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HOOFDEN & ZINNEN 

Het nut van een riferendurn 

Is het mogelijk, artikel 6 7, lid 3 

van de Grondwet zo te wijzigen, 
dat het geen dode letter meer is? 
Gemakkelijk is dat niet. Mis
schien zou de volgende, wat 
strengere formulering beter zijn: 
'De kamerleden zijn gehouden 
tot het stemmen zonderlast'. Het 
zwakke punt blijft evenwel, dat 
het moeilijk te bewijzen valt, dat 
een lid niet zonder last heeft 
gestemd. Invoering van het refe
rendum lijkt een doeltreffender 
middel om de fractiediscipline 
terug te dringen. 

Niet zolang geleden lieten 
Felix Rottenberg en Hans Wiegel 
bij de presentatie van een boekje 
weten tegen het referendum te 
zijn, omdat dit vernieuwingen 
zou tegenhouden. Ik heb nooit 
begrepen, hoe je als democraat 
tegen het referendum kunt zijn. 

Martkt en ideologie 

Op een was-bijeenkomst in 
januari jl bracht Arie van der 
Zwan naar voren dat de PvdA het 
gevaar loopt alleen te komen te 
staan met haar vrije markt opstel
ling: van ILO en OECD tot de 
wereldbank vindt een herwaar
dering plaats van de verabsolute
ring van de vrije markt. Hoewel 
de berichten over deze belangrij
ke internationale organisaties mij 
ook hoopvol stemmen is van der 
Zwan me toch wat te optimis
tisch. De ideologie van de vrije 
markt heeft nog steeds een bijna 
onaantastbare positie. Zo wordt 

Als politici beweren de politiek 
dichter bij de mensen te willen 
brengen - en dat roepen ze al 
jaren - dan is het referendum het 
enige middel! Misschien kunnen 
de heren eens uitleggen voor 
welke vernieuwingen de politiek 
in de afgelopen 1 o jaar gezorgd 
heeft! 

Het (correctief) referendum is 
het instrument bij uitstek om 
irrationele overheidsbeslissingen 
ongedaan te maken. Als de kie
zers hadden mogen oordelen, dan 
zouden naar mijn inschatting, 
Betuwelijn en H s L niet worden 
aangelegd. 

Als het referendum in de wet 
verankerd zou zijn, dwingt dat de 
politici tot een zakelijker afwe
ging. Zij zullen zich minder laten 
beïnvloeden door lobby's en de 
fractiediscipline zal verminde
ren. De invoering van het refe-

er bijvoorbeeld in de ouderraad 
van de basisschool waar ik secre
taris van ben, naar voren gebracht 
dat de directeur te veel zijn oren 
laat hangen naar de leerkrachten 
en te weinig oog heeft voor de 
'ouders als klanten'. De sterke 
positie van de vrije-markt-politici 
is in mijn ogen gelegen in het ide
ologische karakter van het con
cept. Binnen de sociaal-democra
tie is dat ideologische karakter 
nog eens extra sterk. Ik ben bang 
dat dit laatste te maken heeft met 
de samenstelling van het ledenbe
stand van de PvdA: mensen die in 
die 'vrije markt' werkzaam zijn, 
zijn nog steeds ondervertegen
woordigd. 

renduro zal een positieve bijdrage 
leveren aan het functioneren van 
de democratie. De spelregels 
moeten dan wel redelijk zijn. In 
Amsterdam is dat duidelijk niet 
het geval: 4o.ooo meer tegen
stemmers dan voorstemmers bij 
IJburg en toch gaat het project 
door! En in de huidige kabinets
voorstellen voor een referendum 
worden, onbegrijpelijk, nu juist 
de grote infrastructuurprojecten 
als de H s L niet 'referendabel' 
verklaard. Zulke prohibitieve 
condities aan een referendum 
stellen heeft geen enkele zin. Dit 
roept alleen maar volkswoede en 
frustraties op. 

D. VAN ENTHOVEN 

Als econoom werkzaam bij de 

Gemeente Rotterdam 

Van verketterins naar 

verheerlijkins 

Circa tien jaar geleden is onder 
aanvoering van Paul Kalma een 
nogal ingrijpende koerswijziging 
ingezet in de PvdA. In Het socialis

me op sterk water deed hij een 
poging een recept te geven voor 
nieuwe winst na de verloren oor
log eind jaren zeventig. Als 
belangrijke reden voor het verlies 
stelt hij 'de ideologische verket
tering van markt en onderne
mingsgewijze productie. De 
PvdA liet zich in dit opzicht te 
veel met de tijdgeest meedrij
ven'. Daartegenover pleitte hij 
'in de eerste plaats (voor) een 
ondubbelzinnige erkenning van 
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de rol die ondernemers, indivi
dueel en als groep, in die orde te 
spelen hebben'. Die onderne
mers zijn volgens hem 'mannen 
(en vrouwen), die over capacitei
ten beschikken ('feeling' voor 
marktontwikkelingen en voor 
economische innovatie, bereid
heid en geschiktheid om risico's 
te dragen), die zeker niet bij de 
staat, en ook niet bij grote collec
tieven (werknemerscoöperaties, 
en dergelijke) kunnen worden 
aangetroffen'. Een voorbeeld van 
het doorschieten van het ene 
uiterste naar het andere, van ver
kettering naar verheerlijking. De 
'superioriteit van de onderne
mingsgewijze productie' wordt 
in zijn boekje namelijk alleen 
maar in algemene zin onderschre
ven met het soort bewoordingen 
die ik hier citeerde. Bij de vraag 
waar nu precies de kracht zit van 
die ondernemingsgewijze pro
ductie, wordt niet serieus stil 
gestaan. De onderbouwing gaat 
in termen van succes of falen van 
complete landen of zelfs wereld
delen. 

In feite is het debat over markt 
en ondernemingsgewijze pro
ductie de afgelopen tijd veel te 
veel op dit 'super-helikopter
niveau' gebleven. Dat levert een 
ideologische opwinding op van 
jewelste. 

De opwindins voorbij 
Als je die wat probeert te over
winnen zou je je eens af kunnen 
vragen hoe verschillende (zeer 
verschillende!) markten nu in 
werkelijkheid werken. Ik heb 
niet de pretentie dat ik daar nu 
zo'n fantastisch goede, met syste
matisch onderzoek onderbouw
de, kijk op heb, maar ik kom in de 

politieke discussie zulke verbij
sterende vormen van abstraheren 
van de werkelijkheid tegen, dat 
mijn beperkte inzichten op dit 
terrein al een belangrijke relati
vering kunnen bieden. Als een
voudig krantenlezer en werkne
mer in de levensmiddelen- en 
automatiseringsbranche vallen 
me een aantal zaken op. 

Elk bedrijf zou slechts een 
fractie van de productie leveren 
als er nationaal en internationaal 
niet allerlei infrastructuren 
waren gegroeid in de loop der 
eeuwen. Fysieke infrastructuren: 
van wegen tot EDI-netwerken 
(ED 1 staat voor Electrooie Data 
In terchange: gestandaardiseerde 
uitwisseling van informatie tus
sen computers van verschillende 
bedrijven). Sociale: van onder
wijs tot KvK en van standaardisa
tie-comité of brancheorganisatie 
toto ECD. Collectief-psychische: 
van het arbeidsethos tot de 
gerichtheid op compromissen en 
op technische in plaats van op 
sociale oplossingen. Voor de 
kwantiteit en kwaliteit van die 
verschillende infrastructuren 
speelt juist de overheid een cru
ciale rol. Om maar het minst 
bekende gebied te nemen, E o 1. 

Typisch zo'n terrein waarop de 
overheden van de aziatische tij
gers het voortouw namen en 
jarenlang sprake is geweest van 
een voorsprong. 

Bijna alle 'markten' zijn vergeven 
van machtsverhoudingen, iets dat 
op zich al op gespannen voet staat 
met de vrije markt-ideologie. 
Leveranciers onderhandelen met 
supermarktorganisaties over op
name in het assortiment: ik heb 
wel eens een deskundige op dit 

gebied horen uitleggen dat je 
voor de introductie van een 
nieuw product in Nederland 
enkele tientallen mensen moet 
overtuigen, namelijk de inkopers 
van de grote winkelketens. En de 
trend is steeds verdere vergroting 
van die inkooporganisaties dus 
verkleining van dat aantal men
sen. Het marktaandeel van de 
grootste bedrijven blijft in allerlei 
sectoren trouwens groeien. 

Hoe om te gaan met bijvoor
beeld de vliegtuigindustrie of de 
microprocessor-industrie? De 
tendens in sectoren als deze is in 
de richting van het overleven van 
slechts enkele bedrijven, wereld
wijd. Je zou de vraag kunnen stel
len wat nu eigenlijk wereld
vreemder is in Nederland: plei
ten tegen elke overheidssteun, 
omdat de (niet bestaande) vrije 
markt moet regelen waar de 
bedrijven komen te staan, of stre
ven naar Europese, respectieve
lijk mondiale afspraken op dit 
gebied? 

Er bestaat inmiddels ook een 
trend dat productiebedrijven niet 
alleen de niet-kern-activiteiten 
maar alle activiteiten uitbeste
den! (behalve planning, organisa
tie en het lange termijn beleid) Je 
zou daarbij het ontstaan van ofhet 
terugkeren van een heilzame 
marktwerking kunnen veronder
stellen (of proclameren ..... ): 
immers, bij hele grote organisa
ties kan de gedwongen afname bij 
andere afdelingen tot inefficiency 
leiden. Toeleveranciers worden 
echter geconfronteerd (met na
me in Japan schijnt het) met con
tractueel verboden afzet (aan 
andere afnemers). Hoezo vrije 
markt? 

- ---~---
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Superioriteit van de onder
neminasaewijze productie 

Veel ideologische opwinding 
over 'markteconomie' lijkt niet 
alleen ondersteund door het op 
een hoop gooien van pleidooien 
voor gemengde economie met de 
praktijk in de voormalige oost
blok-landen, maar ook door een 
negeren van de concrete werke
lijkheid van de onvolkomen 
markten. Maar is er dan niets nut
tigs aan het concept van de vrije 
markt en de ondernemingsgewij
ze productie? 

In mijn ogen zit de crux van de 
efficiency van de ondernemings
gewijze productie in (de dreiging 
van) het mogelijke faillissement. 
Het faillissement zelf zorgt voor 
een snelle wijziging van de falen
de leiding over een stuk produc
tie. De dreiainB van faillissement 
zorgt voor een bijsturen van de 
activiteiten, doordat het meetba
re rendement of gebrek daaraan 
als hulpmiddel wordt gebruikt bij 
de onderbouwing van besluiten. 

Die vormen van efficiency 
worden ook door sociaal-demo
craten meer en meer onderkend 
en nagestreefd. Maar ook hier 
moet je niet gaan mythologiseren, 
moet je niet gaan doen of de kreet 
'marktwerking' aanWIJzmgen 
geeft voor de organisatie van de 
productie . Op welke termijn en 
hoe lang moet een bedrijf onafge
broken winstgevend zijn? Bij een 
zelfde liquiditeit, rentabiliteit en 
solvabiliteit gaat het ene bedrijf 
wel en het andere niet failliet. 

Het grootste deel van de 
(investerings)beslissingen wordt 
ook niet gebaseerd op een inte
grale kosten-baten afweging 
maar wordt onderbouwd door de 
angst dat men achter zal blijven 

bij de concurrentie. Er heerst wat 
dat betreft een groot conformis
me. Vanuit de automatiserings
sector zijn daar mooie voorbeel
den van te geven. 

Toekennen van kredieten aan 
nieuwe bedrijven, voor nieuwe 
bedrijfsactiviteiten en nieuwe 
kredieten voor bestaande activi
teiten gebeurt per definitie ook 
op basis van een plan en een 
inschattinB van de marktontwik
keling, niet op basis van de markt
ontwikkelingen zelf! Vooral bij 
de wat grotere bedrijven kom je 
naast jeelinB en elan binnen 'de 
ondernemingsgewijze productie' 
ook veel inefficiency, angsthaze
rij, dikdoenerij, conformisme en 
zelfs bureaucratie tegen. 

PrivatiserinB 
In de jaren zeventig kreeg het 
bedrijfsleven van elk probleem de 
schuld en bleven vele 'nieuwe 
vrijgestelden' steken in het alleen 
maar bestrijden van bedrijven. 
De meest extreme vertegen
woordigers van deze ideologie 
vermoordden de werkgevers
voorzitter of kwamen met het 
waanzinnige concept van de 
'repressieve tolerantie'. In de 
jaren tachtig en negentig werd 
het bon ton om alles wat je niet zint 
toe te schrijven aan 'de overheid' 
of zelfs 'de politiek'. 

Aan de intensiteit van die 
beide trends liggen mijns inziens 
gemakzucht, populisme, per
soonlijke frustraties en zonde
bok-denken ten grondslag. Maar 
daarnaast krijgt een sterke ideo
logische trend op een gegeven 
moment een materiële betekenis 
in de vorm van een zichzelf ver
vullende voorspelling. Uit de 
gezondheidszorg kennen we het 

placebo-effect, in de sociologie 
het Hawthorne-effect en bij ver
kiezingen een bandwaaon effect: 
op een gegeven moment is het 
keihard meetbaar. Bij hoeveel 
privatiseringsoperaties kun je het 
succes toeschrijven aan de 'tuch
tiging van de markt'? Niet zelden 
is er na operaties, gericht op het 
'marktgerichter' werken, nog 
steeds maar één aanbieder van 
een dienst. Afgezien van de 
mogelijkheid dat bij een gepriva
tiseerde dienst de extra doelstel
lingen van de overheid met be
trekking tot werkgelegenheid 
voor bepaalde doelgroepen over
boord worden gezet, - leidend 
tot maatschappelijke kosten die 
moeilijk te becijferen zijn - ga ik 
er vanuit dat de belangrijkste fac
tor bij die successen gevormd 
wordt door het feit dat mensen er 
van overtuigd zijn geraakt dat ze 
bezig zijn met een goede verande
ring. Een de-privatisering op 
basis van een even sterke ideolo
gische stroming zou weer verbe
tering kunnen brengen. 1 

Veel zaken die onder het mom 
van de vrije markt worden inge
voerd associeer ik dan ook niet 
met 'tuchtiging van de markt' 
maar met politici die politiek te 
moeilijk vinden . 

FRANS GROENENDIJK 

PvdA-lid 

1. Vrij naar het Hawthorne onderzoek 
begin deze eeuw. Men onderzocht of 
bepaalde verbeteringen in de arbeids
omstandigheden,. meer licht met name, 
een positief effect had op de arbeidspro· 
ductiviteit. Zowel meer verlichting als 
minder leidde tot hogere productiviteit. 
De verhoging bleek te danken aan de 
belangstelHng voor de mensen die 
'onvermijdelijk' uitging van het onder
zoek. 
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