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In 1978 verscheen de bij mijn weten enige 
nederlandstalige beschouwing, waarin auto
matiseringstechniek expliciet in relatie wordt 
gebracht met een politieke ideologie, het 
liberalisme; de publicatie was dan ook op
genomen in een geschrift (nr 32.) van de 
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. Auteur: G. 
Zoutendijk; titel van zijn bijdrage: Besluit
vorming en Democratie 1). 

Een jaar later, in oktober 1979, schreef G.W. Rathe
nau, voorzitter van de Adviesgroep Maatschappelijke 
gevolgen van de micro-elektronica, zijn aanbiedings
brief bij deze bij mijn weten enige nederlandstalige 
studie, waarin gepoogd werd de sociaal-economische 
implicaties van automatisering over de volle breedte in 
kaart te brengen 2). In april 1981, tenslotte, verscheen 
Vingerwijzingen voor een informatiebeleid, samen
gesteld door een werkgroep van D66 en bij mijn 
weten de enige nederlandstalige nota waarin een 
politieke partij zich waagt aan een inventarisatie en 
interpretatie van het vele dat zich onder de noemer 
informatiebeleid voordoet 3). 

Het zijn deze drie publicaties waarop in het nu 
volgende wordt teruggegrepen. Nogal 'oude' publica
ties, zal de doorsnee automatiseerder zeggen. Dat zij 
dan zo. Er is in de tussenliggende periode overigens 
niets verschenen dat ze heeft doen verouderen. 
Nederland is sinds Zoutendijk, Rathenau en de D66-
werkgroep een vol decennium verder en het is niet 
vol te houden dat in dat voorbije decennium enige 
vordering is gemaak in ofwel de verankering van het 
gebruik van computers in enigerlei politieke visie, dan 
wel in het verwerven van inzicht in de maatschappe 
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lijke implicaties van deze 'all pervasive' (Rathenau) 
techniek. Dat is te verklaren: de aandacht lag elders: 
bij het terugdringen van het financieringstekort bij 
voorbeeld, resp. bij het terugdringen van dat terug
dringen. Bovendien barstte begin tachtig de automati
sering uit de eind zeventig bekende voegen, 
dus overheerste het gevoel van 'wat we erover gedacht 
hebben, klopt toch niet meer, dus kunnen we net zo 
goed even afwachten'. Ter illustratie van de uiterst 
snelle ontwikkeling: In het Rapport Rathenau werd 
het nog vermeldenswaard geacht, dat voor de produk
tie ervan gebruik was gemaakt van een bij TH Eind
hoven gebouwde (!) wordprocessor. Niks personel 
computer, niks MSDOS, Word Perfect, Macintosh, 
Desk Top Publishing of iets van dien aard. Het was 
er niet en werd nog nauwelijks voorspeld. Ter illu
stratie van het afwachten: Het Rahenau-rapport 
verwijst naar literatuur die noodzakelijkerwijs eerder 
was verschenen (Mowshowitz, Weizenbaum, Laudon, 
Winner). Zou men nu zo'n rapport samenstellen, dan 
zou men naar dezelfde auteurs kunnen (moeten) 
verwijzen; er is helemaal niemand bijgekomen. 

Belangrijk genoeg 

Niettemin waren de onderwerpen die Zoutendijk, 
Rathenau c.s. en de werkgroep van D66 aansneden 
ruimschoots belangrijk genoeg om ze eens op te 
pakken. Dat kan, nu de automatiseringstechniek weer 
even in rustiger vaarwater is gekomen (met de bijbe
horenden industrie die de groeistuipen van het recen
te verleden probeert te verwerken). Dat moet ook, 
zou ik denken, omdat, niettegenstaande het gebrek 
aan aandacht voor deze onderwerpen, het achterlig
gende decennium toch wel enkele ontwikkelingen te 
zien gegeven heeft, die de noodzaak van verankering, 
sociaal-economisch en dus, politiek, bevestigen. Mis
lukte informatiseringsprojekten zoals Studiefinanciering 
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(het systeem draait nu, maar dat wil niet zeggen dat 
het project niet mislukt is), Paspoorten en CRI vor
men voorbeelden. De maar matige dienstverlening die 
het resultaat is van projecten die wel geslaagd heten 
(CBR) eveneens. Tot mislukken gedoemde projecten 
(GBA, Rekeningrijden) zullen mettertijd in de rij 
kunnen worden opgenomen. En los van dit alles staat 
dan nog de AT/MSDOS-vervuiling, die in Nederland 
vermoedelijk groter is dan waar dan ook ter wereld. 

De stelling die in dit artikel wordt verdedigd is 
deze: Informatisering vergt een eigen, in politieke 
termen verwoord beleid, waaraan afzonderlijke infor
matiseringsprocessen, technisch, organisatorisch dan 
wel maatschappelijk, kunnen worden getoetst 

'Liberaal voor wat het waard is' 

De Adviesgroep Rathenau plaatste automatisering- en 
de daaraan ten grondslag liggende digitale elektroni
ca- met zoveel woorden in de traditie van De Ver
lichting. De binaire werkwijze van computers werd 
gerelateerd aan de analytische, rationele benadering 
van de werkelijkheid sinds Descartes (p.17) en "het 
behoort tot de verworvenheden van de moderne we
tenschap en techniek," aldus de groep, "dat gecompli
ceerde problemen kunnen worden opgelost." (p.68) 
Als daarmee nog geen Verlichtings-gedachte werd 
verwoord, dan wel hiermee: "Het enige zekere is: 
onzekerheid" (p.65), waarmee de Adviesgroep aangaf 
dat er nog vele gecompliceerde, nog op te lossen 
problemen te verwachten zijn, zonder dat reeds aan te 
geven is welke dat zullen zijn, laat staan dat de op
lossingsbenaderingen reeds geformuleerd zouden zijn. 
Als grondhouding toonde de Adviesgroep evenwel een 
niet in alle opzichten te verklaren optimisme, met als 
ondertoon de opvatting, dat de problemen, als gevolg 
van de op handen zijnde spreiding van de automati
seringstechniek, toch ook weer in die techniek een 
basis zullen vinden voor het oplossen ervan. De aan
bevelingen, in de richting van onderwijs-intensivering 
en de inrichting van een centrum voor kennisover
dracht (het werden er drie, hetgeen zeker niet Ra
thenau's bedoeling was) zijn illustratief in dit opzicht. 
'Liberaal' werd de Adviesgroep, waar zij zich uitsprak 
over de wisselwerking tussen technische ontwikkelin
gen en de samenleving waarin die ontwikkelingen 
plaatsvinden. Bij voorbeeld: "Dit succes (van compu
ters, d.o.) is niet alleen te verklaren uit de aard der 
apparaten. Als het formeel-logische en abstracte 
denken niet sterk tot ontwikkeling was gekomen en 
als niet dat denken de inrichting van organisaties en 
systemen sterk had beinvloed, dan zouden computers 
niet dat succes hebben gehad." Een nog beter voor
beeld vormt de wijze waarop de risisco's van oneven
wichtige ontwikkkelingen ter sprake kwamen: "Dit 
risico is reël als men zich realiseert dat de ontwikke-
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ling gestuurd wordt vanuit een denken en streven dat 
door dezelfde technologie wordt bevorderd, en via 
technische middelen die dezelfde technologie schept. 
Er dreigt dan het gevaar van een autonome technolo
gie die vele aspecten van de samenleving gaat do
mineren, vooral indien voor problemen die zij op
roept, oplossingen gekozen worden die zij biedt."(p.67) 

Deze angst voor een autonome, vrijheidsbeperkende 
ontwikkeling is een liberale angst, zoals het optimisme 
ten aanzien van het oplossend vermogen van techniek 
een liberaal optimisme is, dat zich in de jaren zeven
tig dan ook niet liet toezeggen door een automatise
ringsheffingen eisend socialisme. 

Jammer is, dat de Adviesgroep Rathenau het eigen 
liberalisme niet uitsprak. Dat kan moeilijk een verwijt 
zijn, aangezien de groep geen politieke samenstelling 
en al evenmin een politieke opdracht had, maar jam
mer blijft het. De aanbevelingen van de groep hebben 
in vele opzichten een lange doorwerking gehad en . 
wellicht zou de hier bepleite verankering van infor
matie in politieke meningsvorming verder zijn bevor
derd als juist deze groep ook daartoe aanzetten had 
gegeven. 

Zoutendijk sprak wel uit, dat hij zijn beschouwing 
vanuit een liberale invalshoek opstelde. Hij besloot 
zijn bijdrage aan de bundel beschouwingen van pro
minente VVD'ers met een paragraaf onder de titel 
Een liberaal antwoord?, nadat hij niet alleen de tot 
dan bekende informatietechnische ontwikkelingen had 
geschetst, maar daar ook vragen bij had gesteld met 
betrekking tot mogelijk implicaties, zoals: Het ont
staan van moeilijk te controleren macht bij technisch
deskundige beleidsvoorbereiders en de ongewenste, 
want centraliserende invloeden van informatisering op 
de parlementaire democratie. Daarmee verwoordde 
Zoutendijk een politieke stelingname ten aanzien van 
informatisering: Als een der eersten deed hij dat, en 
geheel en al als laatste. Zelfs de 'Vingerwijzingen' van 
de D66-werkgroep hadden een minder stellinge poli
tieke mening als uitgangspunt; ze waren vooral in
ventariserend en de wergroep kwam nauwelijks toe 
aan aanbevelingen met een typisch D66-karakter. 

Anno 1990: Informatiseren in een politiek 
vacuüm 

In zijn bijdrage aan het debat n.a.v. de Regeringsver
klaring 1989 stelt van Mierlo: "De nieuwe informatie
technologie, die in principe de oplossing zou kunnen 
betekenen van vele problemen op dit terrein (kwaliteit 
van het bestuur e.d.) heeft in de overheidspraktijk van 
de laatste jaren niet alleen een paar spectaculaire 
valse starts opgeleverd: ze lijkt ook eerder te hebben 
gewerkt in de richting van centralisme en verstarring 
dan in die van flexibiliteit en vergroot aanpassingsver
mogen."4) 
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Duidelijke taal, zo lijkt het. Het is hier echter niet 
zozeer van belang in hoeverre de waarnemingen juist 
zijn, maar wel dat, klaarblijkelijk, de politcus Van 
Mierlo, fractieleider in de Tweede Kamer voor D66, 
van informatisering verwacht dat deze flexibiliteit en 
decentralisatie bewerkstelligt. Dat is goed. Dat is 
toegestaan. Het is goed dat we het nu ook weten, 
maar in welke beleidsparagraaf had hij zulks eigenlijk 
geformuleerd? En hoe consistent zijn dan die fractie 
en haar leider in het uitdragen en liefst ook effectue
ren van hun visie? De motie Kohnstamm (5) 1987 
dringt er weliswaar op aan politiek-inhoudelijk sturing 
te geven aan de informatiseringsprocessen binnen de 
overheid, maar voegt er in één adem aan toe dat 
daartoe de bevoegdheden van de coördinerend minis
ter moeten worden versterkt. Dus toch maar centrali
satie? En afgezien daarvan: is politiek-inhoudelijke 
sturing niet vooral een zaak van de Kamer? Hoe 
grondig, is dan de vraag, hoe hardnekkig en welover
wogen heeft de D66-fractie een jaar later de motie 
De Visser 6) bestreden? Met deze motie spreekt de 
Kamer uit, dat zij zich alleen met de regelgeving ten 
aanzien van de Gemeentelijke BasisAdministratie 
(GBA) wenst te bemoeien, ongeacht de eventuele 
belemmeringen dienaangaande, die voort zouden 
kunnen komen uit reeds in gang gezette maatregelen 
ter uitvoering van de nog in voorbereiding zjjnde wet. 
Met de motie De Visser moge de Kamer een zeker 
theoretisch gelijk aan haar zijde hebben, maar een 
praktisch feit is, dat men met uitvoerende informati
seringsmaatregelen niet kan wachten tot de regelge
ving voltooid is. Met haar theoretisch gelijk zet de 
Kamer zich derhalve praktisch buiten spel waar het 
gaat om de politiek-inhoudelijke sturing van over
heidsinformatiseringsprocessen. Zo'n motie zou accep
tabel zijn als er sprake was van een geformuleerd en 
genormeerd informatiebeleid, in termen, bij voorbeeld, 
van het bewerkstelligen van decentralisatie en flexibi
liteit. Zulk beleid is er niet, en omdat het er niet is, 
creëert de motie De Visser, als er al iets geschapen 
wordt, slechts een bestuurlijk vacuüm 

Informatiseringsbeleid als eerste opgave 

Even terug naar Rathenau. 
"Technologie", aldus de Adviesgroep, "speelt haar 
voornaamste rol in de instrumentatiefase van het be
slissingsproces; de fundamentele keuzen, zowel op het 
politieke als op het organisatorische niveau, dienen 
aan de instrumentatie van de gekozen oplossingen 
vooraf te gaan." 

Op het eerste gezicht lijkt de uitspraak een onder
steuning van de motie De Visser. Eerst de regelge
ving, dan de uitvoering. Toch? 

Bij nader inzien, evenwel, staat de uitspraak haaks 
op de motie De Visser. Met die motie onttrekt de 
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Kamer zich aan de fundamentele keuzen. Niet door 
wat de motie uitspreekt, maar door de uitspraak die 
wordt nagelaten. De motie vraagt om een GBA -wet, 
maar zij had moeten vragen om informatiseringsbeleid, 
waarin de fundamentele keuzen, toetsbaar en wel, zijn 
gemaakt. 

Even terug naar Zoutendijk. 
Hij schrijft: "Essentiëler is de vraag of ook in Neder
land, evenals bij voorbeeld in Zweden, overgegaan zou 
moeten worden tot een strikte scheiding tussen be
leidsbepalende activiteiten enerzijds en uitvoerende 
taken anderzijds door de oprichting van benoemde 
zelfstandige bestuursorganen voor de laatste taken." 
Het is hier niet de plaats om een antwoord te geven, 
maar wat een prachtige vraag. Eén die de motie De 
Visser al in 1978 verouderd deed zijn. Eén die vorm 
poogt te geven aan de notie 'politiek-inhoudelijke 
sturing'. 

Even terug naar de Vingerwijzingen. 
We schreven: "voor de korte termijn (volgende kabi
netsperiode), pleiten we - als tussenmaatregel - voor 
tenminste een staatssecretariaat voor informatiebeleid, 
onder te brengen op het ministerie van Algemene 
Zaken, direkt onder de minister-president." 
Verdomd, dat schreven we. 
Dat van Algemene Zaken was zo gek nog niet. Dat 
juist dat ministerie geen Staatszaken kent, is ook 
maar een gewoonte. Voor het overige was het niveau 
'staatssecretariaat' te laag gekozen. Daarmee kom je 
er niet. Daarmee bereik je niet, dat de informatisering 
wordt gepromoveerd tot politiek aandachtsgebied, 
zoals (openbaar) vervoer, milieu en ruimtelijke orde
ning dat zijn. En dat is wat gebeuren moet. Alleen 
dan wordt het vacuüm gevuld en kan de motie De 
Visser opnieuw worden aangenomen. 

Informatiseringsbeleid versus informatiebe
leid. 

Meer nauwkeurige lezers zullen hebben vastgesteld, 
dat in het bovenstaande op een ietwat bedriegelijke 
wijze met de termen 'informatiebeleid' is omgegaan. 
Ze werden gebruikt als elkaars synoniemen. Ze zijn 
het niet. 

In de jaren rondom 1980 was de term 'informatise
ring' nog niet in gebruik. Dat begon pas later, toen 
was gebleken dat computers tot op zekere hoogte tot 
dezelfde categorie behoren als televisie, telefoon, fax 
en nog andere technische middelen. 
'Informatie' is iets waarvoor in democratische samen
levingen sinds lang regels zijn opgesteld - briefge
heim, openbaarheid van bestuur, recht op onderwijs 
en wat dies meer zij. Informatiebeleid, al wordt het 
niet altijd zo genoemd, is er eigenlijk al. 
'Informatisering, als complex van middelen en activi
teiten ter verwezenlijking van informatiebeleid, voldoet 
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niet bij voorbaat aan de doelstellingen van dat infor
matiebeleid. De relatie is te vergelijken met die tussen 
openbaar vervoer en milieu; het beleid ten aanzien 
van de één voldoet niet bij voorbaat aan de doelstel
lingen van het ander. Zij't met enige moeite zijn 
beide, openbaar vervoer en milieu, op elkaar af te 
stemmen. Voor informatisering en informatie geldt dat 
echter niet. Informatiseringsbeleid is er namelijk niet. 
Informatiseringsbeleid moet er dus komen. Wie wilde 
er eigenlijk, dat informatisering wordt ingezet ten 
gunste van decentralisatie en flexibiliteit, zonder noe
menswaardige schade aan de privacy van geregis
treerde personen, met behoud, resp. versterking van 
de autonomie van deelnemers in interbestuurlijke 
systemen en verbetering van de kwaliteit van over
heidsdienstverlening. D66? Waarom dan niet al die 
verlangens gebundeld in één informatiseringsbeleid? 
Als dat er geweest was, was Deetman wel degelijk 
gevallen bij zijn misstappen met betrekking tot Stu
diefmanciering. Als dat er zou zijn, zou de Tweede 
Kamer alsnog het GBA -project beoordelen en alsdan 
niet goedkeuren. Dan zou de feitelijke informatisering 
kunnen worden getoetst aan informatiseringsdoelstel
lingen. In een vacuüm is dat niet mogelijk. 
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Informatiseringsbeleid in acht punten 

Informatiebeleid vergt: 
1. een eigen begroting; 
2. een eigen beleidsverantwoordelijkheid op 

ministersniveau; 
3. omschreven, exclusieve bevoegdheden met 

betrekking tot de inrichting van informati
seringssystemen; 

Informatieseringsbeleid betreft: 
4. Het voorzien in informatiseringshulpmid

delen, voor zover deze een infrastructureel 
karakter hebben (netwerken, maar ook: 
standaarden voor apparatuur en systeem-
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software); 
5. Het opstellen en bewaken van toetsbare 

uitgangspunten, zoals die met betrekking tot 
(de-)centralisering, bescherming persoonlijke 
levenssfeer, flexibiliteit, vrijheid van infor
matie, openbaarheid van bestuur; 

6. Het opstellen van richtlijnen met betrekking 
tot de kosten en opbrengsten van informati
sering (tarieven e.d.); 

7. Het opstellen en de hand houden aan een 
prioriteiten- plan. 

Informatiseringsbeleid houde zich in verre van: 
8. Informatiebeleid. 
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