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Het congres van Zwolle 

Dewondere 
dooltocht tus-

De 'wonderbaarlijke terugkeer 

van de solidariteit heeft veel 
reacties losgemaakt. Soms 
positief, vooral onder de 
achterban van de PvdA. 
Soms negatief, bijvoor
beeld bij de politieke top 
van de PvdA en enkele cri-

sen windmolens 
Alle macht aan 

werkloosheid, terwijl de 
overheidsfinancien onbe
heersbaar zijn geworden. 2 

De crisis komt hard aan, 
zeker waar andere Ianden 
(zoals het onze) bezig zijn 
met een voorzichtig maar 

de economen! 

tici in de pers . 1 Kort 
gestaag herstel van arbeids
markt en overheidsfinan

samengevat komt de kritiek 
erop neer dat Kalma's ver
zet tegen 'het primaat van 
financien' niet bar produk
tief is, terwijl zijn bezwaren 
tegen de vermeende vrije-
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marktromantiek tot een 
achterhaalde politieke agenda voor progressief 
beleid leiden. Kalma bevecht windmolens. In het 
volgende zal ik, onder het motto 'aile macht aan de 
econo~en! ', het belang van financien onderstre
pen. In deze bijdrage stel ik ook een ander thema 
aan de orde, namelijk de veranderende betekenis 
van solidariteit. Ten behoeve van de helderheid zal 
ik mijn stelling scherp formuleren: anonieme en 
coilectieve solidariteit zoals we die kenden, heeft 
geen toekomst. Er is d~ ook geen sprake van een 
wonderbaarlijke terugkeer van zo'n verschijnsel, 
eerder van een Jata morgana. 

Windmolens 

Kalma meent dat de bezuinigingswoede is doorge
slagen. Hij beweert dat veellanden met een sterk 
ontwikkelde verzorgingsstaat, een hoge lastendruk 
en een hoog financieringstekort economisch gezien 
goed presteren. Oat is een boucle maar ook wat 
vage uitspraak. Welke Ianden zou Kalma bedoelen? 
Zweden misschien? Oat land biedt een schoolvoor
beeld van een omvangrijke collectieve sector en een 
hoge lastendruk. Sinds kort komt daar een hoog 
financieringstekort bij, waarmee nu ook aan de laat
ste van Kalma's voorwaarden is voldaan. Maar he
laas is er in Zweden sprake van een volledige crash 

van de verzorgingsstaat. Er is een snel oplopende 

den van Kalma voldoen, 
kunnen moeilijk als lich

tend voorbeeld worden aangevoerd: aile omringen
de verzorgingsstaten zijn zich aan het hervormen. 
Bezuinigen en privatiseren zijn geen Nederlandse 
uitvindingen. Hooguit staat de lastenverlichting in 
ons land hoger op de agenda dan elders (maar dat 
heeft onder meer te maken met verschiilende uit
gangsposities bij de lastendruk).3 

Zonder het bezuinigingsbeleid van de afgelopen 
jaren had Nederland momenteel een enorme Staats
schuld en/ of een enorme collectieve lastendruk 
gekend. Oat veel mensen moe worden van al die 
bezuinigingen is goed te begrijpen, maar de oorzaak 
is dan toch vooral dat het 'primaat van financien' in 
het verleden niet sterk genoeg was (niet aileen de 
PvdA hoeft hier overigens de hand in eigen boezem 
te steken). Waarom client dat sociaal-democraten 
een zorg zijn? Over staatsschuld moet rente betaald 
worden. Oat betekent dat er een inkomensover
dracht van loontrekkers naar kapitaalbezitters 
plaatsvindt. 4 Daarnaast is er natuurlijk sprake van 
verdringing: rentelasten drukken andere coilectie
ve uitgaven weg. Daardoor is er minder ruimte 
voor de belangrijke zaken waar progressieve poli
tiek zich op richt. 

Wie voor bezuinigingen wegloopt heeft als alterna-
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tief voor schuldvergroting een vergroting van de 
lastendruk. Maar ook dit heeft grote bezwaren voor 
progressiefbeleid. Kapitaal sterker belasten (als het 
al gewenst zou zijn) is nauwelijks mogelijk in een 
tijd waarin kapitaal erg mobiel is. Een hoger tarief 
leidt onmiddellijk tot het wegstromen van geld. 
Toegegeven, het maakt veel uit wat je met belas
tingbaten doet. Maar uit onderzoek bij beleggers 
blijkt dat hoge belastingen en premies als groot 
min punt voor het 'vestigingsklimaat' gel den. Voor
zichtigheid is hier geboden. Progressievere inkom
stenbelasting dan? Ik ben een groot voorstander van 
progressieve belastingen, maar dan wel doelmati
ge. Het huidige toptarief (zestig procent) is minder 
drukkend dan sommige - critici (zoals Eduard 
Bomhoff) beweren, maar het Ievert ook weinig op 
( omgekeerd kost het verlagen van dat tarief naar 
bijvoorbeeld vijftig procent slechts twee miljard 
gulden). Verdere verhoging is financieel zinloos. 
W el is het nuttig om een plafond aan de renteafterk 
te stellen, maar de werkelijke marges zitten in het 
midden en onderin. Daar tarieven verhogen is vols
trekt ongewenst. Onderin mag het niet, omdat 
loonkosten voor laaggeschoolden dan nog verder 
oplopen. En bij middeninkomens mag het niet, om 
doorstroming naar beter betaalde banen aantrekke
lijk te houden, zodat er een prikkel tot scholen blijft 
bestaan. De toekomst van de Nederlandse econo
mie staat of valt immers met een goed geschoold 
arbeidsaanbod. 

LastenverlichtinB 
Het primaat van financien is er niet aileen maar om 
neo-liberale ideologen te plezieren. Sterker nog, 
een streng financieel beleid maakt iets mogelijk wat 
iedere sociaal-democraat na aan het hart ligt: het 
verbeteren van de arbeidsmarktpositie van laagge
schoolden. Laaggeschoolden hebben een vee! gro
tere kans om werkloos te worden dan hoger 
geschoolden. Ze zijn, letterlijk, uit de markt ge
prijsd. Want het maakt nogal wat uit of een onge-

schoolde werknemer zoals nu dertigduizend gulden 
kost, of bijvoorbeeld twintigduizend gulden. Het 
laatste is mogelijk indien het minimumloon wordt 
vrijgesteld van belasting- en premieheffing. In dat 
geval ontstaat er een serieus perspectief op banen 
voor een grote (en groeiende) groep laaggeschool
de personen. Minister Melkert van Sociale Zaken 
heeft dit goed begrepen en stelt voor 1996 een 
loonkostenreductie rond minimumloon-niveau van 
vijftienhonderd gulden voor, een bedrag dat voor 
het in dienst nemen van langdurig werklozen 
oploopt tot zesduizend gulden. 5 Op deze manier 
wordt laag betaalde arbeid weer betaalbaar. Indien 
er geen streng financieel beleid gevoerd zou zijn, 
was zulk beleid volledig onmogelijk. 

Ik kan nauwelijks geloven dat een sociaal-demo
craat de drempel op een asociaal niveau van dertig
duizend gulden willaten liggen. Maar waarom dan 
een litanie tegen een streng financieel beleid om 
deze lastenverlichting mogelijk te maken? Bij deze 
roep ik Kalma op om zich uit te spreken over de 
wenselijkheid van het substantieel verlagen van de 
drempel tot de arbeidsmarkt. Niet met een half
zachte tien procent (waarvan hij de effectiviteit, 
terecht, betwijfeld), maar met tenminste dertig 
procent. Mocht hij die verlaging afwijzen, dan 
noem ik dat asociaal en zeker niet solidair. Mocht 
hij instemmen, dan meen ik dat hij zijn bezwaar 
tegen het primaat van financien aanzienlijk moet 
nuanceren, bijvoorbeeld door bij te dragen aan een 
sterkere inbreng van 'links' in de vormgeving van 
lastenverlichting en het formuleren van een heldere 
en progressieve fiscale doelstelling. Wie lastenver
lichting op de agenda durft te zetten ontkomt niet 
aan het maken van keuzen in overheidsuitgaven (en 
'kiezen' klinkt heel anders dan 'bezuinigen'). 

Kalma stelt dat het 'lastenverlichtings-offensief' 
meer weg heeft van een hype dan van weloverwo
gen werkgelegenheidspolitiek. Sterker nog, in de 

1. Bijvoorbeeld Rick van der Ploeg, 
'Nederland houdt niet op in Nieuw 
Statenzijl' , De Volkskrant 25 oktober 
1995; Hugo Keuzenkamp, 'Paul Kalrna 
en de Toekomst van Gisteren', 

reform in Sweden', Economic Policy 17, 
220-263. 

5. Zie Sociale Nota 1996, pp. 38-39. 
Een belangrijk dee! van de lastenverlich
ting bestaat uit het reduceren van werk
geverslasten, hetgeen nogal wat kritiek 
heeft uitgelokt. Maar het geval wil dat 
werkgevers ongeveer zesduizend gulden 
aan lasten betalen voor een werknemer 
op minimumloon-niveau. Het kabinets
beleid heeft een directe invloed op het 
slechten van deze drempel. 

Het Parool 2 1 september 1995. 
Zie ook de repliek van Kalma in Het 
Parool . 
2. Een nuttige besprelcing van het geval 
Zweden is Lindbecke.a. (1993), 
'Options for economic and political 

3. Zie Taxation in 0 ECD Countries, 
OECD '993· 
4 · Hierbij past een nuance: boven-mini
male loontrekkers zijn ook een beetje 
kapitaalbezitter als mede-eigenaar van 
hun pensioenfondsen. Uiteraard is de 
pensioenclaim groter naarmate het 
inkomen groter is. De overdracht naar 
pensioenfondsen is dus niet progressief. 
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Verenigde Staten zou (in tegenstelling tot Neder
land, zo wordt gesuggereerd) wei een debat over 
loonkosten worden gevoerd, waarbij zelfs gebleken 
zou zijn dat verhoging van het minimumloon goed 
voor de werkgelegenheid kan zijn. Helaas moet ik 
Kalma uit zijn droom helpen. Het bewuste onder
zoek (van Card en Krueger)6 blijkt bij nadere 
beschouwing te berusten op selectieve data. Boven
dieri: de (omstreden) conclusie dat het minimum
loon in de vs omhoog moet, impliceert niet dat dit 
ook in Nederland verstandig zou zijn. 

Oat Kalma kanttekeningen zet bij ongerichte las
tenverlichting is begrijpelijk. Over de precieze 
effectiviteit van gerichte lastenverlichting bestaat 
onzekerheid. Echter, zelden is er onder arbeids
markteconomen zo'n sterke overeenstemming 
geweest als juist op dit punt: aileen door het sub
stantieel goedkoper en aantrekkelijker maken van 
laagbetaalde arbeid ontstaat er perspectief op nor
maal werk voor deze groeiende groep mens en. 
Twee (in de PvdA populaire) alternatieven zijn aan
zienlijk controversieler: arbeidstijdverkorting en 
het scheppen van banen in de collectieve sector. 
Het bezwaar tegen arbeidstijdverkorting (volgens 
Kalma 'de kern van het streven naar een ontspan
nen arbeidsbestel') is eenvoudig. Op laag betaald 
niveau is het voor kostwinners onredelijk, indien 
het gepaard gaat met proportionele loonkorting 
(indien daar geen sprake van zou zijn wordt laagbe
taalde arbeid weer verder uit de markt geprijsd). 
Op hoger betaald niveau leidt het slechts tot een 
kunstmatig gecreeerde schaarste die tot opwaartse 
loondruk leidt. Het is een misvatting dat de werk
gelegenheid een natuurlijk gegeven is en, met een 
beroep op de collectieve solidariteit, naar believen 
verdeeld kan worden. Een gevaarlijke misvatting 
ook, want de werkelijke problemen op de arbeids
markt worden erdoor verdoezeld. 

Het tweede genoemde alternatief, banen scheppen, 
moet niet geheel worden afgeschreven. Maar 
bedacht moet worden dat het vee! goedkoper is 

6. David Card en Alan Krueger (1994), 
'Minimum wages and employment, A 
case study of the fast-food industry in 
New jersey and Pennsylvania', American 
Economic Review 84, 772-93. 
7. Dennis Snower ( 1 994), 'Converting 
unemployment benefits into employ
ment subsidies', American Economic Review 
84, Papers and Proceedings, 65-70 . 

wanneer in de marktsector laag betaald werk ont
staat, dan wanneer de overheid dit moet creeren. 
Juist in de markt liggen ongekende mogelijkheden. 
Hoeveel goedbetaalde mensen ploeteren in hun 
vrije tijd niet met de witkwast, autoshampoo, 
boodschappen inpakken, en al die andere taken die 
momenteel onbetaalbaar zijn? Het is niet de taak 
van de politiek om dit soort baantjes te verzinnen. 
Bied de markt de ruimte voor zulk werk - door een 
gericht beleid van lastenverlichting, en eventueel 
een voucher-systeem a Ia Snower voor het in dienst 
nemen van (langdurig) werklozen.7 Er is geen 
enkele reden waarom aileen de overheid voor aan
vullend werk ZOU moeten zorgen (is een van de 
hoofdproblemen van het Jeugdwerk Garantieplan 
juist niet dat de overheid daar grote moeite mee 
heeft?). 

Ten slotte gaat Kalma nog in op de mogelijkheid 
om 'vrijwillig aanvaarde solidariteit' (een eufernis
me voor vrijwilligerswerk) te stimuleren. Bij
voorbeeld door het betalen van sommige verzeke
ringspremies van vrijwilligers, en het verlichten 
van de sollicitatieplicht. Oat lijkt mooi en aardig, 
maar is geen rniddel om de arbeidsmarkt beter te 
Iaten functioneren. Bovendien is het mijn stellige 
mening dat, als gemeend wordt dat werkzaamhe
den maatschappelijk noodzakelijk zijn, het nooit de 
bedoeling mag zijn om er structured een werkloze 
met behoud van uitkering op te zetten. 8 Dan moet 
gewoon de kas open, en het werk tot een normale 
baan worden omgevormd. Is deze koninklijke weg 
te duur? Dan komen we weer terug bij het eerdere 
punt van deze paragraaf. 

Het einde van de collectieve solidariteit 
Eigenlijk is het zonde dat bovenstaande paragraaf 
geschreven moest worden: de discussie over het 
belang van gezonde overheidsfinancien en het 
betaalbaar maken van laagbetaald werk hadden we 
wel gehad, dacht ik eigenlijk. En eigenlijk denk ik 
dat Kalma het met vee! van het bovenstaande eens 
is, hoewel de toonzetting een andere suggestie 

Zie ook de uitwerking voor Nederland, 
in NYFER Speciale studies 2 (1995), 
Uitkerinaen voor Werk: Werk voor , 
Gemeenten. 
8. Het rapport 'De sociale staat van 
Nederland' bevat overigens een aantal 
concrete suggesties waar ik wei wat in 
zie, onder voorwaarde van het genoem
de 'mits' . 
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wekt. Ik hoop dat Kalma in de discussie zijn pijlen 
op andere doelen dan het primaat van financien 
richt. 

Het is interessanter om dieper in te gaan op de ver
anderende betekenis van solidariteit. In dat kader is 
het belangrijk dat de naoorlogse samenleving fun
damenteel aan het veranderen is. De twee belang
rijkste veranderingen betreffen individualisering en 
de informatierevolutie. Over de betekenis van indi
vidualisering zijn dikke boeken en doorwrochte 
artikelen geschreven, en het is nuttig om kort aan te 
geven wat er wei en niet mee bedoeld wordt. 
Individualisering is niet hetzelfde als 'atomisering'. 
Atomisering wil zeggen dat-sociale banden verdwij
nen. Daar is geen sprake van: sociale banden wor
den verlegd, dat is wat anders. Vroeger werden 
sociale verbanden bij wijze van spreken a! bij de 
geboorte bepaald. De zuilen definieerden ieders 
levenssfeer. De vermaarde katholieke kleuter
school, melkboer, biljartvereniging, omroep, ver
zekeringsmaatschappij, vakbond en last but not least 

volkspartij maakten het Ieven voor de katholiek 
overzichtelijk. Sociaal-democraten, communisten, 
en protestanten kenden een soortgelijk gespreid 
bedje. Het was voor de meeste mensen duidelijk tot 
welke groep ze behoorden. Het omgekeerde gold 
ook: de groep kende haar !eden. Deze vorm van 
groepsverbondenheid bestaat nog wei in lokale 
gemeenschappen, vooral op het platteland, maar 
heeft elders beduidend aan belang ingeboet. 

Oat wil niet zeggen dater sprake is van een vol
ledige sociale onthechting. Wei kiezen individuen 
in toenemende mate voor hun eigen levenssfeer, of 
levenssferen. De katholieke consument koopt niet 
meer automatisch bij een katholieke bakker. De 
katholieke bakkersknecht stemt niet Ianger af op 
het geluid van de katholieke omroep of de katholie
ke volkspartij. De lotsverbondenheid met een ver 
e-mail-contact op Internet is misschien groter dan 
dat met de buurman op de galerij of in de zuil. 

Lotsverbondenheid binnen zuilen behoort goed
deels tot het verleden. In plaats daarvan is welbe
wuste lotsverbondenheid gekomen. Ten dele 
gegrond op zelfgekozen morele waarden, ten dele 
op eigenbelang. Deze ontwikkeling is slechts moge
lijk indien de geemancipeerde individuen ook in 
staat zijn om eigen keuzen te maken. Daarvoor zijn 
de aanwezigheid van informatie en de mogelijkheid 
om die informatie te verwerken essentieel. De 

informatierevolutie maakt dat mogelijk en is in die 
zin de nekslag voor de voormalige collectieve soli
dariteit. Jndividuen willen ( op grond van morele 
overwegingen) misschien wei solidair zijn met 
mensen of andere doelen waarmee ze zich kunnen 
identificeren. Mensen die volgens dezelfde spelre
gels willen spelen. Of ze will en dat met het oog op 
eigenbelang, zoals bij vee! vrijwillig aangegane ver
zekeringen gebeurt. Maar een opgelegde solidari
teit met 'aliens' kan steeds moeilijker worden afge
dwongen. Oit heeft grote gevolgen voor de sociale 
zekerheid. 

Basisinkomen 

Kalma wil op zijn wondere dooltocht in twee vij
vers vissen: enerzijds een royaal, loongerelateerd 
en collectief stelsel van sociale verzekeringen, en 
anderzijds invoering van een gedeeltelijk basisinko
men met relativering van de sollicitatieplicht. Ik 
vrees dat zelfs zonder een primaat van financien 
deze twee zaken niet te verwezenlijken zijn. Maar 
stel dat we ons met Kalma in dit cloud-cuckoo-land 

bevinden, dan nog is het de vraag of zijn voorstellen 
wenselijk zijn . 

Een basisinkomen leidt tot een nog verdere 
anonimisering van de sociale zekerheid. De invoe
ring ervan ontneemt het laatste beetje verantwoor
delijkheid van de overheid voor de participatie van 
individuen op de arbeidsmarkt. Goed, sommigen 
vinden dat geen ramp, want die arbeidsmarkt is ook 
geen wallialla. Maar op de arbeidsmarkt vindt wei 
doorstroming plaats. Er worden sociale verbanden 
gelegd. Mensen ontlenen eigenwaarde aan het feit 
dat hun activiteiten financieel gewaardeerd wor
den, dat er andere dingen gelaten worden om juist 
van hun diensten gebruik te maken. 

Experimenten met een basisinkomen in de vs 
suggereren dat invoering ervan leidt tot structurele 
vervreemding van de arbeidsmarkt. Het recept dus 
voor het bestendigen van een ongelijke inkomens
verdeling. Overigens kunnen grote vraagtekens 
gesteld worden bij de mate van solidariteit die dan 
nog door de werkenden opgebracht zal worden. 
Een voorbeeld mag dat illustreren. Het aantal mid
delbare-school-dropouts in Nederland stijgt de 
laatste paar jaar hard, en is nu hoger dan tien (!) 
procent (het verschijnsel speelt vooral bij lagere 
opleidingen, waar de procentuele uitval dus vee) 
hoger is). Hoewel we het officieel geen basisinko
men noemen, is de praktijk dat deze dropouts (die 
kansloos zijn op de arbeidsmarkt) door de overheid 
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financieel gesteund worden. Een belangrijk deel 
glijdt, via de straat, af naar de criminaliteit. Een 
weigering werk te zoeken, wordt niet bestraft (het 
JWG kent een groat aantal 'spook-clienten'). De 
staat biedt hun een geheel verzorgde opleiding tot 
bajesklant. Deze ontwikkeling is niet aileen slecht 
voor de jongeren in kwestie, maar ook voor het 
draagvlak van de solidariteit. lmmers, dit is niet het 
spei zoals het volgens de belastingbetaler gespeeld 
moet worden. Het gevoel van lotsverbondenheid 
zal dus eerder af- dan toenemen, en daarmee de 
bereidheid om een hoog basisinkomen te finan
cieren. Daar ga je, met je wonderbaarlijke terug
keer van de solidariteit. 

Overigens staat in het verkiezingsprogramma 
van de PvdA een voorstel dat, met enige fantasie, 
ook als een stap richting basisinkomen begrepen 
kan worden waar ik wel een voorstander van ben. 
Oat is de heffingskorting. lndien deze de belasting
vrije voet zou vervangen dan wordt het belasting
stelsel progressiever, terwijl de toegangsdrempel 
tot de arbeidsmarkt verlaagd kan worden. Het pro
bleem van dit voorstel is dat onze politieke onder
nemers het niet aan de man kunnen of willen bren
gen, de weerstand bij vvo en CDA is vooralsnog 
groot. Misschien kan Kalma eens een notitie voor 
deze partijen schrijven? 

Collectiif stelsel 
En dan de tweede vijver, dat brede collectieve, 
loongerelateerde stelsel van sociale zekerheid. Er 
wordt in de PvdA nogal panisch gedaan over mini
stelsels en alles wat daar naar riekt, maar feit is dat 
het huidige stelsel voor negentig procent 'mini' is. 
Ook blijkt uit geregelde enquetes van het Sociaal 
Cultureel Planbureau dat de AOW (volledig 'mini') 
van de sociale verzekeringen op de meeste steun 
van premiebetalers kan rekenen . De steun daalt 
naarmate uitkeringen sterker bovenminimaal wor
den, en er een grotere mate van vermeend misbruik 
wordt verondersteld.9 

Oat wil overigens niet zeggen dat ik tegen 
boven-minimale uitkeringen zou zijn. Wel denk ik 
dat een collectief en anoniem stelsel, minimaal of 
bovenminimaal, zijn laatste dagen heeft gehad. Er 

9- Zie bijvoorbeeld SCP (1992), 
Sociaal en Cultureel Rapport 1992, 
pp. 441-442. 
1 o. Zonder regulering werkt het niet. 
Kenmerkend is dat verLekeringsmarkten 
niet functioneren als ze geheel aan het 
vrije spel van atomistische individuen 

zal in toenemende mate sprake zijn van polis
differentiatie. De overheid stelt randvoorwaarden 
vast (minimum polisvoorwaarden, verzekerings
plicht, acceptatieplicht, bandbreedte van premies), 
terwijl de uitvoering (van zowel het bodem-gedeel
te als het bovenminimale gedeelte) aan de markt 
wordt overgelaten. 10 Een 'halve' privatisering 
(zoals bij de WAO), waarbij het bodemdeel via de 
ene, en het aanvullende deel via een andere bureau
cratie wordt geregeld, is niet efficient en ook niet 
nodig. 11 

Ik denk dat bij deze vernieuwing van de sociale 
zekerheid een grotere rol voor ondernemingsraden 
kan ontstaan. Zij kunnen de noodzaak van aanvul
lingen op de basispolis het beste beoordelen en deze 
afstemmen op de wensen van werknemers. Zeker 
is dat lokale gemeenschappen steeds belangrijker 
worden bij het vinden van nieuwe vormen van soli
dariteit. Daarom moet op lokaal niveau (gemeen
ten, bedrijven) meer ruimte komen om eigen 
invulling te geven aan solidariteit, gemeenschaps
zin, verantwoordelijkheid. Het is een belangrijke 
uitdaging voor de PvdA om hierop in te spelen. 

De informatierevolutie helpt bij het vinden van 
nieuwe lotsverbondenheid. Er is al een ontwikke
ling gaande waarbij rakers soms in een ander verze
keringsregime vallen dan niet-rokers, brokkenma
kers een hogere w A-premie betalen dan rustige rij
ders. De grote vraag hier is waar grenzen gelegd 
moeten worden . Moet voor homoseksuelen de 
ziektekostenverzekering duurder worden met het 
oog op het AIDS-risico, en de pensioenpremie la
ger? Moet een lopende-bandwerker opdraaien voor 
het arbeidsongeschiktheidsrisico van een werk
nemer in de bouw (of client de koper van een huis 
deze prijs te betalen)? Moeten vrouwen kostwin
nersregelingen voor mannen betalen? Moet ieder
een in hetzelfde keurslijf voor pensioenen gedwon
gen worden, of krijgen individuen inspraak in de 
vormgeving van verlofregelingen, deeltijd-vuT 
arrangementen en al die andere zaken waar de hui
dige eenheidsworst van collectieve solidariteit geen 
raad mee weet? 

worden overgelaten (niet voor nlets 
treedt de overheid regulerend op in w A· 

verzekeringen voor autobezitters). 
11. Zie Hugo Keuzenkamp (1994), 
'Even Apeldoom bellen?', in wos, 
Verzorainasstaat Tussen lndividualisme en 
Solidariteit, pp. 1 o8-1 2 1. 
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De ene vraag krijgt ongetwijfeld een ander ant
woord dan de andere. Waar het om gaat is de vra
gen onder ogen te zien, te bepalen wat de rol van de 
overheid moet zijn en waar de markt meer ruimte 
kan krijgen. Hoe dan ook: markt en overheid heb
ben elkaar nodig, en een extreme vrije-marktideo
logie is even onzinntig als het idee dat de PvdA een 
dam tegen de markt moet opwerpen. 

Fata Moraana 
De notitie van Kalma heeft de PvdA weintig te hie
den als het om verntieuwend sociaal-economisch 
beleid gaat. De aanklacht tegen het primaat van 
financien is als een gevecht tegen windmolens, en 
de vermeende terugkeer van de collectieve solidari
teit lijkt meer op een fata morgana. Pas aan het 
einde van Kalma's betoog, waar Bram de Swaan 
wordt aangeroepen, wordt duidelijk waar Kalma de 
terugkeer vandaan ziet komen: van een herbezin
ning op de internationale afhankelijkheid van arme 
en rijke Ianden. Het lijkt er achteraf met de haren 
bijgesleept, en heeft in ieder geval weirug te maken 
met de sociale ontwikkelingen in Nederland. 

Als de PvdA zich opntieuw wil bezinnen op soli
dariteit, dan moeten enkele uitgangspunten voorop 

staan. Oat zijn: 
- de gevolgen van de informatierevolutie voor 
het werken van verzekeringsmarkten; 
- de betekenis van groeiende individualisering 
en mondigheid voor de organtisatie van de 
samenleving; 
- de wijze waarop lotsverbondenheid met 
'vreemden' bevorderd kan worden (denk aan 
allochtonen, de Derde Wereld); 

Het steeds terugkerende vraagstuk is dan: welke 
verantwoordelijkheden neemt de overheid zelf, en 
welke delegeert ze aan het individu, de lokale 
gemeenschap (ondernemingsraad, gemeente) of de 
markt? 

Daarbij client vervolgens op concrete gevallen te 
worden ingegaan, op een aanzienlijk diepgaander 
wijze dan in Kalma's notitie (of deze kritiek) 
gebeurd is. Doet de PvdA dat met, dan sukkelt ze 
voort op ezeltjes in achterhoedegevechten, in een 
landschap dat steeds voller komt te staaan met 
windmolens, terwijl die fata morgana onbereikbaar 
aan de einder blijft hangen. 




