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Bestuurlijke 
techniek en 

technocratisch 
In hei januarinummer van 
Socialisme &.. Democratie gaat 
Hans Achterhuis in op wat 
hij de moraliteit van de 
techniek noemt. Apparaten 

bestuur 

hebben veel meer invloed 
op het menselijk gedrag dan 
een moreel of politiek ap
pel. Vandaar dat de oproe
pen om geen vliegvakanties 
te boeken ter bescherming 

MEINDER T FENNEMA 

zijn pleidooi voor het ge
bruik van modeme techno
logie om een grotere more
le discipline af te dwingen 
ten behoeve van het milieu 
worden onderschreven? Ik 
meen dat dat niet zonder 
meer het geval is. Universitair hoifddocent politieke theorie aan 

de Universiteit van Amsterdam 

van het milieu zo weinig 
zoden aan de dijk zetten. De groeiende populariteit 
van vliegvakanties en het succes van de Air Miles
actie Iaten zien dat dergelijke oproepen niets uit
richten. Achterhuis meent dat hij hiermee een 
bewijs uit het ongerijmde heeft van een ouderwets 
materialistisch standpunt. 

Hoewel ik het met dat filosofische standpunt wei 
eens ben, weet ik niet of ik de praktische conclusies 
die Achterhuis zelf- zij het zeer voorzichtig - trekt 
over het gebruik van techniek om het gedrag van 
burgers te disciplineren, wel kan delen. Ik betwijfel 
bovendien of Achterhuis' diagnose ten aanzien van 
de genoemde vliegvakanties juist is. Als een moreel 
appel om geen vliegreizen meer te boeken geen 
succes heeft, dan komt dat misschien wei door het 
prisoners ' dilemma waarin de consument verkeert. 
Ik bedoel dit. Het effect op het milieu is aileen 
merkbaar als iedereen gehoor geeft aan het morele 
appel. Maar daar kan men niet zeker van zijn en 
zolang de andere consumenten blijven vliegen staat 
tegenover de opoffering van de ecologische consu
ment geen noemenswaardige verbetering van het 
milieu. Het is heel goed mogelijk dat veel meer 
mensen aan het appel gehoor zouden geven als 
zij meer zekerheid hadden dat anderen dat ook 
deden. 

Maar Iaten wijjor areument's sake eerst eens aan
nemen dat Achterhuis gelijk heeft en dat de techno
logie een veel dwingender invloed uitoefent op het 
gedrag van mensen dan hijzelf in zijn vorige 
geschriften heeft willen toegeven. Moet daarmee 

Achterhuis begint zijn ana
lyse met een kritiek op die 
mensen - filosofen of niet -

die de techniek als iets neutraals beschouwen en 
grijpt daarbij terug op een inmiddels berucht artikel 
van Jeremy Bentham, Panopticon, uit 1791. Bent
ham meende dat dit panopticum een bepaald 
gedrag zou genereren, geheel los van de bedoelin
gen van delinquenten en bewaker. Het is een 
mechanica van de macht die zichzelf - op termijn 
overbodig maakt omdat het onzichtbare oog van de 
bewaker zich allengs in de schedel van de delin
quent boort en zich omzet in een geweten. Op basis 
van deze wat mechanische psychologische theorie 
meende Bentham zijn verlichtingsideaal op wei zeer 
fraaie wijze in praktijk te brengen. De techniek zou 
ten slotte - eenmaal in gang gezet door de ontwer
per - als vanzelf de juiste moraal voortbrengen. 
Foucault heeft in Surveiller et punir deze straftechnie
ken uitvoerig beschreven en komt tot de conclusie 
dat de hele moderne maatschappij volgens het prin
cipe van het panopticum georganiseerd is: het 
modeme Ieven is een grote strafgevangenis. Wat 
Benthams utopie was, wordt Foucaults nachtmer
rie. 

Achterhuis' mening lijkt nu te zijn dat het met 
die strafgevangenis van Foucault nog wei meevalt. 
Het is in Nederland anno 1995 ondanks aile disci
plinering voor vee! mensen prettig Ieven. lk kan me 
in die conclusie wei vinden .' De tweede conclusie 
van Achterhuis is dat morele disciplinering via de 
techniek misschien nog zo gek niet is. Bij deze con
clusie zou ik graag een aantal kanttekeningen will en 
plaatsen. 
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Een bestuurlijk panopticum 
Een opvatting als die van Bentham ten aanzien van 
de mogelijkheden der techniek om de mens te disci
plineren en te moraliseren bestond in de I 8e en I 9e 
eeuw ook ten aanzien van het openbaar bestuur. En 
die technocratische visie op het bestuur bestaat 
eigenlijk nog steeds. Mijn stelling is dat een derge
lijke opvatting - hoeveel welvaart en geluk zij ook 
gebracht mag hebben - op een punt het omgekeer
de heeft bewerkstelligd van wat zij beoogde. Zij 
heeft de macht van bestuurders en burgers oneindig 
vergroot, zozeer dat men thans in staat is om -
zoals bij onze recente watersnood - in twee dagen 
een half miljoen mensen te evacueren, te voeden, te 
registreren en onderdak te verschaffen . De bestuur
ders blijken in die situatie de zaak vrijwel geheel in 
de hand te kunnen houden. De burgers raken niet in 
paniek, raken hun bezittingen niet kwijt en worden 
zelfs enigszins schadeloos gesteld door de overheid. 

Paradoxalerwijs heeft de bijna grenzeloze be
stuurlijke capaciteit van de moderne overheid bij
gedragen aan de gevoelens van onmacht die zowel 
bij burgers als bij ambtenaren bestaan en waarover 
de laatste jaren zoveel gesproken wordt. Bij be
stuurders leidt een technocratische opvatting tot 
een 'quest for control' waarmee Herman van Gun
steren in zijn proefschrift al in I 97 5 de strijd heeft 
aangebonden. 1 De eisen die aan het bestuur gesteld 
worden groeien sneller dan de bestuurders kunnen 
verwezenlijken. Want bij de burgers leidt diezelfde 
technocratische opvatting tot een instrumentele 
houding ten opzichte van de overheid waarbij de 
overheid voor elk probleem een oplossing moet 
kunnen vinden. Tegelijkertijd voeden die eisen de 
angst van burgers dat ze in het bestuurlijk panopti
cum op een kwade dag de weg kwijt raken en daar
door plotseling afgesloten worden van de sociale en 
burgerrechten die door de staat gegarandeerd wor
den. Men zou hier kunnen spreken van een 
Piggelmee-syndroom: de keulse pot als nachtmerrie. 

Democratische controle 
Vrijwel aile democratische denkers van de moderne 
tijd hebben geworsteld met de vraag hoe het open
baar bestuur gecontroleerd diende te worden. AI
leen de voorstanders van directe democratie had
den daarvoor een simpele oplossing. Zij waren van 
mening dat het openbaar bestuur als zodanig af-

1. H. van Gunsteren, The QJ}estjor 
Control. Wiley & Son, New York, 1975. 
2. Woodrow Wilson, 'The Study of 

geschaft diende te worden en in handen gelegd 
van het volk. De voorstanders van een vertegen
woordigend stelsel gingen ervan uit dat de uitvoe
rende macht weliswaar gecontroleerd moest wor
den, maar toch een zelfstandig element vormde in 
het landsbestuur. De liberaal-democratische tradi
tie had van meet af aan een technocratische opvat
ting van bestuur. De Franse verlichtingsfilosoof 
Condordet meende zelfs dat het overheidsbeleid 
geheel op wetenschappelijke grondslag tot stand 
kon komen en dat men daarom de uitvoering ervan 
met een gerust hart aan technische experts over kon 
Iaten. Grote delen van het landsbestuur betrof 
immers het aanleggen van wegen en het graven van 
kanalen. Maar ook het bestuur over mensen was
zie het panopticum - in verregaande mate een zaak 
van technologisch vernuft en efficiency. De water
bouwkundig ingenieur reguleerde de gangen van 
het water, de architect reguleerde de gangen van de 
mens. De grondleggers van het 'social engineering' 
waren net zo overtuigd van de neutraliteit van de 
sociale technologie als Condorcet overtuigd was 
van de morele neutraliteit van de wegenbouwer. 

Juist door die technologisering we,rd het ver
band tussen overheid en burger een quasi-neutrale. 
Doordat techniek als een instrument van vooruit
gang beschouwd werd, werd ook het gebruik van 
die techniek met vooruitgang geassocieerd. In dat 
opzicht ging Karl Marx op dezelfde voet verder als 
de Engelse utilitaristen. Hij meende - in navolging 
van James Mill - dat men onderscheid kon maken 
tussen het bestuur over mensen en het bestuur over 
zaken. Het eerste werd geregeld via de politiek, het 
tweede via de bestuurlijke organisatie die volgens 
Marx steeds 'technischer' en transparanter zou 
worden. In een communistische maatschappij was 
aileen nog maar behoefte aan bestuur over zaken en 
daarmee kon de politiek 'afgeschaft' worden. Lenin 
en Stalin hebben deze opvatting in de praktijk pro
beren te brengen, maar zij zijn er niet in geslaagd de 
politiek geheel af te schaffen. 

Woodrow Wilson, die in I 887 pleitte voor een 
academische bestuurskunde, meende dat de uitvoe
ring van overheidsbeleid politiek neutraal kon zijn. 
'Politiek is het speciale terrein van de staatsman, 
bestuur behoort tot het terrein van de technische 
functionaris. ' 2 Het belangrijkste probleem van de 
bestuursambtenaar in een democratisch stelsel was 

Administration', in: Politico/Science 
QJ;arter{y,June 1987,210. 
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volgens Wilson dat zijn opdrachtgever niet met een 
stem sprak:. Maar als de volkswil eenmaal was vast
gesteld, was de uitvoering ervan geen politieke 
kwestie meer: 'There is no Republican way to build 
a road'. Een zelfde houding ontwikkelden de soci
aal-democratische intellectuelen en bestuurders in 
West-Europa. In feite was het sociaal-democrati
sche project gebaseerd op het uitgangspunt dat het 
stimuferen van technologische ontwikkeling maar 
een doel kan dienen: de vooruitgang. Daarover kon 
au fond geen verschil van mening bestaan. Net zoals 
er geen 'Republican way to build a road' bestond, 
was er ook geen 'Republican way to build a prison'. 

Pas de laatste tijd is er, mede onder invloed van 
nieuwe bestuurlijke problemen die onoplosbaar lij
ken, aandacht gekomen voor de democratie van het 
openbaar bestuur. Daarmee is ook ruimte ontstaan 
voor het inzicht dat bestuurlijke problemen vanuit 
een specifiek perspectief geformuleerd worden, en 
dus geen neutrale vraagstukken zijn die slechts om 
een technische oplossing vragen. Bij de analyse van 
bestuurlijke vraagstukken blijkt dat de beleidsvor
mers impliciet of expliciet uitgaan van verschillen
de opvattingen over burgerschap en democratie 
(Andries Hoogerwerf noemde dat in I 9 84 'beleids
theorieen'). Verder is allerwegen het besef ge
groeid dat het openbaar bestuur niet aileen een 
technisch apparaat is dat bestuurlijke problemen 
oplost, maar problemen ook moet signaleren en 
formuleren.3 

Aile democratie-theorieen bevatten een impli
ciete of expliciete opvatting over bestuur. John 
Stuart Mill, bijvoorbeeld, meende dat bestuurlijke 
participatie van burgers niet slechts een instrumen
tele betekenis had, in de zin dat de kwaliteit van het 
bestuur erdoor zou worden bevorderd, maar ook 
een intrinsieke betekenis: de kwaliteit van het bur
gerschap zou erdoor worden vergroot. Mill was 
dan ook een tegenstander van een openbaar bestuur 
dat geheel vertrouwde op de effectiviteit van de 
overheidsbureaucratie. Aan zichzelf overgelaten 
zou deze vervailen in een 'indolente routine'. De 
enige manier om die verstikkende bureaucratie 
onder controle te houden is 'haar te onderwerpen 
aan de speurende kritiek van deskundigen buiten 
het overheidsapparaat' (On Liberty). 

Als een treurig voorbeeld van ongecontroleerde 
machtsuitoefening wijst Mill naar de Russische bu
reaucratie: 'De Tsaar kan weliswaar iedere bureau
craat naar Siberia sturen, maar zonder die bureau
cratie kan hij niet regeren'. Politieke participatie 
zou niet aileen het bestuur ten goede komen, maar 
ook de individuele ontplooiing van de burger. Zo 
bezien heeft participatie dezelfde betekenis als 
openbaar onderwijs: het maakt de individuele bur
ger geschikt voor het uitoefenen van zijn democra
tische rechten. Maar Mill was geen tegenstander 
van het gebruik van bestuurlijke technieken, die hij 
als neutraal bleef zien. Hij was behalve democraat 
ook Saint-Simonist en liet daarmee zien hoezeer 
een technische opvatting van bestuur ook bij hem 
geworteld was. 'Ik geloof, had Saint-Simon in 
I 8o3 geschreven, 'dat aile sociale klassen zullen 
profiteren van deze organisatie: de geestelijke 
macht in handen van de geleerden; de wereldlijke 
macht in handen van de bezitters, de macht om lei
ders van de mensheid te kiezen in handen van ieder
een; als beloning verdienen de heersers respect.' 

Bestuurlijke nevolaen van de democratiserinasno!f 
In de democratiseringsgolf van de jaren zeventig 
van deze eeuw werd die betekenis van politieke 
participatie met name vanuit het welzijnswerk 
benadrukt. Participatie moest de burger ten goede 
komen, of zij ook het openbaar bestuur ten goede 
kwam was van later zorg. Bij de politieke vernieu
wers binnen PvdA en o66 speelde echter vooral de 
politieke legitimatie een rol. Participatie in het 
bestuur zou de legitimiteit van het democratisch 
gekozen bestuur vergroten . Weer anderen meen
den dat een participatiedemocratie niet aileen de 
legitimiteit van het bestuur zou bevorderen of de 
kwaliteit van het burgerschap verhogen, maar ook 
de kwaliteit van de bestuurlijke beslissingen zelf. 

Op dat punt verlegt zich het politieke discours 
van een individualistische, naar een communautaire 
democratie-opvatting. Politieke participatie maak:t 
dat burgers geneigd zijn het algemeen belang tot 
richtsnoer te nemen. Uitsluiting van participatie, 
daarentegen, maakt de individuele kiezer tot een 
calculerende burger. Er zit dus in de keuze van het 
politieke stelsel een element van se!Jfu!fillinB prophe
cy: elke regering krijgt de burgers die het verdient. 

3. M. Hisschemoller, Democratie van 
Problemen, vu-uitgeverij, Amsterdam, 
'993· 
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En hier kruist mijn kleine verhaal dat van Hans 
Achterhuis. Want als het zo is dat een technocrati
sche opvatting van bestuur een bepaald type bur
gerschap stimuleert - een type burgerschap dat een 
instrumentele, calculerende houding aanneemt ten 
aanzien van maatschappelijke problemen - dan zou 
dat leiden tot een aantal vraagtekens bij het verhaal 
van Achterhuis. 

Ten eerste neemt Achterhuis de houding van de 
burgers als uitgangspunt van zijn beschouwing, 
waar deze in rnijn visie even goed het eindpunt 
zou kunnen zijn. Ten tweede leidt een technocra
tische beheersconceptie4 tot een type burgerschap 
dat om alsmaar meer bestuurlijke technologie 
vraagt; in een zichzelf versterkend proces. Neem 
het concrete geval van de sprekende autogordel dat 
door Achterhuis wordt aangehaald: de discipline
ring van de autobestuurder is beslist geen technolo
gisch zelfbestuur. W at Achterhuis de moralisering 
van apparaten noemt, is niets anders dan een ge
avanceerde vorm van sociale controle. De Franse 
politicoloog Alain-Gerard Slama publiceerde daar
over in 1993 een boeiend essay. Ik citeer: 'De toe
name van maatregelen die sociale controle ten doe! 
hebben gaat ten koste van de individuele autono
mie. De overdracht van democratische legitimiteit 
aan 'deskundigen' is een langzaam, sluipend proces 
dat gebaseerd is op een 'noodzaak' (de veiligheid, 
het Ieven) die niet meer als ideologie wordt her
kend.' 5 

In een technische benadering van het vervoers
probleem creeert elke oplossing een nieuw, maar 
soortgelijk type probleem dat weer om eenzelfde 
soort oplossing vraagt. De inherente (ir)rationali
teit van het autoverkeer wordt daarmee niet ter dis
cussie gesteld. 
Ten derde versterkt het feit dat overheidsbestuur
der en autobestuurder in dezelfde auto-logica ge
vangen zitten, het gevoel van onmacht bij heiden. 
De autobestuurder 'voelt aan zijn water' dat de 
sprekende autogordel niet het antwoord is op de 
verkeersonveiligheid, net zoals hij voelt dat het 
alarmsysteem maatschappelijk gezien niet het ant
woord is op de persoonlijke onveiligheid. Niette
min meent het hoofd van de directie Criminaliteits
preventie van het ministerie van Justitie, J .J .M. van 

4· Zie voor een uitvoerige behandeling 
van het begrip beheersconceptie 
M. Fennema, 'Dutch policy networks 
and discourses in the decolonization of 
Indonesia', in: Acta Politico, 1994/2, 

Dijk, dat de beste crirninaliteitsbestrijding bestaat 
uit het beveiligen van huis en haard. Autogordel en 
alarmsysteem zijn binnen de logica van de techno
cratische moderniteit inderdaad het enige rationele 
antwoord op die problemen. Maar tegelijkertijd 
weet men dat naarmate de huizen 'intelligenter' 
worden de inbrekers dat ook zullen worden. De 
tegenspraak tussen deze twee soorten weten ver
sterkt het gevoel van onmacht in dezelfde mate als 
waarin de macht versterkt wordt. 

Bestuurlijke beheersinB als utopie 
De huidige bestuurlijke herstructurering waarbij 
steeds meer overheidstaken gedecentraliseerd en 
geprivatiseerd worden - de burger moet op zijn 
wenken en 'op maat' bediend worden - is zo'n 
technocratische reactie op de bestuurlijke onmacht. 
De meest geavanceerde denker op dit gebied is mis
schien wei R.J. in 't Veld, die vorig jaar bij de 
Wiardi Beckman Stichting een Jaarbericht van het 
Centrum voor Lokaal Bestuur het licht deed zien 
metals titel Door spieaels van utopie en waarheid. Een 

beschouwina over de toekomstiae rijksoverheid vanuit het 

lokaal bestuur. Oat Jaarbericht bevat e~n pleidooi 
voor een verregaande privatisering van de huidige 
overheidstaken, conform de aanbevelingen van de 
comrnissie-Wiegel. De overheid moet zich concen
treren op beleid en het overheidsapparaat moet 
worden ingekrompen tot een aantal kerndeparte
menten die de uitvoering van haar beleid zou moe
ten uitbesteden aan private organisaties. Citizens 

Charters moeten ervoor zorgen dat deze private 
organisaties de overheidstaken correct en naar 
tevredenheid van de burgers uitvoeren. 

Tot zover bevat het Jaarbericht niets nieuws, 
of het moest zijn dat de schrijver de lijnen van de 
commissie-Wiegel wat verder doortrekt en met de 
suggestie komt om ook de produktie van wetsvoor
stellen te privatiseren. In de utopie van In 't Veld 
blijven nog maar vijfduizend rijksambtenaren over. 
Maar die ambtenaren hebben dan ook een onge
hoord hoog kwalificatieniveau en werken in een 
bijna paradijselijke omgeving. Ik citeer: 

Deze [ ambtenaren ]junctioneren in hooawaardiae oraani

saties. Oak vindt internationale uitwisselina plaats. Het 

'47- 171. 
s. Alain Gerard Slama, L'angelisme 
exterminateur. Essay sur l 'ordre moral con
temporain, Grasset, Paris, 1993,58. 
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salarisniveau is uitstekend. Binnen de departementen krij

aen scholinB en bijscholina veel nadruk. De publieke 
dienst in haar eigenlijke vorm is een hooggerespecteerde 

organisatie in de Nederlandse samenleving, omdat zij 

enige decennia van ontwikkeling duurzaam heift kunnen 
overtuigen om trent haar kwaliteit. 

Een utopie van een neoliberale technocraat voor 
wie de wereld begint en ophoudt bij de salarisschaal 
en de arbeidsvoorwaarden voor zichzelf en zijn col
lega's? Geenszins. Het rapport bevat naast een 
schets van dit topambtenarenparadijs ook een radi
cale oplossing van het werkloosheidsvraagstuk dat 
typisch utopisch socialistische trekken vertoont. 
Door de spiegels van waarheid en utopie wordt een 
manier van denken zichtbaar 'waarin opnieuw de 
gedachte sterk is vertegenwoordigd dat arbeid die 
niet vervreemdt maar bijdraagt aan ontplooiing ook 
los van het inkomensaspect positieve waardering 
verdient, en dat hard werken niet zonder meer 
afkeurenswaardig is mits in gezonde omstandighe
den.' Het huidige stelsel van sociale zekerheid 
wordt geheel afgeschaft en vervangen door een 
nieuw stelsel gebaseerd op de produktieve capaci
teiten van aile !eden van de samenleving. Het nieu
we stelsel wordt nu alsvolgt ingericht: 

'- men stelt vast hoe het produktiviteitspoten
tieel van een individueel mens er ongeveer uit
ziet; dat is ook wel uit te drukken in een propor
tie van het sociaal minimum, welke proportie 
dus zeer wei kleiner dan 1 kan zijn; 
- het wettelijk rninimumloon verdwijnt, maar 
het sociaal minimum (uiteraard) niet; 
- iedere individu is verplicht werk te accepteren 
met een loon dat minimaal zijn ofhaar produkti
viteitspotentieel weerspiegelt; 
- iedere werkende kan een arrangement treffen 
waardoor hij/ zij een dee! van de uitkering be
houdt naast werk of tot een zeker maximum 
en/ of tot een zeker maximum-periode.' 

Op die wijze, meent de auteur, ontstaat een stelsel 
waarin iedereen op het eigen produktiviteitsniveau 
kan deelnemen aan het arbeidsbestel. Het stelsel 
moet op decentraal niveau worden uitgevoerd en 
daarom is de rol van gemeenten 'in het geheel niet 
uitgespeeld, zoals sommigen in de jaren negentig 
nog meenden, maar juist belangrijker dan ooit.' 

Met deze voorstellen bevindt In 't Veld zich de 
intellectuele traditie van Saint-Simon en Fourier. 
Zij zagen het socialisme als een nationaal georgani-

seerde arbeidsbeurs waardoor eenieder door pro
duktieve arbeid een bijdrage kon leveren aan de 
gemeenschap. Saint-Simon beschreef deze nieuwe 
maatschappij als een nijvere bijenkorf waar voor 
onproduktieve hommels geen plaats was. Op een 
punt gaat In 't Veld echter een stap verder dan de 
negentiende-eeuwse socialisten. Oat van ieder 
mens kan worden vastgesteld wat zijn of haar 
arbeidspotentieel is, is een geheel nieuwe gedachte, 
waarbij men even stil moet staan om de revolutio
naire mogelijkheden te doordenken: men stelt vast 
wat iemand kan en verplicht hem ofhaar vervolgens 
werk te accepteren dat minimaal dat 'produktivi
teitspotcntieel' weerspiegelt. Vergeleken daarbij is 
de bepaling van iemands arbeidsgeschiktheid een 
peuleschil. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? 

Er ontstaan 'op lokaal niveau zeer intensieve 
netwerken tussen werkgevers en gemeentelijke 
uitkeringsinstanties. Daarbij (vindt) in grotere ge
meenten verdere deconcentratie plaats tot op de 
schaal van de buurt.( ... ) De fijnmazigheid van de 
ontstane netwerken (blijkt) vooral in buurten met 
grote groepen nieuwe burgers een bron van kracht, 
voorzover de eigen organisaties van die groepen 
daar ook een belangrijke rol (kunnen) spelen.' Het 
klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Maar wie 
stelt nu mijn arbeidspotentieel vast? Is dat de uitke
ringsinstantie, het buurtcomite of de Imam? Het 
antwoord is even eenvoudig als onheilspellend: zij 
doen dat samen. 'Het binnenlands bestuur van een 
modeme samenleving bestaat uit netwerken, niet 
uit eenzijdige hierarchische relaties.' 

Hier zien we een voorbeeld waar het denken in 
termen van bestuurlijke beheersingstechnieken toe 
kan leiden. De heerszuchtige overheid creeert cal
culerende burgers, die op hun beurt weer met 
'fijnmaziger' beheerstechnieken gedisciplineerd 
moeten worden. Het intelligente toilet, waarvan in 
het artikel van Achterhuis sprake is, met een afvoer 
die aangesloten is op een medisch laboratorium, 
kan ook in de utopie van In 't Veld goede diensten 
bewijzen: de resultaten van het medisch laboratori
um kunnen via de elektronische snelweg ingevoerd 
worden in 'de intensieve netwerken van werkge
vers en gemeentelijke uitkeringsinstanties'. Zo kan 
het produktiviteitspotentieel nog nauwkeuriger 
worden vastgesteld. ' 

Dit artikel is mede gebaseerd op 'De moderne democratie. 

Geschiedenis van een politieke theorie' van Meindert Fennema 

dat onlangs bij uitgeverij Het Spinhuis verscheen . 
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