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De discussie over de koers 
van de sociaal-democratie, 
die deze maanden in de 
Partij van de Arbeid wordt 
gevoerd, zou men kunnen 
beschouwen als een test-

economen 
Een antwoord aan 

Van der Ploea en 

Keuzenkamp 

open debat over de koers 
van de PvdA. Die weerzin 
is de afgelopen maanden 
niet echt verdwenen. De 
PvdA-bewindslieden heb
ben zich niet of nauwelijks 

case . 
Is de PvdA in staat om 

in het debat over de drie 
rapporten gemengd. Dat 

het dragen van regerings
verantwoordelijkheid te 
combineren met een gron
dig debat over haar politie
ke programma - en niet 
alleen het programma dat 
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in 1998 van kracht wordt? Is het mogelijk om vrij
elijk en niet-vrijblijvend te discussiëren over de 
pro's en contra's van lastenverlichting, over de 
basisbaan versus het basisinkomen, over het milieu, 
over Europa, over de collectieve sector en hoe 
groot die moet blijven? 

Het antwoord op die vraag luidt niet bij voor
baat bevestigend. 'Misschien', schreef ik in het 
voorwoord van De wonderbaarlijke teruskeer van de 

solidariteit, 'zijn de technocratisering en de profes
sionalisering van de politiek (door alle partijen 
heen) wel zo ver voortgeschreden, dat het voeren 
van zo'n debat eigenlijk nooit meer gelegen komt.' 

Inmiddels kunnen we, met het PvdA-congres van 
februari in het vooruitzicht, een eerste balans op
maken. De afgelopen maanden is gebleken dat de 
behoefte in de PvdA aan een inhoudelijk debat 
groot is. Er is, aan de hand van drie rapporten ('De 
PvdA en de stad', 'De sociale staat van Nederland' 
en mijn eigen discussiestuk) intensief gediscus
sieerd. Dat heeft tal van serieuze bijdragen opgele
verd - van afdelingen, werkgroepen in de PvdA, 
van de Eerste-Kamerfractie en van de PvdA-fractie 
in het Europese Parlement (zie het december-num
mer van s&.P). 

Er zijn echter ook minder positieve ontwikke
lingen te melden. Deze zomer stond de Haagse 
PvdA-top, zacht gezegd, niet te springen om een 

Eerst-Kamer- en de Euro
fractie) achterwege. Een 

verzoek om in s&.P op de rapporten te reageren, 
werd afgewezen. 

Verder stelt de resolutie die het PvdA-bestuur, 
op basis van het debat in de partij, voor het a.s. con
gres heeft opgesteld, ronduit teleur . Het stuk bevat 
een (niet-amendeerbare!) lofzang op het kabinets
beleid, houdt geen rekening met de kritische noten 
die in de partij over, bijvoorbeeld, de lastenverlich
ting zijn gekraakt, en concentreert zich sterk op het 
bestrijden van langdurige werkloosheid (de 'basis
baan') en ruimtelijke segregatie. De mogelijkheden 
en problemen van internationale samenwerking, de 
milieuproblematiek, democratisering van het open
baar bestuur, en andere thema's die in het verkie
zingsprogramma nog een belangrijke plaats inna
men, komen niet af nauwelijks ter sprake. 

En tenslotte moet worden vastgesteld dat 'paar
se' economen als Riek van der Ploeg (financieel 
woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA) en Hugo Keuzenkamp (econoom aan de 
Katholieke Universiteit Brabant) weliswaar uitvoe
rig op 'De wonderbaarlijke terugkeer van de solida
riteit' hebben reageerd, maar dat ze het debat dat ik 
wilde aanzwengelen, voornamelijk hebben ontwe
ken. Inhoud en toonhoogte van ~un bijdragen leken 
er vooral om gericht om mij als vertegenwoordiger 
van 'nostaligisch links' te (dis)kwalificeren. 

Of de PvdA de bedoelde test-case zal doorstaan, is 
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dus nog maar de vraag. Veel zal afhangen van de 
mate en de vorm waarin het debat over de koers 
van de partij kan worden voortgezet, en van de uit
spraken die het PvdA-congres op 1 o februari doet. 

In onderstaande zal ik ingaan op de frontale kri
tiek die Van der Ploeg en Keuzenkamp op mijn dis
cussiestuk hebben geleverd. Ik hoop aan te tonen 
dat die kritiek eigenlijk als een boomerang bij hen 
terugkomt. Ze leveren beide het bewijs dat de 
marktideologie die ik kritiseer, en waarvan ze het 
bestaan ontkennen, springlevend is; en illustreren 
ongewild de gevaren van een 'economistische' visie 
op politiek en samenleving. 

Amona the helievers 
Er is, ook in ons land, een tijd' geweest waarin 'de' 
markt-economie fundamenteel ter discussie stond. 
Vroeger droomden sociaal-democraten van een 
samenleving waarin de markt zou zijn afgeschaft en 
de produktie onder democratische controle van de 
bevolking zou staan. 

Die utopie is inmiddels, op een korte herople
ving in de jaren zestig en zeventig na, allang verla
ten. De sociaal-democratie in West-Europa heeft 
zich in overgrote meerderheid tot de 'gemengde' 
economische orde bekeerd - en had ook alle reden 
om dat te doen. De markt vraagt om bijsturing en 
oriëntatie, maar kan in een open, economisch ont
wikkelde en democratisch georganiseerde samenle
ving niet gemist worden. Ze kan ook zeer wel 
behulpzaam bij het hervormen en 'afslanken' van 
de (soms fors uitgedijde) collectieve sector. 

Maar ook wie minder overtuigd is van de zege
ningen van de markt-economie, zal moeten erken
nen dat ze een realiteitis - en dat, anno 1995, meer 
dan ooit. Wie sociale hervormingen nastreeft resp. 
bestaande verworvenheden wil verdedigen, is wel 
gedwongen om met de logica van een ontwikkeld 
kapitalistisch systeem rekening te houden. Tot die 
logica behoren onder meer een tendens tot interna
tionalisering van de produktie; een liberalisering 
van kapitaal- en goederen-markten; en de opkomst 
van nieuwe groei-kernen in de w reldeconomie. 

Daarmee is 'de' markt-economie niet kritiek
loos aanvaard. Markt-economieën zijn er in soor
ten; sociaal en minder sociaal. Versterking van de 
markt-economie impliceert lang niet altijd: 'meer' 
markt' op de meest uiteenlopende terreinen. De 
sociaal-democratie, groot geworden met de sociale 
beteugeling van het kapitalisme (en met alle sociale 
en economische successen die daaruit zijn voortge-

komen), dient zich voortdurende de volgende vra
gen te stellen: 

- is een hervorming van de verzorgingsstaat in 
economisch-liberale richting onvermijdelijk; 
laten de internationalisering van de economie en 
het daaruit voortvloeiende machtsverlies ons 
geen andere keus?; 
- en voor zover er beleidsmarges overblijven 
die men vrijelijk benutten kan: is zo'n liberalise
ring (verlaging van de collectieve lastendruk, 
minder overheid, flexibilisering van de arbeids
markt) wenselijk? Vormt ze de beste manier om 
de economie op langere termijn te versterken 
en ernstige problemen als de langdurige werk
loosheid te bestrijden? 

Kenmerkend nu voor de zogenaamde 'markt-ideo
logie', die ik in 'De wonderbaarlijke terugkeer' kri
tiseer, is dat zij beide vragen ronduit bevestigend 
beantwoordt - en zelfs het onderscheid tussen die 
vragen laat vervagen. Niet alleen dient de verzor
gingsstaat onverwijld aangepast te worden aan de 
veranderde internationale economische verhoudin
gen (dat zou inderdaad het geval kunnen zijn, hoe 
hoog de prijs ook is die daarvoor in s<;>ciaal en ander 
opzicht betaald wordt); maar het is, los van die 
noodzaak, ook nog eens de best denkbare weg die 
we kunnen inslaan. 

Kortom: meer markt moet, en als het niet hoef
de, zouden we er toch voor moeten kiezen. Een 
wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden
maar daar is het dan ook een ideologie voor. 

Riek van der Ploeg en Hugo Keuzenkamp betonen 
zich, in hun respectievelijk reacties op mijn discus
sie-nota, ware representanten van deze markt
ideologie. Lang niet alles wat ze schrijven hoeft te 
worden verworpen. Maar wat hen parten speelt is 
de genoemde neiging om de markt voortdurend als 
patent-oplossing aan te prijzen; en om analyse en 
politieke voorkeur, 'is' en 'ought', onontwarbaar 
door elkaar te laten lopen. Mijn kritische vragen 
over het beleid van de afgelopen tien à vijftien jaar 
beantwoorden ze met de zekerheid van gelovigen. 

Neem Keuzenkamp's artikel in het december
nummer van s&.J:>. In 'De wonderbaarlijke terug
keer' zou ik een 'achterhaalde agenda' formuleren 
respectievelijk 'achterhoedegevechten' leveren, 
'windmolens' bestrijden en een 'fata morgana' 
najagen. Halverwege zijn verhaal merkt de Til
burgse econoom zelfs, zonder een spoor van ironie, 



op dat 'het eigenlijk zonde (is) dat bovenstaande 
paragraaf geschreven moest worden; de discussie 
over het belang van gezonde overheidsfinanciën en 
het betaalbaar maken van laagbetaald werk hadden 
we wel gehad, dacht ik eigenlijk.' En dan, met de 
zekerheid dat het dolende schaap weer bij de kudde 
terug zal keren: 'En eigenlijk denk ik dat Kalma het 
met veel van het bovenstaande eens is.' 

Typerend is ook Keuzenkamp's reactie op mijn 
suggestie dat het huidige lastenverlichtingsbeleid 
(waarover straks meer) veel wegheeft van een hype; 
en dat het debat onder economen over arbeidskos
ten en werkgelegenheid nog lang niet beslecht is -
getuige bijvoorbeeld de in de vs opgelaaide discus
sie over (verhoging van) het minimumloon. 
Keuzenkamp is er snel bij om ook maar de gedachte 
aan een debat daarover de kop in te drukken. 
'Helaas moet ik Kalma uit zijn droom helpen. Het 
bewuste onderzoek (van Card en Krueger) blijkt bij 
nadere beschouwing te berusten op selectieve 
data.' Niets anders dan een vergissing dus - en dat 
terwijl in Nederland zelf gerenommeerde econo
men elkaar in de haren vliegen over de effecten van 
het kabinetsbeleid. 1 

Van der Ploeg tapt uit hetzelfde vaatje. Volgens 
hem houd ik een 'ouderwets verhaal' en spreek ik 
ten onrechte over een markt- en globaliseringsideo
logie. 'Alsof het om zaken gaat die we kunnen 
tegenhouden. Dat is niet zo.' (NRC Handelsblad, 2 

november I 995). In zijn uitvoerige artikel in de 
Volkskrant van 27 oktober schildert hij mij af als een 
'utopist', die een 'sympathiek' (verderop in het 
stul<: 'ogenschijnlijk sympathiek') verhaal houdt, 
maar die, zo moet de lezer wel concluderen, eigen
lijk niet goed bij z'n hoofd is. Van der Ploeg: 
'Kalma's utopie klinkt prachtig, maar is onbetaal
baar en gaat uiteindelijk ten koste van een gezonde 
economie en de werkgelegenheid.' 

En, alsof hij nog niet duidelijk genoeg was 
geweest: over het primaat van de markt versus de 
rol van de overheid 'voert Kalma een Neander
thaler-debat'. 

1. Vergelijk bijvoorbeeld Flip de Kam, 
'Dubbelspel met werklozen', in: N R c 
Handelsblad, 31 oktober 1995. De Kam 
zet grote vraagtekens bij het lastenver
lichtingsbeleid van het kabinet. 'Via een 
samenspel van ingewikkelde regelingen 
wordt (nu weer) een miljard gulden naar 
werkgevers gesluisd, zonder dat enige 
zekerheid bestaat over de banengroei als 

Voorbij Nieuwe Statenzijl 
Dergelijk spierballen-vertoon gaat zelden samen 
met een genuanceerde weergave van het standpunt 
van betrokkene. Die regel doet zich ook hier gel
den. Beide economen geven de strekking van 'De 
wonderbaarlijke terugkeer' gebrekkig tot slecht 
weer, en betonen zich luie, op het eigen gelijk 
gefixeerde lezers. 

Zo vat Van der Ploeg de stand van zaken in het 
debat over markt en overheid als volgt samen. 
'Kalma wil meer overheid en minder markt, de 
vvowil minder overheid en veel markt en ik pleit 
voor èn meer markt èn meer overheid.' Het gaat 
'om het zoeken naar nieuwe evenwichten.' (N RC 

Handelsblad, 2 november I 995). Waarmee het 
PvdA-Kamerlid zich gerieflijk in het midden pos
teert, en wel met gebruik van een formulering 
('nieuwe evenwichten') die hij rechtstreeks aan 'De 
wonderbaarlijke terugkeer' ontleent. 

Ik pleit, anders dan Van der Ploeg suggereert, in 
mijn discussienota dan ook niet voor 'meer over
heid', maar kritiseer slechts een doorschietend 
markt-denken. Evenmin ga ik uit van een tegenstel
ling tussen markt en staat. Integendeel, die tegen
stelling is 'niet alleen op historische gronden aan
vechtbaar (de staat ging aan de markt vooraf; de 
expansie van de markt-economie ging doorgaans 
vergezeld van een groeiende staatsinterventie), 
maar staat ook een goed begrip van een moderne 
markteconomie in de weg.' (De wonderbaarlijke 
terugkeer, p. 7 I). 

Een dergelijke foutieve voorstelling van zaken is 
bij Van der Ploeg schering en inslag. Hij verwijt me 
inconsistentie omdat ik me in Het socialisme op sterk 
water (I 9 8 8) nog 'afzette tegen het beleid van Den 
Uyl'- terwijl ik in dat boek nu juist de traditionele 
sociaal-democratie verdedig en Den Uyl's leuze 
'spreiding van inkomen, kennis en macht' nadruk
kelijk tot uitgangspunt neem. Van der Ploeg doet 
mijn kritiek op de globaliseringsideologie af als pro
vinciaals ('Nederland houdt niet op in Nieuwe 
Statenzijl') en verwijt me een 'flirt met het protec
tionisme' respectievelijk het produceren van 'pro-

gevolg van die maatregel.' Wijselijk 
'waagt het kabinet zich niet aan een 
schatting van de te verwachten extra 
banengroei'. 
De Kam bepleit overigens zelf ook las
tenverlichting, maar langs een heel ande
re weg, namelijk door verlaging van het 
tariefpercentage van de eerste schijf in de 
inkomstenbelasting. 
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tectionistische geluiden'. Het woord 'protectionis
me' komt echter in mijn redenering geen enkele 
maal voor. 

Wel leg ik nadruk op het belang van enigszins 
geordende internationale economische verhoudin
gen, willen de welvaartsverschillen in de wereld en 
binnen de rijke verzorgingsstaten zelf niet sterk 
gaan toenemen. Een moeilijke opgave, zeker, maar 
wel urgent. Of zou de staat die op nationaal niveau 
de markt oriënteert en complementeert (Van der 
Ploeg's 'meer markt èn meer overheid') op inter
nationaal niveau ineens niet meer nodig zijn? Is het 
oude sociaal-democratische ideaal van een gemeng
de economische orde ineens niet meer relevant 
zodra we in Noord-Oost-Groningen de grens pas
seren? (En voor de volledigheid: Nederland eindigt 
wél in Nieuwe Statenzijl.) 

Keuzenkamp doet, in zijn haast om mij als over
heidsjreak en flnancië1e sciftie af te schilderen, niet 
voor Van der Ploeg onder. Eén voorbeeld slechts. 
Ins &.P schrijft hij me de bewering toe dat' veellan
den met een sterk ontwikkelde verzorgingsstaat, 
een hoge lastendruk en een hoog financierings
tekort economisch gezien goed presteren' -om die 
stelling als 'boud en vaag' en vervolgens als 
onhoudbaar van de hand te wijzen. Keuzenkamp: 
'Welke landen zou Kalma bedoelen? Zweden mis
schien? () Sinds kort (heeft dat land) een hoog 
financieringstekort, waarmee nu ook aan de laatste 
van Kalma's voorwaarden voldaan is. Helaas is er in 
Zweden sprake van een volledige crash van de ver
zorgingsstaat.' 

In werkelijkheid schreef ik heel wat anders, 
namelijk : 'De gangbare opvatting dat een egalitaire 
inkomensverdeling of een hoog niveau van sociale 
bescherming, een sta-in-de-weg vormen voor een 
gezonde economische ontwikkeling, begint langza
merhand weer de tegenspraak te krijgen die het 
verdient.' Daarbij verwees ik onder meer naar uit
spraken van minister Melkert en naar afleveringen 
van het tijdschrift The Economist. Ik concludeerde: 

'Een toenemend aantal economen bestrijdt dat 
gelijkheid ten koste gaat van een soepel functione
rende economie.' 

Keuzenkamp moet van die ontwikkeling, die 
inmiddels ook traditionele neo-liberale bolwerken 
als het 1 M F en de Wereldbank heeft bereikt2, op de 
hoogte zijn. Maar hij discussieert er kennelijk liever 
niet over - en legt me in plaats daarvan valselijk de 
uitspraak in de mond ('de laatste van Kalma's voor
waarden') dat een hoog financieringstekort garant 
staat voor goede economische prestaties. 

Met dit alles is niet gezegd dat Keuzenkamp en Van 
der Ploeg er met hun kritiek op 'De wonderbaarlij
ke terugkeer' in alle opzichten naast zitten; of dat 
hun opvattingen steeds haaks op de mijne staan. 

Zonder het bezuinigingsbeleid van de afgelopen 
jaren, stelt Keuzenkamp, had Nederland met een 
nog grotere staatsschuld gezeten. De rente over die 
staatsschuld 'drukt andere collectieve uitgaven 
weg.' Daarin heeft hij groot gelijk - en ik erken 
graag dat die kant van de medaille in 'De wonder
baarlijke terugkeer' sterker belicht had moeten 
worden. Van der Ploeg schrijft dat hij zich 'niet 
schaamt voor het inzetten van las~enverlichting 
voor "goede doelen" en het bevorderen van markt
werking, mits dit vergezeld gaat van nieuwe instru
menten om toegankelijkheid en solidariteit te waar
borgen'. Ik vind dat een respectabel standpunt- en 
besef dat kritiek op het huidige lastenverlichtings
beleid ertoe kan leiden dat de PvdA op al te tradi
tionele posities ('lastenverlichting is rechts') terug
valt. 

Verder blijken onze standpunten elkaar soms 
minder te ontlopen dan men op het eerste gehoor 
('windmolens', 'fate morgana', 'ouderwets ver
haal') zou denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
privatisering van (delen van) de collectieve sector. 
Keuzenkamp is daar als markt-socialist voorstander 
van, maar erkent dat de mate en de vorm van priva
tisering per sector verschillend zal uitpakken. 

2. Zie voor een summier overzicht: 
H. Buddingh '/M .Schinkel, 'Het wan
trouwen in de onzichtbare hand', in: 
N RC Handelsblad, 30 december '995· 
'En weg was de overtuiging. Het nieu
we mondiale model van nachtwakers
staat en vrije markt, in de jaren tachtig 
in de grondverf gezet en begin jaren 
negentig zorgvuldig afgelakt, begon in 
het afgelopen jaar langzaam af te bladde
ren. ()De opkomst der twijfelaars heeft 
duidelijk gemaakt dat het pure markt-

economische denken als leidraad voor 
de inrichting van de maatschappij het 
afgelopen jaar zijn grenzen naderde.' 
Zelfs in instellingen waar het geloof in 
de vrije markt sterk geworteld was, 
zoals het 1 M Fen de Wereldbank, begint 
men nuanceringen aan te brengen. 
Buddingh' en Schinkel wijzen onder 
meer op de groeiende populariteit van 
de denkbeelden van de Amerikaanse 
econoom en Nobel-prijswinnaar 
Douglas North. 'Om markten werkelijk 

efficiënt te maken is meer nodig dan het 
afbreken van barrières. Dat "meer" 
duidt North aan als maatschappelijke 
"transactiekosten", de kosten die moe
ten worden gemaakt om de markteco
nomie überhaupt te laten functioneren.' 
Vooraanstaande economen als Lester 
Thurow betwisten overigens al jaren
lang het verband tussen inkomensonge
lijkheid en economische ontwikkeling. 
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Steeds gaat het erom 'te bepalen wat de rol van de 
overheid moet zijn en waar de markt meer ruimte 
moet krijgen.' Van der Ploeg stelt dat privatisering 
de toegankelijkheid van voorzieningen niet in de 
weg mag zitten; tot werkelijke concurrentie moet 
leiden (en niet tot particuliere monopolies); en een 
krachtige rol van de overheid veronderstelt. 

Het debat ontweken 
Dat komt zeer dicht in de buurt van wat ik in 'De 
wonderbaarlijke terugkeer' schrijf. Des te teleur
stellender is het dat Van der Ploeg en Keuzenkamp 
op mijn kritische vragen over het feitelijk gevoerde 
beleid, dat wil zeggen over de toepassing van 
bovenstaande uitgangspunten, in het geheel niet 
ingaan. 

Van het opkomende debat over de voor- en 
(vooral) nadelen van privatiserinB denkt Van der 
Ploeg zich te kunnen afmaken door een simpel, 
betrekkelijk onomstreden voorbeeld te geven: 'in 
plaats van de vuilnisophaal door ambtenaren te 
laten verrichten, kan de overheid deze taken beter 
uitbesteden'. Over privatisering van het openbaar 
vervoer schrijft hij dat ze 'in het Verenigd Ko
ninkrijk een slechte naam (heeft) gekregen omdat 
het gepaard ging met een bezuiningingskaalslag'. 

Maar daar ging het niet zozeer om. De vraag was 
of de spoorwegen zich wel goed lenen voor ver
gaande privatisering. Hoe verhoudt de NS als zelf
standig commercieel bedrijf, en de daarbij behoren
de vrijheid van prijsstelling, zich tot de ook door 
Van der Ploeg gestelde eis van toegankelijkheid? 
Leidt privatisering niet tot de welbekende 'sociali 
satie van de verliezen' (het subsidiëren van onren
dabele lijnen)? En niet in de laatste plaats: bestaat er 
geen spanning tussen een ambitieus milieubeleid, 
en de rol die het openbaar vervoer daarin speelt, en 
het streven naar commercialisering van het trein-, 
bus- en tramvervoer? 

Alleen al het feit dat het debat hierover in de 
Kamer pas zeer recent, op de valreep, op gang is 
gekomen, moet al te denken geven. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de Rekenkamer (of een andere 
instelling) over een paar jaar zal rapporteren dat het 

privatiserings-streven ('achteraf gezien') te ver is 
doorgeschoten. En dan gaat het niet alleen om het 
openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook over pri
vatisering(' opting out') van de w A o en over enke
le belangrijke onvoorziene effecten van de 'liberali
sering' van de volkshuisvesting, zoals de sterke 
huurstijgingen waarmee mensen met een laag inko
men geconfronteerd worden. 

Ook op andere door mij opgeworpen vragen 
blijven beide economen het antwoord schuldig. Bij 
bezuinininnen gaat het, zoals gezegd, om een pijnlij
ke afweging tussen financiële en andere doelstellin
gen. Maar mijn kritiek op het primaat van financiën 
ging veel verder. Ze richtte zich niet alleen op de 
omvang van de bezuinigingen (onder het huidige 
kabinet achtien miljard, dat wil zeggen tweemaal 
zoveel als de PvdA in haar verkiezingsprogramma 
'Wat mensen bindt' nodig achtte), maar ook op de 
soms willekeurige invulling en de weinig rechtvaar
dige verdeling van de bezuinigingslast. 

Wanneer stelt de PvdA, schreef ik, nu eens seri
eus verandering voor van het huidige systeem van 
belastingaftrek, bijvoorbeeld van de hypotheek
rente ('die herverdeling van laag naar hoog', in de 
woorden van minister Melkert)? Van der Ploeg en 
Keuzenkamp negeren die vraag, zoals ze ook voor
bijgaan aan mijn kritiek op de vermenging van 
(meer of minder te rechtvaardigen) bezuinigings
doelstellingen enerzijds, en anderzijds het debat 
over meer marktwerking in de collectieve sector. 
Ook hier voorbeelden te over. Het meest recente is 
de Ziektewet die door de Kamers gejaagd moest 
worden omdat anders elders bezuinigd zou moeten 
worden. 

En dan, tenslotte, de lastenverlichtinB. Anders dan 
het duo suggereert, wijs ik die in 'De wonderbaar
lijke terugkeer' allerminst af. De PvdA, schrijf ik, 
heeft 'in het verleden() terecht voor (lastenverlich
ting) gepleit.' Maar waartegen ik bezwaar maak, en 
niet als enige in de PvdA3, is het gebrek aan even
wicht in het beleid; de wel 'erg dominante plaats 
die lastenverlichting in het werkgelegenheids-pro
gramma van het kabinet ("werk, werk en nog eens 

3· De Eerste-Kamerfractie 'betwijfelt' 
of (globale) lastenverlichting wel het 
geëigende middel zal blijken te zijn om 
een stijging van de werkgelegenheid te 
stimuleren'. (s&..o, december 1995, 
p.568). En de PvdA-Euro-delegatie 
stelt: 'Ook wij hebben twijfels over las
tenverlichting. Als wij banen willen 

creëren, individuele contracten over 
werk of maatschappelijke participatie 
willen afsluiten, willen controleren of 
ldnderen aan de leerplicht voldoen, 
onbetaald werk in betaald werk willen 
omzetten, dan kost dat nu eenmaal 
behalve menskracht en organisatie voor
al ook geld. Bezuinigingen en lastenver-

lichting liggen dan minder voor de hand. 
Het gaat hier echt om een belangrijk 

discussiepunt dat zonder ideologische 
vooringenomenheid aan de orde moet 
komen.' (in: SamenvattinB van de reacties, 
Amsterdam, Partij van de Arbeid, 1995) 
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werk") inneemt'. Werkgelegenheidseffecten zal 
het beleid zeker sorteren . Maar hoe zeker zijn de 
beoogde effecten - en staan ze, indien ze al optre
den, in een redelijke verhouding tot de kosten 
(negen miljard aan belastinggeld)? 

Zou, zo suggereer ik vervolgens, een deel van 
dat geld niet een andere bestemming moeten krij
gen? 'Suggesties daarvoor liggen voor het oprapen. 
Waarom het bedrag niet gedeeltelijk gereserveerd 
voor de verhoging van het scholingspeil van werk
nemers of voor de verbetering van de kennis
infrastructuur, voor technologie-ontwikkeling? Of, 
als de directe werkgelegenheidseffecten voorop 
moeten staan: zouden fiscale stimulering van 
arbeidstijdverkorting () en/ of uitbreiding van de 
collectieve sector geen goede· alternatieven zijn? 
Verder zou een koppeling tussen een meer beperk
te, gerichte lastenverlichting enerzijds, de invoe
ring van milieuheffingen voor bedrijven anderzijds 
overwogen kunnen worden.' (De wonderbaarlijke 
terugkeer, p . 2 2) 

Ik vraag, met andere woorden, om een open 
debat. Beide paarse economen slaan de deur echter 
hard dicht. Keuzenkamp: 'Ik had gedacht dat we 
het debat over lastenverlichting al gehad hadden'. 
Van der Ploeg: 'Kalma kritiseert het paarse beleid 
zonder met concrete alternatieve beleidsvoorstel
len te komen.' 

Het probematische van htin standpunt wordt, 
ongewild, zichtbaar wanneer Keuzenkamp mij in 
zijns &..P-artikel een dringende tegenvraag stelt. Hij 
daagt me uit om nu eens duidelijk voor of tegen een 
vergaande verlaging van de arbeidskosten aan de 
'onderkant' van de arbeidsmarkt te kiezen. 
Keuzenkamp: 'Niet met een halfzachte tien pro
cent - waarvan (Kalma) de effectiviteit terecht 
betwijfelt(! - pk) - maar met tenminste dertig pro
cent. Mocht hij die verlaging afwijzen, dan noem ik 
dat asociaal en zeker niet solidair. Mocht hij instem
men, dan meen ik dat hij zijn bezwaar tegen het pri
maat van financiën aanzienlijk moet nuanceren.' 

Zo'n sta-of-ik-schiet-vraag is J·enmerkend voor 
de eenzijdigheid van Keuzenkamp's visie. Hij ver
onderstelt dat er 'one best way' is om de langdurige 
werkloosheid te bestrijden, maar daar is dat vraag
stuk veel te ingewikkeld voor . Mijn antwoord luidt 
dan ook dat een verlaging van de kosten van laagge
schoold werk zeker gewenst is, zoals de PvdA al 
jarenlang betoogt. Maar de eenzijdige nadruk die 
Keuzenkamp (meer nog dan het kabinet) op dit in-

strument legt, is onverdedigbaar. Hij vergeet dat: 
- een massale subsidiëring van arbeidsplaatsen 
grote financiële problemen oproept (de staats
schuld, Hugo!) respectievelijk tot onaanvaard
baar hoge bezuiningen elders in de collectieve 
sector kan dwingen; 
- de effectiviteit van een dergelijk beleid verre 
van zeker is, ook al omdat bij de werkloosheid 
van laaggeschoolden, zeker als het langdurige 
werkloosheid betreft, andere factoren dan de 
loonkosten een belangrijke rol spelen (de ver
dringing op de arbeidsmarkt van laag- door min
der laag-geschoolden; de afzetperspectieven van 
bedrijven; de bereidheid van werkgevers om, 
op andere dan puur bedrijfs-economische gron
den, langdurige werklozen aan te nemen; de 
geschiktheid van betrokkenen ( opleidingsni
veau, arbeidsmotivatie); 
- eenzijdige nadruk op het verlagen van de kos
ten van laaggeschoold werk evidente nadelen 
heeft, zoals een vergroting van afstand tot de 
rest van het 'loongebouw' (en daarmee: minder 
sociale mobiliteit, het gevaar van de 'armoede
val'). 

Met andere woorden: de werkelijkheid is ingewik
kelder dan ze in economische handboeken wordt 
voorgesteld - zeker als het, zoals bij Keuzenkamp, 
handboeken van sterk neo-klassieke signatuur 
betreft. 

Teaen het economisme 

Dat brengt me op een laatste punt, dat veel verder 
reikt dan Keuzenkamp's en Van der Ploeg's beoor
deling van mijn discussie-nota. Kenmerkend voor 
hun wijze van redeneren (en die van menig andere 
econoom) is: 

- de aan arrogantie grenzende zekerheid waar
mee zij hun stellingen over markt en markme
chanisme poneren; en dat op terreinen (de 
sociale zekerheid bijvoorbeeld) waar zoveel op 
het spel staat dat een zekere voorzichtigheid (en 
beduchtheid voor onbedoelde en onvoorziene 
gevolgen) toch voor de hand ligt; 
- het gemak waarmee ze veronderstellen dat de 
leer van de (neo-klassieke) economie op de 
meest uiteenlopende - zo niet: alle - maat
schappelijke verschijnselen en ontwikkelingen 
van toepassing is . 

Van der Ploeg weet bijvoorbeeld zeker dat de 
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arbeidstijdverkorting die veel sociaal-democraten 
financieel en anderszins willen stimuleren, er 'bij 
een groeiende economie vanzelf komt'. In een 
recent interview in Trouw zegt hij: 'Mensen die rij
ker worden gaan meer consumeren, ook vrije tijd. 
() De 3 2 -urige werkweek zal rond 2 o 1 o zijn inge
voerd, daar twijfel ik met aan. Dat is het gevolg van 
een historisch proces dat we aan de vrije markt heb
ben te danken.' 

Van der Ploeg vergeet dat eerdere stappen op de 
weg naar arbeidstijdverkorting, aan het begin van 
deze eeuw bijvoorbeeld, met bepaald 'vanzelf'' 
'dankzij de vrije markt' zijn gezet. En hij blijft, met 
zijn geloof in de markt, ons een verklaring schuldig 
waarom in West-Europa de arbeidstijd zoveel kor
ter is dan in de Verenigde Staten en Japan. Hier zijn 
culturele factoren en maatschappelijke (macht)ver
houdingen in het spel, die met behulp van de neo
klassieke economie nauwelijks in kaart te brengen 
zijn. 

Nog stelliger is Van der Ploeg als het om inko
menspolitiek gaat. In het interview in N R c Handels
blad betoont hij zich een aanhanger van 'hulpbron'
gelijkheid; dat wil zeggen van het streven naar 
gelijkheid van kansen waar het toegang tot werk, 
onderwijs, gezondheidszorg en andere essentiële 
goederen betreft. In dat kader relativeert hij, 
terecht, de 'fixatie van veel PvdA-ers op koop
krachtplaatjes'. Problematischer wordt het al als hij 
zonder nader voorbehoud voor grotere inkomens
verschillen pleit ('is er een schaarste aan lassers, dan 
moeten die een hoger inkomen krijgen'). Maar 
bepaald ongerijmd is zijn conclusie: concentreer je 
'op het geven van gelijke kansen, dan komt het met 
die koopkrachtplaatjes ook wel goed.' 

In de Volkskrant zegt het Kamer-lid het nog dui
delijker: 'toegankelijkheid van het onderwijs, tesa
men met een beetje marktwerking is () de konink
lijke weg voor inkomensnivellering'. Hier wreekt 
zich de overmatige zonnigheid van het economisch 
liberalisme: alsof gelijke onderwijskansen (wat zijn 
dat precies?) en 'een beetje marktwerking' forse 
bijsturing van overheidswege overbodig zouden 
maken. Zo zet Van der Ploeg, uit irritatie over 

4· Keuzenkamp legt dit verband zelf 
overigens niet. Maar zie: H.Oosterbeek, 
'Sociaal-democratisch hoger onderwijs', 
in: s&..o, september 1995, p.428: '(A)ls 
een goedopgeleide () de werkgever wer
kelijk wat waard is, dan zal de werkgever 
ook bereid zijn om de werknemer voor 

koopkrachtplaatjes en uit een begrijpelijke behoefte 
om verder te kijken dan de (secundaire, tertiaire) 
inkomensverdeling, even vijftig jaar sociaal-demo
cratische inkomenspolitiek overboord. 

Hu go Keuzenkamp laat zich in s &..P over een ver
want onderwerp even ongenuanceerd uit: de col
lectieve lastendruk. Opvallend is met alleen zijn 
afwijzing van elke lastenverschuiving ten gunste van 
de laagste inkomens (het levert niets op, het leidt 
tot kapitaalvlucht, het remt de werkgelegenheid 
af), maar ook zijn 'economistische' visie op de ver
houding tussen inkomensverdeling en onderwijs
deelname. 

Inkomensongelijkheid is nodig, schrijft Keuzen
kamp, om doorstroming naar beter betaalde banen 
aantrekkelijk te houden, zodat er een prikkel tot 
scholen overblijft. De toekomst van de Neder
landse economie staat of valt immers met een goed 
geschoold arbeidsaanbod.' Zo reduceert Keuzen
kamp in een paar zinnen het belang van goed en toe
gankelijk onderwijs tot de prikkel om meer te ver
dienen. Trouwens: moeten van dat extra-inkomen 
met de onderwijsbijdragen worden betaald, die 
verhoogd moeten worden omdat er terwille van de 
werkgelegenheid zwaar op het (hoger) onderwijs 
wordt bezuinigd?4 

Hoe men, met een economisch-liberale bril op, 
de wereld gaat zien, blijkt zo mogelijk nog sterker 
uit Keuzenkamp's misprijzende opmerkingen over 
de verzorgingsstaat als evenwicht tussen 'wettelijke 
opgelegde' en 'vrijwillig aanvaarde solidariteit' (de 
termen zijn van A.P. Oele). Die vrijwillig aanvaarde 
solidariteit, schrijft de Tilburgse econoom, 'is een 
eufemisme voor vrijwilligerswerk' - alsof dat een 
vies woord is. Welnu, vrijwilligerswerk 'lijkt wel 
mooi en aardig, maar is geen middel om de arbeids
markt beter te laten functioneren'. Als bepaalde 
activiteiten maatschappelijk noodzakelijk zijn, 'dan 
moet gewoon de kas open, en het werk tot een nor
male baan worden omgevormd. Is deze koninklijke 
weg (alweer! - pk) te duur? Dan komen we weer 
terug bij (de noodzaak van lastenverlichting).' 

de gevolgde opleiding te belonen. Dit 
betekent dat in de toekomst de inko
mensverschillen tussen hoog· en laagop· 
geleiden zullen toenemen. De hoogopge
leiden hebben dat hogere inkomen nodig 
om hun studieschulden af te betalen.' 
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Ziehier de gevaren van een economie-met-oog
kleppen geïllustreerd. Geen besef van de gevaren 
van een voortgaande 'monetarisering' van maat
schappelijke en persoonlijke verhoudingen; van de 
waarde van werk dat 'om niet' wordt verricht. 
Geen enkele aandacht voor de vraag of een samen
leving waarin de betaalde arbeid volstrekt over
heerst, niet 'tekortkomt aan affectie' (H. van 
Stiphout). Nee, gewoon 'de kas open'. 

Hier wordt, bij alle goede bedoelingen van de 
auteur(s), de samenleving gereduceerd tot een 
markt . Werk gereduceerd tot betaald werk; collec
tive voorzieningen tot de produktiviteitsstijging die 
in de betreffende sector mogelijk is (de wet van 
Baurnol)5; cultuur tot individueel investerings
goed. 

Weerstand bieden aan een dergelijke manier 
van denken - zou dat niet de taak van de Partij van 
de Arbeid moeten zijn? 

s. Vgl. R. van der Ploeg, 'De-industria
lisatie en sociale cohesie. Een offensieve 
strategie voor de ''binnenlandse" sector ' , 
in: s&_o, januari 1995, p . r 2- 19. 




