienstvrijheid in het 
onderwijs? ‘Hierover heb ik me wel uitgelaten. 
Nederland heeft in 1917 besloten om religieuze 
scholen net zo te financieren als andere scho-
len. Ik heb wel eens betoogd dat dit gezien de 
ontwikkelingen geen goed idee is maar aan die 
gedachte ben ik weer gaan twijfelen. Het lijkt me 

belangrijker dat er voldoende regeringscontrole kan zijn op de godsdien-
stige scholen. En dat is meteen een probleem daar we te weinig controle-
maatregelen kennen en toestaan.’

Ons thema dit keer is onderwijs. Wat vind je in dit kader van het weten-
schappelijke niveau van studenten in Nederland? ‘Mensen wetenschap-
pelijk goed opleiden is nodig zodat hun wetenschappelijke geweten 
wordt gevormd. Dus de overheid moet meer investeren in universiteiten 
want er zijn steeds meer studenten gekomen en het budget per student is 
kleiner geworden. We kunnen stellen dat het werk bij universiteiten las-
tiger wordt door het uiteenlopen van aantallen studenten en beschikbare 
budgetten. Een van de gevolgen is dat de staf zich gaat overwerken door 
veel meer werk te verzetten dan waarvoor ze betaald worden. Politiek ga 
er eens echt effectief mee aan de gang zou ik zeggen.’

In onze liberale cultuur staat de vrije wil centraal. Daarover heb je nogal 
een opvatting. Wat is een vrije wil? ‘Hierover heb ik met hersenweten-
schapper Dick Swaab gediscussieerd. Volgens Swaabs redenering bestaat 
vrije wil niet. De processen in onze hersenen hebben we globaal in kaart 
gebracht. Ze werken allemaal statistisch dan wel causaal en vrije wil 
komt er niet in voor. Volgens mij bestaan er bij de mens veel verschil-
lende niveaus van analyse. Als iemand bijvoorbeeld logisch nadenkt dan 
hoop je dat hij geldige argumenten naar voren brengt. Zo hebben we heel 
wat evaluaties gehad van wat we met onze hersenen doen. Als je een taal 
hebt geleerd veranderen daardoor je hersenen. Dit betekent dat je regels 
hebt leren hanteren. De regels maken uit of je iets goed of fout doet net 
als logische regels. Als je deze regels hebt geleerd dan kan het zijn dat 
het een top-down-effect op je hersenen heeft zodat de hersenanalyse 
helemaal geen voldoende verklaring geeft voor wat er in de hersenen 
gebeurt. Daar moet je nou juist de taal en de logica voor begrijpen.  
De gevolgen van Dick Swaab’s visie zijn catastrofaal voor de rechtstaat. 
Als je geen vrije wil hebt dan heb je ook geen moraal en kan je geen straf-
recht toepassen.’

Wat wil je nog meegeven aan D66? ‘Dat ze zich inzetten voor het ver- 
breiden van de noodzakelijke maatregelen om de global warming niet  
uit de hand te laten lopen. Dus dat zijn lange termijnstrategieën waarbij 
we moeten proberen politici wereldwijd aan onze kant te krijgen.’ 1
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