
PERSPECTIEF 

Economie, ruimte en regio's 
Een vraaggesprek met J.G. Lamhooy 

C T: Kunt u zichzelf kort introduce
ren? 

L.: Mijn leeropdracht aan de Economische 
faculteit van de Universiteit van Amster
dam is economische geografie en regiona
le economie. Ik bezet deze leerstoel sedert 
1973 en daarvoor was ik, met dezelfde 
leeropdracht, van 1969 tot 1973 verbon
den aan de Vrije Universiteit. Tot mijn 
benoeming als hoogleraar ben ik een aan
tal jaren medewerker geweest bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
In die periode heb ik ook mijn proefschrift 
geschreven over de agrarische hervormin
gen in Tunesië. Om mijn dissertatie te 
kunnen voltooien heb ik toen acht maan
den in Tunesië doorgebracht. Daarna is 
het accent verschoven naar de bestude
ring van de Westerse samenleving, met 
name de stedelijke en regionale ontwik
keling. In 1972 is mijn hoofdwerk over de
ze problematiek 'Economie en ruimte' 
verschenen. Sindsdien heb ik mij in talrij
ke publikaties met de de verdere uitwer
king van de verschillende aspecten van 
dit onderwerp beziggehouden. 

Door Carel Tielenburg 

De verhouding tussen 
economie en ruimte in al 

haar facetten wordt al vele 
jaren onderzocht door 

economisch-geografen en 
regionaal-economen. 

Veel van de resultaten van dit 
denk- en speurwerk blijven 
grotendeels verborgen voor 

burgers en politici. 
Toch is er aUe reden de 

ontwikkelingen rond economie, 
ruimte en regio 's eens voor 

het voetlicht te brengen. 
Een gesprek met één van 

de toonaangevende 
wetenschappers in Nederland 

op dit terrein. 

betekenis verwijst het naar de mensen 
waar je mee omgaat en de samenle
vingsverbanden waarin je verkeert. Maar 
ook dit kan geen concreet ruimtebegrip 
worden genoemd. 
In de economische geografie en de regio
nale economie kennen we zowel het con
crete als het abstracte ruimtebegrip, dus 
enerzijds de netwerkruimte, de relaties, 
en anderzijds de verhouding tussen econo
mie en ruimte, in de zin van de economi
sche functies die met een ruimte zijn ver
bonden. Enkele primaire ingangen tot na
dere analyses op basis van het concrete 
ruimtebegrip zijn de overbrugging van af
standen en de concurrentie om de beschik
bare ruimte. Wat de afstand betreft, pre
ciezer gezegd: de overbrugging van de 
ruimtelijke gescheidenheid, spreken we 
dan vooral over waardevermeerdering, die 
kan plaatsvinden door het transporteren 
van goederen van A naar B. 
In de tweede plaats is er een voortdurende 
concurrentie tussen verschillende claims 
op de beschikbare ruimte, denk maar aan: 
recreatie, woningbouw, allerlei vormen 
van bedrijvigheid, etc. Vooral' in de steden 
is dit van grote betekenis. In het centrum 

C.T.: Wat is precies de betekenis van het begrip 'ruimte' in de eco
nomische geografie? 

L.: Ja, om te beginnen is 'ruimte' geen eenduidig begrip, het kent 
vele betekenissen en valt daarom moeilijk te definiëren. Ik zou 
een globaal onderscheid willen maken tussen de concrete en de 
abstracte ruimte. Een voorbeeld van het eerste is de kamer waar
in wij ons bevinden, een duidelijk begrensde driedimensionale 
ruimte. Maar het concrete ruimte-begrip kan ook betrekking heb
ben op de ruimtelijke ordening, dat wil zeggen op de verdeling 
van de beschikbare ruimte over diverse gebruiksfuncties in een 
bepaalde regio. De abstracte ruimte wordt ook wel aangeduid als 
economische of topologische ruimte. In deze betekenis is het be
grip sterk verwant met wiskundige concepten en staan vooral 
netwerkrelaties in het centrum van de aandacht. 

van een stad zijn de vastgoedprijzen, gemiddeld genomen, drie 
keer zo hoog als aan de stadsrand. Dat komt omdat op de ruimte 
in het centrum, het zogenaamde 'central business district', vele 
functies elkaar beconcurreren om een lokatie te bemachtigen. 
Met andere woorden, de vraag is groot en het aanbod is, op korte 
termijn, inelastisch, dat wil zeggen: niet aanpasbaar, prijsstijgin
gen zijn dus het gevolg. Alleen op langere termijn is het mogelijk 
om het aanbod te vergroten door in de bovenruimte te gaan 
bouwen, zoals in veel Amerikaanse steden is gebeurd met behulp 
van de constructie van wolkenkrabbers. Beide ingangen vormen, 
denk ik, wel de kernelementen van de relatie tussen economie en 

Daarnaast spreken we ook wel van de sociale ruimte, en in die 
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ruimte. 

C.T.: In de nota 'Ruimte voor regio's' wordt gesproken van 'ruimte
lijk-economisch beleid'. Waarom geven politici en ambtenaren te
genwoordig de voorkeur aan de aanduiding 'ruimtelijke' boven 're
gionale' economie? 

1.: De termen economische geografie, regionale economie en 
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Nieuweschans; voormalige pakhuizen bij een strookartonfabriek. 

ruimtelijke economie worden tegenwoordig niet meer scherp on
derscheiden. Zij lopen als het ware in elkaar over. Dit heeft te 
maken met de historische ontwikkeling. De economische geogra
fie heeft zijn oorsprong met name in de Duitse en de Franse geo
grafie, terwijl de regionale economie binnen de economische 
wetenschap is ontstaan. Hierbij ging men aanvankelijk uit van 
een soort arbeidsdeling waarbij de ruimtelijke economie het meer 
theoretische, abstracte kader zou formuleren, met behulp van 
wiskundige concepten en met sterke verbindingen naar de micro
economie, en de regionale economie zou de toepassingen van de 
concepten op steden en regio's voor zijn rekening nemen. Maar 
die velden zijn in de loop der tijd zó met elkaar verweven geraakt, 
dat het geen zin meer heeft ze nadrukkelijk te onderscheiden. De 
termen ruimtelijke of regionale economie worden nu afwisselend 
gebruikt. 
In kringen van beleidmakers wordt de oorspronkelijke, theo
retische, notie van ruimtelijke economie niet gebruikt. De termi
nologische overgang van 'regionaal' naar 'ruimtelijk' beleid heeft 
vooral te maken met de ongewenste associatie die de term 'regio
nale economie' oproept met het regionaal sociaal-economische be
leid uit de zestiger en zeventiger jaren. In die jaren was het be
leid sterk gericht op herverdeling van economische opbrengsten, 
terwijl men in het huidige beleid veel meer uitgaat van de func
tionele vereisten voor economische ontwikkeling en groei. Zeg 
maar de groei-vraagstukken, zoals het aanbod van bedrijfsterrei
nen, de infrastructuur en de bereikbaarheid, etc. Men reserveert 
de term dus voor een ander beleid, dat, inhoudelijk gezien, een 
soort afrekening met de spreidingspolitiek uit het verleden bete-

5 

kent. Het is dus vooral een kwestie van het image dat men wil 
uitdragen, maar historisch en wetenschappelijk gezien is het ge
bruik van de term eigenlijk onjuist. 

CT: Hoe beoordeelt u het bele(d zoals dat in 'Ruimte voor regio's' 
tot uitdrukking komt? 

L.: Ruimte voor regio's beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de for
mulering van een optimaal ruimtelijk beleid voor de bedrijvigheid 
in Nederland. De opstellers gaan uit van een mondiaal perspec
tief, waarin bedrijven in principe overal kunnen worden geves
tigd. Ondernemingen zijn tegenwoordig 'footloose', zoals dit wel 
wordt genoemd. Dergelijke bedrijven wil men zien te vangen. Het 
gaat er dan natuurlijk om de werelds pel ers in de economie, de 
werkelijk sterke krachten, zoals top-technologie en banken te 
vangen. En niet om degenen die nog echt regionaal en lokaal ge
bonden zijn, de horeca en de kruidenier, om het maar even plas
tisch uit te drukken. 
Het aantrekken van die bedrijven bevordert men door de vesti
gingsplaats-condities zo goed mogelijk te maken, dus een voor
treffelijke bereikbaarheid van de lokaties - bijvoorbeeld de main
port-functies van Schiphol en de Rotterdamse haven - goede 
woonomstandigheden, goed onderwijs, 'aantrekkelijke fiscale 
voordelen, etc., etc. De nota is vooral geàéhreven met het oog op 
het aantrekken van internationaal opererende bedrijven, die zich 
net zo goed overal elders zouden kunnen ve,stigen. Men verwacht 
allerlei gunstige uitstralingseffecten'op andere economische acti
viteiten als het lukt om die bedrijven naar Nederland te trekken. 
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Zo zou Nederland een rol in de internationale economie kunnen 
blijven spelen. 

CT: Heeftu ook kritiek op het beleid? 

L: Een bezwaar tegen de nota acht ik het feit, dat de omvang van 
de bedrijvigheid die juist wèl regionaal en lokaal gebonden is, 
enorm wordt onderschat. Maar goed, wij dienen te beseffen dat 
we nu eenmaal een heel klein spelertje in de wereldeconomie zijn. 
We beschikken over een paar interessante internationale bedrij
ven en we nemen een redelijk goede positie in de transport-sector 
en de financiële sector in. Maar als je dat wilt behouden, dan 
dient het beleid daarop te worden afgestemd. In dat opzicht kan 
ik de redenering in de nota, het zoveel mogelijk scheppen van 
gunstige condities, wel billijken, maar ik vind de analyse waarop 
men die redenering baseert ronduit zwak. Er wordt bijvoorbeeld 
niet duidelijk gemaakt op wat voor soort bedrijvigheid men pre
cies mikt. Bovendien richt men zich in 'Ruimte voor regio's' heel 
sterk op de infrastructuur. Kennelijk vormt dit, in de ogen van de 
beleidmakers dè sleutel tot economische voorspoed: 'als dat nou 
maar in orde is, dan komen de 'winners' en 'toppers' vanzelf wel 
naar je toe.' Ik denk echter dat het zo niet werkt. Bovendien is 
het de vraag of je alle bedrijven die zich hier zouden willen vesti
gen, ook hier wilt hebben. Een geheel andere analyse is noodza
kelijk, namelijk een die uitgaat van de vraag: welke vormen van 
bedrijvigheid passen het beste bij het kennisintensieve karakter 
van de Nederlandse economie en met welke middelen kunnen we 
die bedrijvigheid aantrekken en stimuleren? Men zou bij de be
antwoording van deze vragen tevens moeten aangeven op welke, 
reeds aanwezige, clusters van bedrijvigheid kan worden voortge
bouwd. Zo'n analyse ontbreekt nu, ondanks de beschikbaarheid 
van onder andere onderzoeken van TNO, die hiervoor de leidraad 
hadden kunnen vormen. 
De slogan 'Nederland distributieland' geeft datgene waar we van 
oudsher sterk in zijn, kernachtig weer, maar de vraag dient te 
worden gesteld of we ons nog sterker op die ene activiteit moeten 
concentreren, of dat we juist zouden moeten proberen onze zwak
heden te compenseren, bijvoorbeeld de zwakke technologische 
sector. In ieder geval gaat de huidige eenzijdige benadrukking 
van de betekenis van infrastructuur en bereikbaarheid mij veel te 
ver. 

C.T.: Spelen verdelingsvraagstukken in e(!n kennisintensieve eco
npmie nog een grote rol? 

L.: Jazeker wel, de verdelingsvraagstukken worden juist steeds 
belangrijker. In de periode van 1930 tot 1970 heeft een geweldige 
inkomensspreiding plaatsgehad. Daarbij heeft wetgeving door de 
politiek wel een rol gespeeld, maar deze spreiding was niet, zoals 
vaak wordt gedacht, in de eerste plaats te danken aan de invloed 
van bepaalde politieke stromingen. Het was een direct gevolg van 
de economische en technologische vooruitgang. Eigenlijk is het 
democratisch-socialisme voor de herverdeling van de welvaart 
dus helemaal niet nodig geweest, want de vooruitgang leidde 
daar vanzelf toe. De uitbreiding van het beroepsonderwijs en de 
banengroei in de industrie, waardoor met name veel laag ge
schoolden aan de slag konden, zijn veel belangrijker geweest voor 
de inkomensspreiding, dan de politieke invloed van enige sociaal
democratische beweging. 

Op dit moment, eigenlijk al vanaf de jaren zeventig, ontwikkelt 
de economie zich in een heel andere richting. De technologie 
wordt steeds kennisintensiever en dat vereist een steeds hoger 
kennisniveau van de beroepsbevolking. Vooral de laag-geschoolde 
arbeid wordt uit de produktieprocessen gestoten en vervangen 
door moderne technologieën. Het het gevolg daarvan is weer dat 
de inkomensnivellering verandert in denivellering. Vanaf het 
begin van de jaren tachtig is deze ontwikkeling steeds duidelijker 
zichtbaar geworden. 
Het vervangen van mensen door machines, populair gezegd, is 
overigens geen ontwikkeling van recente datum. Het is een pro
ces dat al heel lang aan de gang is, maar de netto-aanwas van de 
vraag naar laag-betaalde functies was zo hoog, dat de gevolgen 
hiervan steeds konden worden opgevangen. We zitten nu in een 
situatie, door Marx meer dan een eeuw geleden voorspeld, waarin 
de netto-aanwas van laag-betaalde functies eerder negatief dan 
positief is geworden. Eindelijk, zou ik bijna zeggen! De compen
satie door de hogere inkomens en de bestedingen in de dien
stensector levert wel banen op, maar geheel naar Amerikaans 
model, tegen hele lage lonen. 

CT: Doelt u daarmee op de zogenaamde 'wegwerp-banen'? 

L: Nee, het is onzin om dat zo te noemen, want er worden zeer be
langrijke behoeften mee bevredigd. Maar omdat er in de aan
bodsfeer zoveel mensen zijn die dat werk willen doen, is er een 
neerwaartse druk op de lonen. Waar het nu om gaat, is dat men 
inziet dat deze situatie voor een belangrijk deel het gevolg is van 
de technologische ontwikkeling. 
De vraag naar groepen hoog-opgeleide arbeidskrachten, in de 
sector technologie, economie en management en alles wat daar 
verder mee in verbinding staat, is nog steeds zo hoog dat de lonen 
aan de bovenkant van de loonpiramide sterk blijven stijgen. Bij 
het bedrijfsleven zie je de afgelopen vijftien jaar dan ook een ster
ke. trend van denivellering. Tegelijkertijd blijven de lonen in de 
collectieve sector duidelijk achter bij deze loonontwikkeling. Dat 

. geldt voor d~ hoger-opgeleiden in die sector, maar zeker ook voor 
de laag-geschoolden. In Amerika gebeurt dit overigens nog ster
ker dan bij ons. 
Kortom, de herverdelingsproblematiek zal in de nabije toekomst 
een steeds grotere rol gaan spelen, want als we niet oppassen, de 
grootschalige armoede weer terugkeren. Er komt, hoe dan ook, 
een verscherpte loontegenstelling, waarbij ook uiteenlopende 
factoren als de flexibilisering van arbeidscontracten, onvolledig
heid van pensioenen, de toestroom van immigranten en toene
mende gettovorming als gevolg van de privatisering in de volks
huisvesting, moeten worden meegerekend. Daarom is een politie
ke beweging als het democratisch-socialisme nu belangrijker dan 
voorheen. Het paradoxale is echter dat deze stromingen nu overal 
op hun retour lijken. Met andere woorden, ze zijn opgekomen in 
een tijd dat ze niet echt nodig waren, maar nu er een periode aan:
breekt waarin we ze nodig zouden kunnen hebben, zijn ze aan het 
verdwijnen. Desondanks durf ik te voorspellen ongeveer vijftien 
jaar het socialisme weer een geweldige terugkomst zal beleven. 

C.T.: In welke vorm? 

L.: In de oude vorm: een beweging, gericht op herverdelings
vraagstukken. 
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CT: Welke rol zal de huidige de economische wetenschap hierin 
spelen? 

L: Helaas een zeer beperkte rol en dat is eigenlijk altijd zo ge
weest. De beleidsadviezen van economen verdwijnen vaak onge
bruikt in de bureaulade. Om een voorbeeld te noemen, ondanks 
het feit dat de rapporten van de commissie-Wagner 'over het in
dustriebeleid, dertien jaar geleden veel stof hebben doen opwaai
en, is er eigenlijk van de inhoud van die rapporten nooit echt 
werk gemaakt. 
In het economische beleid in Nederland wordt over de hele linie 
weinig gebruik gemaakt van de kennis van economen, om de 
overgang van een kapitaalintensieve naar een kennisintensieve 
economie vorm te geven. De aanpassingen in de economische 
structuur die hiervoor noodzakelijk zijn, bleven tot nu toe ach
terwege. Enerzijds zien we dat er juist op onderwijs enorm wordt 
bezuinigd, terwijl men aan de andere kant toegeeft dat kennis de 
belangrijkste produktiefactor is geworden. Het hoger onderwijs 
behoort ongetwijfeld tot de maatschappij-sectoren die het meeste 
te lijden hebben onder de bezuinigingen in Nederland. 
Het beleid, ook dat van het paarse kabinet, is consequent budget
georiënteerd en niet georiënteerd op doelen. Men probeert de uit
gaven te beheersen en politieke keuzes worden naar het tweede 
plan geschoven. Daar heeft niet alleen het ruimtelijk beleid onder 
te lijden, zoals daarnet al aan de orde kwam, maar tevens het 
technologiebeleid, het onderwijsbeleid, etc. 

C.T. U heeft zich altijd een aanhanger getoond van de institutio-

nele benadering in de economische wetenschap. Wat is op dit mo
ment de theoretisch en de praktische betekenis van het institutio
naZistische perspectief? 

L.: De ruimtelijke economie is één van de terreinen waarop het 
institutionele perspectief met succes kan worden toegepast, met 
name omdat de invloed van het overheidsbeleid op de regionale 
economische ontwikkeling zo duidelijk zichtbaar is. Er is sprake 
van een sterke verwantschap met het vraagstuk van de ruimtelij
ke ordening. In de ruimtelijke economie wordt dit vraagstuk ver
bonden met de zogenaamde 'property rights' (eigendomsrechten). , 
Dit begrip is rechtstreeks ontleend aan het institutionalistische 
perspectief. In Nederland zijn die eigendomsrechten gecollec
tiveerd, niet gecollectiviseerd, maar gecollectiveerd, want de ge
bruiksmogelijkheden zijn door de wetgever aan banden gelegd: je 
bent wèl voor honderd procent eigenaar van een bepaald stuk 
grond, maar je mag er bijvoorbeeld geen huis op bouwen. Onze 
ruimtelijke ordeningswetgeving is sterk bepaald door een gewel
dig collectiveringsproces van eigendomsrechten. Zo is het bijvoor
beeld ook mogelijk om een rechtspersoon te onteigenen, wanneer . 
de eigenaar van de grond niet dàt er mee doet wat de wet voor
schrijft. Hier komt de institutionele component héél sterk naar 
voren. Hetzelfde geldt voor bestemmingsplannen en de institutio
nele structuur; de besluitvorming inzake de lokatiebevordering. 
Het gaat in de ruimtelijke economie dus om deze twee kanten: 
enerzijds de 'negatieve' aspecten van tarieven en wetgeving, en . 
anderzijds de 'positieve' bijdrage in de vorm van stimulering, . 
subsidies, beschikbaar stellen van bepaalde panden etc. 

Tuinbouw in West Nederland; een industrielandschap. 

7 
IDEE - SEPTEMBER '95 



CT: Zijn er nog andere sectoren, naast ruimtelijke ordening, 
waarin de institutionele component sterk naar voren komt? 

L: Ik zou toch willen wijzen op het verband tussen ruimtelijk be
leid en infrastructuur. Bij de uitwerking van dit vraagstuk kan 
het institutionele perspectief worden gebruikt voor een analyse 
van de krachtenvelden waarin het ruimtelijk beleid tot ontwikke
ling moet worden gebracht. Alhoewel men .met de mond belijdt 
dat kennis zo belangrijk is voor onze economie, vormen de uitga
ven hiervoor slechts een fractie van de bedragen die men uitgeeft 
aan verbetering van onze fysieke infrastructuur. De infrastruc
tuur wordt gezien als hèt middel tot regionale ontwikkeling. Deze 
uitkomst is echter voor een groot gedeelte institutioneel bepaald, 
namelijk door de krachtenvelden die er op het ogenblik in de in
stitutionele structuur in Nederland werkzaam zijn. Er is onder 
het mom van 'Nederland distributieland' een indrukwekkende re
clamecampagne gevoerd, om de geesten rijp te maken voor de 
idee dat infrastructuur de levensader van Nederland is. Dit is een 
enorm knappe prestatie van de infrastructuur-lobby in Neder
land geweest. 
De uitkomst van het institutionele spel tussen politiek, bureau
cratie en pressiegroepen geeft heel duidelijk aan hoe succesvol 
deze lobby is géweest bij het beïnvloeden van de koers van het 
ruimtelijK·beleid. Maar het is de vraag of men zich wel voldoende 

·,bewust is van de beperkingen van deze prioriteit-stelling. Men 
verliest uit het oog dat bevordering van de infrastructuur één van 
de mogelijkheden is tot economische ontwikkeling, naast nadere, 
zoals het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling. 
De infrastructuur-lobby toont zich in deze overigens een waardig 
opvolger van de agrarische lobby. Vroeger was de agrarische lob
by onaantastbaar, maar deze is, door allerlei omstandigheden be
hoorlijk verzwakt terwijl het aanzien van de infrastructuurlobby 
enorm is gestegen. Daarom is er wèl een infrastructuurfonds ge
vormd, maar geen kennisfonds, en gaan de baten van het aardgas 
wèl naar de infrastructuur, maar niet naar de kennissector. Dit is 
slechts één voorbeeld van de wijze waarop de institutionele struc
tuur de uitkomst van het economisch proces kan beïnvloeden en 
dus ook, zoals in dit geval, het ruim~egebrek kan bevorderen. 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de veronderstelling dat de grote 
steden moeten worden gestimuleerd ten behoeve van de aantrek
kingskracht voor internationale concerns. Er is voor deze opvat
ting geen enkele aanwijzing in de wetenschappelijke literatuur te 
vinden. De economie heeft de grote steden niet echt nodig, behal
ve een paar èchte wereldsteden, zoals Londen en Parijs. Het is 
volgens mij dan ook onzin om te beweren dat een gespreid stede
lijk patroon, zoals Nederland en Duitsland dat kennen, negatief 
zou uitwerken op de economische ontwikkeling. Er zijn in het 
buitenland vele voorbeelden van het tegendeel: Genève is nauwe
lijks groter dan Amsterdam, Zürich is veel kleiner, Frankfurt is 
met de agglomeratie erbij weer net iets groter, evenals Brussel. 
Er is geen enkele evidentie dat de vorming van grote steden in de 
Randstad bevorderend zou werken op onze schaal voor economi
sche ontwikkeling. Een gespreid stedelijk patroon is vanuit het 
oogpunt van milieubelasting en voor een betere aansluiting bij de 
woonbehoeften van mensen wellicht zelf meer nastrevenswaar
dig. Maar dit laatste staat op gespannen voet met de steun van 
stadsplanners en planologen aan een idee, dat eigenlijk nergens 
anders op is gebaseerd dan op een verkeerde interpretatie van de 
term 'agglomeratievoordelen'. Dus het is ook hier weer de insti
tutionele structuur die de bedding vormt voor de vorming van het 
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beleid en daardoor bepalend is voor de uitkomsten van dat beleid. 
Institutioneel gezien is het zo dat degenen die de agenda bepalen 
ook de uitkomsten doorslaggevend kunnen beïnvloeden. In beide 
kwesties, de infrastructuur èn de grote steden, is dat duidelijk 
het geval. 
De institutionalistische benadering is op dit moment nergens in 
de mode en al helemaal niet aan de economische faculteiten in 
Nederland. Over een aantal jaren zal dit geheel anders zal liggen, 
want de belangstelling is groeiende, maar de stroming heeft 
thans in institutioneel opzicht geen enkele macht. 

CT: U zei zojuist dat de belangstelling voor het institutionalisme 
in de economie groeiende is. Kunt u daar iets meer over vertellen? 

1.: Instituties krijgen binnen de economie steeds meer aandacht. 
Aanvankelijk betrof het een obscuur schooltje, met enkele aan
hangers in Duitsland en Amerika. Maar de laatste jaren is er een 
enorme wetenschappelijke produktie geleverd door institutionele 
economen. Ook de waardering voor de benadering neemt, inter
nationaal gezien, hand over hand toe. Zo kreeg de Amerikaanse 
econoom Douglas North anderhalf jaar geleden de Nobelprijs voor 
economie. North's werk over instituties en transactiekosten, geldt 
als één van de standaardwerken van de institutionele economie. 
De begrippen 'transactiekosten' en 'eigendomsrechten' zijn typi
sche voorbeelden van concepten die nu van de institutionele eco
nomie naar de mainstream-economie overdrijven en ook worden 
opgenomen in micro-economische benaderingen. Er is zelfs een 
nieuwe school 'The new institutional economics' waarvan de ver
tegenwoordigers proberen een brug te slaan van micro-economie 
naar institutionele economie. Er is ook een nieuwe school van 
'evolutionaire' economen ontstaan. Hun benadering is gebaseerd 
op het gedachtengoed van Schumpeter, maar hun denken is sterk 
geworteld in de institutionele economie. 
Kortom, de wetenschappelijke inbedding van de institutionele 
economiebenadering verloopt de laatste jaren voorspoedig. 

CT: Hoe is !tet in Nederland gesteld met de belangstelling en 
waardering voor de institutionele economie? 

1.: In 1982 schreef ik voor de WRR een rapport, 'Greep op stad', 
helemaal geënt op de institutionele benadering. Maar het rapport 
oogstte toen nog weinig waardering en veel kritiek. In Nederland 
is de belangstelling nog steeds niet erg groot. Bart Nooteboom uit 
Groningen is, theoretisch gezien, de topper in Nederland op het 
terrein van de institutionele economie en hij probeert ook een 
brug te slaan naar de economische vakwetenschap als geheel. 
Maar ondanks alle inspanningen, nationaal en internationaal, 
weigeren de meeste economen hardnekkig om, uitgezonderd de 
reeds genoemde begrippen, het institutionele perspectief in de 
'mainstream-economie' op te nemen. De belangrijkste reden voor 
deze hardnekkigheid is, dat de micro-economie een heel mooie, 
zuivere theorie is, zolang de essentiële vooronderstellingen ge
handhaafd blijven. Als men deze vooronderstellingen ter dis
cussie stelt, stort het model in en daarom worden ze zo fanatiek 
verdedigd. Economen die zich hieraan niet conformeren, krijgen 
gewoonweg geen toegang tot de toptijdschriften. 

Ik heb altijd beweerd dat in de marge de meeste vernieuwingen 
plaatsvinden en dat het vaak jaren duurt voordat de kern dat 
echt overneemt. Het gaat dus langzaam, maar de tekenen van 
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verandering zijn duidelijk: het 'hoofdgebouw' in de economie 
wordt steeds vaker aangevallen en in de toptijdschriften komt 
men tegenwoordig regelmatig de term 'institutions' tegen. 
Naast de 'richtingen-strijd' in de economische wetenschap, spelen 
ook de bezuinigingen op het hoger onderwijs een rol. In de poli
tiek zitten thans veel mensen die in de zeventiger jaren hebben 
gestudeerd en uit die tijd een beeld van geldverspilling aan de 
universiteiten hebben overgehouden. Die verspilling kon toen 
moeilijk worden aangepakt, omdat het universitaire veld over de 
hele linie goed was georganiseerd en zich hiertegen met succes 
kon verzetten. Maar dat beeld is inmiddels allang achterhaald, 
want in plaats van een versterkte vesting is de universiteit een 
Madurodam-achtige constructie geworden. 
Natuurlijk kon er worden bezuinigd. Toen Pais minister van on
derwijs werd heb ik hem gezegd dat een percentage van 25 pro
cent bezuinigingen op de uitgaven volgens mij tot de mogelijkhe
den behoorde. Maar het is veel en veel meer geworden, zeker 
wanneer je het per student vergelijkt, dan is het sinds die tijd 
(eind zeventiger jaren, CT) verdubbeld. 
De economische faculteit van de Erasmus-universiteit moet het 
personeelsbestand met ongeveer veertig procent terugbrengen in 
vier jaar. Aan deze faculteit moet twintig man personeel afvloei
en, met als gevolg dat mijn leerstoel op termijn wordt opgeheven. 
Alleen de kerngebieden, micro-, macro en bedrijfseconomie blij
ven over, alle 'randgebieden', economie en recht, economische geo
grafie en regionale economie, vervoerseconomie en milieu-econo
mie, zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen. 

CT: Bedoelt u hiermee te zeggen dat budgetten belangrijker zijn 
geworden dan doelstellingen? 

L: Ja, aan de universiteiten neemt de bureaucratisering hand 
over hand toe vanwege de budgetdruk en dit gaat ten koste van 
zowel het onderzoek als het onderwijs. Overigens geMt dat niet 
alleen voor het onderwijs, maar voor vele sectoren, ja eigenlijk 
voor het totale overheidsbeleid. In politiek opzicht mag de vor
ming van het paarse kabinet een doorbraak zijn geweest, econo
misch gezien is er weinig nieuws onder de zon. Ook het huidige 
kabinet voert een budget-georiënteerd in plaats van een doel-geo
riënteerd beleid. In het eerste geval concentreert men zich in 
wezen op het perfectioneren van de beschikbare middelen. Deze 
wijze van besturen gaat gepaard met forse inkrimpingen van het 
overheidsbudget in bepaalde sectoren, terwijl gelijktijdig wordt 
gestreefd naar vergroting van de doelmatigheid en doeltreffend
heid van de overblijvende middelen. 
In een doel-georinteerde benadering is de aandacht in eerste in
stantie gericht op het bereiken van wenselijk geachte situaties in 
de toekomst en worden beleidsmiddelen aangewend om die ge
wenste situaties of doelen te bereiken. In feite vormt de budget
taire benadering dus een onderdeel van de doel-georiënteerde 
aanpak, met andere woorden: beide benaderingen laten zich heel 
goed combineren, maar kennelijk is de verleiding groot om voor 
de budgettaire aanpak te kiezen. Maar het gevolg is dat het bud
get een doel op zichzelf wordt. 
Laat ik één concreet voorbeeld uit de ruimtelijke sector geven. In 
toenemende mate worden aan universiteiten, ziekenhuizen en 
scholen budgetnormen opgelegd, die hebben vooral te maken met 
aantallen en zijn niet of nauwelijks gericht op kwaliteit. Maar 
nog afgezien van de kwaliteitsdiscussie, deze oriëntatie leidt tot 
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schaalvergroting in de genoemd'e sectoren en instellingen en dus 
tot de bouw van hele grote nieuwe gebouwen. Het is vrijwel on
mogelijk om voor zulke gebouwen lokaties in de stad te vinden en 
daarom worden ze aan de rand van de stad neergezet, Dit heeft 
weer tot gevolg dat de mobiliteit wordt bevorderd. Mensen zijn 
veel minder geneigd het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken 
als de grote kantoren, ziekenhuizen, scholen en sportvelden alle
maal aan de rand van de stad liggen, Misschien dat de metro 
hierop een uitzondering vormt, maar dan alleen overdag en 's a
vonds niet. Men gaat dus met de auto of met een taxi. Kortom, 
hoe groter de spreiding van het ruimtelijk patroon, hoe meer 
auto-mobiliteit er nodig is om in de vervoersbehoefte te voorzien. 
Wat je dan ziet is dat er twee doelen tegen elkaar in gaan wer
ken. Aan de ene kant is er de budgettaire aanpak die wordt toe
gepast op het onderwijs en de gezondheidszorg, in combinatie met 
het streven naar beperking van de mobiliteit, maar aan de ande
re kant is de ruimtelijke lokatie-keuze zodanig dat de mobiliteit 
juist wordt bevorderd! Hier wordt niet goed over nagedacht en 
dat komt, omdat niet de doelen maar slechts de middelen met el
kaar worden geconfronteerd. 
In een louter budget-georiënteerd beleid is er weinig oog voor 
maatschappelijke lange-termijn effecten. Het streven naar indivi
dualisering, bijvoorbeeld, leidt niet alleen maar tot een grotere 
zelfstandigheid van mensen, maar ook tot een ruimtelijke selectie 
tussen arm en rijk. het zijn op een gegeven ogenblik de armsten 
die naar de slechtste woningen gaan, omdat de huurprijzen daar 
het laagste zijn. Op deze wijze zijn de ghetto's in de Verenigde 
Staten ontstaan: de armen zoeken de laagste huren op. 

CT: Vindt u gehoor voor uw ideeën in de politiek, in D66 bijvoor
beeld? 

L.: Er wordt door D66 te weinig gebruik gemaakt van economi
sche kennis bij het ontwikkelen van beleid. Het denken in de par
tij is tot op heden altijd sterk georiënteerd geweest op culturele 
en politieke onderwerpen en maar heel weinig op concrete, econo
mische zaken. Vooral de rol van Van Mierlo is naar mijn mening 
in dit opzicht richtinggevend maar eenzijdig geweest. Onder zijn 
invloed heeft het denken in de partij zich eenzijdig ontwikkeld 
vanuit een politiek-culturele invalshoek, terwijl de aandacht voor 
de materiële bestaansvoorwaarden nooit erg groot is geweest. 
De reden waarom ik dit ter sprake breng is dat de onderwerpen 
waar de regionale economie zich mee bezighoudt, een heel be
langrijk deel van het dagelijks leven uitmaken. Misschien is juist 
daar de behoefte aan individuele beïnvloedings-mogelijkheden 
wel het grootst. Twee maanden geleden heb ik voor de Vereniging 
voor Bestuurskunde een lezing gehouden, waarin ik heb gepleit 
voor een geheel andere bestuurlijke indeling van Nederland, ter 
vervanging van de huidige Thorbeckiaanse structuur. De huidige 
indeling is in mijn ogen volslagen uit de tijd. Helaas zIjn de Ne
derlandse machtsverhoudingen zo diep verankerd, dat de staat
kundige en bestuurlijke vernieuwing, ja zelfs de discussie erover, 
uiterst moeizaam verloopt. 
Ik heb een pleidooi gehouden voor de vorming vàn 40 tot 60 zeer 
grote gemeenten in Nederland. De provinciés zouden iri' deze 
structuur verdwijnen, terwijl op het laagste fiive'a~; 'i o dicht 'mo
gelijk bij de burgers, districten worden gevormd. Deze districten 
vormen géén aparte bestuurslaag, maar dragen meèr hèt karak
ter van 'betaalzones' die, onder het overkoèp~le'nd bestuur van 
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een grote gemeente, een deel van de belastinggelden zelf mogen 
besteden. Anders gezegd: de burgers in een 'betaalzone' beslissen 
per referendum over de besteding van een deel, bijvoorbeeld vijf 
procent, van de belastingopbrengsten. En die referenda gaan over 
hele concrete, dagelijkse dingen, zoals fysieke veiligheid, de be
strijding van verkeerslawaai en andere vormen van geluidsover
last, de bereikbaarheid van scholen, oversteekplaatsen, woning
bouwen toedeling van woningen. Kortom, over die onderwerpen 
die tachtig procent of meer van de burgers belangrijk vinden. Een 
referendum heeft volgens mij alleen zin als het over zo'n on
derwerp gaat èn als men de uitgaven die ermee gemoeid zijn di-

reet kan beïnvloeden. Kortom, een referendum in combinatie met 
zogenaamde 'trekkingsrechten' lijkt mij een uiterst essentieel 
middel bij de vernieuwing van de lokale democratie. Dat is pas 
echt een 'one man one vote' -systeem. 
Dit voorstel is overigens ook bedoeld om de sterk budget-geori
enteerde besluitvorming, waarover we zo pas spraken, te doorbre
ken. De burgers kunnen besluiten om een deel van het budget te 
gebruiken om juist tegen die algemene budget-oriëntatie in te 
gaan. Het is net als in de homeopathie, het tegengif moet hetzelf
de zijn . • · 

De open saDlenleving en haar vrienden 
in discussie met Jan Glastra van Loon 

ra van Loon werd 75 jaar. Oud-promovendi, oud-collega's en vrienden tracteren hem en u op het vrien
'De open samenleving en haar vrienden'. In de winkel kost het boek f39,50. D66-leden betalen via de 

sechts f29,50 (exclusief verzendkosten). Het boek bevat bijdragen over het democratisch karakter an 
aatschappij, vanuit filosofische, sociologische, juridische en cultuurtheoretische achtergrond. 

teurs: Kees Schuyt, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman 
van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje Den Ouden-Dekkers, R.A.Y. van Haersholte, Cees Maris 
en Christiaan de Vries. 

BESTELLEN = BELLEN: 070 . 362.15.15, SWB D66. 

• De open samenle ing en haar rienden, in discussie met Jan Glastra an Loon, 1995, Uitge erij Boom, 
Amsterdam, 272 pagina's. Prijs f39,50. D66-ledenprijs f29,50 ex. porti. 
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