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1 INLEIDING 

Op 17 februari 1993 presenteerde de parlementaire commissie-Vraagpunten 

adviesorganen het rapport Raad op maat, waarin zij de opheffing van alle 

adviesorganen van de centrale overheid bepleitte.1 Dit was een verregaande eis, want 

hierdoor zouden ruim 150 adviescolleges verdwijnen. Maar ook de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie lag onder vuur.2 Dit ‘belendend perceel’ van het adviesstelsel, 

bestaande uit enkele tientallen bedrijf- en productschappen waarbinnen 

werknemers- en ondernemersorganisaties de belangen van het bedrijfsleven 

behartigden, moest volgens de commissie dringend worden geëvalueerd. Tijdens de 

parlementaire behandeling van Raad op maat nam het parlement daarom een breed 

gesteunde motie aan om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te onderzoeken.3 

Dit resulteerde in 1995 in het rapport Het schap de maat genomen, waarin werd 

gepleit voor een forse inkrimping en democratisering van de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie.4 

De aanwezigheid van adviescolleges en bedrijfsorganen nuanceert de gangbare 

opvatting dat de moderne Nederlandse democratie bestaat uit een combinatie van 

algemeen kiesrecht en door verkiezing geselecteerde politieke vertegenwoordigers, 

die territoriaal afgebakende kiezersgroepen representeren. Vanaf het begin van de 

twintigste eeuw waren er daarnaast ook allerlei andere representatieorganen actief. 

Net als politieke partijen, vertegenwoordigden de leden van die organen 

maatschappelijke belangen. Net als het parlement, vormden zij fora voor politieke 

deliberatie. En net als de regering, hadden dergelijke organen vaak de 

verantwoordelijkheid voor de uitwerking, uitvoering en handhaving van wetten.  

Dit tweede circuit van representatie kende tot aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog een gestage groei, zodat er in de jaren dertig enkele tientallen organen 

tot stand waren gebracht.5 In de decennia na 1945 vond, mede door de 

totstandkoming in 1950 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, een exponentiële 

toename plaats.6 Zo werden eind 1970 meer dan vierhonderd organen met 

adviserende taken geteld.7 Vervolgens nam het aantal organen geleidelijk aan weer af, 

                                                        

1 TK 1992-1993, 21 427, nrs. 29 en 30.  
2 TK 1992-1993, 21 427, nr. 30, p. 20, 31-32.  
3 TK 1992-1993, 21 427, nr. 45. 
4 Ten Have et al., Het schap de maat genomen. 
5 Couperus (te verschijnen). Vergelijk Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt, p. 17-35; Kummeling, 

Advisering in het publiekrecht, p. 14-18. 
6 Van Poelje, ‘Commissies en raden’. 
7 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen.  



 8 

omdat opeenvolgende kabinetten het na kritiek op hun functioneren voorzichtig aan 

begonnen te saneren. Midden jaren negentig culmineerde deze ontwikkeling in een 

grootscheepse herzieningsoperatie. Een drietal wetten decimeerde het aantal 

adviesorganen, versterkte de parlementaire controle daarop, legde hun bevoegdheid 

sterk aan banden en schafte de vertegenwoordiging van belangen af ten faveure van 

oordeelsvorming door onafhankelijke deskundigen.8  

De wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in 1998 leidde tot 

soortgelijke uitkomsten. Ook hier vond een reductie plaats van het aantal organen en 

werd het toezicht verscherpt. Evenals adviesorganen moesten bedrijf- en 

productschappen voortaan periodiek over hun doeltreffendheid rapporteren. De 

samenstelling van de product- en bedrijfschappen bleef echter ongewijzigd, hoewel 

zij in 2008 de verplichting kregen opgelegd vierjaarlijks te onderzoeken wat het 

draagvlak was bij de door hen vertegenwoordigde ondernemers en werknemers.9 

Recentelijk werd hun bestaansrecht wederom ter discussie gesteld, met als 

achterliggend doel de directe afschaffing van de resterende organen.10  

Hoe valt deze opvallende golfbeweging in de ontwikkeling van het stelsel van 

adviescolleges en bedrijfsorganen te verklaren? Over deze vraag is tot nu toe nog niet 

heel veel geschreven, hoewel het gaat om een ingrijpende omslag in het naoorlogse 

politieke bestel.11 In de meeste beschouwingen hierover wordt de aandacht gevestigd 

op externe factoren zoals het groeiende beroep op de overheid12, de verzuiling c.q. 

ontzuiling van het maatschappelijk middenveld13, of de verplaatsing van politieke 

besluitvorming naar een Europees niveau.14 Maar de betekenis van deze externe 

factoren is problematisch. Zo waren de meeste organen niet of nauwelijks langs 

levensbeschouwelijke lijnen georganiseerd. Hun transformatie en opheffing vond 

bovendien paradoxaal genoeg plaats op het moment dat sociale wetenschappers de 

verplaatsing van politiek thematiseerden. De eerdere door het stelsel van 

adviescolleges en bedrijfsorganen belichaamde verplaatsing bleef onopgemerkt. In 

dit onderzoek verklaar ik de ontwikkeling van het stelsel daarom niet door externe 

factoren maar door mechanismen die eigen zijn aan hun functioneren. 

                                                        

8 De Haan et al., Bestuursrecht, p. 206-209. Het betrof Wet afschaffing adviesverplichtingen, 

Herzieningswet adviesstelsel en Kaderwet adviescolleges. 
9 TK 2007-2008, 31419, nr. 2.  
10 Van Waarden, ‘‘t Schap als ‘n schip van staat’.  
11 Den Hoed, ‘Een keur aan raadgevers’, p. 16; Arnoldus et al., ‘De groei van de overlegeconomie’, p.79; 

Scholten, ‘Politisering en het krakende radenwerk’, p. 108, 111-112.  
12 Van Putten, ‘Adviseren, maar namens wie?’.  
13 Lijphart, Verzuiling; Scholten, ‘Politisering en het krakende radenwerk’;  
14 Streeck, ‘The study of organized interests’; Crouch, ‘Neocorporatism and democracy’. 
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Ik richt mijn aandacht daarbij in het bijzonder op het representatieve karakter 

van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen. Een belangrijke motief voor de 

instelling van deze organen was de gedachte dat processen van deliberatie, 

consultatie en regulering ook buiten parlement en regering om vorm konden krijgen. 

Het representatieve gehalte van deze processen was derhalve afhankelijk van de mate 

waarin deze organen een democratisch karakter droegen. Dat democratische karakter 

was evenwel gebrekkig, zo blijkt uit de kritiek die veel organen achtervolgde. In 

reactie op deze kritiek ondergingen al deze organen een transformatie, die 

uiteindelijk vaak leidde tot hun opheffing. Het al of niet democratische karakter van 

dergelijke representatieorganen vormt dus een belangrijke endogene factor ter 

verklaring van hoe het stelsel zich ontwikkelde. 

In de meeste studies wordt het democratisch karakter van de organen 

hoofdzakelijk onderzocht aan de hand van de vraag hoe zij zich tot de parlementaire 

democratie verhielden, bijvoorbeeld door te bestuderen of adviescolleges de 

parlementaire besluitvorming ondergroeven of de ministeriële verantwoordelijkheid 

aantastten.15 Veel auteurs zoeken de betekenis van dergelijke organen dan ook in de 

bijdrage die zij leverden aan de kwaliteit, doelmatigheid en legitimiteit van de 

parlementaire besluitvorming.16 In dit onderzoek gaat het daarentegen om de vraag 

in hoeverre deze organen zelf voldeden aan democratische criteria. Hiermee bouw ik 

voort op recent verschenen literatuur over democratische representatie.17 Daarin 

staat een breed scala aan representatieve praktijken centraal, die de parlementaire 

vertegenwoordiging van territoriaal omlijnde kiezersgroepen grotendeels ontstijgen. 

In het verlengde hiervan is ook de vereenzelviging van democratische representatie 

met gekozen volksvertegenwoordigers ter discussie komen te staan. Ook andere, 

ongekozen vormen van representatie kunnen volgens deze benadering democratische 

aspecten belichamen.18 De centrale onderzoeksvraag is dan hoe het Nederlandse 

stelsel van buitenparlementaire representatieorganen zich ontwikkelde, of die 

ontwikkeling in een meer of een minder democratisch karakter van dat stelsel 

                                                        

15 Zie bijvoorbeeld Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit; Scholten, De Sociaal-Economische 

Raad. 
16 Bijvoorbeeld Kummeling, Advisering in het publiekrecht, p. 19-30; Van Delden en Kooiman, 

‘Adviesorganen’, p. 160; Scholten, ‘Politisering en het krakende radenwerk’, p. 108-109.  
17 Onder andere Rehfeld, The concept of constituency en idem: ‘Towards a general theory’; Urbinati en 

Warren, ‘The concept of representation’; Saward, ‘The wider canvas’ en idem: ‘Governance and the 

transformation of political representation’; Castiglione en Warren, ‘Rethinking democratic 

representation’; Rosanvallon, Democratic legitimacy, Keane, ‘Monitory democracy?’. 
18 Brito Vieira en Runciman, Representation, p. 126. Vergelijk Plotke, ‘Representation is democracy’. 
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resulteerde, en hoe het veranderende democratische karakter van dat stelsel heeft 

bijgedragen aan de ontwikkeling, groei, maar ook ineenstorting van dat stelsel. 

1.1 Historiografie 

Over de geschiedenis van buitenparlementaire representatieorganen zijn drie 

categorieën onderzoek beschikbaar. Om te beginnen zijn er studies die zich richten 

op de geschiedenis van individuele organen.19 Hieruit bestaat het overgrote deel van 

de literatuur over buitenparlementaire representatieorganen. Enkele uitzonderingen 

daargelaten zijn deze stukken beschrijvend van aard en gericht op de weergave van 

interne aangelegenheden als vergaderingen, de totstandkoming en inhoud van 

adviezen, de organisatie en de benoeming van de leden.20 Ze besteden weinig 

aandacht aan de ontwikkeling van het stelsel als geheel. 

De tweede categorie onderzoek handelt over meer omvattende clusters van het 

stelsel van buitenparlementaire representatieorganen. Deze categorie valt uiteen in 

onderzoek naar het adviesstelsel en onderzoek naar bedrijf- en productschappen. 

Op enkele uitzonderingen na zag het merendeel van de publicaties over het 

adviesstelsel het licht rond 1980, op het moment dus dat het stelsel reeds op zijn 

retour was.21 Uit deze publicaties rijst een buitengewoon veelzijdig beeld van 

adviesorganen op, dat echter in belangrijke mate op kwantitatieve gegevens berust.22 

De auteurs voorzagen deze gegevens zelden van een verklaring. Er werd vooral geteld 

en getabelleerd, zoals socioloog J. van Doorn in 1981 kritisch opmerkte.23 Na deze 

korte oprisping verflauwde de wetenschappelijke aandacht voor het adviesstelsel. De 

aandacht voor bedrijf- en productschappen beperkt zich hoofdzakelijk tot de 

                                                        

19 Zie bijv. Bottenburg, Aan den arbeid; Bottenburg et al., Zorg tussen staat en markt; Drop, De 

onderwijsraad gehoord; Van der Ham en Holsteijn, Onder wijzen; Rigter, Met raad en daad; 

Diemer en Lichtenberg, Vier decennia adviseren over persbeleid; Festen, Spanningen in de 

gezondheidszorg. 
20 Den Hoed, ‘Een keur aan raadgevers’, p. 17. 
21 De twee vroege publicaties zijn Van Poelje, ‘Commissies en raden’ en Scholten, ‘Politisering en het 

krakende radenwerk’. Twee latere zijn Janssen, Kocken en Van der Made (red.), Externe 

adviesorganen in de gezondheidszorg en Kummeling, Externe advisering in het publiekrecht.  
22 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Overzicht externe adviesorganen van de 

centrale overheid: idem, Externe adviesorganen van de centrale overheid; idem, Adviseren aan de 

overheid; Van Delden en Kooiman, ‘Adviesorganen’; Van Delden en Kooiman (red.), Adviesorganen 

in de politieke besluitvorming. Vergelijk Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt, p. 17-20, 27-30; 

en idem, ‘Adviescolleges’. 
23 Van Doorn, ‘Corporatisme en technocratie’, p. 134. Vergelijk Scholten, ‘Politisering en het krakende 

radenwerk’, p. 122. 
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totstandkoming van Wet op de bedrijfsorganisatie. Hiernaar is uitgebreid historisch 

onderzoek verricht.24 De op de in 1950 van kracht geworden Wet op de 

bedrijfsorganisatie gebaseerde bedrijf- en productschappen vormden een belangrijk 

bestanddeel van het stelsel van buitenparlementaire representatieorganen. Zo 

bestond een derde van de ongeveer 150 in de periode tussen 1945 en 1965 ingestelde 

organen met adviserende taken uit bedrijfsorganen.25 De geschiedenis van deze 

organen zelf is echter nauwelijks bestudeerd.26  

Voor deze studie is daarom vooral de derde categorie onderzoek van belang, 

bestaande uit in chronologisch opzicht min of meer opeenvolgende beschouwingen 

over thema’s waarbinnen de rol en betekenis van buitenparlementaire 

representatieorganen aan de orde is.  

Het eerste thema is dat van de verzuiling. Het verzuilingsonderzoek richt zich 

op de wijze waarop verschillende levensbeschouwelijke groeperingen zich vanaf eind 

negentiende eeuw organiseerden en de rol die zij speelden in de samenleving en de 

politiek.27 De gedachte heeft postgevat dat ook buitenparlementaire 

representatieorganen een verzuild karakter droegen. Zo ontwikkelde zich volgens G. 

Scholten vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot in de jaren zestig ‘een 

betrekkelijk vast patroon van min of meer evenredig uit exponenten van de zuilen 

samengestelde adviescolleges, die veelal ook een aantal allereerst vanwege specifieke 

deskundigheden benoemde leden telden, waarvan naast een technische ook een 

bemiddelende inbreng werd verwacht, maar die desondanks toch ook dikwijls vrij 

nauwkeurig over de zuilen werden verdeeld.’28 Door ontzuiling verminderde volgens 

Scholten de legitimerende betekenis van adviescolleges.  

Dit verzuilde perspectief gaat eraan voorbij dat al deze organen primair langs 

functionele lijnen waren georganiseerd. Zelfs als er rekening werd gehouden met de 

levensbeschouwelijke achtergrond van de achterban, dan stond toch altijd de 

vertegenwoordiging van de vaak zeer uiteenlopende functionele belangen centraal. 

Verklaringen voor de ontwikkeling van deze organen in termen van ver- en ontzuiling 

                                                        

24 Van der Linden, ‘De bedrijfsorganisatie’; De Liagre Böhl, Nekker en Slot (red.), Nederland 

industrialiseert; Bosmans en Van Kessel, Parlementaire geschiedenis; Fortuyn, Sociaal-

economische politiek.  
25 Van Delden, ‘Externe adviesorganen in Nederland’, p. 7.  
26 Enkele uitzonderingen zijn Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’; Ten 

Have et al., Het schap de maat genomen; Dijkstra, Van der Meer en Van der Meer (red.), 

Produktschappen en bedrijfschappen onderzocht.  
27 De Rooy, ‘Zes studies over verzuiling’. Vergelijk De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, p. 

125-129. 
28 Scholten, ‘Politisering en het krakende radenwerk’, p. 118. Vergelijk Oldersma, ‘The corporatist 

channel’, p. 144; Van Doorn, ‘De onvermijdelijke presentie’, p. 125. 
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gaan daar aan voorbij. Niettemin zal de wijze waarop de samenstelling van de 

organen zich ontwikkelde een belangrijk bestanddeel vormen van dit onderzoek, 

omdat daaraan deels valt af te lezen hoe representatief zij voor deze functionele 

belangen waren. 

Een tweede thema betreft de eeuwenlange traditie van consensusvorming, 

waar advies- en bedrijfsorganen een uitdrukking van zouden vormen. A. Lijphart 

identificeerde in Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek een 

aantal spelregels dat op het Nederlandse politieke stelsel van toepassing was en tot 

doel had het conflict tussen de verschillende levensbeschouwelijke minderheden te 

bezweren.29 Dit gebeurde niet alleen door evenredige representatie in het parlement 

maar ook doordat in ‘overkoepelingsorganen’ als de Sociaal-Economische Raad, het 

Landbouwschap en de Sociale Verzekeringsraad belangrijke sociale en politieke 

tegenstellingen werden overbrugd. De politicoloog H. Daalder herleidde deze praktijk 

van schikken en plooien tot de vroege Republiek, waarin provincies de rol van zuilen 

vervulden.30 In de jaren negentig, toen verzuiling en pacificatie al enige tijd op hun 

retour waren, werd ook het ‘poldermodel’ met deze eeuwenoude en typisch 

Nederlandse overlegcultuur in verband gebracht.31  

De nadruk op wezenskenmerken van de Nederlandse politieke cultuur 

onttrekt echter aan het zicht waarom het stelsel van adviescolleges en 

bedrijfsorganen na 1945 een sterke groei doormaakte, daarna transformeerde en, 

zoals in de jaren negentig, ook weer grotendeels verdween.32 Die golfbeweging valt 

niet te verklaren en wordt zelfs aan het oog onttrokken door de gedachte dat er in 

Nederland een eeuwenoude overlegcultuur is waarvan de bestudeerde organen een 

uitdrukking zijn. Ik laat dit perspectief in mijn onderzoek daarom verder buiten 

beschouwing. 

Ook corporatisme wordt regelmatig in verband gebracht met de ontwikkeling 

van buitenparlementaire representatieorganen. Zo stelde P. Schmitter in 1974 dat 

vanaf de Tweede Wereldoorlog naast de parlementaire democratie een alternatief 

‘systeem van belangenrepresentatie’ tot ontwikkeling was gekomen, dat bestond uit 

functioneel gedefinieerde belangen, vertegenwoordigd door een beperkt aantal 

centraal georganiseerde en door de staat erkende belangengroepen.33 Door deze 

                                                        

29 Lijphart, Verzuiling.  
30 Daalder, Ancient and modern pluralism in the Netherlands.  
31 Arnoldus et al., ‘De groei van de overlegeconomie’; Bos et al., Harmonie in Holland.  
32 De Haan, ‘Parlementaire democratie en maatschappelijke organisatie’.  
33 Schmitter, ‘Still the century of corporatism?’. Vergelijk Rokkan, ‘Norway; numerical democracy and 

corporate pluralism’; Beer, British politics; Brenner, ‘Functional representation’.   
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erkenning verwierven belangenorganisaties een representatiemonopolie, in ruil 

waarvoor zij het overheidsbeleid steunden en hun achterban in het gareel hielden.34 

Het corporatisme gold om die reden ook wel als een politieke strategie van de 

overheid om de steun van dominante vakbonden, ondernemersorganisaties en hun 

achterban veilig te stellen.35  

Nederland gold volgens diverse auteurs als het land bij uitstek waar deze vorm 

van geïnstitutionaliseerde belangenrepresentatie voet aan de grond had gekregen.36 

Toen hun inzichten enkele jaren later tot Nederlandse wetenschappers doordrongen 

en ook hier het begrip corporatisme in zwang raakte, kreeg dat echter overwegend 

een negatieve lading.37 Zo handelde een boek als Corporatisme in Nederland niet 

over de voordelen van de politieke integratie van belangengroepen maar over het 

ontstaan van voor ‘publieke controle grotendeels gesloten private lichamen met 

sterke hiërarchiserings- en bureaucratiseringstendensen, die eigen doelen als lichaam 

ontwikkelen, en het praktisch monopolie hebben deze ook te realiseren’.38 Zij 

bekritiseerden het ‘oerwoud van overlegorganen, adviesraden en koepelconstructies 

[...] waarmee het publieke leven in Nederland overdekt was geraakt’.39  

Dit soort beschouwingen kent echter drie tekorten. Ten eerste wordt de 

aanwezigheid van representatieorganen hier hoofdzakelijk bezien vanuit de noodzaak 

om de klassenstrijd te beteugelen, wat in een nogal functionalistisch perspectief op 

hun ontwikkeling resulteert. Ten tweede beperken deze beschouwingen zich tot 

representatie in sociaaleconomische domein, georganiseerd rond vraagstukken van 

loonpolitiek en arbeidsvoorwaarden terwijl het stelsel van buitenparlementaire 

organen zich ook uitstrekte over andere maatschappelijke domeinen. Ten derde werd 

het corporatisme door wetenschappers pas ‘ontdekt’ toen het al op zijn retour was. 

Dat sommige auteurs het corporatisme juist op dat moment als oplossing voor de 

politieke impasses in de verzorgingsstaat presenteerden, roept nogal wat twijfels op 

over het empirisch onderbouwde karakter van hun bevindingen.40 

                                                        

34 Vergelijk Arendsen en Geul, ‘Corporatisme’.  
35 Held, Models of democracy, p. 180. 
36 Schmitter, ‘Still the century of corporatism’, p. 21, 28; Lehmbruch, ‘Liberal corporatism’, p. 108. 

Vergelijk Visser en Hemerijck, Een Nederlands mirakel en Andeweg en Irwin, Governance and 

politics, p. 139-148.  
37 Bijvoorbeeld Verhallen, Fernhout en Visser (red.), Corporatisme in Nederland; Akkermans en 

Nobelen (red.), Corporatisme en verzorgingsstaat; Van Doorn en Schuyt (red.), De stagnerende 

verzorgingsstaat.  
38 Verhallen, Fernhout en Visser, ‘Inleiding’, p. 13.  
39 Verhallen, Fernhout en Visser, ‘Inleiding’, p. 13. Vergelijk Van Zanden, Een klein land, p. 99. 
40 Voor enkele Nederlandse auteurs die deze overtuiging zijn toegedaan zie Andeweg, ‘Van 

corporatisme naar étatisme?’, p. 397, noot 42.  
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Een vierde thema vormt de opkomst van nieuwe sociale bewegingen in de 

jaren zeventig. Socioloog C. Tilly beschouwt dit soort bewegingen als een duurzame 

reeks van confrontaties tussen machthebbers en personen die succesvol claimen 

namens een niet officieel gerepresenteerde of erkende achterban te spreken.41 In hun 

streven alternatieve maatschappelijke kwesties te agenderen, stootten deze 

bewegingen in de jaren zeventig onvermijdelijk op het geïnstitutionaliseerde 

monopolie dat met name sociaal-economische belangengroepen op het overleg met 

de overheid hadden.42 Een veelgehoorde kritiek op buitenparlementaire 

representatieorganen en hun leden was daarom dat zij de politieke besluitvorming 

gijzelden.43 Volgens J. van den Berg en H. Molleman resulteerde dit in de 

buitensluiting van grote delen van de bevolking, zoals sociaal-culturele groepen die 

niet tot een zuil behoorden, waaronder categorale vakbonden, religieuze 

minderheden, ongeorganiseerde belangen en zelfs individuele burgers die 

eenvoudigweg via het parlement hun stem wilden laten horen.44 

Een probleem van deze literatuur is de nogal rigide dichotomie tussen nieuwe 

sociale bewegingen en gestolde institutionele structuren, waardoor de opname van 

nieuwe belangen uitsluitend in termen van inkapseling valt te begrijpen. Processen 

van institutionalisering en institutionele aanpassing blijven hierdoor grotendeels 

buiten beschouwing. Kennis van dit soort institutionele processen is evenwel van 

groot belang om de ontwikkeling van het stelsel van advies- en bedrijfsorganen te 

kunnen doorgronden.  

Een laatste thema is dat van de verplaatsing van de politiek. Vanaf 1980 is 

volgens veel wetenschappers de politieke besluitvorming van plek veranderd.45 Deze 

verandering geschiedde langs twee assen. 46 Enerzijds verplaatste de besluitvorming 

zich van de centrale overheid en het parlement naar hoger en lager gelegen politieke 

organen, zoals de Europese Unie en provincies en gemeenten. Anderzijds vond naast 

deze verschuivingen langs een verticale as ook een reeks van horizontale 

verschuivingen plaats waarbij de centrale overheid taken overdroeg aan een reeks van 

                                                        

41 Tilly, ‘Social movements’, p. 306. Vergelijk Snow, Soule en Kriesi, ‘Introduction’, p. 6-7, 11; 

Duyvendak, Van der Heijden, Koopmans en Wijmans (red.), Tussen verbeelding en macht, p. 15; 

Rosanvallon, Counterdemocracy, p. 65. 
42 Oldersma, ‘The corporatist channel’, p. 156; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

Externe adviesorganen, p. 78-79. 
43 Van den Berg en Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek, p. 38-39. Vergelijk Duyvendak en 

Koopmans, ‘Protest in een pacificatiedemocratie’; Oldersma, ‘The corporatist channel’, p. 145 en 

Held, Models of democracy, p. 180-181, 211. 
44 Vergelijk Streeck, ‘The study of organized interests’, p. 28. 
45 Pierre en Peters, Governance, politics and the state.  
46 Van Kersbergen en Van Waarden, ‘Governance as a bridge’.  
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veelal nieuw opgerichte onafhankelijke bestuursorganen. Volgens sommige auteurs 

leidde dit proces tot een fragmentatie van corporatistische arrangementen.47 

In het verlengde van deze verplaatsing van politiek is aandacht ontstaan voor 

de legitimiteit van de vele instanties die de inmiddels verplaatste publieke taken 

uitvoeren.48 Zo onderzoekt een auteur als F. Vibert hoe we tegen de legitimiteit van 

ongekozen organen kunnen aankijken.49 Deze aandacht is bezien vanuit de 

geschiedenis van advies- en bedrijfsorganen opmerkelijk. Ook deze - eveneens 

ongekozen - organen voerden immers al decennialang publieke taken uit. Door de 

verplaatsing van politiek te beperken tot de periode vanaf 1980 verdwijnt deze 

eerdere dislocatie van de politieke besluitvorming helaas uit beeld. Juist vanwege de 

grote mate van contemporaine aandacht voor de legitimiteit van verplaatste 

arrangementen is dit een groot gemis.  

Inhoudelijk dragen de bovenstaande beschouwingen dus weinig bij aan het 

verklaren van de ontwikkeling van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen. 

Bovendien duiden ze die ontwikkeling vooral door op de doorwerking van externe 

factoren te wijzen. Het ligt echter voor de hand dat sommige veranderingen een meer 

intern gedreven karakter hadden. Bezwaarlijk is bovendien dat binnen de hierboven 

behandelde drie categorieën van onderzoek nauwelijks aandacht uitgaat naar het 

representatieve karakter van de organen. Om de ontwikkeling van dit karakter 

systematisch te kunnen onderzoeken, presenteer ik in de volgende paragraaf een 

analytisch kader. 

1.2 Analytisch kader 

In slechts twee Nederlandse studies gaat expliciet aandacht uit naar het 

representatieve karakter van buitenparlementaire representatieorganen. J. van 

Putten onderzocht in 1977 de samenstelling en besluitvorming van adviesorganen.50 

Zijn conclusie luidde dat de representativiteit van deze organen een machtsvraagstuk 

was. J. Oldersma verrichtte in 1996 uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

naar de mechanismen die de representatie van vrouwen in het adviesstelsel 

beïnvloedden, met als belangrijkste bevinding dat de in- en uitsluiting van vrouwen 

                                                        

47 Streeck, The study of organized interests’, p. 21-24.  
48 Mette Kjaer, Governance, p. 14. 
49 Vibert, The rise of the unelected. Vergelijk Rosanvallon, Counter-democracy en idem, Democratic 

legitimacy.  
50 Van Putten, ‘Adviseren, maar namens wie?’  
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sterk samenhing met de inhoudelijke definitie van de vraagstukken waarover 

adviesorganen adviseerden.51  

Beide conclusies zijn onbevredigend. Door de representativiteit van 

adviesorganen tot een machtsvraagstuk te reduceren, ontdoet Van Putten hun 

democratisch karakter immers van elke normatieve dimensie. Het werk van 

Oldersma is meer diepgravend. De vraag is echter in hoeverre vrouwen een relevante 

categorie van belanghebbenden zijn. Bovendien is een representatieve samenstelling 

vanuit democratisch oogpunt weliswaar van groot belang, maar boet deze 

voorwaarde aanzienlijk in aan betekenis wanneer een minderheid de interne 

besluitvorming domineert. Ook kan worden onderzocht of alle relevante 

belanghebbenden wel zijn gehoord. Tot slot kan ook het al of niet openbare karakter 

van besluitvorming van invloed zijn op het democratische karakter ervan. In de 

studie van Oldersma staan kortom slechts deelelementen centraal, terwijl wat 

‘representatief’ is voor het veld afhankelijk is van het samenspel van meerdere 

aspecten van democratie. 

Hoe deze aspecten te identificeren? Het begrip democratie is een 

samentrekking van twee elementen, namelijk demos (volk) en kratein (besturen). 

Democratie verwijst dus naar een vorm van bestuur waarbij het volk het voor het 

zeggen heeft. Over de verdere uitwerking van deze elementen bestaat grote 

onenigheid, onder andere vanwege allerhande definitieproblemen.52 Een veel 

omvattende benadering van deze controversen biedt nog steeds het werk van de 

Amerikaanse politicoloog R. Dahl.53 

Dahl begrijpt democratie als een uniek besluitvormingsproces, dat aan vijf 

voorwaarden moet voldoen om democratisch te kunnen zijn.54 De eerste voorwaarde 

is effectieve participatie zodat dat de belangen van alle betrokken personen bij 

besluiten in overweging worden genomen.55 De tweede voorwaarde is dat de stem 

van iedere belanghebbende een gelijk gewicht heeft. Anders zouden anderen alsnog 

voor hem of haar kunnen besluiten. Een derde voorwaarde is verlicht begrip, 

waarmee Dahl bedoelt dat de leden van de politieke gemeenschap in staat gesteld 

moeten worden te ontdekken welk politiek alternatief het beste aan hun belangen 

tegemoet komt. Zij moeten geagendeerde voorstellen bijvoorbeeld collectief kunnen 

bespreken. Een vierde voorwaarde is controle over de politieke agenda, om te 

                                                        

51 Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt.  
52 Held, Models of democracy; Hendriks, Vitale democratie.  
53 Dahl, Democracy and its critics.  
54 Dahl, Democracy and its critics, p. 5, 107. 
55 Dahl, Democracy and its critics, p. 106-131.  
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garanderen dat de leden van de politieke gemeenschap te allen tijde kunnen bepalen 

waarover zij wel en niet willen beslissen. Een vijfde voorwaarde is dat die 

gemeenschap alle volwassen leden omvat. Pas als ook aan deze laatste voorwaarde is 

voldaan, is volgens Dahl sprake van een volledig democratisch politiek proces. 

Dit proces voltrekt zich niet vanzelf. Om elk van de vijf voorwaarden te 

realiseren zijn in de praktijk vele politieke instituties vereist, die te verdelen zijn in 

verschillende clusters.56 Het eerste cluster van instituties heeft te maken met de 

eenheid waarbinnen het democratisch proces zich voltrekt. Volgens Dahl 

veronderstelt een democratisch proces een politieke gemeenschap en die 

gemeenschap zal afgebakend moeten worden alvorens het mogelijk is dat proces te 

doorlopen. In de parlementaire democratie worden personen gerepresenteerd die 

binnen het territorium van de staat en door de staat als burger worden erkend, een 

gegeven dat zo vanzelfsprekend is dat het in theoretisch opzicht zelden ter discussie 

wordt gesteld.57 Er bestaan desondanks vele manieren om de politieke gemeenschap 

af te bakenen.58 Deze afbakening is volgens Dahl democratisch wanneer dit ertoe 

leidt dat besluiten genomen worden door degenen op wie ze betrekking hebben.  

Ogenschijnlijk ontstaat hierdoor een onoplosbaar probleem, doordat de 

eenheid die voor een democratisch proces verondersteld wordt alleen op basis van 

dat proces zelf als democratisch is te beschouwen. Een interessante kenmerk van 

buitenparlementaire representatieorganen is dat de afbakening van de 

‘gemeenschap’, dat wil zeggen het domein waarvoor het orgaan is ingesteld, vaak 

expliciet onderwerp van politiek debat is. Er kan in het geval van buitenparlementaire 

representatieorganen derhalve goed worden onderzocht wie geacht werden tot de 

vertegenwoordigde gemeenschap te behoren, over welke onderwerpen de leden van 

de organen zeggenschap hadden en welke verhouding tussen die beide dimensies 

bestond. Dit aspect onderzoek ik onder de noemer van ‘de afbakening van het veld’.  

Het tweede cluster van instituties betreft de selectie van vertegenwoordigers. 

In een representatieve democratie worden politieke besluiten niet door burgers maar 

door de door hen gekozen vertegenwoordigers genomen. Verkiezingen dienen hierbij 

behalve om bestuurders te kiezen ook om hen te autoriseren en om hen ter 

verantwoording te roepen. Stemmen geldt in een representatieve democratie daarom 

wel als de belangrijkste vorm van politieke participatie. Volgens Dahl is een gelijk 

stemgewicht voor de leden van de politieke gemeenschap dan ook een belangrijke 

                                                        

56 Beetham, Defining and measuring democracy; en Beetham et al., Democratic audit.  
57 Rehfeld, The concept of constituency. Zie ook Rehfeld, ‘A general theory’; Brito Vieira en Runciman, 

Political representation, p. 117 en Saward, ‘The wider canvas’, p. 92-93. 
58 Rehfeld, The concept of constituency, p. 37-44. 
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voorwaarde voor de selectie van vertegenwoordigers.59 Dit garandeert namelijk dat 

elke betrokkene even veel te zeggen heeft over wie zijn of haar belangen behartigt.  

Het criterium van een gelijk stemgewicht is echter te restrictief voor 

buitenparlementaire representatieorganen, omdat verkiezing vrijwel nooit 

plaatsvond.60 In plaats daarvan zal de vraag moeten worden gesteld of 

vertegenwoordigers geselecteerd werden die in staat waren de voor het veld relevante 

belangen te behartigen. Ook kenden de meeste organen een vooraf vastgestelde 

zetelverhouding, waardoor voorafgaande aan de selectie van leden reeds in 

belangrijke mate was bepaald wie voor het lidmaatschap in aanmerking kwamen. Dit 

betekent dat niet alleen onderzocht zal moeten worden volgens welke procedures de 

selectie van leden gebeurde maar ook in welke verhouding de vertegenwoordiging 

van groepen plaatsvond. 

Uit veel democratietheoretische beschouwingen komt bovendien het belang 

naar voren van een regelmatig wisselende samenstelling van vertegenwoordigende 

organen. Een regelmatig wisselende samenstelling valt volgens veel auteurs als een 

belangrijke indicator te beschouwen van de controle die burgers op 

vertegenwoordigers, hun besluiten en de politieke agenda hebben. Deze controle 

waarborgt concurrentie tussen politieke vertegenwoordigers, die daardoor sterk 

geneigd zullen met kiezersvoorkeuren rekening te houden. Valt hiervoor bij 

ontstentenis van algemene verkiezingen een equivalent te ontwaren? Dit soort vragen 

beantwoord ik door de rekrutering van leden te onderzoeken.  

Vanuit democratisch oogpunt is vervolgens niet alleen van belang hoe 

vertegenwoordigers gerekruteerd zijn maar ook welke activiteiten zij ondernemen. In 

haar standaardwerk definieert Pitkin politieke representatie niet voor niets als 

‘handelen’ in het belang van de gerepresenteerde.61 In democratietheoretische 

beschouwingen ontbreekt hier desondanks aandacht voor. Dit heeft te maken met het 

feit dat parlement en regering in een representatieve democratie het hoogste politieke 

gezag vormen, en in naam van het algemeen belang in beginsel alle taken kunnen 

uitvoeren die de politieke gemeenschap wenselijk acht. Dat ligt voor de organen in dit 

onderzoek anders. Zij zijn ingesteld om slechts een deel van het maatschappelijk 

leven te reguleren en hebben derhalve een beperkte taakomschrijving. De vraag die 

dus gesteld moet worden is in hoeverre hun taakstelling aan democratische criteria 

voldoet.  

                                                        

59 Dahl, democracy and its critics, p. 119-131.  
60 Oldersma, ‘The corporatist channel’, p. 144; Kummeling, Advisering in het adviesrecht, p. 102-103. 
61 Pitkin, The concept of representation, p. 209. Vergelijk idem, p. 112-143.  
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Ten onrechte wordt deze vraag in de literatuur vaak geschaard onder het 

probleem van delegatie. Het democratisch karakter van de taakstelling is dan een 

uitvloeisel van de delegatie van bevoegdheden door democratisch gelegitimeerde 

instellingen als het parlement of een door het parlement gecontroleerde regering. Dat 

sluit niet uit dat de taken van buitenparlementaire representatieorganen op 

gespannen voet kunnen staan met de parlementaire keten van delegatie en 

verantwoording.62 Maar zolang democratisch gelegitimeerde politieke organen die 

taken altijd weer naar zich toe kunnen trekken, is er in beginsel geen probleem. 

Toch is dit maar het halve verhaal, want voor het democratisch karakter van 

de taakstelling van de organen is ook de relatie tot het veld van belang. De kwestie is 

niet alleen onder welke voorwaarden de overheid van bovenaf taken toekende maar 

ook in hoeverre de leden van de organen in staat waren zelfstandig te handelen, en 

hoe belanghebbenden van onderop tegen de door hen uitgevoerde taken aankeken. 

Dit onderzoek ik door de taakstelling van de organen te bestuderen. Behalve aan de 

taakomschrijving besteed ik daarbij aandacht aan de bevoegdheid van de organen en 

de middelen die de leden tot hun beschikking hadden om deze bevoegdheid naar 

eigen inzicht te kunnen gebruiken.  

Een vierde en laatste aspect handelt over de wijze waarop 

besluitvormingsprocessen verlopen. Dahls redenering volgend zouden de leden van 

de organen om te beginnen controle over de agenda moeten hebben. Anders zouden 

hun wensen en voorkeuren bij het nemen van besluiten een ondergeschikte rol 

kunnen gaan rol spelen. Vervolgens dienen vertegenwoordigers tot een besluit te 

komen op basis van een verlicht begrip. Dat wil zeggen dat de leden van de politieke 

gemeenschap hun voorkeuren voor bepaalde besluiten kenbaar moeten kunnen 

maken, vragen moeten kunnen stellen en redenen moeten kunnen geven waarom de 

ene uitkomst beter is dan de andere.63 Volgens M. Saward moet dit soort activiteiten 

overigens wel aan een tijdslimiet worden gebonden, ze mogen geen excuus zijn 

besluiten onnodig uit te stellen.64  

Een andere veelgestelde eis aan het politieke besluitvormingsproces is de 

beschikbaarheid van informatie. Zo vereist de exploratie en onderbouwing van 

politieke keuzes volgens Dahl dat burgers gelijke toegang hebben tot onafhankelijke 

en pluriforme informatie.65 Voor democratische besluitvorming is dus een constant 

                                                        

62 Christiansen en Togeby, ‘Power and democracy’, p. 5, 12-14. Vergelijk Christiansen en Nørgaard, 

‘Whose agents’.  
63 Dahl, Democracy and its critics, p. 109. 
64 Saward, ‘Democratic theory and indices’, p. 17 
65 Dahl, Democracy and its critics, p. 112, 221, 233.  
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en formeel proces van openbare kennisgeving van besluiten, alternatieven, 

argumenten, kwesties en uitkomsten nodig.66 Ook de wijze waarop de interne 

besluitvorming plaatsvond, is met andere woorden belangrijk voor het democratisch 

gehalte van buitenparlementaire representatieorganen. Het verloop van dit 

besluitvormingsproces zal ik aan de hand van de interne werkwijze van de organen 

onderzoeken. 

Ik analyseer de ontwikkeling van het democratisch karakter van het stelsel van 

advies- en bedrijfsorganen dus aan de hand van de afbakening van het veld, de 

rekrutering van leden, de taakstelling en de werkwijze. In de volgende hoofdstukken 

werk ik elk van deze vier aspecten verder uit in een aantal nader te analyseren 

dimensies. Omdat de ontwikkeling van deze dimensies niet eerder systematisch is 

onderzocht, bestaat het overgrote deel van dit onderzoek uit een beschrijving van de 

wijze waarop elk van deze dimensies zich door de tijd heen ontwikkelde. De vraag of 

deze processen democratisch waren, beantwoord ik door - in navolging van Charles 

Tilly - aan te geven of ze tot meer of juist tot minder democratie leidden.67 

1.3 Afbakening en aanpak 

Na 1945 vond een exponentiële groei plaats van het aantal buitenparlementaire 

organen. Diverse auteurs signaleren dat deze groei gepaard ging met een verandering 

in de samenstelling van deze organen. Terwijl voor de Tweede Wereldoorlog 

hoofdzakelijk deskundigen werden gerekruteerd, namen na 1945 steeds vaker 

belanghebbenden zitting in dergelijke vertegenwoordigende organen.68 Aan het begin 

van de jaren zeventig bereikte het aantal organen een hoogtepunt. Daarna zette een 

daling in, die dramatische vormen aannam in 1995. Dat jaar vormt een belangrijke 

cesuur, omdat toen niet alleen het aantal adviescolleges drastisch werd gereduceerd, 

maar ook een ingrijpende vormverandering plaatsvond in de rekrutering van leden. 

Bovendien kregen deze organen in dat jaar met de Kaderwet Adviescolleges voor het 

eerst in hun geschiedenis ook een gemeenschappelijke wettelijke basis. De 

transformatie van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kreeg pas in de tweede 

helft van de jaren negentig zijn beslag. Blijkens de vele daarop volgende 

wetswijzigingen lijkt deze transformatie vooralsnog een onafgerond karakter te 
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67 Tilly, Democracy.  
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 21

hebben.69 Desalniettemin vormt ook hier het jaar 1995 een belangrijk keerpunt. 

Vanwege deze grote dynamiek vormt de periode tussen 1945 en 1995 de focus van dit 

onderzoek.  

Om de groei, ontwikkeling en ineenstorting van het stelsel te duiden, hanteer 

ik een vergelijkende benadering. Dergelijk comparatief onderzoek dient om de 

overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling van uiteenlopende organen te 

verhelderen. Mijn doel is niet de geschiedenis van enkele organen te beschrijven 

maar om uitspraken te doen over de wijze waarop het stelsel van adviescolleges en 

bedrijfsorganen zich als geheel ontwikkelde. Vandaar dat ik mij uitsluitend op enkele 

voor die ontwikkeling relevante aspecten richt in plaats van op de integrale 

geschiedenis van individuele organen. In het volgende hoofdstuk selecteer ik een 

aantal organen die vanuit deze aspecten bezien als exemplarisch voor het stelsel van 

buitenparlementaire representatieorganen kunnen gelden.  

Het is niet mijn bedoeling te komen tot een verklarend model waarin ik op 

basis van maatschappelijke ontwikkelingen, opgevat als verzameling onafhankelijke 

variabelen, de variatie in de afhankelijke variabele – het stelsel van 

buitenparlementaire representatieorganen – kan verklaren. Ik zal de groei, 

ontwikkeling en ineenstorting van het stelsel daarentegen systematisch beschrijven 

en verandering duiden in termen van mechanismen die eigen zijn aan het 

functioneren van dit stelsel. Historici maken van dit type verklaring zelden expliciet 

gebruik.70 Sociaalwetenschappelijke onderzoekers doen dat vaker. Zij beschouwen de 

identificatie van mechanismen als een manier om verandering te verklaren.71 

Verandering is dan het resultaat van regelmatig optredende combinaties van 

interacties tussen actoren of opeenvolgingen van dergelijke interacties. Eenmalige 

gebeurtenissen vallen er dus buiten.  

Mechanismen zijn er in soorten en maten.72. Voortbouwend op het werk van 

P. Hedström en R. Swedberg onderscheid ik hier drie soorten mechanismen.73 Een 

eerste soort mechanisme heeft betrekking op de invloed die uitgaat van de sociale en 

politieke context op het handelen van actoren. Dit handelen is namelijk deels 

institutioneel geconditioneerd. Dit proces van conditionering gebeurt volgens 

Hedström en Swedberg door ‘situationele mechanismen’. Een tweede soort 

mechanismen, de zogenaamde ‘handelingsformatie mechanismen’, heeft betrekking 
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op de handelingen die actoren daadwerkelijk ondernemen, door een combinatie van 

opvattingen, voorkeuren en gelegenheidsstructuren. Het zijn immers actoren en geen 

variabelen die handelingen verrichten. Wanneer deze handelingen bedoeld of 

onbedoeld tot institutionele verandering leiden, spreken Hedström en Swedberg van 

‘transformatieve mechanismen’.  

Het model van Hedström en Swedberg suggereert ten onrechte dat 

institutionele veranderingen een lineair ontwikkelingspad volgen, terwijl verandering 

in de regel het resultaat is van een complexe wisselwerking van in- en externe 

factoren. Ik spreek daarom in dit onderzoek van mechanismen die op intern en 

extern gedreven ontwikkelingen betrekking hebben. Beide typen mechanismen 

kunnen mijns inziens tot verandering leiden. Het derde mechanisme dat ik 

onderscheid, heeft met terugkoppelingsprocessen te maken. Ook verandering zelf kan 

namelijk weer de nodige reacties oproepen. Aan de hand van dit soort reacties valt 

onder andere de ontmanteling van het stelsel te verklaren.  

1.4 Opzet 

Na deze inleiding volgen zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 selecteer ik een aantal 

cases om de ontwikkeling van het stelsel van buitenparlementaire 

representatieorganen aan te onderzoeken. Als handreiking aan de lezer neem ik in dit 

hoofdstuk van elk van deze cases een korte institutionele biografie op. Omdat ik deze 

cases opvoer als exemplarische onderdelen van het stelsel als geheel bespreek ik in 

hoofdstuk 2 ook kort de meer algemene ontwikkeling van dit stelsel.  

De hierop volgende vier hoofdstukken zijn thematisch van opzet. In hoofdstuk 

drie staat de afbakening van het veld centraal, een aspect dat ik nader uitsplits in de 

afbakening van het werkterrein en van de groepen die in de organen geacht werden 

gerepresenteerd te worden. Hoofdstuk 4 handelt over de rekrutering van leden. 

Behalve aan de gehanteerde selectieprocedures besteed ik in dit hoofdstuk aandacht 

aan de hoedanigheid waarin de leden werden gerekruteerd en de wijze waarop de 

zetelverdeling was geregeld. Hoofdstuk 5 heeft als onderwerp de taakstelling van de 

organen. Dit aspect onderscheid ik in een drietal dimensies, namelijk 

taakomschrijving, bevoegdheid en financiering. In hoofdstuk 6 komt de werkwijze 

aan de orde, wat gebeurt door de analyse van de agendering, meningsvorming, 

raadpleging, besluitvorming en openbaarheid. 

Deze vier thematische hoofdstukken zijn identiek van opbouw. Daarbinnen 

staan drie in chronologisch opzicht opeenvolgende momenten centraal. Allereerst het 



 23 

moment waarop elk van de aspecten vorm kreeg. Dit noem ik het initiële moment. 

Vervolgens bespreek ik de belangrijkste veranderingen die ten opzichte van initiële 

moment plaatsvonden. Deze veranderingen, de discussie daarover en soms ook de 

onwil aanpassingen te doen, schaar ik onder de noemer transformatie. Het derde 

moment noem ik het eindbeeld. De analyse van dit moment dient vooral om na te 

gaan of de onder de noemer van transformatie besproken ontwikkelingen beklijfden. 

Voor elk van deze drie momenten ruim ik een aparte paragraaf in, waarop een korte 

bespreking van de belangrijkste verschillen en overeenkomsten volgt.  

Hoofdstuk 7 bevat de conclusies. Ik recapituleer hierin de belangrijkste 

ontwikkelingen, waarna ik toelicht aan de hand van welke mechanismen deze 

ontwikkelingen zijn te verklaren. Ik sluit af met een korte evaluatie van het 

democratisch karakter van de onderzochte advies- en bedrijfsorganen en de betekenis 

daarvan voor de ontwikkeling van het stelsel waarvan zij deel uitmaakten. 
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2 SELECTIE EN BESCHRIJVING VAN DE CASES 

Het stelsel van buitenparlementaire representatieorganen verkeerde midden jaren 

zeventig qua omvang op zijn hoogtepunt. Het bestond toen uit meer dan vierhonderd 

organen. Hieronder bevonden zich behalve adviescolleges ook vele bedrijf- en 

productschappen en instellingen als de Sociale Verzekeringsraad, de Brandweerraad 

en de Reclameraad, uiteenlopende soorten commissies en colleges, en meer illustere 

organisaties als de Hoge raad van adel, de commissie reactorveiligheid en de sektie 

psychopatenzorg.1 Om uit deze veelheid van organen een aantal exemplarische cases 

te selecteren, richt ik me hier op de in de inleiding geïdentificeerde aspecten van 

democratie. Deze aspecten fungeren immers als punten van vergelijking om de 

ontwikkeling van het stelsel aan te onderzoeken. 

Een eerste punt van vergelijking is aldus de afbakening van het 

vertegenwoordigde veld. Door diverse auteurs is op het veelvormige karakter van 

adviesorganen gewezen.2 Een belangrijke element van die veelvormigheid betreft de 

zeer uiteenlopende domeinen die deze organen representeerden. Zo werd behalve op 

sociaal-economisch terrein ook op sociaal-cultureel terrein een groot aantal organen 

ingesteld.3 Deze domeinen werden op hun beurt gekenmerkt door verschillende 

patronen van organisatie. Zo functioneerden volgens Van Delden en Kooiman op 

sociaal-economisch beleidsterrein een aantal grote maatschappelijke organisaties, die 

een belangrijke rol in het beleidsproces opeisten.4 Het sociaal-culturele domein 

kenmerkt zich volgens beide auteurs daarentegen door een grote veelvormigheid, niet 

alleen omdat de maatschappelijke vraagstukken op dit terrein zelden onder een 

noemer te plaatsen waren maar ook vanwege het pluriforme karakter van de 

organisaties die zich bezighielden met deze vraagstukken. Tot slot verenigden deze 

organisaties vaak ook andersoortige groepen, waardoor onderscheid valt te maken 

tussen organen die marktpartijen representeren en organen waarin beleidssubjecten 

vertegenwoordigd zijn.5 Voor het stelsel exemplarische cases moeten dus van elkaar 

verschillende maatschappelijke domeinen representeren.  

                                                        

1 Voor een uitgebreide inventarisatie zie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Overzicht 

externe adviesorganen. 
2 Bijvoorbeeld Van Putten, ‘Adviseren, maar namens wie?’, p. 124.  
3 Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt, p. 19. Zie ook Oldersma, ‘Adviescolleges’, p. 4-5.  
4 Van Delden en Kooiman, ‘Adviesorganen’, p. 158. Vergelijk Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centrale overheid, p. 78 en Oldersma, ‘The 

corporatist channel’, p. 156.  
5 Offe, ‘The attribution of public status’, p. 138-141.  
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De wijze van rekrutering van de leden vormt een tweede punt van vergelijking. 

Daarbij zal om te beginnen aandacht moeten worden besteed aan organen met 

verschillende typen leden, in het bijzonder onafhankelijke deskundigen en leden die 

maatschappelijke belangen behartigen. De precieze betekenis van ‘deskundigheid’ en 

‘representativiteit’ is in dit kader een belangrijke te beantwoorden vraag.6 Ook de 

selectieprocedure is een relevant vergelijkingselement. Zo blijkt uit het werk van H. 

Kummeling dat verschillende selectieprocedures worden gehanteerd, vaak zelfs bij 

een en hetzelfde adviescollege.7 Volgens W. van der Grinten resulteert elk van deze 

selectiewijzen in een meer of minder binding aan belangengroepen in het veld.8 De 

aard van deze binding zou ook een andere opstelling met zich mee brengen, 

bijvoorbeeld van partijdigheid of onafhankelijkheid.9 Voor het stelsel exemplarische 

organen zijn dus ook organen die zijn samengesteld uit deskundigen en 

belangenbehartigers en uiteenlopende selectieprocedures kennen.   

Naar deze organen moet ook een breed palet aan taken zijn verplaatst. De 

taken van de organen liepen uiteen van advies en overleg tot rechtspraak, 

geschillenregeling, regelgeving, bestuur, onderzoek, toezicht, en coördinatie.10 Dit 

gegeven nuanceert de eenzijdige aandacht voor adviescolleges. In de veelgeciteerde 

studies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 1976 en 1977 

blijken onder deze noemer ook tientallen bedrijf- en productschappen te vallen, wier 

taak het regelen van sectorale aangelegenheden was en die hiervoor verordenende 

bevoegdheid hadden overgedragen gekregen.11 Onderzoek naar het stelsel van 

buitenparlementaire representatieorganen zal dus ten derde ook organen met andere 

dan adviestaken moeten omvatten.  

De werkwijze vormt het vierde selectiecriterium. Een relevant onderscheid is 

hier de mate waarin deze werkwijze een gereguleerd karakter had. Een ander element 

vormt de vraag of de overheid de agenda van de organen bepaalde of dat 

belanghebbenden dat deden, of ruggespraak plaatsvond en in welke mate de leden 

gebruik konden maken van secretariële ondersteuning om hun werkzaamheden uit te 

                                                        

6 Scholten, ‘Politisering en het krakende radenwerk’, p. 122.  
7 Kummeling, Advisering in het publiekrecht, p. 101-106.  
8 Van der Grinten, ‘Vaste colleges van advies en bijstand’, p. 106.  
9 Van Delden en Kooiman, ‘Externe adviesorganen’, p. 162-163. Vergelijk Kummeling, Advisering in 

het publiekrecht, p. 96-97.  
10 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centale overheid, 

p. 43-44. Vergelijk Oldersma, ‘Adviescolleges’, p. 4 en Scholten, ‘Politisering van het krakende 

radenwerk’, p. 120. Kummeling, Advisering in het publiekrecht, p. 127-146 richt zich met name op 

de bevoegdheid van adviescolleges.  
11 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centale overheid, 

p. 43.  
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voeren. Ook kan de vraag worden gesteld of consensusvorming belangrijk was of dat 

andere manieren gangbaar waren om tot besluiten te komen.  

De Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst vertonen op elk van deze dimensies 

van selectie relevante verschillen en overeenkomsten. Het Landbouwschap 

vertegenwoordigde de land- en tuinbouw terwijl de Sociaal-Economische Raad het 

bredere sociaaleconomische domein overkoepelt. Waar de Raad voor de Kunst tot 

aan zijn opheffing in 1995 voornamelijk de kunsten representeerde, verbreedde de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk eind jaren zestig zijn werkterrein, 

waardoor het net als bij de Sociaal-Economische Raad een omvattend karakter kreeg.  

Het Landbouwschap was uitsluitend uit belangenbehartigers samengesteld. 

De Sociaal-Economoische Raad kende daarnaast ook van het veld onafhankelijke 

deskundigen, die in tegenstelling tot de overige leden rechtstreeks door de regering 

werden benoemd. De regering benoemde ook het merendeel van de leden van de raad 

voor de Kunst, die voor de meerderheid uit kunstenaars bestond. Deze kunstenaars 

namen als deskundigen deel aan het raadswerk. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk telde behalve lokale instellingen en landelijke organisaties ook 

personen onder zijn leden.  

Elk van de organen vervulde bovendien andere taken. De Sociaal-

Economische Raad en het Landbouwschap voerden regelgevende, bestuurlijke, 

adviserende en in mindere mate ook belangenbehartigende taken uit. De Raad voor 

de Kunst adviseerde slechts over de uitvoering van de overheidstaak op het terrein 

van de kunsten. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk adviseerde de 

overheid en voerde taken uit ten dienste van het veld, maar bezat in tegenstelling tot 

de overige organen geen bevoegdheid.  

Waar de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap zich tot slot 

richtten op het overbruggen van belangentegenstellingen, wat gepaard ging met strak 

gereguleerde overleg- raadplegings- en besluitvormingsprocedures, had de werkwijze 

van de Raad voor de Kunst een meer provisorisch karakter. Hier stond juist 

individuele oordeelsvorming voorop. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

fungeerde daarentegen hoofdzakelijk als platform voor informatieuitwisseling.  

In de volgende hoofdstukken ga ik op elk van deze dimensies van vergelijking 

dieper in. Om de ontwikkeling van deze dimensies van historische context te 

voorzien, geef ik hieronder de institutionele biografie van de organen weer. Ik sluit af 

met een overzicht van de ontwikkeling van het stelsel van adviescolleges en 

bedrijfsorganen. Dit heeft twee redenen. Om te beginnen deden zich ontwikkelingen 
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voor die uitstegen boven de geschiedenis van individuele organen. Bijvoorbeeld de 

toe- en afname van het aantal organen of de totstandkoming van algemene wet- en 

regelgeving. Bovendien is het niet mijn bedoeling om vier organen met elkaar te 

vergelijken. De hier geselecteerde cases dienen om een meer omvattende 

ontwikkeling te kunnen analyseren. Het is daarom nuttig ook alvast enkele grotere 

lijnen te presenteren. 

2.1 Sociaal-Economische Raad 1950 - heden 

De Sociaal-Economische Raad komt voor in vrijwel elk overzichtswerk van de 

naoorlogse geschiedenis.12 Ook speelt hij een rol in meer thematisch georiënteerde 

publicaties, onder andere over verzuiling of de Nederlandse arbeidsverhoudingen.13 

Een prominente plek neemt hij ook in binnen studies, artikelen en beschouwingen 

over het corporatisme of de overlegeconomie.14 Daaronder is ook een aantal 

internationaal politiek vergelijkende studies, waarin de Sociaal-Economische Raad 

steevast als toonbeeld geldt van het verregaande corporatistische karakter van de 

Nederlandse politieke systeem.15 

De voor dit onderzoek belangrijkste categorie van onderzoek handelt 

rechtstreeks over de Sociaal-Economische Raad, maar beperkt zich hoofdzakelijk tot 

de analyse van zijn adviestaak.16 De conclusie hieruit is de Sociaal-Economische Raad 

zelden voorop loopt in het agenderen of oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken.17 Zo constateren Dercksen et al. dat raad ‘veeleer was een nauwkeurig 

en gewetensvol administrateur en een plaats voor de uitwisseling van informatie, dan 

de bruggenbouwer die ons in de literatuur dikwijls wordt getoond’.18 De Sociaal-

Economische Raad ontleent zijn betekenis volgens dit soort onderzoek vooral aan het 

afgewogen en goed onderbouwde karakter van de adviezen die hij produceert.  

                                                        

12 De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, p. 281, 332. - De Rooy, Republiek van rivaliteiten, p. 217; 

Woltjer, Recent verleden, p. 237-238, 244, 255.  
13 Windmuller et al., Arbeidsverhoudingen; Lijphart, Verzuiling. 
14 Bijvoorbeeld Visser en Hemerijck, Een Nederlands mirakel; Arnoldus, In goed overleg?  
15 Zie bijvoorbeeld Lehmbruch, ‘Liberal corporatism and party government’, p. 95, 108-109 en 

Schmitter, ‘Still the century of corporatism?’, p. 28.  
16 Een actueel overzicht van dit onderzoek geeft Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 25-29 

en bijbehorende noten. Behalve het hiervoor genoemde proefschrift van Camphuis is nog 

verschenen: Jaspers, Van Bavel en J. Peet (red.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak.  
17 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 552-554; Scholten, De Sociaal-Economische Raad, 

p. 525-526; Dercksen et al., Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 476, 519, 535, 539-540. Zie ook Van 

Zanden, ‘Economische groei’, p. 185 
18 Dercksen et al., Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 540. 



 29

De Sociaal-Economische Raad werd voorafgegaan door een lange reeks van 

officiële en semi-officiële bi- en tripartiete raden, commissies en andersoortige 

organen over de oprichting waarvan eind negentiende eeuw al uitgebreid werd 

gediscussieerd.19 Ten grondslag aan deze discussie lag de opvatting dat de staat een 

meer actieve sociaaleconomische politiek moest gaan voeren. Staatsonthouding werd 

door het ontstaan van de sociale kwestie namelijk niet langer wenselijk geacht. De 

sterk groeiende maatschappelijke organisatie van het sociaal-economische leven riep 

anderzijds de vraag op naar nieuwe vormen van samenwerking, zowel tussen 

belangenorganisaties onderling als tussen belangenorganisaties en de overheid. In dit 

kader kwam in de jaren twintig en dertig ook regelmatig het voorstel naar voren de 

economie publiekrechtelijk te ordenen en te overkoepelen door een breed 

samengesteld toporgaan dat zich met sociale en economische vraagstukken zou gaan 

bezighouden.20  

In de Nota omtrent een aantal punten van Regeeringsbeleid van het 

buitenparlementaire kabinet-Schermerhorn-Drees werd voor het eerst van 

regeringswege voor de instelling van een soortgelijk orgaan gepleit. Minister H. Vos 

(SDAP) van Handel en Nijverheid werkte dit plan voor een Sociaal-Economische 

Raad eind 1945 in een wetsvoorstel verder uit. Zijn voorstel stuitte bij liberalen, 

confessionelen en het bedrijfsleven op weerstand. De oorzaak lag in de grote rol die 

de overheid toebedeeld kreeg in de controle op de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie, een het gehele bedrijfsleven overdekkend stelsel van 

regelgevende organen in het bestuur waarvan werknemers- en 

ondernemersorganisaties vertegenwoordigd waren. Het voorstel een Sociaal-

Economische Raad op te richten ondervond daarentegen nauwelijks kritiek. Wel was 

de verhouding tot de Stichting van de Arbeid nogal problematisch.21 Dit in 1945 door 

de werknemers- en werkgeversorganisatie opgerichte samenwerkingsorgaan 

adviseerde de regering namelijk reeds over sociale vraagstukken.   

Om de ontstane impasse vlot te trekken, stelde minister Huysmans (KVP) van 

Economische Zaken in het Kabinet Beel de commissie-Van der Ven in, samengesteld 

uit ambtenaren en vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven uit de 

Stichting van de Arbeid, om een nieuw wetsontwerp te voorbereiden. Dit 

wetsontwerp werd voorzien van enige aanpassingen in 1948 door het kabinet aan de 

                                                        

19 Fortuyn, Sociaal-economische politiek, p. 90-122; Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 52-

61. Vergelijk Helderman, ‘De Hoge Raad van Arbeid’, p. 45.  
20 Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, p. 134; Groenendaal, ‘Dertig jaar 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’, p. 192-197. 
21  Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid’, p. 107-117. 
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Tweede Kamer gezonden. Het gold als ‘bestseller’ - de staatsdrukkerij drukte ruim 

20.000 exemplaren. Na publicatie werden Kamerleden werden ‘bekogeld met nota’s, 

memoranda, brochures en brieven’.22 Na een tumultueus parlementair debat werd de 

Wet op de bedrijfsorganisatie eind 1949 aangenomen. De regeringspartijen PvdA en 

KVP stemden voor, terwijl de overige partijen, een enkel Kamerlid van CHU en ARP 

daargelaten, aan de wet hun instemming onthielden.  

De in 1950 ingestelde Sociaal-Economische Raad kreeg drie taken toegekend. 

Om te beginnen moest hij de regering van advies dienen. De regering was op haar 

beurt verplicht advies te vragen over te treffen belangrijke maatregelen die op sociaal 

en economisch terrein, mits het landsbelang zich daartegen niet verzette. In het kader 

van deze adviestaak vond de opheffing plaats van een viertal vooroorlogse 

adviesraden, namelijk de Nijverheidsraad, de Middenstandraad, de Hoge Raad van 

Arbeid en de Economische Raad. De Stichting van de Arbeid functioneerde tijdelijk 

als adviserend lichaam van de Sociaal-Economische Raad. 

Om het ambtelijk apparaat te ontlasten, kon de Sociaal-Economische Raad 

bovendien namens de regering taken uitvoeren. Tot slot had hij tot taak de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te besturen, wat inhield dat hij over de 

instelling van bedrijf- en productschappen adviseerde, hun interne huishouding 

regelde en toezicht hield. Voor de uitvoering van overheidstaken en voor het toezicht 

op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kreeg de Sociaal-Economische Raad 

verordenende bevoegdheid toegekend. Om zijn taken te financieren kon hij belasting 

heffen over de bij de Kamer van Koophandel verplicht ingeschreven ondernemers.  

De Sociaal-Economische Raad telde 45 leden, waarvan eenderde werd 

benoemd door organisaties van werknemers, eenderde door organisaties van 

ondernemers en eenderde - de zogenaamde kroonleden - rechtstreeks door de 

regering. De regering wees de organisaties aan die leden mochten benoemen. Omdat 

niet alle groepen ondernemers centraal georganiseerd waren, oefende een aantal 

door de Duitse bezetter ingestelde en na de oorlog door de regering gehandhaafde 

bedrijfsorganisaties namens de sectoren banken, verzekeringen, vervoer en handel 

dit benoemingsrecht uit.23 De kroonleden bestonden uit onafhankelijke deskundigen, 

die niet alleen geacht werden wetenschappelijke kennis in te brengen maar ook het 

algemeen belang moesten behartigen.  

                                                        

22 TK 1949-1950, p. 20, 54.  
23 Zie hiervoor TK 1947-1948, 873, nr. 2, artikel 131 tot 138 en de toelichting daarop in TK 1947-1948, 

873, nr. 3, p. 20.  
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De regering was aanvankelijk weinig geneigd de raad om advies te vragen, 

vond dat adviesaanvragen te traag werden afgehandeld en in sommige gevallen ook 

weinig meerwaarde hadden, aangezien het in de raad vertegenwoordigde 

bedrijfsleven nauwelijks van standpunt veranderde.24 Ook kreeg de raad maar een 

zeer beperkt aantal overheidstaken overgedragen. Het grootste probleem was echter 

dat eind jaren vijftig het aantal opgerichte bedrijf- en productschappen stagneerde, 

waardoor de Sociaal-Economische Raad zich niet tot hoogste bestuursorgaan van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ontwikkelde.25 Als gevolg hiervan kwam vanaf 

midden jaren zestig onbedoeld het accent op de adviestaak te liggen, die destijds 

vooral betrekking had op de vaststelling van het loonbeleid en de uitbreiding en 

organisatie van de verzorgingsstaat, met name rond sociale zekerheidsvraagstukken. 

Begin jaren zeventig kwam de Sociaal-Economische Raad van verschillende 

kanten onder vuur te liggen. De werknemersorganisaties, onmachtig om centrale 

loonafspraken te maken, slaagden er niet langer in zich binnen de raad constructief 

op te stellen en gebruikten hem als onderhandelingsforum.26 Ook probeerden tal van 

concurrerende belangenorganisaties, waaronder organisaties van middelbaar en 

hoger personeel, het lidmaatschap te verwerven. De Sociaal-Economische Raad 

adviseerde de minister van Sociale Zaken echter om zijn samenstelling niet te 

wijzigen. Wel slaagde een aantal grote en deels onderling gefuseerde 

ondernemersorganisaties erin hun zetelaantal uit te breiden ten koste van kleinere 

sectororganisaties met een gezamenlijk benoemingsrecht. 

Maar er was ook kritiek op de taken die de Sociaal-Economische Raad 

uitvoerde. Journalisten en wetenschappers waren van mening dat zijn werkterrein te 

breed was, vaak onduidelijk was of adviezen nu het product van overleg of onderzoek 

waren en dat deze adviezen, vooral wanneer ze unaniem waren vastgesteld, de 

parlementaire besluitvorming ondermijnden. Deze kritiek bracht de Sociaal-

Economische tot een uitgebreide reflectie op zijn functioneren, neergelegd in het 

rapport Taak, samenstelling en werkwijze, dat in 1980, na zeven jaar interne 

discussie, het daglicht zag. In hetzelfde jaar werden ook door de Sociaal-Economische 

Raad nieuw ontwikkelde criteria van kracht om de representativiteit van 

werknemers- en ondernemersorganisaties te beoordelen.  

                                                        

24 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 499-501. 
25 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’. 
26 Van Doorn, ‘De ongewisse toekomst van de SER’, p. 76-77. 
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De Sociaal-Economische Raad oordeelde in 1980 dat er goede gronden waren 

een overleg- en adviesorgaan van het sociaal-economische leven te handhaven.27 De 

regering nam geen officieel standpunt in, terwijl het rapport door velen als gemiste 

kans werd gezien om de raad te moderniseren. Door de kabinetten Lubbers werd de 

Sociaal-Economische Raad ondanks de adviesverplichting herhaaldelijk 

gepasseerd.28 Doordat de werknemers- en ondernemersorganisaties in 1982 door het 

Akkoord van Wassenaar de onderlinge samenwerking hernieuwden, kreeg ook de 

Sociaal-Economische Raad echter weer nieuwe kansen.29 Het functioneren van de 

Sociaal-Economische Raad weerspiegelde in dat opzicht de wisselende verhoudingen 

en stemmingen in de Nederlandse overlegeconomie.30 

In de jaren negentig nam de geschiedenis van de Sociaal-Economische Raad 

een onverwachte wending. Ten eerste drong het parlement er in het kader van de 

sanering van het adviesstelsel bij de regering herhaaldelijk op aan de zogenaamde 

overlegeconomie kritisch tegen het licht te houden, hetgeen echter nooit gebeurde. 

Ten tweede werd in 1995 - eveneens op initiatief van het parlement - de 

adviesverplichting aan de Sociaal-Economische Raad afgeschaft. Dit gebeurde met 

het reeds in de jaren zeventig verwoorde argument dat hij de politieke besluitvorming 

en verantwoordelijkheid ondermijnde. Ten derde verloor hij deels de controle over de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.  

De Sociaal-Economische Raad was formeel het eerste aanspreekpunt voor de 

aanpassing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Zonder zijn advies mocht de 

regering eigenlijk geen actie ondernemen. Dit veranderde toen de regering in 1993 op 

verzoek van het parlement de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie door 

onafhankelijke onderzoekers liet doorlichten. Hierop volgde een sterke inkrimping 

van het aantal product- en bedrijfschappen, die bovendien door middel van 

periodieke evaluaties onder parlementaire controle werden gesteld, met als gevolg 

dat hun voortbestaan tot op heden onderwerp is van politieke discussie.31  

De afschaffing van de adviesverplichting leek de Sociaal-Economische Raad 

achteraf geen grote schade te hebben toegebracht. Integendeel zelfs. Na een korte 

periode waarin zijn werk nagenoeg stil lag, nam het tempo van de advisering toe, 

                                                        

27 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze van de Sociaal-Economische Raad, 

p. 29.  
28 De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, p. 321-322.  
29 Visser en Hemerijck, Een Nederlands mirakel, p. 117-158.  
30 Peet, ‘Zelfbeeld en zelfreflectie’, p. 226. 
31 Van Waarden, ‘‘t Schap als ‘n schip van staat in de markt?’.  
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waren adviezen unaniemer en beter onderbouwd.32 Ook werd vanaf dat moment de 

bredere samenleving meer nadrukkelijk bij de voorbereiding van adviezen betrokken. 

Dit stelde althans de raad zelf, want zijn samenstelling was nog altijd nagenoeg 

hetzelfde als in 1950. Zijn vanzelfsprekende plek en rol in de politieke besluitvorming 

was hij bovendien voorgoed kwijtgeraakt.    

2.2 Landbouwschap 1954 - 1995 (2001) 

Het Landbouwschap gold lange tijd als een van de meest succesvolle onderdelen van 

de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het werd daar om die reden ook vaak mee 

vereenzelvigd.33 Het in 2005 verschenen proefschrift van E. Krajenbrink rekent af 

met deze interpretatie van het Landbouwschap.34 Het Landbouwschap kende volgens 

Krajenbrink grote macht ten opzichte van andere actoren in het landbouwveld, 

boekte in het landbouwbeleid het ene bestuurlijke succes na het andere, maar bleef 

tegelijkertijd op de achtergrond opereren, waardoor het vrijwel permanent 

omstreden was bij de boeren en tuinders die geen deel uitmaakten van zijn 

bestuurlijke netwerk. 

Het Landbouwschap komt op vele manieren in de historiografie naar voren, 

om te beginnen in de parlementaire geschiedenis van de Wet op de 

bedrijfsorganisatie.35 Ook komt het orgaan aan de orde in studies over de 

geschiedenis van het agrarisch beleid, of specifieke onderdelen daarvan zoals het 

structuurbeleid of het Europese landbouwbeleid.36 Ook figureert het Landbouwschap 

in werk over de landbouworganisaties die het Landbouwschap oprichtten en daar de 

bestuurders voor leverden.37 Tot slot komt het Landbouwschap uitgebreid aan bod in 

publicaties over de hechte verstrengeling van belangengroepen, ambtenaren, politici 

en parlementsleden, een constellatie die wel als het ‘groene front’ of het 

‘boerenbolwerk’ te boek stond. Sommige auteurs betitelen deze constellatie, 

waarbinnen de grenzen tussen publieke en private sector vervaagden en er een 

                                                        

32 Sociaal-Economische Raad, Werken aan draagvlak.   
33 Dijkstra et al., Produktschappen en bedrijfschappen onderzocht, p. 1; De Liagre Böhl, ‘Consensus en 

polarisatie’, p. 279-281.  
34 Krajenbrink, Het Landbouwschap. 
35 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’; Kossmann, De Lage Landen, p. 72, 

244. 
36 Louwes, ‘Het gouden tijdperk van het groene front’; Van den Brink, Structuur in beweging; Hennis, 

Globalization and the European Union.  
37 Smits, Boeren met beleid; Van der Woude, Op goede gronden. 
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grotendeels autonoom agrarisch domein ontstond, expliciet als vorm van neo-

corporatisme.38 Het betrof hoe dan ook een machtig politiek subsysteem.39 

Enkele auteurs zoeken de oorsprong van het Landbouwschap in de tweede 

helft van de negentiende eeuw, toen de overheid door de introductie van 

kwaliteitscontroles en het stimuleren van onderzoek, voorlichting en onderwijs bij de 

landbouw betrokken raakte en ook de eerste regionale en landelijke 

landbouworganisaties tot stand kwamen.40 Rond 1920 was sprake van een 

‘lappendeken’ van organisaties waarbinnen grote belangentegenstellingen bestonden 

en samenwerking slechts moeizaam op gang kwam.41 Tussen de drie grootste en 

langs verzuilde lijnen georganiseerde boerenorganisaties was vanaf 1922 incidenteel 

contact.42 Dit contact werd noodgedwongen sterker toen de overheid in reactie op de 

landbouwcrisis van 1929 crisiswetgeving uitvaardigde en bij de uitvoering daarvan de 

standsorganisaties betrok.43 In deze periode kwamen tevens het ministerie van 

Landbouw en Visserij tot stand.44 

De Tweede Wereldoorlog bracht de centrale boerenorganisaties Koninklijk 

Nederlands Landbouw Comité, Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de centrale landarbeiderorganisaties 

Rooms-Katholieke Landarbeidersbond st. Deusdedit, Nederlandse Christelijke 

Landarbeidersbond en Nederlandse Bond van Arbeiders in de Landbouw nader tot 

elkaar. Zij ontwikkelden toen plannen voor een publiekrechtelijk orgaan voor de 

land- en tuinbouw, van waaruit zij onafhankelijk van de overheid 

landbouwaangelegenheden konden regelen. Om de instelling van dit orgaan te 

bespoedigen, richtten zij direct na de bevrijding de Stichting voor de Landbouw op. 

In deze stichting, die eveneens een groot aantal sectororganisaties herbergde, 

brachten zij alvast de gezamenlijke belangenbehartiging onder.  

De zes centrale landbouworganisaties moesten de totstandkoming van Wet op 

de bedrijfsorganisatie afwachten alvorens zij hun voorstel konden realiseren. De Wet 

op de bedrijfsorganisatie maakte de instelling van bedrijfschappen mogelijk, die 

ondernemingen van eenzelfde karakter overkoepelden, en productschappen die 

ondernemingen organiseerden die binnen dezelfde productiekolom actief waren. De 

                                                        

38 Frouws, Mest en macht.  
39 Van Zanden, Een klein land, p. 99.  
40 Van der Woude, ‘Het boerenbolwerk’, p. 49-63. 
41 Geurts, Herman Derk Louwes, p. 50, 94.  
42 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 32.  
43 Trienekens, Tussen ons volk en de honger, p. 18-24 
44 Louwes, ‘Het gouden tijdperk van het groene front’, p. 225.  
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zes organisaties wilden een bedrijfschap oprichten. Omdat de Sociaal-Economische 

Raad hun initiatief eerst moest beoordelen, alvorens de regering tot instelling kon 

overgaan, kwam het Landbouwschap tot hun teleurstelling pas in 1954 tot stand.  

Naar de Wet op de bedrijfsorganisatie kreeg het Landbouwschap tot taak een 

het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid bedrijfsuitoefening 

door de ondernemingen waarvoor het was ingesteld, te bevorderen, alsmede het 

gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en de daartoe behorende 

personen te behartigen. Het instellingsbesluit specificeerde tot in detail welke 

sectoren tot de landbouw gerekend werden en welke activiteiten tot 

landbouwactiviteiten werden gerekend en aldus onder het gezag van het 

Landbouwschap zouden gaan vallen. Het Landbouwschap kreeg verordenende 

bevoegdheden toegekend, wat betekende dat het aan bedrijfsgenoten bindende regels 

kon opleggen ten aanzien van reeks van economische, sociale en technische 

onderwerpen. Evenals de Sociaal-Economische Raad kon het Landbouwschap 

heffingen aan de sector opleggen om zijn werkzaamheden te financieren. De hoogte 

van deze heffingen werd berekend aan de hand van de aard van het grondgebruik, de 

bedrijfsgrootte en het aantal dieren.  

Het 24 leden tellende bestuur van het Landbouwschap was paritair 

samengesteld, hetgeen wilde zeggen dat de boeren- en de landarbeiderorganisaties 

elk de helft van de leden benoemde. Het Landbouwschap kende hiernaast een reeks 

afdelingen waarvoor ook sectororganisaties leden benoemden, hoewel de drie 

boerenorganisaties hier doorgaans het merendeel van de zetels bezetten. 

In de geschiedenis van het Landbouwschap valt een aantal belangrijke 

momenten aan te wijzen. Een van die momenten vormde de crisis die eind jaren 

vijftig ontstond naar aanleiding van de heffingen die het Landbouwschap aan de 

sector oplegde. Een flink aantal zogenaamde ‘vrije boeren’ weigerden de heffingen 

van het Landbouwschap te betalen. Deze boeren waren niet bij een van de centrale 

boerenorganisaties aangesloten en verzetten zich tegen elke vorm van 

overheidsbemoeienis of inmenging van bovenaf, waartoe zij ook de activiteit van het 

Landbouwschap rekenden. 

De situatie escaleerde toen drie boerenfamilies in opdracht van het 

Landbouwschap uit hun boerderijen werd gezet, wat in de media breed werd 

uitgemeten. Bovendien werd het verzet tegen het Landbouwschap politiek uitgevent 

door lijsttrekker H. Koekkoek van de populistische Boerenpartij, die vlak daarop met 

drie zetels in de Tweede Kamer kwam.45 Het Landbouwschap besloot hierop meer in 

                                                        

45 Vossen, ‘De andere jaren zestig’.  



 36 

de openbaarheid te treden en zijn taak en organisatie kritisch tegen het licht te 

houden. Niet alleen de leden van de boerenorganisaties zelf keurden de acties van het 

Landbouwschap namelijk sterk af, ook de ministers van Justitie en Landbouw stelden 

zich kritisch op. 

De door het Landbouwschap ingestelde commissie Taak en Organisatie kwam 

in 1966 met diverse verbeteringsvoorstellen. De commissie beval aan om advies en 

belangenbehartiging voortaan voorop te stellen, aangezien het Landbouwschap 

nauwelijks regelend optrad. In 1967 bekrachtigde het bestuur deze situatie met een 

door alle zes de organisaties ondertekende verklaring, die de collectieve 

belangenbehartiging tot hoofdtaak van het Landbouwschap maakte. In deze 

‘Verklaring van 1967’ gaven de organisaties bovendien aan de paritaire zetelverdeling 

af te schaffen door de boerenorganisaties het merendeel van de zetels toe te kennen.  

Het Landbouwschap voerde voor deze wijzigingen twee redenen aan. De 

eerste was het feit dat een toenemend aandeel van het landbouwbeleid zich naar 

Brussel verplaatste, wat vereiste dat boerenorganisaties meer intensief gingen 

samenwerken. Zonder de secretariële en financiële ondersteuning van het 

Landbouwschap konden zij hun kostbare lobbywerkzaamheden echter niet langer 

handhaven. Na 1967 brachten zij hun internationale secretariaat daarom bij het 

Landbouwschap onder. 

De tweede reden was de onevenredig snelle afname van het aantal 

landarbeiders als gevolg van de mechanisatie en rationalisatie van 

landbouwondernemingen, een gegeven dat volgens de boerenorganisaties een kleiner 

zetelaantal rechtvaardigde. Na zware druk van de boerenorganisaties, en de garantie 

dat beide partijen bij de besluitvorming over sociale onderwerpen een gelijk aantal 

stemmen behield, gingen de landarbeiderorganisaties met minder zetels akkoord. 

Hierdoor kwam het accent te liggen op het behartigen van de belangen van boeren in 

plaats van op het ideaal van een harmonieuze samenwerking tussen ondernemers en 

werknemers in de landbouw.46  

De koerswijziging van 1967 markeerde het begin van een bloeiperiode die 

voortduurde tot midden jaren tachtig. In deze periode werd de collectieve 

belangenbehartiging sterk uitgebouwd en verdwenen medebewindstaken en 

autonome verordeningen naar de achtergrond. Het Landbouwschap ontwikkelde zich 

tot het belangrijkste aanspreekpunt voor de overheid en doorgeefluik van informatie 

en beleid naar het agrarisch bedrijfsleven. In reactie op bezuinigingen en het afstoten 

van overheidstaken nam het Landbouwschap hiervan de financiering over.  

                                                        

46 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 204. 
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In deze periode ging het Landbouwschap de belangen van de boeren 

bovendien ook binnen privaatrechtelijke verbanden behartigen.47 Hij deed dat door 

te onderhandelen met de Gasunie en de overheid over aardgastarieven, en met 

elektriciteitsbedrijven en de Nederlandse Aardolie Maatschappij over vergoedingen 

voor het dulden van hoogspannings- en pijpleidingen. Ook bracht hij met handel, 

voederindustrie en slachterij productie- en leverings- en contractvoorwaarden voor 

akkerbouw en intensieve veehouderij tot stand. 

De steun voor het Landbouwschap brokkelde vanaf midden jaren zeventig 

echter geleidelijk aan af. Dat had onder andere met de almaar stijgende heffingen te 

maken. Belangrijker was dat boeren zich steeds minder aan hun bestuurders gelegen 

lieten liggen. Een grote boerendemonstratie in het Utrechtse stadion Galgewaard, 

waarbij de voorzitters van de belangrijkste boerenorganisaties het spreken 

onmogelijk werd gemaakt, geldt als een belangrijk keerpunt. Vanaf dat moment nam 

de manoeuvreerruimte van de bestuurders van de boerenorganisaties en dus ook het 

Landbouwschap steeds verder af.48  

Tegelijkertijd schortten ook de werknemersorganisaties hun medewerking aan 

het Landbouwschap op. Een belangrijke aanleiding daarvoor vormde de beperkte rol 

die zij uiteindelijk in de publiekrechtelijk bedrijfsorganisaties waren gaan spelen. 

Tevens gebruikten zij hun medewerking aan het Landbouwschap als inzet om 

collectieve arbeidsafspraken met de boerenorganisaties vlot te trekken op het 

moment dat zich grote sociale spanningen voordeden.  

Ook werden binnen maar vooral buiten de landbouw nieuwe ethisch- morele 

doelstellingen geformuleerd, zoals behoud van de natuur en dierenwelzijn, waarop de 

agrarische sector, vooral gericht op groeimogelijkheden, een antwoord moest geven. 

Daarnaast waren andere vormen van grondgebruik steeds belangrijker geworden, 

zoals woningbouw en de aanleg van industrieterreinen en recreatiegebieden, 

waardoor concurrerende claims op de schaarse Nederlandse bodem ontstonden.49 De 

steeds kleiner wordende boerenstand legde bij al deze kwesties als vanzelf ook 

minder politiek gewicht in de schaal. 

Onder druk van dit soort ontwikkelingen besloot het bestuur van het 

Landbouwschap eind jaren tachtig een offensief milieubeleid te gaan voeren en liet 

het zijn terughoudendheid varen ten aanzien van het gebruik van zijn regelgevende 

bevoegdheid. Met publiekrechtelijke instrumenten, convenanten en 
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meerjarenplannen probeerde het Landbouwschap de milieuproblemen op te lossen, 

onder andere uit vrees dat de overheidsaanpak te duur zou uitpakken. Bij gebrek aan 

draagvlak bij boeren en door Europese regelgeving draaide dit echter op een 

mislukking uit. De milieuproblematiek was te groot en te complex om in eigen kring 

op te lossen.50 

Begin jaren negentig kwam daarom binnen het Landbouwschap nogmaals een 

proces van heroriëntatie op gang, met als uitkomst enkele aanpassingen in het 

Instellingsbesluit. Nog voordat het nieuwe Instellingsbesluit van kracht werd, 

verdween echter het Landbouwschap van het politieke toneel. 

De opheffing van het Landbouwschap in 1995 had twee redenen. Ten eerste 

fuseerden de drie boerenorganisaties en enkele sectororganisaties in 1994 tot LTO-

Nederland. LTO-Nederland gaf onmiddellijk aan de belangenbehartigende taak van 

het Landbouwschap naar zich toe te willen trekken. Dit betekende dat de 

georganiseerde landbouw vanaf dat moment met twee monden sprak. Ook rees de 

vraag welke rol Voedingsbond FNV en Industrie- en Voedingsbond CNV nog in het 

Landbouwschap hadden te spelen als de collectieve belangenbehartiging daaruit 

verdween. Zij waren bij de overige activiteiten van het Landbouwschap immers 

nauwelijks betrokken.  

De tweede reden voor de opheffing van het Landbouwschap vormde een 

vertrouwenscrisis. Begin jaren negentig liepen de sociale spanningen in de land- en 

tuinbouw wederom flink op, met als gevolg dat collectieve arbeidsafspraken 

moeizaam tot stand kwamen. Naar aanleiding van een langdurig conflict in de 

tuinbouw dreigden de Voedingsbonden evenals in de jaren zeventig hun 

medewerking aan het Landbouwschap stop te zetten. Dit had echter geen effect, 

waarop zij de ministers van Sociale Zaken en van Landbouw, Natuur en Visserij eind 

1995 vroegen het Landbouwschap op te heffen, een voorstel waarover de Sociaal-

Economische Raad enkele maanden later positief adviseerde. LTO-Nederland deed 

geen enkele poging het Landbouwschap te redden. Onbedoeld hadden de 

Voedingsbonden LTO-Nederland in staat gesteld zonder gezichtsverlies uit het 

Landbouwschap te stappen.  
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 39 

2.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (1908) 1946 - 1989 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk is tot op heden nauwelijks 

bestudeerd.51 Een uitzondering hierop vormt een serie van twee wetenschappelijke 

studies over de geschiedenis van het maatschappelijk werk in de periode van 1854 tot 

1974.52 De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk was overigens zelf 

opdrachtgever voor beide studies, uitgebracht onder de omineuze titel Voortgang 

zonder samenhang.53 De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk komt hiernaast 

zijdeling aan de orde in de recente geschiedschrijving van het ministerie van 

Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers en die van het Koningin Julianafonds.54 De 

overige verwijzingen zijn kort en terloops. Een van de meest opvallende is afkomstig 

van J.A.A. van Doorn die de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in 1978 als 

‘de machtige koepel van de welzijnssector’ typeerde.55 

De geschiedenis van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk begon in 

1908.56 Bestuurders van de in 1898 opgerichte Vereeniging van Armbesturen te 

Amsterdam en de redactie van het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming 

richtten toen de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid op. Zij 

deden dit naar het voorbeeld van de Deutsche Verein für Armenpflege und 

Wohltätigkeit. De statuten kregen op verzoek koninklijke goedkeuring. Koningin 

Wilhelmina en koningin-moeder Emma verleenden steun aan de vereniging door als 

diens beschermvrouwen op te treden.  

De Nederlandse Vereniging kende vlak na zijn oprichting 500 leden, 

waaronder 186 instellingen. De vereniging had ten doel kennis over de armenzorg te 

verspreiden en de onderlinge verstandhouding en samenwerking te bevorderen. Er 

waren toen namelijk al ongeveer 7500 instellingen actief. Hierbij moet overigens 

worden aangetekend dat armenzorg een vaag omlijnd begrip was, het veld sterk in 

beweging was en voortdurend nieuwe werkvormen tot ontwikkeling kwamen.  

                                                        

51 Hoewel zijn naam regelmatig veranderde, spreek ik in dit proefschrift consequent over de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk. 
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De activiteit van de vereniging beperkte zich overwegend tot het organiseren 

van jaarlijkse studiebijeenkomsten, waar vaak preadviezen werden gepresenteerd. 

Volgens een terugblik in 1967 was de vereniging in deze periode ‘niet meer maar ook 

niet minder dan een jaarlijks congres als ontmoetingspunt van vooraanstaande 

maatschappelijk werkers, een centrum van studie en discussie, dat invloed uitoefende 

op de ontwikkeling van het maatschappelijk werk’.57 Tijdens het 25-jarig jubileum 

viel het besluit de activiteiten van de vereniging uit te breiden en ook de organisatie 

van de landelijke samenwerking en gemeenschappelijk beleid ter hand te nemen, 

maar bij gebrek aan een bezoldigd secretaris en een landelijk bureau kwam daar 

weinig van terecht.58  

Gedurende de Tweede Wereldoorlog omzeilde de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk het door de bezetter uitgevaardigde verbod op algemene 

ledenvergaderingen door een speciale commissie in het leven te roepen waarin de 

belangrijkste landelijke organisaties voor maatschappelijk werk vertegenwoordigd 

waren. In deze commissie werden reacties op de Duitse maatregelen doorgenomen en 

besprak men plannen voor de naoorlogse organisatie van het maatschappelijk werk. 

In 1943 werd het bestuur van de vereniging door de bezetter alsnog opgeheven. 

Een jaar na de bevrijding werd de vereniging heropgericht. Er vond toen een 

aantal veranderingen plaats. Ten eerste kreeg de vereniging een nieuwe naam: zij 

heette voortaan de Nederlandse Vereeniging voor Maatschappelijk Werk. Ook kreeg 

zij een meer ambitieuze doelstelling toebedeeld, namelijk de belangen van het 

maatschappelijk werk in Nederland behartigen. De meest ingrijpende verandering 

was echter de aanpassing van haar ledenstructuur. De ongeveer 300 persoonlijke 

leden van de vereniging werd het lidmaatschap ontzegd ten gunste van lokale 

instellingen en landelijk organisaties voor maatschappelijk werk, waarbij de 

laatstgenoemden tevens het bestuur vormden. 

Evenals voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog kampte de vereniging 

echter met een gebrek aan middelen om haar taken uit te voeren. De vereniging 

ontving contributie van de leden, had wat geld in kas, bezat effecten van Nederlandse 

bedrijven en ontving een klein bedrag aan overheidssubsidie.59 Meer dan welkom 

was daarom het liquidatiesaldo dat zij ontving van Nederlands Volksherstel - een in 

                                                        

57 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale raad voor 

maatschappelijk welzijn, 1967. Vergelijk Tjeenk Willink en Treurniet, ‘Voortgang en samenhang’, p. 

326. 
58 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 26  
59 NRMW 254: Verslag algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk 

Werk, 24 mei 1948.  
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1945 opgerichte tijdelijke nationale hulporganisatie voor oorlogsslachtoffers - evenals 

een pand in Den Haag, een bureau-inventaris en een vijftal auto’s.60 Om ook in de 

toekomst in zijn financiering te kunnen voorzien, richtte de vereniging in 1948 het 

Koningin Julianafonds op, waarvan zij zelf het bestuur samenstelde.61 

Door de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952 

geraakte de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in velerlei opzicht in een 

stroomversnelling. Hierdoor werd duidelijk dat de overheid zich op het terrein van 

het maatschappelijk werk zou gaan begeven, dat tot dan toe voornamelijk door 

particuliere en kerkelijke organisaties bevolkt werd. De oprichting van het ministerie 

van Maatschappelijk Werk werd door algemeen secretaris M. Tjeenk Willink als een 

belangrijke bedreiging voor het voortbestaan de vereniging voorgesteld. 

Minister F. van Thiel van Maatschappelijk Werk beschouwde een landelijk 

samenwerkings- en adviesorgaan als een onmisbare voorwaarde voor een goede 

taakvervulling van de Rijksoverheid. De levensbeschouwelijke landelijke organisaties 

weigerden echter hiervoor de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk te 

gebruiken zolang zij daarin geen meerderheidspositie innamen. Na een 

buitenstatutaire bestuursuitbreiding, opeenvolgende reorganisatievoorstellen en 

interne strijd kregen zij in 1956 hun zin. De vereniging reorganiseerde zich tot een 

‘be-raad (sic!) van grote, naar belangrijkheid gewogen organen’.62  

De reorganisatie had ingrijpende gevolgen. Zo raakten nu ook de ruim 400 

aangesloten lokale instellingen hun lidmaatschap kwijt. Bovendien verdwenen 

vertegenwoordigers van overheidsorganen uit de raad. Zij kregen een adviserende rol 

toebedeeld. Tot slot veranderde de verhouding tussen de specialistische organisaties, 

die een enkele vorm van maatschappelijk werk overkoepelden - bijvoorbeeld de 

bejaardenzorg of het blindenwezen - en de algemene, op levensbeschouwelijke basis 

georganiseerde toporganen, zoals het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum en de 

Algemene Diaconale Raad der Nederlands Hervormde Kerk. Deze grote 

levensbeschouwelijke toporganen verwierven een meervoudig benoemingsrecht.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk bleef grote congressen 

organiseren, voorbereid door schriftelijke preadviezen. Na 1956 brak echter een 

periode aan waarin de vereniging de tot dan toe gangbare ‘overlegsituatie’ verruilde 

                                                        

60 Neij en Hueting, Nederlands Volksherstel 1944-1947; Verplancke, ‘Op zoek naar samenhang’, p. 49.  
61 Hueting, Op de bres voor maatschappelijk welzijn. 
62 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale raad voor 

maatschappelijk welzijn, 1967, p. 15.  
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voor een ‘toestand van gezamenlijke beleidsvoering’.63 De periode waarin 

‘meningsvorming naar binnen en naar buiten’ de belangrijkste activiteit vormde van 

de raad was voorbij.64 De vereniging ontwikkelde zich tot een belangrijk kennis- en 

informatiecentrum, fungeerde als gesprekspartner van het ministerie bij de 

ontwikkeling van beleid en verleende steun aan instellingen. 

Deze nieuwe functie resulteerde in een substantiële stijging van de 

overheidssubsidie. In 1960 ontving de raad al 175.000 gulden, waarmee hij een groot 

deel van zijn personeelskosten financierde.65 De verhouding met het Julianafonds 

werd problematischer, aangezien de raad het fonds niet alleen als leenbank gebruikte 

maar daar ook zijn tekorten op afwentelde.66 Hieraan kwam in 1968 een einde 

doordat een statutenwijziging van het fonds personele unies onmogelijk maakte. De 

overheidssubsidie liep hierna verder op. Het hoogtepunt lag in 1980 met een bedrag 

van ruim tweeëneenhalf miljoen gulden. 

In 1967 vond nogmaals een reorganisatie plaats, waarbij de raad zijn werkveld 

herdefinieerde, nieuwe organisaties aanzocht om leden te benoemen en de secties 

maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk instelde om zich met bredere 

beleidsvraagstukken te kunnen bezighouden. De vereniging heette van nu af aan de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, om aan te geven dat haar leden 

behalve het maatschappelijk werk nu ook de leefbaarheid van de samenleving en de 

sociale dimensies van sectoren als de economie, de cultuur en de gezondheidszorg tot 

hun werkterrein rekenden.67 Om deze reden verwierven ook de vakbeweging, de 

centrale boerenorganisaties en de kruisverenigingen het lidmaatschap van de raad. In 

1976 schafte de raad vanwege de voortschrijdende ontzuiling het meervoudig 

benoemingsrecht van de levensbeschouwelijke organisatie weer af.68 De raad telde 

toen inmiddels 54 leden, wat meer dan een verdubbeling was ten opzichte van de 

                                                        

63 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn, 1968, p. 17. Zie ook idem: Verslag van de werkzaamheden van de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn over 1975 en de periode 1969-1975. 
64 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn, 1968, p. 10. 
65 NRMW 212: Brief van de Minister van Maatschappelijk Werk aan het bestuur van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk werk, 30 september 1960. 
66 Hueting, Op de bres voor maatschappelijk welzijn, p. 103-108, 124-125. NRMW 212: Overzicht van 

de totale exploitatiekosten in de jaren 1963 t/m 1967, 27 juni 1968.  
67 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale raad voor 

maatschappelijk welzijn, p. 128.  
68 NRMW 255: Statutenwijzing vereniging Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 5 mei 1976. 

Vergelijk jaarverslag 1975 in NRMW 255: Verslag van de werkzaamheden van de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn over 1975 en de periode 1969-1975, juni 1976.  
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situatie in 1956, toen de vereniging zich tot landelijke samenwerkingsorgaan 

reorganiseerde.  

In 1975 verzocht minister H. van Doorn (PPR) van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in het kader 

van de voorgenomen decentralisatie van planning en besluitvorming van het 

welzijnswerk een visie te ontwikkelen op de toekomstige taak, rol en werkwijze van de 

landelijke koepelorganisaties. Het Julianafonds bleek bereid dit onderzoek te 

financieren, op voorwaarde dat de vereniging zich aan de uitkomsten zou verbinden. 

In 1980 presenteerde de door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

ingestelde commissie, die onder leiding stond van oud-staatssecretaris H. Vonhoff, 

zijn conclusies. 

Het onderzoek leverde een weinig flatteus beeld van de sector op.69 De 

landelijke organisaties waren te weinig probleem- en cliëntgericht, opereerden in 

isolement van hun achterland en besteedden hun tijd overwegend aan lobby voor de 

eigen werksoort. Ten aanzien van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

werd een discrepantie geconstateerd tussen de formele doelstelling van het komen tot 

gemeenschappelijke opinies en standpunten en de ervaring van de raadsvergadering 

als ‘informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en belangenbewaking’.70 Bovendien 

was de vergaderopkomst matig en onthield een aantal organisaties de raad de 

bevoegdheid namens hen een standpunt in te nemen.  

In Kiezels of tegels, het eindrapport, presenteerde de commissie-Vonhoff een 

nieuw besturingssysteem voor het welzijnswerk, met planning en participatie als 

centrale begrippen. Het toporgaan van dit systeem zou ‘niet met bestuurlijk-

hiërarchische lijnen, noch via lijnen van representatie’ met de overheid of het 

uitvoerende werk verbonden zijn. Volgens Vonhoff had de centrale overheid namelijk 

behoefte aan ‘een onafhankelijke, zoveel mogelijk wetenschappelijk goed 

onderbouwde inbreng in haar beleid’.71 Het ‘doorknippen van de 

vertegenwoordigende relaties naar organen en instellingen op lager niveau’ was 

daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.  

Hoewel de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en zijn leden de 

noodzaak van herstructurering erkenden, slaagden zij er niet in zelf met een 

tegenvoorstel te komen. De raad viel tijdens een aantal rumoerige vergaderingen in 

facties uiteen.72 Als het aan de in de raad vertegenwoordigde vakcentrales lag, mocht 

                                                        

69 Hueting, De permanente herstructurering, p. 382.  
70 NRMW 131: Onderzoek Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 november 1979.  
71 NRMW 132: Eindverslag congres Kiezels of tegels, 30 en 31 oktober 1980, p. 131. 
72 NRMW 134: Notulen vergadering Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 26 februari 1981.  
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hij zelfs terstond worden opgeheven. De Tweede Kamer was intussen van mening dat 

niet de raad maar de overheid het herstructureringsproces moest leiden, wat in 1981 

ook gebeurde doordat minister M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk (CDA) een onafhankelijke commissie instelde.73  

In 1983 beëindigde het Julianafonds de subsidierelatie omdat de vereniging 

onvoldoende aan het herstructureringsproces meewerkte.74 In de daarop volgende 

jaren werkte het ministerie plannen uit om het landelijk maatschappelijk werk 

grondig te herzien. Uiteindelijk werd het landelijk maatschappelijk werk een drietal 

functies toegekend, namelijk overleg met de rijksoverheid; werkontwikkeling; en 

belangenbehartiging, vertegenwoordiging en ondersteuning.75 Werkontwikkeling 

werd ondergebracht bij het in 1988 opgerichte Nederlands Instituut voor Zorg en 

Welzijn terwijl voor de sectoren jeugd, ouderen, gehandicapten en opvang 

overlegsecretariaten werden voorgesteld, die overigens nooit werden gerealiseerd. De 

Nationale raad voor Maatschappelijk Werk werd vooral met belangenbehartiging, 

vertegenwoordiging en ondersteuning geassocieerd. Deze functie moest naar het 

oordeel van de regering dicht bij het uitvoerende werk gesitueerd worden, die door de 

invoering van de Welzijnswet van 1987 vooral regionaal en lokaal was georganiseerd. 

In 1989 zette minister W. Brinkman van Welzijn, Cultuur en Volksgezondheid 

daarom de subsidie van de vereniging stop, die vervolgens gedwongen was zichzelf op 

te heffen. 

2.4 Raad voor de Kunst (1948) 1955-1995 

Ook van de geschiedenis van de Raad voor de Kunst is tot op heden geen goed 

overzicht beschikbaar. Desondanks komt deze geschiedenis in een aantal werken 

uitgebreid aan de orde. Zo besteden Van den Burg en Kassies in hun werk over het 

ontstaan van de Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars ook aandacht 

aan de oprichting van de Raad voor de Kunst.76 Oosterbaan Martinius behandelt de 

rol van de Raad voor de Kunst bij de legitimering van het kunstbeleid tot eind jaren 

tachtig.77 Evenals Van den Burg en Kassies bespreekt hij daarbij ook de voorlopige 

                                                        

73 Schop, Bouwen op los zand, p. 10-16.  
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77 Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit.  



 45

Raad voor de Kunst, opgericht in 1948. Hiernaast zijn een aantal kritische 

beschouwingen over de Raad voor de Kunst van belang, veelal door direct 

betrokkenen geschreven.78 Tot slot komt de Raad voor de Kunst aan de orde in een 

aantal meer algemene publicaties over kunst en overheid, cultuurbeleid, en 

beleidsadvisering.79  

De Raad voor de Kunst werd opgericht op 30 maart 1955. De plannen voor een 

Raad voor de Kunst waren toen al enkele decennia oud. Deze plannen kregen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog een meer vast omlijnde vorm toen twee groepen van het 

kunstenaarsverzet in onderling overleg een uitgebreid memorandum opstelden en 

aan de regering in Londen stuurden. Volgens dit memorandum zou een nog op te 

richten Raad voor de Kunst met regelgevende, budgettaire en uitvoerende 

bevoegdheden na afloop van de oorlog een deel van de taken van het ministerie van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen overnemen. De eveneens op te richten 

Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars zou het merendeel van de leden 

voor deze raad gaan leveren. 

Dit plan vond aanvankelijk geen gehoor. G. van der Leeuw (SDAP), minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het buitenparlementair samengestelde 

kabinet-Schermerhorn-Drees, diende geïnspireerd door de Britse Arts Council een 

wetsvoorstel voor een onafhankelijke kunststichting in, dat hij bij gebrek aan steun 

weer snel introk. Zijn opvolger J. Gielen in het kabinet-Beel besloot in overleg met de 

inmiddels in oprichting zijnde Federatie van kunstenaarsverenigingen tot de 

instelling van een voorlopige Raad voor de Kunst, die op 28 mei 1947 bij Koninklijk 

Besluit tot stand kwam. Door de geringe bevoegdheden waarmee deze raad was 

uitgerust, het feit dat de minister hem regelmatig passeerde en de geringe 

openbaarheid van adviezen, rapporten en jaarverslagen had hij echter een beperkte 

invloed op het overheidsbeleid. Kunstenaars vonden het orgaan een ‘karikatuur’ van 

wat hen gedurende de oorlog voor ogen stond.80 Bij gebrek aan een alternatief legden 

zij zich hier desondanks bij neer. 

De voorlopige raad werd in 1955 door een definitieve raad vervangen, die een 

wettelijke basis als adviescollege kreeg. Deze definitieve Raad voor de Kunst diende 

                                                        

78 De belangrijkste hiervan zijn Van Maarseveen, ‘De Raad voor de Kunst’; Van Riemsdijk, ‘Raad voor 
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de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van advies bij de taak van de 

overheid op het terrein van de muziek, de muziek-dramatische kunst, de danskunst, 

het toneel, de letteren, de moderne beeldende kunsten, de filmkunst, de volkskunst 

en de esthetische vorming van de jeugd. Voor het eerst was sprake van een 

adviesverplichting, die de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

opdroeg de raad advies te vragen over alle belangrijke maatregelen die hij van plan 

was te treffen. In de praktijk ging het daarbij behalve om advies over wetten, 

maatregelen en beschikkingen vooral om de beoordeling van subsidieverstrekkingen. 

Terwijl de voorlopige Raad voor de Kunst voor de helft uit kunstenaars 

bestond en voor de helft uit ‘vertegenwoordigers van het artistieke leven’ en het 

‘kunstminnend publiek’, werd de definitieve Raad voor de Kunst voor het merendeel 

uit kunstenaars samengesteld. De overige leden werden uit de groep ‘kunstlievende 

personen’ gerekruteerd. Het merendeel van de kunstenaarsleden werd benoemd op 

voordracht van kunstenaarsorganisaties terwijl de andere kunstenaarsleden en de 

kunstlievende leden rechtstreeks door de kroon werden aangesteld. Bij de 

ledenvoordracht moesten kunstenaarsorganisaties drie kandidaten in alfabetische 

volgorde voordragen, waaruit de minister vervolgens een keuze maakte. Hij kon 

bovendien om een nieuwe voordracht verzoeken als hij de voorgesteld kandidaten 

ongeschikt vond. Via een ingewikkeld roulatiesysteem trad elke twee jaar telkens 

eenderde van de leden af. 

De Raad voor de Kunst telde vijfentachtig leden, onder andere vanwege het 

grote aantal kunstenaarsorganisaties dat het recht kreeg om leden voor te dragen. De 

raad werd samengesteld uit de afdelingen beeldende kunsten en bouwkunst, film, 

letteren, muziek, en theater. Daarnaast was er een afdeling algemene zaken voor de 

behandeling van meer overkoepelende vraagstukken. Door expliciete 

geheimhoudingsbepalingen werden de werkzaamheden van deze afdelingen 

grotendeels aan de openbaarheid onttrokken. 

De eerste kritiek op de Raad voor de Kunst was afkomstig van de jurist H. van 

Maarseveen, die naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan een kritische beschouwing 

over zijn functioneerde publiceerde. Naar aanleiding van deze kritiek startte het 

dagelijks bestuur een uitgebreide zelfevaluatie, waarbij met name de beperkte 

openbaarheid op grote weerstand bleek te stuiten. Hierop besloot de Raad voor de 

Kunst tegen de zin van de minister in openbare plenaire vergaderingen te houden.  

Het jaar 1969 vormde in de geschiedenis van de Raad voor de Kunst een 

belangrijk keerpunt. Minister M. Klompé (KVP) zegde toen namelijk toe de Raad 

voor de Kunst te zullen reorganiseren. Het bestuur greep deze kans met beide handen 
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aan, maar had daarover tegelijkertijd ambivalente gevoelens. Het was volgens E. van 

Paridon, ondervoorzitter van de afdeling Toneel ‘voor de raad prettig, maar 

anderzijds ook frustrerend dat door luid geroep, dreiging met geweld op straat en het 

Nachtwacht-effect [de bezetting van de zaal van het Rijksmuseum waarin de 

nachtwacht hing, ES] tal van zaken, die in de vergaderingen jarenlang hoofdbreken 

hebben gekost en met de klemmendste argumenten niet konden worden opgelost, nu 

ineens [...] tot een oplossing komen’.81 Klompé was immers pas door het 

kunstenaarsprotest tot het inzicht gekomen dat de raad aanpassing behoefde. 

Het bestuur van de Raad voor de Kunst stelde voor in een viertal grote steden 

openbare hoorzittingen te houden om het veld te kunnen raadplegen, wat Klompé 

schoorvoetend toezegde. De hoorzittingen waren een mislukking. Er was bij de leden 

van de raad, kunstenaars en het bredere publiek weinig belangstelling voor. De Raad 

voor de Kunst deed daarom zelf een voorstel, waarna de door Klompé ingestelde 

herzieningscommissie zijn werkzaamheden aanving.  

Er circuleerden diverse hervormingsvoorstellen. Het meest ambitieus was 

zonder twijfel het plan om het werkterrein van de Raad voor de Kunst te verbreden, 

wat tot de instelling van een 'sociaal-culturele raad' moest leiden. Ook bestond het  

voornemen de adviesverplichting naar andere instanties uit te breiden, waaronder 

andere ministeries en het parlement. Tevens leefde de gedachte de 

benoemingsprocedure te veranderen door kunstenaarsorganisaties een enkelvoudig 

benoemingsrecht te geven of een onafhankelijke benoemingscommissie voor de 

samenstelling van de raad verantwoordelijk te maken. 

Al deze voorstellen waren ingegeven door het streven de Raad voor de Kunst 

een grotere rol in de samenleving te geven. Deze rol werd echter verschillend 

ingevuld. Kunstenaarsorganisaties wilden meer invloed op de samenstelling van de 

raad. Een verbreding van het werkterrein van de raad keurden zij af uit angst dat hun 

belangen daardoor minder goed behartigd zouden worden. Raadsvoorzitter Idenburg 

en enkele anderen zagen in deze verbreding juist een middel om het maatschappelijk 

isolement van de kunsten doorbreken. Tot slot speelde een door D’66 geformuleerd 

wetsontwerp een rol, dat zowel binnen de raad als de door Klompé ingestelde 

herzieningscommissie een belangrijk referentiepunt vormde. Een typerend onderdeel 

van dit wetsvoorstel was het plan om de bredere bevolking bij de meningsvorming 

over het cultuurbeleid te betrekken. 
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Tot grote teleurstelling van de kunstenaarswereld nam minister H. van Doorn 

(PPR) in zijn wetsvoorstel de suggestie niet over de adviesverplichting uit te breiden. 

Advisering aan het parlement was al eerder gesneuveld, onder andere omdat de Raad 

voor de Kunst vreesde dat de politiek daardoor een te grote invloed op zijn 

functioneren zou gaan uitoefenen. Wel handhaafde Van Doorn de enkelvoudige 

voordracht door kunstenaarsorganisaties. Om de raad een slagvaardiger karakter te 

geven, werd zijn ledenaantal bovendien op maximaal vijftig gesteld. 

Tijdens de parlementaire behandeling wijzigde de Tweede Kamer het 

wetsvoorstel om belangenbehartiging uit de raad te weren. De Federatie van 

beroepsvereniging van kunstenaars gebruikte de Raad voor de Kunst namelijk 

regelmatig als spreekbuis om bij de overheid kunstenaarsbelangen over het voetlicht 

te brengen. Sommige van zijn lidorganisaties, vooral de radicaliserende Bond van 

Beeldend Kunstenaars, boycotten in de jaren zestig en zeventig bovendien regelmatig 

vergaderingen en bijeenkomsten van de raad, onder andere om greep op het 

reorganisatieproces te krijgen. 

Volgens de Tweede Kamer was belangenbehartiging een zaak was voor het 

overleg tussen kunstenaarsorganisaties, eventuele werkgevers en de overheid. Ook 

veranderde de Kamer de in het wetsontwerp voorgestelde verdeelsleutel voor de 

samenstelling van de raad, waardoor kunstenaarsorganisaties de benoeming van 

leden met culturele instellingen moesten gaan delen. Hier bovenop wijzigde de 

Kamer het voordrachtsrecht van deze organisaties in een aanbevelingsrecht. De 

eveneens door de Kamer geïntroduceerde benoemingscommissie was hierdoor niet 

langer aan specifieke kandidaten gebonden. Tot slot benadrukte de Kamer dat 

deskundigheid het belangrijkste criterium voor de selectie van de leden was. 

Ondanks deze wijzigingen bleef belangenbehartiging de raad na 1979 parten 

spelen, zoals de door het kabinet-Van Agt II ingestelde commissie Externe advisering 

concludeerde. Bovendien was het proces van samenstelling er niet eenvoudiger op 

geworden. Het aantal aanbevelende organisaties was namelijk aanzienlijk groter dan 

het aantal te benoemen leden, waardoor de benoemingscommissie voortdurend eigen 

afwegingen moest maken. De samenstelling moest bovendien aan vele criteria 

voldoen, wat een moeizaam schuifspel met leden opleverde.  

In 1987 vereenvoudigde minister W. Brinkman (CDA) daarom de 

benoemingsprocedure. Iedereen kon nu leden aanbevelen. Bovendien hoefde de 

commissie bij de selectie van leden nu hoofdzakelijk nog op deskundigheid te letten. 

De vermindering van het aantal raadsleden bleek bovendien tot een stijging te 

leiden van de door de raad zelf benoemde zogenaamde externe leden, die veel van het 
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gespecialiseerde commissieadvieswerk voor hun rekening namen. Eind jaren tachtig 

waren dat er ongeveer 190, bijna vier keer zoveel dus als het aantal raadsleden. 

Deze groei had voornamelijk met de sterke groei van projectsubsidies te 

maken, die al vanaf de jaren zeventig plaatsvond. Hierdoor vond een explosieve 

toename plaats van het aantal adviesaanvragen. Mede hierom was binnen en buiten 

de raad een discussie gaande over de vraag of de advisering over projectsubsidies, de 

subsidie aan instellingen en gezelschappen en over het beleid niet bij verschillende 

organisaties ondergebracht kon worden. De uitvoering van projectsubsidies zou dan 

van het ministerie en de Raad voor de Kunst naar een aantal kunstfondsen 

overgeheveld worden. Volgens de Raad was het streven daarbij ‘de meer artistieke 

afweging zo dicht mogelijk bij de kunstpraktijk te plaatsen en de meer beleidsmatige 

afweging bij de politiek’.82 Deze overheveling van taken, die minister Brinkman 

voorzichtig inzette en minister D’Ancona voortvarend vervolgde, was niet alleen 

politiek aantrekkelijk omdat hij aansloot op het politieke streven naar decentralisatie 

en tot een efficiëntere afhandeling van subsidieaanvragen leidde, maar zorgde ook 

voor een betere behartiging van sectorale belangen.83 

Door de introductie van de kunstenplansystematiek kwam de Raad voor de 

Kunst bovendien dichter bij de politiek te staan. Deze systematiek, die in 1993 kwam 

vast te liggen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid, hield in dat meerjarige 

kunstsubsidies tegelijkertijd aangevraagd en behandeld werden.84 Dit stelde de 

regering in staat om een meer samenhangend subsidiebeleid te voeren. Het advies 

dat de Raad voor de Kunst over deze meerjarige subsidieaanvragen uitbracht, werd 

nu ook in het parlement besproken, dat daardoor een ‘meer expliciete en 

inhoudelijke’ rol bij de beleidadvisering speelde.85  

In de jaren negentig deed zich ook nog een andere belangrijke ontwikkeling 

voor. Het kabinet-Lubbers III besloot namelijk drastisch op het adviesstelsel te 

bezuinigen. Al vanaf de jaren zeventig had de Raad voor de Kunst met bezuinigingen 

en personeelstops te maken. Volgens I. Dales, de coördinerend minister van 

Binnenlandse Zaken was het doel nu echter de versobering van de advisering en 

bundeling van adviesorganen met een vergelijkbare functie of overlappende of 

                                                        

82 RVDK 2186: De bomen en het bos. Advies over projectsubsidiering, 12 oktober 1990. Vergelijk TK 

1979-1980, 15 997, nr. 3. Voor een overzicht van de betreffende fondsen zie Pots, Cultuur, koningen 

en democraten, p. 347-348. 
83 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 347.  
84 Pots 2006: 327, 343.  
85 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1987.  
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verwante werkterreinen. 86 Op het terrein van kunst en cultuur betekende dit de 

samenvoeging van de Raad voor de Kunst met de Raad voor Cultuurbeheer, de 

Mediaraad en de Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening. 

Hiervoor in de plaats kwam in 1995 de Raad voor Cultuur, die binnen de Kaderwet 

Adviescolleges viel.  

In de Kaderwet Adviescolleges keerden elementen terug die in een eerder 

stadium al van toepassing op de Raad voor de Kunst waren gemaakt, zoals de 

advisering aan het parlement en de verplichting om periodieke evaluaties uit te 

voeren. De ontwikkeling van de Raad voor de Kunst voorafschaduwde zo bezien de 

herziening van het adviesstelsel. Tegelijkertijd was sprake van een belangrijke breuk 

met het verleden. De Raad voor Cultuur ontbeerde namelijk een adviesverplichting, 

waardoor de relatie met de overheid meer vrijblijvend werd. Maar ook een band met 

het veld ontbrak, doordat elk recht van benoeming, voordracht of aanbeveling uit de 

selectieprocedure was verdwenen. Waar de Raad voor de Kunst door zijn 

benoemingsprocedure ook altijd deels een Raad van de Kunst was geweest, was bij de 

Raad voor de Cultuur elk spoor van een dergelijke relatie verdwenen: het was een 

zuiver deskundigencollege geworden. 

2.5 Het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen 

De Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst maakten deel uit van een groter 

stelsel van advies- en bedrijfsorganen. Door de ontwikkeling van dit stelsel valt een 

aantal lijnen te trekken. Om te beginnen vond een sterke groei en afname plaats van 

het aantal organen. Ook kreeg het regulatieve kader van het stelsel geleidelijk aan 

meer vorm en eenheid. Tot slot veranderde de waardering voor het stelsel, wat een  

weerslag had op zowel de omvang van het stelsel als de samenstelling en taken van de 

organen en hun inbedding in de politieke besluitvorming. 

Het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen is gebaseerd op 

grondwetsartikelen die in 1922 in de grondwet werden opgenomen. Het betrof ten 

eerste een grondwetsartikel over ‘vaste adviescolleges van advies en bijstand’, dat 

werd opgenomen om het parlement medezeggenschap te geven over de instelling van 

adviesorganen, waarvan het aantal in de daaraan voorafgaande jaren sterk was 

                                                        

86 TK 1991-1992, 21 834, nr. 12. Voor de operatie ‘grote efficiency’ zie TK 1990-1991 21 834, nr. 1.  
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toegenomen.87 Het Tweede Kamerlid J. Troelstra (SDAP) vreesde dat zij ‘soort 

voorparlement’ zouden gaan functioneren.88 Hiernaast werd het mogelijk om aan 

niet in de grondwet vermelde organen verordenende bevoegdheid toe te kennen, 

onder andere om het sociaal-economische leven te kunnen reguleren. Tijdens de 

grondwetsherziening van 1938 werd deze mogelijkheid verder uitgewerkt in een apart 

hoofdstuk, met als titel ‘Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf’.89  

Op dit hoofdstuk werd in 1950 de Wet op de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie gebaseerd, die een doelmatiger ordening van het bedrijfsleven 

beoogde. De bedrijfsorganisatie vormde een middenweg tussen de vrije markt, 

waarvan het falen door de sociale kwestie en opeenvolgende economische crises 

duidelijk was geworden, en intensieve overheidsregulering, waarvan vrijwel niemand 

een voorstander was. De Wet op de bedrijfsorganisatie liet de instelling van 

bedrijfsorganen aan georganiseerde belanghebbenden over.  

Hoewel er tussen 1950 en 1964 een kleine vijftig bedrijfsorganen werd 

ingesteld, bleek al snel dat hun aantal stagneerde. Bovendien beperkte de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zich voornamelijk tot de landbouw en het 

midden- en kleinbedrijf in plaats van het gehele bedrijfsleven te overdekken. Hierop 

overlegden de regering en de Sociaal-Economische Raad over de vraag hoe de 

instelling van een groter aantal product- en bedrijfschappen viel te stimuleren. Dit 

leidde in 1969 tot een wetswijziging, die echter door de regering werd ingetrokken 

nadat het parlement de vrije verkiezing van de besturen van bedrijfsorganen had 

voorgesteld. Na een korte periode van stilte keerde ook de vakbeweging zich tegen de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en trokken de werknemersorganisaties zich 

tijdelijk terug uit de besturen van een groot aantal bedrijfslichamen omdat zij meer 

zeggenschap over economische onderwerpen wilden hebben.90 

Terwijl het aantal product- en bedrijfschappen na 1960 stagneerde, versnelde 

de groei van het aantal adviesorganen. In de periode van 1945 tot 1964 werden 51 

adviesorganen ingesteld.91 Tussen 1965 en 1975 kwam er daar nog eens 133 bij. Vanaf 

eind jaren zestig speelden zij vooral een rol in de verdere uitbouw van de 

verzorgingsstaat.92 Hun aantal groeide met name bij de ministeries van Onderwijs, 

                                                        

87 Van der Pot en Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, p. 496-499. 
88 Den Hoed, ‘Een keur van raadgevers’, p. 57.  
89 Van der Pot en Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, p. 803-816. 
90 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’, p. 222-229. 
91 Van Delden en Kooiman, ‘Adviesorganen’, p. 146.  
92 Oldersma, ‘Adviescolleges’, p. 5. 
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Kunsten en Wetenschappen, van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne.  

Ook over deze adviesorganen ontstond echter al snel discussie. De Sociaal-

Economische Raad kreeg het verwijt te horen dat hij als een soort derde parlement 

functioneerde, en regering en parlement met unaniem adviezen in een dwangpositie 

bracht.93 Tevens was er kritiek op de geringe openbaarheid van adviezen van 

adviesorganen. KVP-fractievoorzitter C. Romme ‘de regeringsopvatting te dezen 

helemaal fout’.94 Hij diende daarop een door een grote Kamermeerderheid 

ondersteund motie in om adviezen als regel openbaar te maken, maar minister-

president W. Drees (PvdA) weigerde hem uit te voeren omdat de regering hierdoor 

zijn bewegingsvrijheid zou verliezen, een standpunt dat minister-president J. de 

Quay in 1960 herhaalde.95 Toen de regering rond 1970 de openbaarheid van het 

bestuur invoerde, kregen ook de adviescolleges een meer open karakter.  

Tegelijkertijd kwam in het parlement een discussie op gang over de instelling 

van adviesorganen, die vaak niet bij wet gebeurde, en het ontbreken van beleid ten 

aanzien van adviesorganen.96 Ook het argument dat adviesorganen de politieke 

besluitvorming ondermijnden keerde terug, alhoewel in een nieuwe gedaante. Nu lag 

vooral de verbintenis tussen adviesorganen, ambtenaren, maatschappelijke 

organisaties en sectorspecialisten uit de Tweede Kamer onder vuur. Een 

veelgehoorde opvatting was dat door deze verbintenis een ‘ijzeren ring’ was ontstaan 

rond het regeringscentrum, waardoor voor individuele burgers, zwak georganiseerde 

belangen en actiegroepen de toegang tot het Binnenhof werd geblokkeerd.97 In het 

verlengde van deze kritiek kwam voor het eerst ook het onrepresentatieve karakter 

van de samenstelling van adviesorganen naar voren, evenals het grotendeels 

ontbreken van inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. 

Eind jaren zeventig stelde de regering voor het eerst enkele regels op om de 

ontwikkeling van het stelsel in banen te leiden. Dat stelsel bestond toen - inclusief 

bedrijfsorganen - inmiddels uit meer dan vierhonderd organen.98 Volgens de bij 

                                                        

93 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centrale 

overheid, p. 33. Voor de visie van de Sociaal-Economische Raad zelf zie SER 1260: Verslag over 1957 

en 1958. In 1958 en 1960 ging ook SER-voorzitter G. Verreijn Stuart op deze materie in. Zie hiervoor 

idem, p. 48 en idem, Verslag over 1960. 
94 TK 1958-1959, p. 41, 30 september 1958.   
95 RvdK 1688: Brief van de minister-president aan de Tweede Kamer, 20 september 1960.  
96 Den Hoed, ‘Een keur van raadgevers’, p. 98-101.  
97 Andeweg, ‘Van corporatisme naar étatisme?’, p. 388.  
98 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Externe adviesorganen van de centrale 

overheid, p. 105-110. 
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besluit van minister-president A. van Agt vastgestelde Aanwijzingen inzake 

adviesorganen moest de noodzaak om nieuwe adviesorganen in te stellen voortaan 

expliciet worden beargumenteerd.99 De Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst 

constateerde in 1981 echter dat de omvang van het stelsel nog altijd toenam en 

waarschuwde voor een te grote invloed van belangengroepen op de politieke 

besluitvorming.100 

Het kabinet-Lubbers I ving aan het stelsel te versoberen. Op voorstel van de 

Projectgroep externe advisering werden begin jaren tachtig 164 van de 350 

adviesraden opgeheven.101 Ook stelde Lubbers nieuwe aanwijzingen vast, waarin 

gesteld werd dat advisering er niet toe mocht leiden dat ‘professionele 

belangenbehartiging de beleidsbepaling [zou] domineren ten koste van de politieke 

afweging’. 102 Tevens werd bepaald dat advisering over ‘hoofdlijnen van 

maatschappelijke en beleidsproblemen’ moest gaan en adviesorganen in beginsel 

geen andere dan adviestaken opgedragen moesten krijgen. Een van de problemen die 

de projectgroep signaleerde was namelijk dat advies en overleg nogal dooreen 

liepen.103 Het parlement nam in dezelfde periode diverse moties aan om 

rechtstreekse advisering aan het parlement mogelijk te maken, maar de regering 

hield vast aan het standpunt dat het contact via de betrokken minister behoorde te 

lopen.104  

De Projectgroep externe advisering wilde ook de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisaties in zijn analyses betrekken, wat echter werd tegengehouden door 

de minister van Sociale Zaken.105 Dit behoorde immers tot de bevoegdheid van de 

Sociaal-Economische Raad, die er wegens verdeeldheid overigens zelf niet in slaagde 

met hervormingsvoorstellen te komen en daarom keer op keer adviseerde alles bij het 

oude te laten.106 In aansluiting op het kabinetsvoornemen om de 

overheidsbetrokkenheid bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te reduceren 

stelde de raad in 1989 bovendien dat de ontwikkeling en vernieuwing van het stelsel 

bij zo min mogelijk overheidsbetrokkenheid was gebaat.107 

                                                        

99 Den Hoed, ‘Een keur aan raadgevers’, p. 129. 
100 Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt, p. 28. 
101 TK 1982-1983, 17966, nr. 1 en 2.  
102 Aanwijzingen inzake externe adviesorganen, 11 maart 1987, nr. 375699.  
103 Deze kritiek is met name verwoord in het Derde interim-rapport externe advisering.  
104 Voor deze moties zie TK 1983-1984, 17 353, nrs. 9, 11 en 16. Voor een korte geschiedenis van deze 

discussie zie voorts TK 1992-1993, 21 427, nr. 30. Raad op Maat. Rapport van de bijzondere 

commissie vraagpunten adviesorganen, p. 27-29. 
105 Andeweg, ‘Van corporatisme naar étatisme?’, p. 393.  
106 Voor een overzicht van adviezen zie Ten Have et al. 1995: 61-62.  
107 Sociaal-Economische Raad, Advies reductie overheidsbetrokkenheid bij PBO. 
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Het onvermogen besparingen tot stand te brengen in de collectieve sector 

leidde intussen tot verdergaande kritiek op de betrokkenheid van 

belangenorganisaties bij de politieke besluitvorming.108 In het kader van de operatie 

‘Grote efficiency’ moest elk ministerie begin jaren negentig bovendien op de kosten 

van adviesorganen te bezuinigen.109 De commissie-Van Zon beval aan adviescolleges 

samen te voegen, hun ledenaantal te verminderen en de omvang van hun secretariaat 

te verkleinen. Wederom werd bepleit om advies en overleg institutioneel van elkaar te 

scheiden. Voor het eerst kwam ook de afschaffing van de adviesverplichting aan de 

orde, een voorstel dat ook speelde bij de implementatie van EG-regelgeving.110 

De beslissende zet kwam van de parlementaire commissie-Vraagpunten 

externe adviesorganen, die in 1993 in zijn rapport Raad op maat voorstelde alle 150 

overgebleven adviesorganen op te heffen. Het uitgangspunt was ditmaal ‘de 

versterking van de rol van het parlement’.111 Het voorstel kreeg brede steun, hoewel 

er nog enige discussie was over de afschaffing van de adviesverplichting,112 de exacte 

omlijning van het werkterrein van de nieuw op te richten vervangende organen113 en 

de consequenties van het rapport voor de Sociaal-Economische Raad. ‘Hoe minder 

hoe beter’, zo vatte minister-president R. Lubbers het regeringsstandpunt samen.114 

Er bleken uiteindelijk drie nieuwe wetten nodig.115 De Wet afschaffing 

adviesverplichtingen van 10 juli 1995 maakte een einde aan de verplichting om advies 

te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder 

regelgeving. In plaats hiervan kwam een adviesbevoegdheid, die behalve op de 

regering nu ook op het parlement van toepassing was. De Herzieningswet 

adviesstelsel van 3 juli 1996 – ook wel Woestijnwet genaamd – bepaalde dat vrijwel 

alle huidige adviescolleges zouden ophouden te bestaan. Op 1 januari 1997 trad tot 

slot de Kaderwet adviescolleges in werking, op basis waarvan een twaalftal nieuwe 

adviescolleges werd ingesteld, zonder uitzondering samengesteld uit onafhankelijke 

deskundigen. De taak van deze organen werd strak gereguleerd, terwijl periodieke 

verslaglegging en evaluatie de politieke controle versterkte.  

                                                        

108 Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt, p. 29. Voor verwijzingen naar commissies zie idem, 

‘Adviescolleges’, p. 26.  
109 TK 1991-1992, 21 834, nr. 12. Voor de operatie ‘Grote efficiency’ zie TK 1990-1991, 21 834, nr. 1.  
110 TK 1991-1992, 22 690, nr. 3. Vergelijk Van Mierlo, ‘Adviesorganen en uitvoering van EG-beleid’.  
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112 TK 1994-1995, 23983, nr. 4, p. 8. 
113 TK 1992-1993, 21 427, nr. 31, p. 2; TK 1992-1993, 21 427, nr. 49.  
114 TK 1992-1993, 21427, nr. 31, p. 3. 
115 De Haan et al., Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, p. 208-209; Van der Pot en Donner, 

Handboek van het Nederlandse staatsrecht, p. 498-499.  
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Tijdens de parlementaire behandeling van Raad op maat nam het parlement 

tevens een motie aan om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te onderzoeken, 

wat in 1995 resulteerde in het rapport Het schap de maat genomen.116 Dit rapport, 

opgesteld door onafhankelijke onderzoekers, bepleitte een forse hervorming van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.117 Om te beginnen taakafbakening tussen de 

bedrijfsorganen en hun lidorganisaties nog altijd onhelder.118 Een aanzienlijk aantal 

van deze organen bleek bovendien nauwelijks de hun opgedragen regelgevende taken 

te vervullen. Tegelijkertijd was veel bedrijfsgenoten onduidelijk aan welke activiteiten 

zij nu precies meebetaalden. Bovendien ontbraken procedures om de betrokkenheid 

van consumenten- en milieubelangen te waarborgen. Tot was ook de legitimiteit van 

de bestuurssamenstelling een probleem, omdat slechts een beperkt aantal 

belangenorganisaties de bestuursleden benoemde. In 1999 leidde deze kritiek tot een 

groot aantal wijzigingen in de Wet op de bedrijfsorganisatie.119 

Allereerst werd een vermindering van het aantal bedrijfsorganen nagestreefd, 

waarvan er door opheffing en fusie slechts achttien moesten overblijven. Evenals de 

leden van de adviesorganen moesten de besturen van de bedrijf- en productschappen 

bovendien periodiek over hun doeltreffendheid rapporteren. De wetswijziging van 

1999 versterkte de positie van wetgeving en regering, met name ten koste van de 

toezichthoudende rol van de Sociaal-Economische Raad. De wijze van samenstelling 

van de product- en bedrijfschappen bleef echter ongewijzigd, hoewel zij in 2008 de 

verplichting kregen opgelegd vierjaarlijks te onderzoeken wat het draagvlak was bij 

de door hen vertegenwoordigde ondernemers en werknemers.120 Hieraan ten 

grondslag lag het streven de legitimiteit van de bedrijfslichamen te vergroten. In 2011 

werd het bestaansrecht van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wederom ter 

discussie gesteld, met als achterliggende vraag of hun taken niet elders onder te 

brengen waren.121  

Het aantal advies- en bedrijfsorganen nam dus vanaf 1945 sterk toe om na een 

periode van groei vanaf 1980 weer enorm af te nemen. Deze toe- en afname had in 

belangrijke mate met de totstandkoming van wetgeving te maken. De in 1950 

vastgestelde Wet op de bedrijfsorganisatie lag ten grondslag aan de instelling van een 

                                                        

116 TK 1992-1993, 21 427, nr. 45. Vergelijk aanbeveling 18 op p. 31 van TK 1992-1993 21 427, nr. 30. 
117 Ten Have et al., Het schap de maat genomen.  
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119 TK 1997-1998, 25695, nr. 3.  
120 TK 2007-2008, 31419, nr. 2.  
121 Van Waarden, ‘‘t Schap als ‘n schip van staat’, p. 337.  
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kleine vijftig product- en bedrijfschappen. De wetswijziging van 1998 resulteerde 

vervolgens in een decimering van de in de tussentijd overgebleven bedrijfsorganen. 

Hoewel het aantal adviesorganen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

overvleugelde, was ook hier een zelfde opvallende golfbeweging waarneembaar van 

enkele tientallen naar enkele honderdtallen organen, een ontwikkeling waaraan de 

Woestijnwet van 1996 abrupt een einde maakte.  

Ten grondslag aan beide ontwikkelingen lag niet alleen een verandering van 

denken over de verplaatsing van publieke taken en bevoegdheid naar organen 

waarvan de leden belangen vertegenwoordigden, maar ook een reactie op de wijze 

waarop deze organen zich hadden ontwikkeld en in de praktijk functioneerden. Vanaf 

midden jaren negentig versterkten regering en parlement hun greep op het stelsel ten 

koste van de belanghebbenden die daarin waren vertegenwoordigd. De ontwikkeling 

van het stelsel van advies- en bedrijfsorganen kwam vanaf dit moment in een andere 

bedding terecht. De vanaf eind jaren negentig verplichte periodieke evaluatie van de 

Kaderwet adviescolleges en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie was voortdurend 

aanleiding om de discussie over de legitimiteit van het stelsel te heropenen, 

ingrijpende wijzigingen voor te stellen of zelfs de afschaffing daarvan te bepleiten.122 

 

                                                        

122 Voor discussie over het adviesstelsel zie onder andere TK 2001-2002, 28101, nr. 1; TK 2006-2007, 

28101, nrs. 5 en 6; HTK 2006-2007, p. 550-554 en TK 2011-2012, 28101, nrs. 11 en 12. Voor de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zie bijvoorbeeld TK 2003-2004, 29200 XIII, nr. 8; TK 2007-

2008, 31419, nrs. 2, 14 en 15 en recent nog TK 2011-2012, 33000 XV, nr. 61 en TK 2011-2012, 33314, 

nrs. 1-3. 
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3 DE AFBAKENING VAN HET VELD 

In Raad op maat constateerde de bijzondere commissie-Vraagpunten adviesorganen 

dat er aan de totstandkoming van het adviesstelsel geen leidende principes ten 

grondslag hadden gelegen, behalve dan het ‘algemeen aanvaarde idee dat “het veld” 

betrokken diende te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van “het beleid”’.1 

Onder het veld verstond de commissie de ‘belanghebbenden en maatschappelijke 

organisaties’ die deelnamen aan ‘beleidsontwikkeling, beleidsadvisering en 

beleidsuitvoering’. Door “het veld” bij “het beleid” te betrekken, werd erkend dat 

belanghebbenden en maatschappelijke organisaties in de besluitvorming 

vertegenwoordigd moesten worden. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe dit 

veld van belanghebbenden en maatschappelijke organisaties werd afgebakend.  

Ik beschouw het veld als een eenheid waarbinnen politieke besluitvorming 

zich voltrekt. In democratietheoretische beschouwingen komt de afbakening van deze 

eenheid zelden aan de orde. De aanwezigheid van een helder afgebakende politieke 

eenheid wordt als een vanzelfsprekend gegeven beschouwd.2 De politiek theoreticus 

R. Dahl beargumenteert het belang van de afbakening van politieke eenheden aan de 

hand van landsgrenzen. Zonder deze grenzen zou bijvoorbeeld onduidelijk zijn 

waarom Nederlanders en Belgen aparte volkeren vormen en tussen hun beider 

landen politieke grenzen bestaan. Een ander door Dahl opgevoerd voorbeeld is het 

recht op zelfbestuur van lokale gemeenschappen binnen natiestaten. Zowel de 

omvang van deze gemeenschappen als de zaken waarover hun leden zeggenschap 

hebben, ligt namelijk niet bij voorbaat vast. Om iets te kunnen zeggen over het 

democratisch gehalte van het stelsel van adviescolleges en bedrijfsorganen, is het dus 

nodig aandacht te besteden aan de wijze waarop het veld werd afgebakend van de 

organen die van dat stelsel deel uitmaakten.3 

Volgens Dahl moeten we twee dimensies in beschouwing nemen.4 Bij de 

inhoudelijke reikwijdte van de controle gaat het om de kwesties waarover de leden 

van een politieke gemeenschap zeggenschap krijgen. Deze dimensie onderzoek ik aan 

de hand van het werkterrein. Dit betekent dat ik enigszins vooruit loop op hoofdstuk 

5 over de taakstelling. Om overlap te voorkomen, leg ik mij hier toe op de 

inhoudelijke afbakening van het werkterrein en beperk ik mij in hoofdstuk 5 tot de 

taken die de leden van de organen op dit terrein uitvoerden.  

                                                        

1 TK 1992-1993, 21 427, nr. 30, p. 14. 
2 Dahl, Democracy and its critics, p. 3. 
3 Vergelijk Rehfeld, The concept of constituency. 
4 Dahl, Democracy and its critics, p. 4-5, 193-209. 
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Wie controle verwerven, beschouwt Dahl als de tweede afbakeningsdimensie. 

Bij deze dimensie, die ik bestudeer aan de hand van de groepen die de samenstelling 

van de organen geacht werd te reflecteren, valt onder andere aan territoriaal, 

functioneel of levensbeschouwelijk gedefinieerd groepen te denken. Ook deze 

dimensie raakt aan een aspect dat elders aan de orde komt, namelijk de rekrutering 

van leden in hoofdstuk 4. Naar mijn mening betreft het hier echter in analytisch 

opzicht verschillende onderwerpen. Wanneer duidelijk is welke groepen de 

samenstelling van buitenparlementaire organen representeert, weten we immers nog 

niets over de verhouding waarin dat gebeurde en hoe, door wie en in welke 

hoedanigheid vertegenwoordigers werden gerekruteerd. 

Dahl’s redenering volgend, hangt het democratisch karakter van de 

afbakening van het veld af van de mate waarin het werkterrein en de 

gerepresenteerde groepen in het verlengde van elkaar liggen. In een democratie 

behoren de leden van de politieke gemeenschap immers zeggenschap te hebben over 

de kwesties die op henzelf betrekking hebben. De politieke eenheid is met andere 

woorden inclusief. Het is bovendien van belang dat de eenheid scherp is afgebakend, 

zodat geen conflict kan ontstaan over de vraag wie waarover zeggenschap heeft.5 Dahl 

illustreert dit punt door een vergelijking met de politieke grenzen van natiestaat, die 

historisch gegroeid en op fysieke scheidslijnen als rivieren of bergketens gebaseerd 

zijn, waardoor ze doorgaans een tamelijk onomstreden en duurzaam karakter 

hebben. Mijn aandacht zal daarom behalve naar de vertegenwoordigde groepen, het 

werkterrein en de mogelijke discrepantie daartussen ook naar de aard van de 

afbakening uitgaan.6 

Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat de afbakening van het veld van de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk voortdurend aan verandering onderhevig 

was en geen vastomlijnd karakter kreeg. De afbakening van het veld van de Sociaal-

Economische Raad, het Landbouwschap en de Raad voor de Kunst bleef nagenoeg 

hetzelfde, alhoewel hierbij zeer uiteenlopende factoren een rol speelden. Om hierop 

meer zicht te krijgen, analyseer ik in de nu volgende paragraaf hoe de afbakening van 

het veld in eerste instantie plaatsvond. 

                                                        

5 Dahl, Democracy and its critics, p. 195.  
6 Vergelijk Saward, ‘The wider canvas’, p. 92-93.  
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3.1 Initiële afbakening 

Voorafgaande aan de instelling van de organen vond debat plaats over de vraag welke 

groepen vertegenwoordigd moesten gaan worden en wat de inhoudelijke reikwijdte 

van het werkterrein moest zijn. Dit debat werd niet alleen op zeer uiteenlopende 

plekken gevoerd maar had ook een divers karakter omdat daarbij verschillende 

partijen betrokken waren. Om deze reden kende het proces van afbakening per 

orgaan afwijkende uitkomsten.  

3.1.1 Sociaal-Economische Raad 

In de Nota omtrent een aantal punten van Regeeringsbeleid uit 1945 kwam het plan 

naar voren om een Sociaal-Economische Raad in het leven te roepen. Volgens deze 

nota, gepubliceerd door het buitenparlementair samengestelde kabinet-

Schermerhorn-Drees, moest deze raad de regering gaan adviseren over ‘algemeene 

vraagstukken van sociaal-economische beleid’, een taakomschrijving die letterlijk 

terugkeerde in enkele maanden later gepresenteerde Voorontwerp van wet op de 

bedrijfschappen van minister H. Vos (SDAP) van Handel en Nijverheid.7  

Het in 1946 aangetreden kabinet-Beel diende in 1947 bij de Tweede Kamer 

een nieuw wetsvoorstel in. Minister J. van den Brink (KVP) van Economische Zaken 

handhaafde hierin het door Vos voorgestelde werkterrein. De Sociaal-Economische 

Raad kreeg namelijk tot taak de regering te adviseren over ‘aangelegenheden van 

sociale of economische aard’. Deze formulering bleef ongewijzigd tot aan de 

vaststelling van de Wet op de bedrijfsorganisatie.8  

De omschrijving van het werkterrein van de Sociaal-Economische Raad was in 

verschillende opzichten vernieuwend. Tot dan toe was de advisering over sociale en 

economische aangelegenheden bij verschillende instellingen ondergebracht. Deze 

instellingen, waaronder de Economische Raad (1932) en de Hoge Raad van Arbeid 

(1919), werden door de Wet op de bedrijfsorganisatie opgeheven.9 Dit werd 

beargumenteerd door naar de onderlinge verwevenheid van sociale en economische 

aangelegenheden te verwijzen. Zo stelde het kabinet-Schermerhorn-Drees in de Nota 

omtrent een aantal punten van het regeringsbeleid dat ‘sociale en economische 

                                                        

7 TK 1945-1946, 123, nr. 2, p. 19; Vos, Voorontwerp, p. 6. 
8 TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 3. 
9 Voor de geschiedenis van de Hoge Raad van Arbeid en de Economische Raad zie respectievelijk 

Helderman, ‘De Hoge Raad van Arbeid’ en Nekkers en Salzmann, ‘Tussen belang en beleid’. Voor de 

opheffing van beide adviescolleges zie TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 9.  
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quaesties niet los van elkander behandeld kunnen worden’.10 Enkele jaren later nam 

het Tweede Kamerlid Th. Koersen (KVP) een soortgelijk standpunt in door te 

beweren dat de overheid nauwelijks regelingen kon treffen in de ene sector zonder 

repercussies voor de andere.11  

Bovendien kwam een sectoroverstijgend orgaan voor het bedrijfsleven tot 

stand. Voor de Tweede Wereldoorlog adviseerden organen als de Nijverheidsraad 

(1919) en de Middenstandsraad (1919) over sectorale aangelegenheden. Het kabinet-

Schermerhorn-Drees meende dat behoefte zou blijven bestaan aan organisaties die 

‘een functie uit het sociaal-economische leven in haar geheel vertegenwoordig[d]en’ 

en zag daarom voor beide adviescolleges een rol weggelegd als vast onderorgaan van 

de Sociaal-Economische Raad.12 Minister Van den Brink kondigde in zijn 

wetsvoorstel daarentegen de opheffing van beide adviesraden aan. De Sociaal-

Economische Raad integreerde behalve het werkterrein van de Economische Raad en 

de Hoge Raad van Arbeid dus ook dat van de Middenstandsraad en de 

Nijverheidsraad. 

De inhoudelijke reikwijdte van het werkterrein van de Sociaal-Economische 

Raad was in politiek opzicht tamelijk onomstreden. Over de groepen of belangen die 

hij moest gaan representeren divergeerden daarentegen de opvattingen, waarbij ook 

het georganiseerde bedrijfsleven een rol speelde.  

Volgens minister Vos moest de Sociaal-Economische Raad niet alleen 

werknemers- en ondernemersbelangen gaan representeren. ‘Ook vertegenwoordigers 

evenwel uit de kringen der bedrijfschappen, neutrale deskundigen, alsmede 

Overheids- en consumentenvertegenwoordigers zullen in den S.E.R. stellig niet 

mogen ontbreken’.13 Het aan de KVP gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming 

verwierp overheids- en consumentenvertegenwoordigers. Behalve ondernemers en 

werknemers maakten hier uitsluitend ambtenaren en deskundigen deel uit van de 

Sociaal-Economische Raad. Minister G. Huysmans (KVP) van Economische Zaken, 

aangetreden na de verkiezingen van 1946, gaf de commissie-Van der Ven, 

samengesteld uit ambtenaren en leden van de Stichting van de Arbeid, opdracht een 

nieuw wetsontwerp op te stellen. Volgens het voorontwerp van de commissie-Van der 

Ven zouden behalve ondernemers en werknemers enkel nog onafhankelijke 

deskundigen worden opgenomen.14  

                                                        

10 Zie TK 1945-1946, 123, nr. 2, p. 19. Vergelijk Vos, Voorontwerp.  
11 HTK 1949-1950, p. 19. Vergelijk Van der Linden, ‘De bedrijfsorganisatie’, p. 248-251. 
12 TK 1945-1946, 123, nr. 2, p. 19. Vergelijk Vos, Voorontwerp, p. 6, 26. 
13 Vos, Voorontwerp, p. 7.  
14 Zie TK 1947-1948, 873, nr. 4, p. 36.  
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Deze suggestie werd overgenomen door het kabinet-Beel, dat in het definitieve 

wetsontwerp nog eens benadrukte dat de voorgestelde ‘onafhankelijke deskundigen’ 

geen ‘vertegenwoordigers van de centrale Overheid’ waren en aangaf bij voorkeur 

geen ambtenaren aan te stellen.15 De benoeming van deze deskundigen geschiedde 

rechtstreeks door de kroon, aangezien ‘de besluiten van de Sociaal-Economische 

Raad wel in zeer sterke mate het algemeen belang raken’.16 Impliciet werden deze 

onafhankelijke deskundigen dus toch geacht zoiets als het algemeen belang te 

behartigen. Dit rekte het werkterrein van de raad enorm op, waardoor het in beginsel 

samenviel met dat van het nationale parlement. Hun opname kon daarom niet op 

ieders steun rekenen. Zo nam A. Borst namens het Verbond van Prot.-christelijke 

Werkgevers in Nederland bij het voorontwerp van de commissie-Van der Ven een 

minderheidsstandpunt in, door te betogen dat de Sociaal-Economische Raad ‘zuiver 

als een raad van het bedrijfsleven’ moest worden gezien.17 Tweede Kamerlid A. 

Korthals (VVD) verdedigde later een soortgelijk standpunt.18  

Dat consumentenvertegenwoordigers ontbraken in het wetsvoorstel van het 

kabinet-Beel, bracht PvdA-fractievoorzitter M. van der Goes van Naters tot de 

conclusie dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in handen van de katholieke 

partij verworden was tot ‘een soort mythe [...] van de productie terwille van de 

producenten’ die zich ‘sterk tegen de consumenten’ dreigde te keren.19  

Wat de opname van consumentenvertegenwoordigers definitief kansloos 

maakte, was dat het kabinet-Beel de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad 

niet op zijn advies- maar op zijn bestuurstaak baseerde, die aanzienlijk zwaardere 

bevoegdheid met zich meebracht. Volgens de Memorie van Toelichting op de Wet op 

de bedrijfsorganisatie moest de raad behalve als adviescollege ook als het ‘hoogste 

bestuursorgaan’ van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie gaan functioneren.20 

Zijn samenstelling diende volgens het kabinet in eerste instantie om ‘te verzekeren 

dat hij voor zijn bestuurlijke taak berekend zou zijn’.21 Van deze taak was bij voorbaat 

duidelijk dat het georganiseerde bedrijfsleven hem niet met anderen wilde delen.  

Maar wat werd precies onder het bedrijfsleven verstaan? Ondanks diverse 

vragen van Tweede Kamerleden, weigerde staatssecretaris W. van der Grinten dit te 

                                                        

15 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 15. 
16 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 13.  
17 TK 1947-1948, 873, nr. 4, p. 43. 
18 TK 1949-1950, p. 45. 
19 HTK 1949-1950, p. 59-61. Vergelijk HTK 1949-1955, p. 79. 
20 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 15. Zie ook TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 1.  
21 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 15. Vergelijk TK 1947-1948, 873, nr. 4, p. 36.  
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expliciteren gedurende de parlementaire behandeling van de Wet op de 

bedrijfsorganisatie.22 Welke omschrijving het bedrijfsleven kreeg, werd pas duidelijk 

toen de regering door middel van een Koninklijk Besluit de initiële samenstelling 

regelde. Hieruit bleek dat de Sociaal-Economische Raad een functionele indeling 

kreeg en werknemers en ondernemers uit de industrie, midden- en kleinbedrijf, 

handel, landbouw, en vervoers-, bank-, en verzekeringswezen ging representeren.23  

De afbakening van het veld van de Sociaal-Economische Raad was dus 

omstreden. In de plannen van het kabinet-Schermerhorn-Drees vertegenwoordigde 

hij behalve ondernemers en werknemers ook consumenten. Omdat sociaal-

economische vraagstukken vanwege hun verstrekkende gevolgen als vanzelf raakten 

aan het algemeen belang, voegde het kabinet ook overheidsvertegenwoordigers toe. 

In de plannen van de KVP, tot stand gekomen met medewerking van de in de 

Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde ondernemers- en 

werknemersorganisaties, verdwenen de consumentenvertegenwoordigers en 

maakten de overheidsvertegenwoordigers plaats voor onafhankelijke deskundigen 

die het algemeen belang behartigden zonder een vastomlijnde groep te 

representeren. Als gevolg van deze ontwikkeling bestreek de Sociaal-Economische 

Raad een werkterrein dat groepen omvatte die in de raad zelf niet vertegenwoordigd 

waren. 

3.1.2 Landbouwschap 

De afbakening van het veld van het Landbouwschap kwam tot stand in overleg tussen 

een zestal landbouworganisaties en de Organisatie-Commissie van de Sociaal-

Economische Raad. De Sociaal-Economische Raad bracht op basis van dit overleg 

een positief advies uit aan de regering, die daarop het Landbouwschap instelde. De 

instelling van het Landbouwschap was op de Wet op de bedrijfsorganisatie 

gebaseerd. Omdat in deze wet al diverse bepalingen over de afbakening van het veld 

                                                        

22 Vergelijk Van Eijkern en Balkestein, Wet op de bedrijfsorganisatie, p. 66.  
23 SER 134: Aanwijzing organisaties tot benoeming van leden in de Sociaal-Economische Raad, 1950. 

Vergelijk idem, 1952, 1954, 1956, 1958 en 1960. De sectorale geleding van de Sociaal-Economische 

Raad was vrijwel identiek aan die van de Raad voor het Bedrijfsleven, het orgaan dat de Organisatie-

Woltersom overkoepelde, zie De Jongh, De organen der sociaal-economische ordening, p. 154-155. 

Staatssecretaris Van der Grinten, die namens minister Van den Brink in de Tweede Kamer het 

woord voerde over de Wet op de bedrijfsorganisatie, verrichtte naar de Organisatie-Woltersom 

uitgebreid studie getuige zijn in 1944 gepubliceerde De organisatie van het bedrijfsleven. In 

Sociaal-economische politiek in Nederland typeert W. Fortuyn Van der Grinten vanwege deze 

veelzijdige betrokkenheid als ‘ordeningsfunctionaris’.  
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waren opgenomen, besteed ik hier eerst kort aandacht aan de totstandkoming van de 

Wet op de bedrijfsorganisatie alvorens de instelling van het Landbouwschap te 

behandelen.  

In de Wet op de bedrijfsorganisatie werd onderscheid gemaakt tussen 

product- en bedrijfschappen. Productschappen representeerden de productkolom en 

verenigden daarom verschillende ondernemingen die binnen dezelfde productieketen 

werkzaam waren. Bedrijfschappen verenigden daarentegen gelijksoortige 

ondernemingen binnen dezelfde sector. Bij de afbakening van het veld van bedrijf- en 

productschappen speelden dus verschillende uitgangspunten een rol. 

Het ander belangrijk element uit de Wet op de bedrijfsorganisatie was de 

inschakeling van werknemers bij het nemen van economische beslissingen. 

Fractievoorzitter C.P.M. Romme (KVP) bracht dit element tijdens de parlementaire 

behandeling van de Wet op de bedrijfsorganisatie pregnant naar voren. Volgens 

Romme was in de ‘inschakeling van het werknemerselement in de 

verantwoordelijkheid voor de economische gang van zaken [...] het grote en 

noodzakelijke goed gelegen, dat hiermede een begin [werd] gemaakt met de 

verheffing van de arbeider tot de plaats, waar hij als mens in het productieproces 

behoor[de] te staan’. De arbeider werd hiervoor volgens hem ‘erkend als de man, die 

in een bepaalde sector mede de economie verzorgt en die als redelijk wezen derhalve 

daarover mede te zeggen heeft en medeverantwoordelijkheid draagt’.24  

De medezeggenschap van werknemers over economische onderwerpen werd 

door veel Tweede Kamerleden als een belangrijke doorbraak beschouwd. Tot dan toe 

hadden ondernemers het alleenrecht op het overleg, de advisering en besluitvorming 

over economische aangelegenheden. Dit was een erfenis van de organisatie-

Woltersom, een door de Duitse bezetter centraal aangestuurde 

ondernemersorganisatie bedoeld om het bedrijfsleven te reguleren.25 Deze 

organisatie werd door het Kabinet-Schermerhorn-Drees gehandhaafd om tijdens de 

wederopbouw een bestuurlijk vacuüm te voorkomen.26 Tegelijkertijd stond hij aan 

kritiek bloot omdat sommige ondernemersorganisaties weinig geneigd waren hun 

nieuw verworven centrale positie op te geven. 27 Dit was een van de redenen waarom 

                                                        

24 HTK 1949-1950, p. 61.  
25 Van der Linden, ‘De bedrijfsorganisatie’, p. 249. 
26 Barnouw en Stellinga, Ondernemers en ordening in bezet Nederland, p. 71 en De Jong, De organen 

der sociaal-economische ordening, p. 49. 
27 Volgens Barnouw en Stellinga, Ondernemers en ordening in bezet Nederland, p. 77 deden 

werknemersorganisaties in 1947 tevergeefs een poging in het bestuur van de organisatie-Woltersom 

te worden opgenomen. Vergelijk Hueting, De Jong Edz en Neij, Naar groter eenheid, p. 146. 
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minister Vos van Handel en Nijverheid zo snel met een vervangend wetsontwerp 

kwam.28 De Wet op de bedrijfsorganisatie verving namelijk de besluiten waarop de 

organisatie-Woltersom was gebaseerd.29  

Volgens de Wet op de bedrijfsorganisatie moest het bedrijfsleven zelf het 

initiatief voor de instelling van bedrijfsorganen nemen. Het Koninklijk Nederlandsch 

Landbouw Comité, de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, de 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Rooms-Katholieke Landarbeidersbond st. 

Deusdedit, de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en de Nederlandse Bond 

van Arbeiders in de Landbouw dienden als eersten bij de Sociaal-Economische Raad 

een ontwerp in voor de instelling van een bedrijfschap. Omdat deze zes centrale 

boeren- en landarbeiderorganisaties zich voor de gehele landbouw representatief 

achtten, kenden zij het Landbouwschap een omvattend werkterrein toe.  

De zes landbouworganisaties wilden het Landbouwschap instellen voor 

ondernemingen die ‘uitsluitend of in hoofdzaak’ landbouw uitoefenden.30 SER-

voorzitter F. de Vries, die tevens de Organisatie-Commissie leidde, meende dat deze 

formulering tot gevolg had dat ook gemengde ondernemingen onder bevoegdheid 

van het Landbouwschap kwamen te vallen. Dit gold volgens hem bijvoorbeeld 

ondernemingen als Calvé, die ook proefboerderijen beheerde, of het 

bloembollenbedrijf, dat behalve handelsondernemingen ook grote kwekerijen 

omvatte.31 De Organisatie-Commissie beperkte om deze reden het werkterrein van 

het Landbouwschap, dat werd ingesteld voor ondernemingen ‘waarin de landbouw 

wordt uitgeoefend’, oftewel voor ‘landbouwondernemingen’.32 

Bovendien werd op voorstel van de Organisatie-Commissie een aantal 

uitzonderingsbepalingen in het instellingsbesluit opgenomen. ‘Ondernemingen of 

groepen ondernemingen, gedreven door het Rijk, een provincie, een gemeente, […] 

een waterschap, een veenschap of een veenpolder’, werden uitgesloten van de 

werkingssfeer van het Landbouwschap. Dit gebeurde onder andere om botsende 

regelgeving te voorkomen. Zo achtte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het 

gevaar aanwezig dat regelgeving van het Landbouwschap strijdig zou zijn met de 

uitoefening van landbouwactiviteit door gemeenten en gemeentelijke verordeningen 

                                                        

28 Van der Linden, ‘De bedrijfsorganisatie’, p. 248-251. 
29 TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 9 en nr. 3, p. 20. 
30 LBS 112: Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot instelling van een bedrijfsschap voor 

de landbouw, augustus 1951. 
31 LBS 112: Verslag vergadering Organisatie-Commissie, 9 november 1951. 
32 LBS 113: Besluit van 16 februari 1954, houdende instelling van een bedrijfsschap voor de landbouw, 

p. 103. 
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op het terrein van onder andere ziekte- en onkruidbestrijding, het houden en dekken 

van dieren en het dierenwelzijn op markten.33 De Unie van Overheidspersoneel wilde 

niet dat het Landbouwschap ambtenaren aan regelgeving zou kunnen binden.34  

Ook was er nogal wat discussie over de vraag wat een landbouwactiviteit was. 

Dat het Landbouwschap voor landbouwondernemingen werd ingesteld, impliceerde 

namelijk dat duidelijk was wat onder landbouw moest worden verstaan. Volgens het 

definitieve instellingsbesluit behoorden hiertoe de akker- en weidebouw; de 

veehouderij en de pluimveehouderij; de tuinbouw; de bijenteelt; de cultuur van 

griend, riet en biezen; de veenderij en de landbouwambachten.35 Expliciete 

vermelding kreeg ‘het door middel van cultuurtechnische werken geschikt maken of 

beter geschikt maken van de bodem’.  

De Organisatie-Commissie hoorde over het door de zes centrale 

landbouworganisaties ingediende instellingsontwerp diverse sectororganisaties. Een 

aantal van hen was het met de voorgestelde afbakening van het werkterrein grondig 

oneens. De oorzaak lag in het gegeven dat de zes centrale landbouworganisaties 

binnen het Landbouwschap de zeggenschap over de door hen vertegenwoordigde 

sectoren zouden krijgen. Uit het ontwerp bleek namelijk dat zij gezamenlijk het 

bestuur van het Landbouwschap wilden gaan vormen. Om deze reden bepleitte een 

aantal grote tuinbouworganisaties de oprichting van een afzonderlijk bedrijfsschap 

voor de tuinbouw.36 Het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland - 

een van deze grote tuinbouworganisaties - vreesde dat door de oprichting van het 

Landbouwschap ‘de tuinbouwbelangen aan de belangen van andere agrarische 

bedrijfstakken ondergeschikt zullen worden gemaakt’.37  

Ook ontstond het probleem dat sommige door de zes landbouworganisaties 

genoemde landbouwactiviteiten in strijd waren met het uitgangspunt dat het 

Landbouwschap gelijksoortige ondernemingen representeerde. Door 

grondontginning als landbouwactiviteit te definiëren en ontginningsbedrijven aldus 

                                                        

33 LBS 112: Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de minister van Binnenlandse 

Zaken, 24 april 1952. Zie ook de Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Sociaal-

Economische Raad, 13 april 1953. 
34 LBS 112: Conceptwijzigingen ontwerp-instellingsbesluit Landbouwschap, ongedateerd. 
35 LBS 113: Besluit van 16 februari 1954, houdende instelling van een bedrijfsschap voor de landbouw, 

p. 103. 
36 LBS 112: Brief van Vereniging Groep Bloemisterij uit de Nederlandsche tuinbouwraad aan Stichting 

voor de Landbouw, 1 februari 1951; Brief van Nederlandse Fruittelers organisatie aan Stichting voor 

de landbouw, 23 april 1951; Brief van Centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland aan 

Stichting voor de Landbouw, 7 mei 1951. 
37 LBS 112: Brief van het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland aan de Sociaal-

Economische Raad, 18 oktober 1951. 
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onder het Landbouwschap te laten vallen, zou het volgens de Organisatie-Commissie 

namelijk ‘enigermate een verticale structuur’ krijgen. De Organisatie-Commissie 

wilde voorkomen dat ‘werkzaamheden als inpoldering en landverwerving, welke in 

hoofdtaak een waterbouwkundig karakter dragen’, tot zijn werkingssfeer zouden gaan 

behoren. 38 De landbouworganisaties, die grondontginning als een ‘voorstadium van 

landbouw’ definieerden, moesten daarom met de Nederlandse Heide Maatschappij 

en de Grontmij overleggen.39  

In een enkel geval lag de situatie precies andersom. In het ontwerp van de zes 

landbouworganisaties vielen de landbouwambachten namelijk buiten het werkterrein 

van het Landbouwschap en werden dagloners niet vertegenwoordigd.40 Volgens De 

Vries bestond er geen enkele twijfel over dat het in dagloon verrichten van landarbeid 

zoals dorsen, ploegen, maaien, eggen of zaaien een landbouwactiviteit was en 

dagloners dus bij het Landbouwschap hoorden.41 De besluiteloosheid van de zes 

landbouworganisaties was voor de twee belangrijkste daglonerorganisatie reden 

‘maar af te wachten waar of wij ergens zouden moeten belanden, dan wel of het 

mogelijk zo zou uitvallen, dat wij nergens zouden thuishoren’.42 

Dagloners werden uiteindelijk in het Landbouwschap opgenomen, alhoewel 

evenals alle sectororganisaties in een ondergeschikte positie. Zij mochten namelijk 

deelnemen aan een van de vele hoofdafdelingen en afdelingen die het 

Landbouwschap kreeg. Het bestuur van het Landbouwschap werd gevormd door de 

zes centrale landbouworganisaties.  

Voor de daglonerorganisaties was hun opname een positieve ontwikkeling. 

Veel sectororganisaties waren echter bij voorkeur buiten het Landbouwschap 

gebleven of hadden liever aan een meer sectoraal georiënteerd bedrijfschap 

deelgenomen. Dit gold met name een aantal gespecialiseerde organisaties van 

ondernemers op het gebied van de tuinbouw en de siergewassenteelt.  

                                                        

38 SER 525: Nota aan de wetgevingscommissie van de Stichting voor de Landbouw, 21 juli 1952.  
39 LBS 113: Brief van de Stichting voor de Landbouw aan de Nederlandse Heide Maatschappij, 15 

december 1952. 
40 LBS 112: Ontwerp algemene maatregel van bestuur tot instelling van een bedrijfsschap voor de 

landbouw, augustus 1951.  
41 LBS 112: Verslag vergadering Organisatie-Commissie, 9 november 1951. Vergelijk LBS 112: Opname 

van de zgn. landbouwambachten in het Landbouwschap, 15 november 1951; Enige punten met 

betrekking tot de al of niet opname van de landbouwambachten in het Landbouwschap, 20 

november 1951. 
42 LBS 112: Brief van de Federatie van verenigingen van loonbedrijven in land- en tuinbouw in 

Nederland aan de Stichting voor de Landbouw, 5 april 1951; Brief van de Federatie van 

landbouwwerktuigen exploiterende coöperaties aan de Stichting voor de Landbouw, 28 maart 1951. 
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De Sociaal-Economische Raad, die het advies van de Organisatie-Commissie 

officieel vaststelde, wilde hier niet aan tegemoet komen. Hij vond dat met ‘één 

bedrijfschap voor de gehele landbouw’ moest worden volstaan.43 Over de opname van 

selectie- en kweekbedrijven op het terrein van de tuinzaadteelt was de raad 

desondanks verdeeld. Een minderheid van raadsleden vond dit namelijk ‘zeer wel van 

de landbouw te scheiden groepen ondernemingen’.44 Bovendien was duidelijk dat de 

belangrijkste organisaties op dit terrein zelf niet onder het Landbouwschap wensten 

te vallen.  

Uit de nota van toelichting op het Instellingsbesluit bleek dat ook de ministers 

A.C. de Bruin (KVP) van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, S. Mansholt (PvdA) 

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, J. Zijlstra (KVP) van Economische 

Zaken en J. Suurhoff (PvdA) van Sociale Zaken en Volksgezondheid met deze gang 

van zaken veel moeite hadden. Zij gaven aan veel van de sectororganisaties als 

‘representatief’ voor het werkterrein van de afdelingen van het Landbouwschap te 

beschouwen en enkele van hen ‘zelfs bij uitsluiting voor haar sector representatief’. 45 

Of deze organisaties inderdaad ‘in ruime mate’ bij de samenstelling van de afdelingen 

betrokken zouden worden, viel echter nog te bezien. Over die samenstelling was in 

het Instellingsbesluit immers niets vastgelegd.  

Bij het proces van afbakening waren dus uiteenlopende actoren betrokken. 

Desondanks werd het veld van het Landbouwschap in hoofdzaak door de zes centrale 

landbouworganisaties geconstitueerd, die zich representatief achtten voor vrijwel alle 

landbouwsectoren - inclusief sectoren die buiten het Landbouwschap wilden blijven - 

en er zelfs in slaagden enkele aanpalende gebieden tot hun werkterrein te rekenen.  

3.1.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De afbakening van het veld van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk viel 

samen met zijn heroprichting. Deze heroprichting vond plaats gedurende de 

algemene ledenvergadering op 25 november 1946. Toen werd niet alleen besloten de 

in 1943 door de Duitse bezetter geliquideerde Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid nieuw leven in te blazen, maar veranderde ook zijn 

                                                        

43 LBS 112: Advies van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor de 

landbouw, 17 april 1953, p. 108.  
44 LBS 112: Advies van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor de 

landbouw, 17 april 1953, p. 110.  
45 LBS 112: Nota van Toelichting bij het Besluit van 16 februari, houdende instelling van een 

bedrijfschap voor de landbouw, p. 107.  
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naam en zijn ledenstructuur. Terwijl de naamswijziging verband hield met een 

wijziging van zijn werkterrein, duidde de nieuwe ledenstructuur op het streven meer 

vastomlijnde groepen te gaan vertegenwoordigen. 

Volgens zijn statuten uit 1933 was de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid actief op het terrein van het ‘maatschappelijk 

steunwezen’.46 Bij de heroprichting in 1946 bleek dat de leden de vereniging een 

nieuwe naam wilden geven, aangezien armenzorg en weldadigheid ‘een zoo 

onverkwikkelijke bijsmaak’ hadden.47 Zij associeerden deze begrippen met de 

verstrekking van geld en goederen, zoals huisraad en kleding. Naast deze ‘materiële’ 

zorg was gedurende het Interbellum de zogenaamde ‘immateriële zorg’ echter steeds 

belangrijker geworden.48 Volgens het bestuur van de vereniging waren dan ook vele 

nieuwe organisaties opgericht, die zich bezighielden met nieuwe vormen van 

maatschappelijk werk, zoals ‘kinderbescherming, meisjesbescherming, reclassering, 

zorg voor lichamelijk gebrekkigen en andere onvolwaardigen’, met tot gevolg dat de 

oude naam onvoldoende samenviel met het ‘enorme complex van de gespecialiseerde 

en gedifferentieerde armenzorg’ waarop de leden van de vereniging actief waren.49  

Tijdens de vergadering circuleerden diverse alternatieven voor een nieuwe 

naam. Het bestuur stelde ‘maatschappelijke zorg’ voor. Het merendeel van de leden 

was het daar echter niet mee eens. Zij droegen onder andere ‘sociale zorg’ en ‘sociaal 

werk’ als alternatief voor. Theoloog en jurist M. Molzer, directeur van de School voor 

Maatschappelijk Werk te Amsterdam, pleitte daarentegen voor het begrip 

‘maatschappelijk werk’, dat uiteindelijk met 48 tegen 31 stemmen door de leden werd 

aangenomen.  

Tijdens de algemene vergadering viel ook het besluit de ledenstructuur te 

wijzigen.50 De heroprichting ging samen met een sterke reductie van het 

ledenbestand. Tot aan 1946 waren behalve instellingen en organisaties van 

instellingen ook personen lid van de raad. In totaal telde de vereniging zodoende 

                                                        

46 NRMW 438: Gewijzigde Statuten van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 

Weldadigheid, 17 november 1933. 
47 NRMW 254: Verslag algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid, 25 november 1946. 
48 Waaldijk, Het Amerika der vrouw, p. 273-280. 
49 NRMW 438: Agenda en toelichting t.b.v. algemene ledenvergadering, 25 november 1946.  
50 Volgens L. Verplancke, ‘Op zoek naar samenhang’, p. 49, telde de raad in 1946 ongeveer 375 leden. 

Die constatering is incorrect. Dit aantal was de uitkomst van het op 25 november 1946 genomen 

besluit de ledenstructuur te wijzigen, dat van kracht werd door de in 1948 goedgekeurde statuten. 

Verplancke mist dus een belangrijk omslagpunt in de ontwikkeling van de vereniging.  
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ruim 700 leden.51 Volgens algemeen secretaris M. Tjeenk Willink was het echter 

‘volkomen ongeproportioneerd om aan een willekeurig individueel lid door 

toekenning van het stemrecht precies denzelfden invloed te geven als aan een 

instelling.’ Om die reden viel tijdens de algemene ledenvergadering op 25 november 

1946 het besluit personen een volwaardig lidmaatschap te ontzeggen.  

Het bestuur wilde eigenlijk dat de vereniging alleen nog uit ‘organisaties van 

instellingen voor maatschappelijk werk’ zou gaan bestaan, maar dat voornemen 

stuitte op hevig verzet van de leden. Het betekende namelijk dat voor lokale 

instellingen binnen de vereniging geen plaats meer was, tenzij aansluiting mogelijk 

was ‘bij een daarvoor geëigende centrale organisatie’.52 Dit lot zou onder andere de 

niet centraal georganiseerde katholieke instellingen treffen, reden waarom de 

vertegenwoordiger van de Hoofdraad St. Vincentiusvereeniging het bestuursvoorstel 

fel bekritiseerde. Een ander argument was dat het lidmaatschap van lokale 

instellingen de vereniging meer slagkracht gaf en een belangrijke bron van inkomsten 

vormde. Het aantal tegenargumenten was dermate groot dat het bestuur besloot het 

voorstel zonder stemming van de agenda af te voeren. 

De statuten uit 1948 onderscheidden aldus drie categorieën leden, namelijk 

‘rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties van instellingen voor maatschappelijk 

werk; andere rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen of overheidsorganen, die 

zich met maatschappelijk werk bezig houden; rechtspersoonlijkheid bezittende 

organisaties van maatschappelijk werkers’.53 Personen konden zich uitsluitend als 

‘begunstiger’ aanmelden. Als gevolg hiervan halveerde het ledenbestand. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 november 1946 kreeg de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk dus een nieuwe naam toegekend, die 

naar mening van de leden de inhoudelijke reikwijdte van het veld beter reflecteerde. 

Dat veld bleek vele verschillende werkvormen te omvatten. Bij de afbakening van zijn 

werkterrein volgde de vereniging de maatschappelijke ontwikkeling. Bij de 

afbakening van de groepen die hij vertegenwoordigde, probeerde het bestuur meer 

                                                        

51 Ik baseer dit aantal op NRMW 254: Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 24 mei 1948. Tijdens deze vergadering 

presenteerde de penningmeester de financiële jaarverslaglegging. Er bleek sprake van ruim 700 

contribuanten. Uit NRMW 438: Lijst van instellingen van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid, 22 februari 1940, blijkt dat zich hieronder ruim 350 instellingen 

bevonden.  
52 NRMW 254: Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid, 25 november 1946. 
53 NRMW 124: Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 13 november 

1948.  
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structuur aan te brengen door personen en lokale instellingen het lidmaatschap te 

ontzeggen ten gunste van landelijke organisaties van instellingen, maar door verzet 

van de leden behielden lokale instellingen het lidmaatschap. De in het bestuur 

vertegenwoordigde landelijke organisaties slaagden er in 1946 kortom niet in de 

vertegenwoordiging van het maatschappelijk werk naar zich toe te trekken.   

3.1.4 Raad voor de Kunst  

De Raad voor de Kunst had een wettelijke basis. In deze wet was vastgelegd wat zijn 

werkterrein was en welke groepen hij vertegenwoordigde. Hieraan voorafgaand was 

in 1947 door minister J. Gielen (KVP) van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

een voorlopige Raad voor de Kunst ingesteld, met een ietwat anders afgebakend veld. 

De eerste plannen voor een Raad voor de Kunst waren echter afkomstig van het 

kunstenaarsverzet. De door hen voorgestelde Raad voor de Kunst had niet alleen een 

buitengewoon omvangrijk werkterrein, maar kende ook een heel andere 

samenstelling dan de organen die in 1948 en 1955 tot stand kwamen. 

De eerste plannen voor een kunstraad waren afkomstig van het 

kunstenaarsverzet.54 Volgens deze plannen zou de raad zich behalve met film, theater 

en muziek ook gaan bezighouden met kunstonderwijs, radio, cultuurbescherming, 

het museumwezen en amateurkunst.55 Het kunstenaarsverzet richtte na de 

Bevrijding de Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars op, die onder 

andere tot doel had de instelling van een Raad voor de Kunst te bevorderen. Het 

contact met de regering verliep echter moeizaam.56  

Minister J. Gielen (KVP) van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen besloot 

in 1947 een voorlopige Raad voor de Kunst in te stellen, maar raadpleegde daarover 

nauwelijks de Federatie. De door Gielen ingestelde raad had een beperkt werkterrein, 

parallel aan de afdeling Kunsten van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen.57 Het kunstonderwijs, de radio en het museumwezen vielen 

daardoor niet onder zijn bevoegdheid.  

De voorlopige Raad voor de Kunst had volgens de regering tot doel 

‘noodzakelijke eenheid’ te brengen in de vele adviescolleges en overheidslichamen die 

een adviserende taak vervulden, op onder andere het terrein van 

                                                        

54 Smiers, Cultuur in Nederland; Mulder, Kunst in crisis en bezetting.  
55 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 35.  
56 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 132-139. 
57 OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van de definitieve Raad voor de Kunst, p. 10. Zie ook Bijlage A, p. 1.  
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subsidieverstrekking, het stimuleren van kunstuitingen en cultuurspreiding in 

binnen- en buitenland.58 Eenzelfde argument voerde minister J. Cals (KVP) van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het wetsontwerp voor de definitieve Raad 

voor de Kunst aan, dat hij op 5 december 1953 bij de Tweede Kamer indiende. 

Volgens Cals, die Gielen opvolgde in het Kabinet-Drees-Van Schaik, besloeg de 

voorlopige raad een dermate gevarieerd terrein, dat noodzakelijk was ‘de zaken 

zoveel mogelijk in haar onderling verband te zien’ en bij ‘het behandelen ener 

aangelegenheid op een bepaald gebied ook de mogelijke consequenties voor de 

overige gebieden van de kunst te overwegen’.59 Een permanente wettelijke basis lag 

daarom in de rede. 

De door Cals voorgestelde definitieve raad diende te adviseren ‘bij de 

vervulling van de taak, die de overheid had met betrekking tot ‘de muziek, de muziek-

dramatische kunst, de danskunst, het toneel, de letteren, de moderne beeldende 

kunsten, waaronder begrepen de gebonden kunsten en de bouwkunst, de filmkunst, 

de volkskunst en de aesthetische vorming van de jeugd’.60 De twee laatste 

onderwerpen ontbraken in Cals’ wetsvoorstel. Volgens Tweede Kamerlid J. Peters 

(KVP) behoorden ze vanwege hun bijdrage aan de ‘ontvankelijkheid in bredere lagen 

van het volk voor hogere uitingen van kunst’ echter tot het werkterrein van de Raad 

voor de Kunst.61 Zijn amendement werd met 39 tegen 25 stemmen aangenomen.62 

Ook bij de samenstelling van de Raad voor de Kunst hadden regering en 

parlement het laatste woord. Volgens het kunstenaarsverzet moesten kunstenaars de 

kern van de Raad voor de Kunst vormen, al bestond onenigheid over de vraag of 

daarbij het kunstenaarschap of de beroepsbeoefening centraal moest staan.63 

Hiernaast figureerden kunstlievende personen, zoals de afgevaardigden werden 

genoemd van onder andere museum-, toneel- en muziekdirecties en andere 

kunstbevorderende organisaties. Ook kwamen parlements- en 

regeringsvertegenwoordigers in de plannen voor, wat samenhing met de gedachte dat 

de raad het ‘algemeen volksbelang’ zou gaan dienen.64 

De samenstelling van de voorlopige Raad voor de Kunst week aanzienlijk af 

van de kunstenaarsplannen. Parlements- en regeringsvertegenwoordigers ontbraken, 

                                                        

58 TK 1947-1948, 600 VI 6, p. 43.  
59 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. 
60 TK 1953-1954, 3316, nr. 2.  
61 TK 1953-1954, 3316, nr. 13. Zie ook HTK 1953-1954: 2486-2487.  
62 HTK 1953-1954, p. 2531.  
63 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 36-41. 
64 Geciteerd bij Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 36. 
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terwijl kunstenaars er geen meerderheid in vormden. Bovendien waren 

vertegenwoordigers van het ‘kunstminnende publiek’ opgenomen.65  

De voorlopige Raad voor de Kunst stelde op eigen initiatief een commissie in 

om over de instelling van een definitief orgaan te adviseren. Deze commissie, waarin 

ook Federatiebestuurder Jhr. W. Sandberg zitting had, stelde voor dat de 

meerderheid van de leden uit kunstenaars zou gaan bestaan.66 Dit voorstelde keerde 

ook terug in het wetsontwerp van Cals, die voorstelde om de meerderheid van de 

leden te benoemen in ‘hun hoedanigheid van kunstenaar’.67 Hiernaast waren ‘andere 

kunstlievende personen’ lid, een categorie die ‘personen uit de sferen van het 

particuliere kunstleven en de overheid’ omvatte. Publieksvertegenwoordigers 

ontbraken. De zeggenschap over de kunsten ging in de definitieve Raad voor de 

Kunst dus over in handen van kunstenaars.  

Volgens Cals was het vanzelfsprekend dat de ‘taakbegrenzing de samenstelling 

van de Raad dien[de] te beïnvloeden’.68 Dit betekende dat hij de Raad voor de Kunst 

op 17 januari 1956 door middel van een besluit in afdelingen onderverdeelde. Deze 

afdelingen moesten de verschillende ‘vormen van kunstbeoefening’ of ‘takken van 

kunst’ reflecteren.69 Behalve een afdeling Algemene Zaken kende de Raad voor de 

Kunst zodoende een afdeling beeldende kunsten en bouwkunst, een afdeling 

filmkunst, een afdeling letteren, een afdeling muziek en een afdeling theater. Voor de 

volkskunst en de esthetische vorming van de jeugd besloot minister Cals geen aparte 

afdelingen in het leven te roepen.70 

Deze afdelingsstructuur week in één opzicht af van de indeling van de 

Voorlopige Raad voor de Kunst, waarin een afdeling letteren en toneel bestond. 

Omdat de gezamenlijke behandeling van beide kunstvormen ‘niet vruchtbaar’ bleek, 

stelde Cals naast een afdeling letteren ook een afdeling theater in, om zaken voor 

toneel en opera te behandelen.71 Ook danskunst werd hierin opgenomen. De 

danskunst was in de afdeling muziek en dans van de voorlopige raad namelijk 

onvoldoende tot haar recht gekomen. 

Het was dus vooral de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

die het veld afbakende, terwijl het parlement daarin nog een enkele wijziging 

                                                        

65 Geciteerd bij Oosterbaan Martinius, Schoonheid, kwaliteit, welzijn, p. 113.  
66 OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van de definitieve Raad voor de Kunst, p. 27.  
67 TK 1953-1954, 3316, nr. 2, p. 1.  
68 RvdK 1562: Nota van toelichting op besluit van 17 januari 1956, p. 82. 
69 RvdK 1562: Besluit van 17 januari 1956.  
70 HEK 1954-1955, p. 2196.  
71 RvdK 1562: Nota van toelichting op besluit van 17 januari 1956, p. 83.  
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aanbracht. De federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars 

Kunstenaarsorganisaties speelde een verwaarloosbare rol, omdat hij nog in 

oprichting was, maar bovenal omdat de Raad voor de Kunst geen beroepsgroepen 

maar meer omvattende artistieke disciplines vertegenwoordigde. Als gevolg van deze 

van bovenaf geconstitueerde afbakening reflecteerde het veld van de Raad in 

hoofdzaak de taak die de overheid op het terrein van de kunsten vervulde en de 

groepen waaraan die taak raakte. 

3.1.5 Bevindingen 

Hoe een veld af te bakenen? Bij de Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst bleek dit 

niet alleen een kwestie van grenzen trekken. In veel gevallen moest het te 

representeren veld nog ontwikkeld worden. Het was voorafgaand aan de instelling 

van de organen niet reeds aanwezig. Zo bleek het voor de afbakening van het veld van 

de Sociaal-Economische Raad nodig sociale en economische kwesties met elkaar in 

verband te brengen. Bovendien sprak niet vanzelf welke groepen daar zeggenschap 

over kregen. Het door de Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst 

gerepresenteerde veld werd kortom tijdens hun instelling geconstitueerd.  

Dit gebeurde bij elk van de organen aan de hand van verschillende aspecten. 

Twee uitersten vormden de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad 

voor de Kunst. Het werkterrein van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

reflecteerde de activiteit van zijn leden. Elk van die leden belichaamde daar een 

onderdeel van. Het werkterrein van de Raad voor de Kunst bleek daarentegen op het 

beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te zijn 

gebaseerd. Zijn samenstelling vormde van dit werkterrein een directe afgeleide. Dit 

verschil hing met het proces van afbakening samen. Bij de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk waren het immers de leden die over deze afbakening een 

besluit namen. De Raad voor de Kunst was daarentegen het product van wetgeving 

en ministeriële besluiten. Hier stonden politici dus aan het roer.  

Bij de afbakening van het veld van de Sociaal-Economische Raad speelden 

behalve opeenvolgende kabinetten ook de centrale ondernemers- en 

werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid een rol. Over de 

afbakening van het werkterrein waren de regeringspartijen het wel eens. De 

samenstelling van de raad was daarentegen politiek omstreden. De keuze om de 
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Sociaal-Economische Raad het bedrijfsleven te laten representeren, en daar enkel 

ondernemers en werknemers toe te rekenen, werd ook door de leden van de Stichting 

van de Arbeid beïnvloed. Het binnen deze stichting voorbereide wetsvoorstel vormde 

namelijk de basis voor de latere Wet op de bedrijfsorganisatie.  

De Wet op de bedrijfsorganisatie vormde in verschillende opzichten ook het 

kader voor de afbakening van het veld van het Landbouwschap. De nadere invulling 

van dat veld geschiedde in overleg tussen de zes centrale landbouworganisaties en de 

leden van de Organisatie-Commissie van de Sociaal-Economische Raad. Hoewel deze 

commissie enige aanpassingen deed, slaagden de landbouworganisatie erin een groot 

deel van hun wensen te realiseren. Dit kwam erop neer dat zij ten koste van vele 

sectororganisaties over vrijwel de gehele land- en tuinbouw de zeggenschap kregen.  

De afbakening van het veld was dus bij elk van de organen het product van 

andere actoren. Dat van de Raad voor de Kunst werd in hoofdzaak geconstitueerd 

door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, terwijl het veld daarin 

zelf nauwelijks participeerde. Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

stemden belanghebbenden zelf over het terrein dat zij wilden bestrijken en wie 

daarbij betrokken dienden te zijn. Bij beide organen lag het werkterrein daarbij in het 

verlengde van de vertegenwoordigde groepen.  

Dat was niet het geval bij de Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap. Hier weigerde een beperkt aantal centrale organisaties de 

vertegenwoordiging van het werkterrein met andere groepen belanghebbenden te 

delen. Bij het Landbouwschap kwamen deze groepen in een ondergeschikte positie 

terecht. Bij de Sociaal-Economische Raad raakten ze daarentegen buitengesloten. 

Met het werkterrein van de Sociaal-Economische Raad was bovendien iets bijzonders 

aan de hand, omdat het vanwege een potentieel uitdijend karakter aan het ‘algemeen’ 

raakte, dat wil zeggen aan de belangen van gehele bevolking als geheel. Dit was de 

voornaamste reden om in de raad ook onafhankelijke deskundigen te benoemen.  

3.2 Petrificatie  

Bleef de initiële afbakening tot 1980 gehandhaafd? Bij de Sociaal-Economische Raad, 

het Landbouwschap en de Raad voor de Kunst was dat inderdaad het geval, hoewel 

daaraan verschillende ontwikkelingen ten grondslag lagen. Bij de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk veranderde zowel de inhoudelijke reikwijdte van het 

werkterrein als de omvang van de groepen die hij representeerde. Uit deze paragraaf 

blijkt hoe en waarom dit gebeurde. 
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3.2.1 Sociaal-Economische Raad  

De afbakening van het veld van de Sociaal-Economische Raad raakte vanaf begin 

jaren zeventig omstreden. Pas begin jaren tachtig luwde de kritiek. Dit gebeurde 

nadat de Sociaal-Economische Raad na vele jaren van intern overleg een lijvig 

rapport publiceerde waarin zijn leden aangaven de initiële afbakening te handhaven. 

De Sociaal-Economische Raad adviseerde de minister van Sociale Zaken 

tweejaarlijks over zijn samenstelling. Organisaties die voor het lidmaatschap van de 

Sociaal-Economische Raad in aanmerking wilden komen, konden daartoe een 

verzoek aan de Organisatie-Commissie richten. In 1972 verzochten de 

Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen op deze wijze 

leden te mogen voordragen.72 Omdat deze organisaties belangen behartigden die in 

de raad niet waren vertegenwoordigd, ontstond discussie over de aanpassing van het 

door de Sociaal-Economische Raad gerepresenteerde veld. 

Volgens de Consumentenbond waren bij besluiten van de Raad direct of 

indirect consumentenbelangen in het geding. ‘De huidige samenstelling van de Raad 

biedt geen garantie, dat hieraan voldoende - laat staan specifieke - aandacht wordt 

besteed’, zo stelde de bond. Het consumentenbelang verdiende volgens hem ‘een 

eigen benadering’ en kon ‘niet zonder meer gelijkgesteld [...] worden met het 

algemeen belang of met een evenwicht tussen belangen van andere groeperingen’. De 

Nederlandse vereniging voor huisvrouwen, die haar verzoek met de 

Consumentenbond had afgestemd, voerde een soortgelijk argument aan.  

De raad reageerde met een 18 pagina’s tellend advies, waarin hij 

beargumenteerde geen consumentenvertegenwoordigers te willen opnemen. De raad 

was volgens zijn leden een organisatie van het bedrijfsleven en geen adviescollege 

voor het sociaal-economisch beleid, waarin alle belangrijke groeperingen van het 

maatschappelijke leven vertegenwoordigd behoorden te zijn.73 Dit advies werd 

opgevolgd door de minister van Sociale Zaken.  

Hiermee was de zaak was niet afgelopen, want ook de Tweede Kamer 

bemoeide zich ermee. Al in 1971 stelde Tweede Kamerlid E. Nypels (D’66) voor 

                                                        

72 SER 134: Brief van de Consumentenbond aan de Organisatie-Commissie, 19 april 1972; Brief van de 

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen aan de Organisatie-Commissie, 21 april 1972. Beide 

brieven zijn gepubliceerd als bijlage II en III in idem: Advies inzake de samenstelling van de 

Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode aanvangende op 1 april 1974, 16 maart 1973.  
73 SER 134: Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 

aanvangende op 1 april 1974, 16 maart 1973. 
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consumentenvertegenwoordigers in de Sociaal-Economische Raad op te nemen.74 

Minister B. Roolvink (ARP) van Sociale Zaken en Volksgezondheid gaf toen al aan dat 

de aanwezigheid van de kroonleden volstond om deze belangen te behartigen.75 Op 7 

december 1976 stelde Tweede Kamerlid A. Krosse (KVP) echter een motie op om de 

regering te verzoeken ook consumenten zelfstandig in de raad te laten 

vertegenwoordigen. Deze motie werd, met uitzondering van de leden van VVD, de 

Boerenpartij en een enkel ARP-lid, door alle Kamerleden ondersteund.76 Het 

kabinet-Van Agt I ondernam echter geen actie.  

De Sociaal-Economische Raad was intussen met intensief zelfonderzoek 

bezig.77 De kroonleden W. van der Grinten, Y. Scholten en A. Belinfante 

formuleerden gedurende dat onderzoek het beslissende argument tegen de opname 

van consumentenbelangen. De opname van deze belangen leidde er volgens hen toe 

dat ‘de consumentenvertegenwoordiger meepraat over onderwijsproblemen, waar 

zijn organisatie niet in geïnteresseerd is, en de milieurepresentant over 

volksgezondheid. En allen zouden meepraten en stemmen over zaken, waar zij geen 

van allen belang bij hebben, en dat is de grote meerderheid’.78 Dit argument keerde 

terug in Sociaal-Economische Raad. Taak, samenstelling en werkwijze, het rapport 

waarmee de raad in 1980 zijn bestaansrecht rechtvaardigde.79 De raad betoogde toen 

bovendien dat consumenten geen naast of tegenover het bedrijfsleven staande groep 

vormden. Consument was eigenlijk iedereen, ‘onverschillig of hij al dan niet tevens 

als producent [hetzij ondernemer, zelfstandige of werknemer] tot het beroeps- of 

bedrijfsleven’ behoorde.80 

Terwijl de raad van mening was dat consumenten geen zeggenschap over de 

belangen van het bedrijfsleven mochten hebben, mocht het bedrijfsleven zich dus wel 

over de belangen van consumenten beslissen, een gegeven dat de raad bagatelliseerde 

door aan te geven dat dit zelden voorkwam.81  

                                                        

74 Ik baseer onderstaande discussie deels op Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en 

werkwijze, p. 97- 100. 
75 HTK 1970-1971, p. 1699.  
76 HTK 1976-1977, p. 1847 en 2053-2055. 
77 SER 146: Taak van de Commissie onderzoek taak, werkwijze en samenstelling van de Raad, 19 

november 1973. 
78 SER 146: Nota van de leden Van der Grinten, Scholten en Belinfante, 3 juni 1975.  
79 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, Den Haag, p. 53-56. 
80 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, Den Haag, p. 53. 
81 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, Den Haag, p. 54. Zie ook SER 134: 

Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 

aanvangende op 1 april 1974, 16 maart 1973. 
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Een tweede kwestie met betrekking tot de afbakening van het veld was dat het 

bedrijfsleven van karakter was veranderd. De claim dat de Sociaal-Economische Raad 

het bedrijfsleven representeerde, moest daarom een nieuwe onderbouwing krijgen. 

Deze kwestie werd in eerste instantie door wetenschappers en kroonleden 

geagendeerd. Zo vond socioloog B. Peper het ‘nauwelijks voor bestrijding vatbaar dat 

het sociaal-economische leven in ruime zin maar gedeeltelijk zijn vertaling vindt in de 

vertegenwoordiging die we nu in de raad aantreffen’.82 Kroonlid W. Albeda meende 

dat de zogenaamde tertiaire sector en de vrije beroepen in de raad vertegenwoordigd 

dienden te zijn.83 

Dit soort kritiek werd binnen de raad uitgebreid bediscussieerd. Volgens de 

raad hadden bij de afbakening van het veld in 1950 zowel een economische als een 

arbeidsrechtelijke of sociale definitie van het bedrijfsleven een rol gespeeld.84 Binnen 

de economische definitie gold het bedrijfsleven vooral als productie-eenheid. De 

arbeidsrechtelijke definitie stelde daarentegen de arbeidsovereenkomst voorop, met 

name in ondernemingen met grote aantallen werknemers. Overheidsondernemingen 

en het vrije beroepsleven raakten hierdoor van vertegenwoordiging uitgesloten.  

Inmiddels vond de beoefening van sommige van vrije beroepen plaats in grote 

ondernemingen, zoals accountantskantoren en ingenieursbureaus, waardoor het 

onderscheid tussen beroeps- en bedrijfsleven was vervaagd. Ook was volgens de raad 

het aantal ‘zieken-, verpleeg- en bejaardeninrichtingen, omroepen, 

uitvoeringsorganen van sociale verzekeringen, wetenschappelijke researchinstituten, 

e.d. gegroeid’, met als gevolg een sterke uitbreiding van de non-profitsector.85 Tot 

slot signaleerde de raad dat ook de publieke sector in omvang was toegenomen. 

Terwijl de overheidsbedrijven die in deze sector opereerden niet waren aangesloten 

bij de ondernemersorganisaties die de leden van de Sociaal-Economische Raad 

benoemden, waren veel georganiseerde werknemers in deze sector lid van de 

vakbeweging. Qua representativiteit was de raad hierdoor discongruent geworden.86  

Toch zag de Sociaal-Economische Raad in deze ontwikkelingen geen reden om 

nieuwe groepen op te nemen. Het was volgens zijn leden niet nodig het bedrijfsleven 

‘zo scherp te omlijnen dat van iedere organisatie kan worden vastgesteld of zij wel of 

                                                        

82 SER 146: Bram Peper, Aantekening t.b.v. de Commissie taak, samenstelling en werkwijze, 9 januari 

1979. 
83 SER 146: Standpunt van prof.dr. W. Albeda inzake conceptadvies taak, samenstelling en werkwijze, 

1977. 
84 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, Den Haag, p. 50-51. Vergelijk Van 

Eijkern en Balkenstein, De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, p.65-67.  
85 Vergelijk Van Doorn, ‘De ongewisse toekomst’, p. 78-79.  
86 Van Doorn, ‘De ongewisse toekomst’, p. 79.  
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niet tot dat bedrijfsleven moet worden gerekend’.87 Dit zou namelijk aanleiding geven 

tot ‘eindeloze casuïstiek’ en zou ‘onvoldoende rekening houden met het feit dat de 

opvattingen over deze aangelegenheid aan voortdurende verandering onderhevig 

zijn’. 

Socioloog J.A.A. van Doorn schreef naar aanleiding van deze conclusie in 1981 

een kritisch stuk over de toekomst van de Sociaal-Economische Raad. De raad had 

volgens hem namelijk een keuze moeten maken, vóór of tegen de rol van toporgaan 

van het bedrijfsleven.88 De raad slaagde er evenwel in deze keuze uit de weg te gaan. 

Hoewel zich in de decennia tussen 1950 en 1980 ingrijpende veranderingen hadden 

voorgedaan, kozen de leden er doelbewust voor deze veranderingen terzijde te 

schuiven, met als belangrijkste bewering dat de betrokken ondernemers- en 

werknemersorganisaties representatief voor het gehele bedrijfsleven waren. Het 

Kabinet-Van Agt I, dat door de raad nadrukkelijk om een reactie was gevraagd, liet na 

hierover een standpunt in te nemen, omdat een herziening van de Sociaal-

Economische Raad niet belangrijk genoeg werd gevonden.89  

3.2.2 Landbouwschap 

Ook het Landbouwschap kreeg te maken met de vraag of de opname van 

consumentenvertegenwoordigers wenselijk was. Dit gebeurde eind jaren vijftig. 

Regering en parlement hadden toen namelijk bepaald dat enkele bedrijfsorganen 

voorzieningen moesten treffen om consumentenvertegenwoordigers over sommige 

besluiten te horen.90 Dit vraagstuk kreeg behalve uit academische hoek ook aandacht 

van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de PvdA, dat 

over de organisatorische behartiging van het consumentenbelang publiceerde.91 De 

verhouding van de belangen van het bedrijfsleven tot die van consumenten bleef met 

andere woorden ook na 1950 de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie achtervolgen. 

Voor de samenstelling van het Landbouwschap had dit echter geen consequenties.  

                                                        

87 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, Den Haag, p. 51. 
88 Van Zanden, Een klein land, p. 197-200.  
89 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 527-528. 
90 Voor deze geschiedenis zie Sociaal-Economische Raad, Advies inzake consumentenbelangen in het 

kader van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.  
91 Wiardi Beckman Stichting, De consument in de maatschappij: de organisatorische behartiging van 

het consumentenbelang, p. 20-39; Van Cleeff, ‘Agrarische productschappen en 

consumentenbelangen’; Snijders, ‘Organisatorische behartiging van consumentenbelangen’, 

Rijnvos, PBO en consument.  
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Een tweede ontwikkeling had met de vertegenwoordiging van 

landbouwsectoren te maken. In 1954 was het Landbouwschap in afdelingen was 

onderverdeeld. Zo kende het schap hoofdafdelingen voor de sectoren akkerbouw, 

veehouderij, tuinbouw, en siergewassen.92 Deze hoofdafdelingen waren vaak weer in 

afdelingen onderverdeeld. De hoofdafdeling Siergewassen bestond bijvoorbeeld uit 

de afdeling bloembollenteelt, de afdeling boomkwekerij en de afdeling 

bloemkwekerij. Hiernaast functioneerden enkele zelfstandige afdelingen, zoals de 

afdeling Pluimveehouderij, de afdeling Zaadteelt en de afdeling 

Landbouwambachten. In al deze afdelingen waren belanghebbenden 

vertegenwoordigd, alhoewel de meerderheid van de leden meestal door de centrale 

landbouworganisaties werd benoemd. 

In 1968 werd op initiatief van het bestuur van het Landbouwschap het 

instellingsbesluit gewijzigd. Hoewel deze wijziging primair diende om de 

bestuurssamenstelling te wijzigen, laaide hieraan voorafgaand ook de machtsstrijd 

tussen de sectororganisaties en de centrale landbouworganisaties weer op.93 Zo 

probeerde de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur de 

vertegenwoordiging van de bollenteelt van de hoofdafdeling Siergewassen naar het 

Productschap Siergewassen over te hevelen. Bollentelers identificeerden zich, mede 

omdat zij vaak ook handelaar waren, meer met de eigen productiekolom dan met 

ondernemingen uit andere landbouwsectoren. Ook de tuinbouworganisaties deden 

tevergeefs een poging de tuinbouw alsnog los te weken uit het Landbouwschap.  

Uit de wijziging van het instellingsbesluit kwam bovendien nog een tweede 

probleem naar voren, want de afdeling Zaadteelt moest worden opgeheven.94 De 

Nederlandse vereniging voor de teelt van en de handel in tuin- en bloemzaden 

weigerde stelselmatige leden voor deze afdeling aan te bevelen, met als gevolg dat de 

sector in de afdeling Zaadteelt niet vertegenwoordigd was. Voorafgaand aan de 

instelling van het Landbouwschap had de vereniging reeds geprobeerd de zaadteelt 

buiten het Landbouwschap te houden. Toen zelfs bemiddeling van minister A. de 

Bruijn (KVP) voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en minister S. Mansholt 

                                                        

92 LBS 112: Besluit van 16 februari, houdende instelling van een bedrijfsschap voor de landbouw, p. 

103.  
93 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 202.  
94 LBS 117: Koninklijk Besluit van 23 augustus 1968, houdende wijziging van het Instellingsbesluit 

Landbouwschap. Vergelijk SER 819: Advies inzake de bestuurssamenstelling van het 

Landbouwschap en inzake een tweetal wijzigingen van het instellingsbesluit Landbouwschap, 15 

maart 1968. 
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(PvdA) van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening niet bleek te helpen, weigerde 

de vereniging mee te werken aan het Landbouwschap.95   

Ook het Landbouwschap kreeg met de opkomst van nieuwe belangen te 

maken. Volgens het jaarverslag van 1972 leidde ‘de toegenomen waardering voor 

natuur, landschap en recreatie […] tot grote belangstelling voor het platteland’ met 

als gevolg ‘nieuwe aanspraken op een belangrijk deel van de ruimte, die in hoofdzaak 

nog agrarisch wordt benut’.96 Tevens was sprake van een ‘intensieve discussie […] 

over de economische, milieuhygiënische, planologische, veterinaire en zelfs ethische 

aspecten van de zo sterk expanderende intensieve veehouderij’. Een jaar later 

constateerde het Bestuur van het Landbouwschap dat ‘weer veel aandacht [moest] 

worden besteed aan de plaats van de Nederlandse landbouw in het landschap en het 

milieu’.97 De aanspraken op landbouwgrond en de milieuproblematiek van de 

landbouw breidden zich dat decennium steeds verder uit; ‘de landbouw [kreeg] te 

maken met steeds meer aspecten van het maatschappelijke leven’.98  

Toch leidden deze aanspraken niet of nauwelijks tot kritiek op het veld dat het 

Landbouwschap vertegenwoordigde. Dat was opvallend, want het jaar waarin het 

Landbouwschap voor het eerst over nieuwe aanspraken op het ruimtegebruik schreef, 

viel bijvoorbeeld samen met de oprichting van Vereniging Milieudefensie en de 

Stichting Natuur en Milieu, de twee belangrijkste naoorlogse milieuorganisaties.99 De 

verklaring voor deze ontwikkelingen ligt deels in het Instellingsbesluit van het 

Landbouwschap, dat bepaalde dat het Landbouwschap was ingesteld voor 

landbouwondernemingen. Deze bepaling liet weinig ruimte voor de opname van 

groepen die niet aan deze ondernemingen of de uitoefening van landbouw waren 

gelieerd. In het instellingsbesluit ontbrak bovendien een procedure om de 

samenstelling van het Landbouwschap te wijzigen. Het door het Landbouwschap 

vertegenwoordigde veld bleef gelijk, omdat de zes centrale landbouworganisaties 

daar geen verandering in wilden aanbrengen.  

                                                        

95 LBS 113: Brief van de minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aan de Stichting voor de Landbouw, 14 september 1953. 
96 LBS 91: Jaarverslag 1972.  
97 LBS 91: Jaarverslag 1973, p. 7.  
98 LBS 91: Jaarverslag 1980. Vergelijk Van der Woude, ‘Het Boerenbolwerk’, p. 60. 
99 Voor de geschiedenis van beide organisaties zie Cramer, De groene golf, p. 42, 45, 53-58 en Van 

Noort, Bevlogen bewegingen, p. 213-219.  
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3.2.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk bakende daarentegen tweemaal 

opnieuw het gerepresenteerde veld af. In 1956 veranderde als gevolg daarvan 

uitsluitend de samenstelling. In 1967 vond niet alleen een verbreding van het 

werkterrein plaats, maar werden ook nieuwe groepen opgenomen. 

In 1952 werd de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk met de oprichting 

van het ministerie van Maatschappelijk Werk geconfronteerd. De totstandkoming 

van dit ministerie was volgens het bestuur van de raad prematuur en 

problematisch.100 De raad beschouwde het ministerie bovendien als een bedreiging 

van zijn voortbestaan, omdat duidelijk was dat het zich op zijn werkterrein zou gaan 

begeven.101 Dit betekende dat de raad zich voortaan behalve tot het veld dat hij 

representeerde ook tot het ministerie moest gaan verhouden. De vraag was hoe. 

Minister F. van Thiel (KVP) van Maatschappelijk Werk gaf al snel aan dat hij 

een adviescollege wilde instellen. Hij dacht daarbij aan een college samengesteld uit 

levensbeschouwelijke organisaties.102 Het bestuur van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk besloot hierop te onderzoeken of de vereniging dat 

adviescollege kon worden. Dit plan stuitte echter op weerstand van de in de raad 

vertegenwoordigde levensbeschouwelijke organisaties. Zij voelden zich door de raad 

namelijk onvoldoende gerepresenteerd.103 

Dit had twee redenen. Ten eerste waren niet alle levensbeschouwelijke 

organisaties in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd, terwijl dat bestuur alle 

belangrijke beslissingen nam en naar buiten toe de vereniging vertegenwoordigde. 

Ten tweede moesten de vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke organisaties 

de macht delen met vertegenwoordigers van ‘territoriale’ overheidsorganisaties en 

gespecialiseerde ‘functionele’ organisaties voor maatschappelijk werk.  

Om uit deze impasse te geraken probeerde het secretariaat het 

maatschappelijk werk zo precies mogelijk af te bakenen.104 Er werd een ‘uitvoerig 

structuur-onderzoek’ gedaan, waarbij getracht werd ‘een begripsomschrijving en een 

                                                        

100 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 257.  
101 NRMW 255: Het ministerie van maatschappelijk werk en de organisatie van het particulier 

initiatief, 12 november 1953. 
102 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 258-261. 
103 De Nationale Raad bestond op dat moment uit een verenigingsraad, die eenmaal per jaar bijeen 

kwam, een bestuur dat sporadisch vergaderde, en een dagelijks bestuur dat feitelijk de koers van de 

vereniging bepaalde.  
104 NRMW 211: Het maatschappelijk werk in Nederland, januari 1956.  
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terreinafbakening van het maatschappelijk werk te geven’.105 Dit mislukte. Bij gebrek 

aan een scherpe afbakening van het maatschappelijk werk reorganiseerde de raad 

daarop zijn ledenstructuur. Van belang was volgens het bestuur niet het geven van 

‘een theoretisch waterdichte definitie, maar een concrete inventarisatie van de 

landelijke instellingen’. Op basis van deze inventarisatie kwam in 1956 in een 

ingrijpend reorganisatievoorstel tot stand. De levensbeschouwelijke organisaties 

zouden daarbij in de raad de boventoon gaan voeren. Overheidsorganisaties kregen 

nog slechts een adviserende stem en lokale instellingen werd het lidmaatschap van de 

raad ontzegd. De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk zou dan ook 

voortaan Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk moeten gaan heten, naar de 

nationale organisaties die daarin zitting hadden.  

De bedoeling van het voorstel was helder. Het maatschappelijk werk moest als 

‘een eenheid’ worden gezien en georganiseerd. Dit hield volgens algemeen secretaris 

M. Tjeenk Willink in dat ‘het maatschappelijk werk in totaal vóór alles moet worden 

bepaald vanuit het algemeen maatschappelijk werk’.106 Omdat de 

levensbeschouwelijke organisaties claimden het algemeen maatschappelijk werk te 

vertegenwoordigen, kenschetste bestuurslid H.P. Cloeck de uitkomst van de 

reorganisatie daarom als een ‘Confessionele Raad van Maatschappelijk Werk’.107  

Op 19 oktober 1956 werd het voorstel met een zeer kleine meerderheid van 

stemmen aanvaard. Als gevolg van dit besluit waren overheidsinstellingen niet langer 

in de raad vertegenwoordigd. Ook lokale instellingen verdwenen. De 

vertegenwoordiging van het maatschappelijk werk was vanaf 1956 voorbehouden aan 

landelijke levensbeschouwelijke organisaties en gespecialiseerde functionele 

organisaties voor maatschappelijk werk.  

In 1967 besloot de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk nogmaals het 

door hem vertegenwoordigde veld aan te passen. Deze verandering kreeg vorm door 

een statutenwijziging, die wederom resulteerde in een nieuwe naam voor de 

vereniging: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn.108  

Ogenschijnlijk had deze aanpassing met structuurproblemen op het terrein 

van het maatschappelijk werk te maken. Begin jaren zestig organiseerde 

raadsvoorzitter Prof. dr. R. Schippers, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit 

                                                        

105 NRMW 255: Nota aan de leden van het algemeen bestuur betreffende de reorganisatie van de 

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 2. 
106 NRMW 255: Nota aan de leden van het algemeen bestuur betreffende de reorganisatie van de 

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 4.  
107 Geciteerd in Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 271.  
108 NRMW 124: Statuten van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 20 februari 1967. 
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en tevens voorzitter van de Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid, een 

aantal bijeenkomsten over de vraag of het maatschappelijk werk anders afgebakend 

moest gaan worden.109 Daarbij waren behalve raadsleden ook ambtenaren en 

vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanwezig. Een 

terugkerende gespreksonderwerp tijdens deze bijeenkomsten was de ‘interrelatie’ en 

‘interdependentie’ van het persoonlijk welzijn en het welzijn van de samenleving.110  

Een meer omvattend werkterrein kon binnen het bestuur van de vereniging 

aanvankelijk op weinig steun rekenen. Het begrip ‘maatschappelijk welzijn’ kon 

namelijk ‘zo ruim worden geïnterpreteerd, dat het vooralsnog in andere sectoren 

weerstand zal wekken’.111 In 1967 viel echter alsnog het besluit het werkterrein van de 

vereniging uit te breiden en behalve het maatschappelijk werk ook het zogenaamde 

maatschappelijk opbouwwerk tot haar werkterrein te gaan rekenen.112  

Voor de behandeling hiervan richtte de raad een tweetal secties op. De ‘sectie 

sociale dienstverlening en maatschappelijk werk’ hield zich bezig met ‘het geheel aan 

voorzieningen [...] dat personen en groeperingen in staat stelt op een meer 

bevredigende wijze deel te nemen aan de samenleving’, de sectie 

samenlevingsopbouw en maatschappelijk opbouwwerk met het ‘scala van activiteiten, 

die gericht zijn op het verbeteren van de sociale omgeving van de mens’.113  

Deze twee secties reflecteerden de organisatiestructuur van het ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dat in 1965 het ministerie van 

Maatschappelijk Werk opvolgde.114 Ze kwamen namelijk grotendeels overeen met de 

directies van het Directoraat-generaal van de maatschappelijke ontwikkeling. Het 

initiatief het werkterrein uit te breiden kwam hier dus niet voort uit het feit dat zich 

nieuwe organisaties voor maatschappelijk werk roerden. Het had daarentegen met de 

ontwikkeling van nieuw overheidsbeleid te maken, waarmee de raad in de pas wilde 

blijven.115 

                                                        

109 NRMW 121: Résumé gesprek over een aantal structuurproblemen op het terrein van het 

maatschappelijk werk, 17 december 1962. Vergelijk idem, 22 januari 1963 en 11 maart 1963.  
110 NRMW 121: Résumé gesprek over een aantal structuurproblemen op het terrein van het 

maatschappelijk werk, 17 december 1962. 
111 NRMW 121: Notulen vergadering Bestuursraad, 25 juni 1964. Vergelijk idem: Aan de leden van de 

Bestuursraad, 19 februari 1964. 
112 NRMW 124: Statuten van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 20 februari 1967. 
113 NRMW 89: Episode. 
114 Dit leid ik af uit het organisatieschema van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk. Zie hiervoor De Haan en Duyvendak, In het hart van de verzorgingsstaat, p. 378. Zie ook 

idem, p. 70.  
115 Peper, Vorming van welzijnsbeleid, p. 127. 
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De uitbreiding van het werkterrein van de vereniging ging gepaard met de 

opname van organisaties die de belangen van de land- en tuinbouw, het bedrijfsleven, 

de volksgezondheid en de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigden.116 Ook 

deze organisaties waren bij het maatschappelijk opbouwwerk betrokken, zo was de 

gedachte. Aanvankelijk wilde de raad deze organisaties slechts een adviserende 

functie toebedelen.117 Toen zij hiertegen protesteerden ging hij alsnog overstag door 

hen een min of meer volwaardig lidmaatschap aan te bieden. 

Na 1946 ontwikkelde de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk zich dus 

tot een orgaan dat landelijk georganiseerde instellingen ging vertegenwoordigen, 

hoewel zijn werkterrein een diffuus karakter behield. In 1954 vond in reactie op de 

oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk bovendien een sterke 

inperking plaats van de groepen die de raad vertegenwoordigde. Toen de centrale 

overheid zich halverwege de jaren zestig ook met samenlevingsopbouw begon in te 

laten, verbreedde de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk zijn werkterrein 

naar maatschappelijk opbouwwerk en maatschappelijk welzijn - een vrijwel alles 

omvattend veld dat de opname van vele nieuwe groepen noodzakelijk maakte. 

3.2.4 Raad voor de Kunst 

Ook binnen de Raad voor de Kunst vond vanaf eind jaren zestig een discussie plaats 

over de uitbreiding van zijn werkterrein. Deze discussie raakte in een 

stroomversnelling toen minister M. Klompé (KVP) van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk toezegde de Wet op de Raad voor de Kunst te herzien, met als 

doel de Raad voor de Kunst te hervormen. Over het functioneren van de Raad voor de 

Kunst bestond namelijk al vanaf begin 1960 onvrede bij met name kunstenaars en de 

leden van de raad. Begin jaren zeventig sneuvelde intern echter al het plan het 

werkterrein van de Raad te verbreden. In de ‘Nieuwe bepalingen betreffende de Raad 

voor de Kunst’ van minister van H. van Doorn (PPR) keerde dit voorstel dan ook niet 

terug, met als gevolg dat na de wetswijziging van 1977 alles bij het oude bleef. 

De uitbreiding van het werkterrein kwam voor het eerst ter sprake in de 

afdeling Beeldende kunsten en bouwkunst. Volgens de leden van deze afdeling moest 

de Raad voor de Kunst bevorderen dat ‘de sociale functie van de kunst als van 

wezenlijke betekenis voor het menselijke bestaan wordt ervaren zowel door de 

                                                        

116 NRMW 124: Statuten Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 mei 1969. 
117 NRMW 121: Verslag bespreking dagelijks bestuur met NVV, KNV en CNV, 11 februari 1965. 
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kunstenaar als door de maatschappij, waarvan ook de kunstenaar deel uitmaakt’.118 

Zij wilden dat de kunst en de kunstenaar een grotere rol in de samenleving zouden 

gaan spelen.  

Deze gedachtegang vond weerklank bij de leden van het dagelijks bestuur van 

de Raad voor de Kunst. Zo meende secretaris J. van Riemsdijk dat het ‘eiland wat de 

kunst heet te zijn, [...] aangebouwd [diende te] worden aan het continent van de 

sociaal-culturele maatschappij’.119 Samen met de in 1965 aangetreden voorzitter prof. 

Ph.J. Idenburg stelde hij een plan op om het frustrerende isolement van de kunsten 

te doorbreken.120 Idenburg wilde namelijk ‘de raad, bij wet, een bredere taak en een 

redelijke mate van autonomie [...] geven, waardoor mede het sociaal-culturele werk 

tot zijn ressort zou gaan behoren’.121 Dit leidde tot het voorstel de Raad voor de Kunst 

om te vormen tot een Sociaal-Culturele Raad of een Nationale Raad voor Culturele 

Zaken.122  

Minister M. Klompé (KVP) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

voelde hier weinig voor. Het leek haar niet efficiënt ‘dat alles op een hoop [werd] 

geveegd’.123 Toen zij onder druk van het kunstenaarsprotest in 1969 besloot de Raad 

voor de Kunst te hervormen, kregen de plannen voor de instelling van een orgaan 

met een bredere werkingssfeer desondanks een kans.124 In 1971 bleek echter al dat 

deze plannen niet levensvatbaar waren. 

De commissie-Koopmans, door minister Klompé ingesteld om de herziening 

van de Wet op de Raad voor de Kunst voor te bereiden, handhaafde in zijn rapport de 

opvatting dat kunst en kunstbeleid ‘breder en dieper [moesten] kunnen inwerken op 

andere sectoren van samenleving en beleid’.125 Voor een raad voor de cultuur vond de 

commissie het echter nog te vroeg. Pas wanneer het kunstbeleid onderdeel zou 

worden van een geïntegreerd cultuurbeleid zou de nieuwe raad ‘als afdeling moeten 

                                                        

118 Naar deze discussie binnen de afdeling Beeldende kunst en bouwkunst werd verwezen in RvdK 

1577: Notulen Dagelijkse Raad, 7 november 1968. 
119 RvdK 1577: Notulen Dagelijkse Raad, 19 november 1968. 
120 RvdK 1577: Plan "La Fermette", 4 november 1968. De naam van dit plan verwees naar het Franse 

buitenhuis van voorzitter Idenburg. In Aantekeningen van de winterdag geeft Idenburg aan dat het 

plan daar was ontstaan.  
121 RvdK 1577: Het structurele karakter van het culturele werk: tien gedachten en vragen, ongedateerd. 

Vergelijk Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 117. 
122 RvdK 1577: Nota Kunstbeleid. 
123 RvdK 1577: Verslag van de audiëntie van de Raad voor de Kunst bij de Minister van CRM, 5 

december 1968. Zie ook De Haan en Duyvendak (red.), In het hart van de verzorgingsstaat, p. 145. 
124 Voor het kunstenaarsprotest zie Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 294-297; De Haan en 

Duyvendak (red.), In het hart van de verzorgingsstaat, p. 141-143; Oosterbaan Martinius, 

Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 119. 
125 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 16.  
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kunnen opgaan in een raad voor de cultuur’. Wel was de commissie van mening dat 

‘creativiteitsbevordering’ en ‘de omroepen’ binnen de raad onvoldoende tot hun recht 

waren gekomen.126 

De Raad voor de Kunst nam dit advies ongewijzigd over, wat enigszins 

verbazend was gezien de eerdere uitbreidingsplannen. Hij stelde in zijn advies aan de 

minister dat de voorgestelde aanpassing van het veld ‘niet opportuun’ en ‘te groot’ 

was.127 Deze omslag had te maken met het feit dat de belangen van de kunstwereld te 

zeer verwaarloosd zouden worden, als de aandacht naar een veel breder veld werd 

verschoven.128 Een dergelijke verbreding stond ook op gespannen voet met de idealen 

van de Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars, die voor de kunst een 

groter maatschappelijk belang zag weggelegd, maar dat belang alleen wilde dienen 

wanneer kunstenaars daar voldoende zeggenschap over behielden. Kunstenaars 

bepleitten daarom het werkterrein van de Raad voor de Kunst te handhaven.  

De geringe bereidheid de Raad voor de Kunst ingrijpend te hervormen, valt 

ook in meer politiek-ideologische termen te verklaren. Al voor het aantreden van het 

Kabinet-Den Uyl in 1973 was in progressieve kringen een verwijdering ontstaan 

tussen professionele kunstenaars en het milieu van sociaal-democratische politici.129 

Beiden wilden het kunstbeleid vanuit een op ‘vernieuwing’ gerichte 

gemeenschapsgedachte veranderen. Naarmate duidelijk werd wat daarvan de 

praktische consequenties waren, bleek dat daarover flinke interpretatieverschillen 

bestonden. Terwijl sociaal-democratische politici voornemens waren de samenleving 

te vernieuwen, wilden kunstenaars hun invloedsfeer uitbreiden omdat zij zichzelf als 

de belangrijkste vernieuwers beschouwden.  

De met name door de KVP, de PvdA en later ook door de PPR voorgestane 

koppeling tussen kunstbeleid en welzijnsbeleid kwam bovendien van liberale zijde 

onder druk te staan. In liberale kring werd namelijk van oudsher een grote nadruk op 

de autonomie van de kunsten gelegd.130 Voorzitter Idenburg, die binnen en buiten de 

PvdA als pleitbezorger van een actieve cultuurpolitiek gold, kwam daardoor binnen 

de raad in toenemende mate in een isolement te verkeren.  

                                                        

126 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 18-

19.  
127 RvdK 1579: Advies aan de minister van CRM over het rapport van de commissie tot herziening van 

de Wet op de Raad voor de Kunst, 12 november 1971. 
128 Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p.121-122.  
129 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 294, 302.  
130 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 309-310.  
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Idenburg trad in 1972 gedesillusioneerd af. Minister Van Doorn bleef tijdens 

de parlementaire behandeling van de Wet op de Raad voor de kunst in 1976 het 

overgangskarakter van de nieuwe bepalingen benadrukken. De leden van de PvdA 

beklemtoonden dat de Raad voor de Kunst een ‘verschraald bestaan’ zou blijven 

leiden zonder ‘organisatorische infrastructuur voor het cultuurbeleid als onderdeel 

van het totale welzijnsbeleid’.131 Maar de strijd was inmiddels gestreden - de nieuwe 

Wet op de Raad voor de Kunst werd met algemene stemmen aanvaard. 

3.2.5 Bevindingen 

De afbakening van het door de organen gerepresenteerde veld kwam in de periode tot 

1980 ter discussie te staan. De aanleiding daarvoor liep echter nogal uiteen. Bij de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst had dit 

voornamelijk met departementsvorming en de ontplooiing van nieuwe 

beleidsinitiatieven te maken. De redenen om de afbakening van het veld te 

heroverwegen, waren hier dus primair gelieerd aan de ontwikkeling van de staat. 

De Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap hadden daarentegen 

met nieuw opkomende belangen te maken, zoals milieu, woningbouw of recreatie, of 

met het consumentenbelang, dat na afloop van de Tweede Wereldoorlog gaandeweg 

een bredere invulling kreeg. Deze belangen werden behalve door opkomende 

belangenorganisaties ook door politici behartigd, waarbij woordvoerders van nieuwe 

politieke partijen als D’66 voorop liepen. Bij de Sociaal-Economische Raad kwam 

hier nog bij dat de grenzen van het bedrijfsleven vervaagden, onder andere als gevolg 

van de uitbreiding van de verzorgingsstaat. Het waren hier dus eerder 

ontwikkelingen in het veld die tot de vraag leidden of de organen nog de juiste 

omgrenzing hadden. 

Toch leidden dit soort ontwikkelingen nauwelijks tot aanpassingen. Alleen bij 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk vond tweemaal een ingrijpende 

verandering plaats. Na de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk 

viel het besluit lokale instellingen en overheidsorganisaties uit te sluiten van het 

raadslidmaatschap. Het door het ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk ontwikkelde beleid op het terrein van het maatschappelijk 

opbouwwerk bracht de vereniging tot een sterke uitbreiding van zijn werkterrein, wat 

gepaard ging met de opname van boeren, werknemers, culturele organisaties en 

                                                        

131 TK 1975-1976, 13 035, nr. 5, p. 2-3. Vergelijk TK 1975-1976, 13 035, nr. 6, p. 3. 
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instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Hiermee wilde de Nationale raad 

voor Maatschappelijk Werk voorkomen dat de regering eenzijdig het welzijn van de 

samenleving zou gaan bevorderen. 

De afbakening van het door de Sociaal-Economische Raad, het 

Landbouwschap en de Raad voor de Kunst gerepresenteerde veld bleef min of meer 

identiek. Tussen de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap enerzijds en 

de Raad voor de Kunst anderzijds bestond echter een belangrijk verschil. Dit verschil 

had te maken met de wijze waarop de afbakening van het veld gehandhaafd bleef.  

Hoewel kunstenaarsorganisaties zich verzetten tegen het plan een Sociaal-

Culturele Raad in te stellen, liep dit voornemen uiteindelijk stuk op de onwil van 

regering en parlement om een orgaan met een breder werkterrein in te stellen. 

Regering en parlement hadden dus het laatste woord over wie en wat de Raad voor de 

Kunst vertegenwoordigde. Dat lag anders bij de Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap.  

De Sociaal-Economische Raad diende de minister van Sociale Zaken 

tweejaarlijks over zijn samenstelling te adviseren. Op dat moment kon dus ook de 

afbakening van het door hem vertegenwoordigde veld worden bijgesteld. Door deze 

procedure hadden de leden van de Sociaal-Economische Raad een belangrijke stem 

bij de selectie van de door de raad vertegenwoordigde groepen. Zodoende 

behandelden zij omzichtig elk argument tot verandering, om vervolgens te 

concluderen dat de afbakening van het veld beter gehandhaafd kon blijven. Met het 

rapport Taak, samenstelling en werkwijze bevestigden zij zonder tegenspraak van de 

regering hun zeggenschap over onderwerpen die aan de belangen van vele niet-

vertegenwoordigde groepen raakten. In de raad dienden volgens de raadsleden 

uitsluitend ondernemers en werkgevers vertegenwoordigd te zijn.  

Het Landbouwschap kende afgezien van de instellingsprocedure geen 

gelegenheid om de afbakening van het veld te opnieuw te onderzoeken. Afgezien van 

het bredere debat over de opname van consumentenvertegenwoordigers in 

bedrijfsorganen, kwam deze afbakening dus niet expliciet ter discussie te staan, 

hoewel het veld door de opkomst van nieuwe belangen intussen wel flink in beweging 

was geraakt. Hierdoor slaagden de bestuurders van het Landbouwschap er zonder al 

te veel moeite hun centrale positie in het Landbouwschap te behouden.  

Hoewel de afbakening van het veld van de Raad voor de Kunst, het 

Landbouwschap en de Sociaal-Economische Raad tot aan 1980 nauwelijks 

veranderde, lagen daaraan dus zeer uiteenlopende ontwikkelingen ten grondslag. 

Deze ontwikkelingen hadden bovendien een deels tegengesteld effect. Bij de Raad 
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voor de Kunst bleef de verhouding tussen het werkterrein en de vertegenwoordigde 

groepen in grote lijnen hetzelfde, omdat zich nauwelijks nieuwe belangen 

aandienden. Bij de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap werd de reeds 

bestaande kloof tussen hun werkterrein en de vertegenwoordigde groepen 

daarentegen groter, omdat nu ook nieuwe belangen werden buitengesloten. Er vond 

een proces plaats van petrificatie, waarbij de initiële afbakening ondanks 

maatschappelijke verandering gehandhaafd bleef.     

3.3 Eindbeeld: versplintering en verbreding 

De afbakening van het veld ontwikkelde zich vanaf 1980 langs dezelfde lijnen, hoewel 

zich een aantal ingrijpende veranderingen voordeed. De Sociaal-Economische Raad 

en het Landbouwschap handhaafden ook nu weer de grens waarlangs het door hen 

gerepresenteerde veld in eerste instantie was afgebakend. Het Landbouwschap ging 

in 1995 echter ten onder aan de totstandkoming van LTO-Nederland, die eveneens 

claimde de land- en tuinbouw te representeren. De ontwikkeling van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst werd daarentegen sterk 

beïnvloed door overheidsbeleid. Het door de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk gerepresenteerde veld werd door de regering drastisch hervormd, waarna de 

vereniging en haar leden in 1989 hun subsidie kwijtraakten en zij het veld niet langer 

konden vertegenwoordigen. De Raad voor de Kunst fuseerde in 1995 met enkele 

andere adviescolleges tot de Raad voor Cultuur, daartoe gedwongen door 

overheidsbezuinigingen en de sanering van het adviesstelsel. In deze Raad voor 

Cultuur waren geen kunstenaars en instellingen meer vertegenwoordigd. 

In 1993 wilden de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Welzijnssector 

en de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden samen een lid benoemen in de 

Sociaal-Economische Raad, wat leidde tot heropleving van het debat over de 

vertegenwoordiging van ondernemers uit de tertiaire sector.132 Volgens een interne 

nota was het door het groeiend aandeel van de gesubsidieerde en gepremieerde 

sector in de economie steeds lastiger geworden de raad als een ‘sector-overstijgend, 

nationaal orgaan’ te beschouwen. In plaats daarvan ontwikkelde hij zich meer en 

                                                        

132 Brief van de Federatie van Werkgeversverenigingen en de Vereniging voor Nederlandse 

Bejaardenoorden aan de Sociaal-Economische Raad, 5 november 1993. Beide brieven zijn 

opgenomen in Sociaal-Economische Raad, Samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1994 - 

1 april 1996, p. 43-46. 
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meer tot een ‘advies- en overlegorgaan van en voor de marktsector’.133 In Taak, 

samenstelling en werkwijze van de Raad herbeschouwd werkte het dagelijks bestuur 

deze gedachtegang verder uit.134 Maar evenals in 1980 bleef een duidelijke 

positiebepaling achterwege. Als oplossing werd bepleit dat de ‘betrokken organisaties 

[...] in beginsel zelf [bepalen] wat op een gegeven moment onder het bedrijfsleven 

dient te worden verstaan’.135 Ook nu weer bepaalden de zittende leden van de 

Sociaal-Economische Raad hoe zij het veld omschreven, met als  gevolg dat zij nog 

niet vertegenwoordigde groepen de toegang tot het lidmaatschap ontzegden.136 

Rond 1990 laaide ook de discussie over de vertegenwoordiging van de land- en 

tuinbouw weer op. Door de meer offensieve rol die het bestuur was gaan spelen ten 

opzichte van de milieuproblematiek, ontstond onvrede over het functioneren van het 

Landbouwschap.137 Mede onder druk van boze akkerbouwers, die enkele weken het 

gebouw van het Landbouwschap bezetten, besloot het bestuur evenals in de jaren 

zestig de positie van het Landbouwschap te laten onderzoeken. Ditmaal gebeurde dat 

echter door een onafhankelijke instantie, namelijk onderzoeksbureau Rijnconsult. 

Rijnconsult stelde tevergeefs voor om consumentenvertegenwoordigers in het 

bestuur op te nemen.138 Een interne stuurgroep van het Landbouwschap beraadde 

zich in plaats daarvan op enkele marginale aanpassingen in de wijze waarop de 

landbouw in het Landbouwschap was afgebakend. Enkele kleine brancheorganisaties 

wilden namelijk graag onder de werkingssfeer van het Landbouwschap vallen.139 In 

1992 viel daarom het besluit om het houden van konijnen en pelsdieren tot het 

werkterrein van het Landbouwschap te rekenen. Op verzoek van manegehouders 

verenigd in de Federatie van Nederlandse rijscholen en de Vereniging van draf- en 

rensport werd ook het ‘verschaffen van pension aan en de verzorging van paarden’ 

aangemerkt als landbouwactiviteit.  

De interne verhoudingen waren als gevolg van afnemende ledenaantallen 

intussen echter aan het schuiven geraakt. Het aantal boeren was in de decennia na de 

                                                        

133 SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER, 1992: Thema’s en trends: 

representativiteit van de raad, 1992, p. 3 
134 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze herbeschouwd, 20 augustus 1993.  
135 SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER, 1993: Thema’s en trends: de 

representativiteit van de raad, herziene versie, 14 januari 1993, p. 7. 
136 Na de afwijzing van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Welzijnssector en de Vereniging 

van Nederlandse Bejaardenoorden paste de Sociaal-Economische Raad wel de criteria voor het 

raadslidmaatschap aan. Deze criteria komen aan de orde in hoofdstuk 4.  
137 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 343.  
138 LBS 18: Samenvatting aanbevelingen, 28 november 1990.  
139 SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Concept wijziging Instellingsbesluit, 

28 april 1992. Vergelijk idem: Ontwerp instellingsverordening Landbouwschap, 16 mei 1995.  
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Tweede Wereldoorlog sterk verminderd, met tot gevolg dat de achterban van de drie 

centrale boerenorganisaties aanzienlijk gekrompen was. De drie centrale 

boerenorganisaties waren daarom al vanaf eind jaren tachtig in gesprek over 

verregaande samenwerking. Hoewel de kleine Christelijke Boeren- en Tuindersbond 

onafhankelijk wilde blijven, ging hij uit geldgebrek uiteindelijk alsnog overstag. 

Hierdoor was de weg vrij voor de oprichting van LTO-Nederland, waarin ook enkele 

grote sectororganisaties opgingen.  

LTO-Nederland trok onmiddellijk de behartiging van de boerenbelangen naar 

zich toe, wat leidde tot concurrentie met het Landbouwschap.140 De boeren hadden 

bovendien het Landbouwschap niet langer nodig om hun belangen onderling af te 

stemmen. Dat konden zij nu binnen LTO-Nederland doen, met als bijkomend 

voordeel dat zij de land- en tuinbouw niet langer gezamenlijk met 

werknemersgroepen hoefden te representeren. In 1995 vond aldus de opheffing van 

het Landbouwschap plaats, waarna ondernemers- en werknemersorganisaties de 

land- en tuinbouw enkel nog afzonderlijk vertegenwoordigden. 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kreeg eind jaren zeventig te 

maken met het regeringsvoornemen om het landelijk maatschappelijk werk te 

reorganiseren. Op verzoek van minister H. van Doorn (PPR) van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk besloot de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in 

1975 daarom het functioneren van de landelijke organisaties voor maatschappelijk 

werk te laten onderzoeken.141 Dit onderzoek bevestigde de gebrekkige samenhang 

van het veld, dat bestond uit organisaties die er verschillende welzijnsvisies op 

nahielden en een grote variatie kenden in doelgroepen, werkwijzen en 

organisatiestructuren en sterk verschillend van omvang en ontwikkeling waren.142 

Ook bleek dat de in 1967 geïntroduceerde sectie samenlevingsopbouw niet langer de 

departementale organisatie reflecteerde. Samenlevingsopbouw was binnen het 

ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ondergebracht bij de 

afdeling sociaal-cultureel werk, die zich inmiddels liet adviseren door Raad voor 

Cultureel Werk. 

Op het onderzoek volgde een uitgebreid advies van de door de raad ingestelde 

commissie-Vonhoff. In dit advies werd een radicaal andere ordening van het 

                                                        

140 Vergelijk Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 395-362. 
141 Zie bijlage 2 van NRMW 132: Synopsis. Een beeld van functioneren van landelijke organisaties, 

Amsterdam 1 november 1978. Deze bijlage bevat de besluiten die ten grondslag aan het onderzoek 

lagen.  
142 NRMW 132: Onderzoek functioneren landelijke organisaties: Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn, 1 november 1979. 
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maatschappelijk werk bepleit, waarbinnen ‘planorganen en managementmantels’ een 

centrale plek innamen en centrale ‘planning’ de belangenbehartigende en 

welzijnsbevorderende functies van de landelijke organisaties verving.143 De leden van 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk wezen dit plan unaniem van de hand, 

omdat het particulier initiatief daarin geen enkele rol meer speelde.144 Omdat zij er 

niet in slaagden een alternatief voorstel te ontwikkelen, trok minister M. Gardeniers-

Berendsen (CDA) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in 1981 onder 

druk van de Tweede Kamer het initiatief naar zich toe.145 Zij stelde de Stuurgroep 

herstructurering landelijke organisaties in, die een nieuwe adviesraad aanbeval om 

het stelsel van welzijnsorganisaties te vervangen.146 Deze ‘Raad voor het Welzijn’ 

verdween echter al snel weer uit beeld, evenals het plan een aantal door het 

particulier initiatief gedragen sectoraal afgebakende instituten voor overleg en 

ondersteuning in het leven te roepen. 147  

Minister W. Brinkman (CDA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

besloot uiteindelijk om op landelijk niveau enkel de functies werkontwikkeling en 

institutionele belangenbehartiging te handhaven, die elk ergens anders werden 

belegd.148 De taken van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en zijn leden 

werden opgeheven of overgeheveld naar andere organen, waarna Brinkman in 1989 

hun subsidie stopzette. De functie werkontwikkeling werd belegd bij het nieuw 

opgerichte Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, een van het veld 

onafhankelijke organisatie. De Vereniging van ondernemers in de gesubsidieerde en 

de gepremieerde sector, die met een onverwacht zwaar takenpakket tevoorschijn 

kwam uit de reorganisatie, ging de belangen van het uitvoerende werk behartigen.149  

De Raad voor de Kunst werd in 1995 opgeheven. In het kader van de operatie 

‘grote efficiency’ van het kabinet-Lubbers III moest elk ministerie op de kosten van 

adviesorganen te bezuinigen.150 Versobering van de advisering en bundeling van 

adviesorganen met een vergelijkbare functie of overlappende of verwante 

werkterreinen waren daarbij belangrijke uitgangspunten volgens I. Dales, de 

                                                        

143 NRMW 131: Kiezels of Tegels. Kiezen of delen in welzijnsland, juli 1980, p. 74-75.  
144 NRMW 134: Bestuursbesluiten augustus 1980 tot en met februari 1981. 
145 NRMW 134: verslag van gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk, 5 februari 1981.  
146 Zie onder andere TK 1983-1984, 18047, nrs. 2 en 4.  
147 TK 1984-1985, 18047, nr. 17; Schop, Bouwen op los zand, p. 17, 24-, Hueting, De permanente 

herstructurering, p. 388.  
148 Hueting, De permanente herstructurering, p. 390. 
149 Hueting, De permanente herstructurering, p. 392; Schop, Bouwen op los zand, p. 28, 35. 
150 TK 1991-1992, 21 834, nr. 12. Voor de operatie ‘grote efficiency’ zie TK 1990-1991 21 834, nr. 1.  
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coördinerend minister van Binnenlandse Zaken. Dit impliceerde op het terrein van 

kunst en cultuur de samenvoeging van de Raad voor de Kunst met de Raad voor 

Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en 

Informatievoorziening. Uit deze samenvoeging ontstond in 1995 de Raad voor 

Cultuur. 

De totstandkoming van de Raad voor Cultuur had tevens te maken met de in 

1993 afgekondigde Wet op het specifiek cultuurbeleid, waarin een systeem van 

vierjarige cultuurplannen was verankerd. Deze wet had onder andere ten doel meer 

integrale beleidsafwegingen mogelijk te maken.151 Voor dit soort afwegingen was 

vanzelfsprekend ook een organen met een omvattender werkterrein vereist. Een 

belangrijke reden voor de totstandkoming van de Raad voor Cultuur had dan ook met 

de ‘inhoudelijke samenhangen binnen het cultuurbeleid’ te maken.152  

In tegenstelling tot Raad voor de Kunst representeerde de Raad voor Cultuur 

geen kunstenaars en instellingen meer. Hij bestond daarentegen uit onafhankelijke 

deskundigen met expertise op een specifiek beleidsterrein. Overigens was een deel 

van de taak van de Raad voor de Kunst voorafgaand aan zijn opheffing overgeheveld 

naar kunstfondsen, die daarvoor deels speciaal in het leven waren geroepen. In deze 

fondsen waren kunstenaars nog altijd ruim vertegenwoordigd. Deze fondsen 

continueerden dus deels de representatie van het veld, hoewel zij in tegenstelling tot 

de Raad voor de Kunst slechts artistiek deelterreinen omvatten.  

De leden van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap 

handhaafden dus de afbakening van het veld, wat betekende dat zij geen nieuwe 

groepen opnamen. Het Landbouwschap ging ten onder omdat boeren een 

concurrerende organisatie oprichtten, waardoor de representatie van het veld 

ondanks de eenheid van de boeren enigszins verbrokkelde. Dat gebeurde immers niet 

langer door boeren en werknemers gezamenlijk. De ontwikkeling van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst werd daarentegen door 

parlement en regering bepaald. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

verdween van het toneel omdat hij en zijn het veld zonder overheidsubsidie niet 

langer zelfstandig kon representeren. De representatie van het maatschappelijk werk 

versplinterde dus. De Raad voor de Kunst maakte plaats voor de Raad voor Cultuur, 

die een breder werkterrein had maar geen kunstenaars meer vertegenwoordigde.  

                                                        

151 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 329-330.  
152 TK 1994-1995, 24 090, nr. 3, p. 5.  
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3.4 Conclusie 

Het ontwikkelingspatroon van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap 

week af van dat van de Raad voor de Kunst, terwijl dat van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk van beide patronen elementen bevatte. 

Bij de Sociaal-Economische Raad bestond van het begin af aan een kloof 

tussen zijn samenstelling, die het bedrijfsleven reflecteerde, en zijn werkterrein dat 

op sociaal-economische vraagstukken betrekking had. Deze kloof werd groter omdat 

binnen dat domein nieuwe belangen opkwamen. Bovendien vervaagden de grenzen 

van het bedrijfsleven waardoor een toenemend aantal groepen in aanmerking kwam 

om vertegenwoordigd te worden. De leden van de Sociaal-Economische Raad zagen 

in geen van deze ontwikkelingen aanleiding de afbakening van het veld aan te passen.  

De zes oprichters van het Landbouwschap claimden de gehele land- en 

tuinbouw te vertegenwoordigen waardoor sectororganisaties in een ondergeschikte 

positie terecht kwamen. Ook bij het Landbouwschap kwam de afbakening van het 

veld ter discussie te staan door de opkomst van nieuw belangen. Bij gebrek aan een 

procedure om zijn samenstelling te herzien, bleef dit gegeven binnen het 

Landbouwschap grotendeels onbesproken. Op enkele verwaarloosbare aanpassingen 

na, bleef de initiële afbakening van het veld van het Landbouwschap daarom 

gehandhaafd, wat evenals bij de Sociaal-Economische Raad te maken had met de 

onwil van de leden hier verandering in aan te brengen.  

De Raad voor de Kunst kende een zeer nauwe samenhang tussen zijn aan de 

overheidstaak gekoppelde werkterrein en de groepen die hij vertegenwoordigde. De 

afbakening van zijn veld kwam ter discussie te staan, toen het idee postvatte een 

Sociaal-Culturele Raad in te stellen, een plan dat strandde op de politieke onwil om 

de Raad voor de Kunst ingrijpend te reorganiseren. In 1995 ging de Raad voor de 

Kunst alsnog op in de Raad voor Cultuur, die een aanzienlijk breder werkterrein 

kende maar geen kunstenaars meer vertegenwoordigde.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk stemde zijn werkterrein na 

1952 af op het regeringsbeleid, wat gepaard ging met de buitensluiting van de lokale 

instellingen en overheidsorganisaties die van oudsher lid van de vereniging waren. 

Deze ontwikkeling leek sterk op het proces dat plaatsvond tijdens de instelling van 

het Landbouwschap. Toen het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk beleidsinitiatieven ontplooide op het terrein van de samenlevingsopbouw, 

breidde de vereniging ook daarnaar zijn werkveld uit, met als doel daarover 

zeggenschap te verwerven. Evenals bij de Raad voor de Kunst waren dus ook 
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ontwikkelingen die samenhingen met departementsvorming, de ontplooiing van 

beleidsinitiatieven en nieuwe wetgeving leidend voor verandering.  

De afbakening van het veld verliep al met al op twee verschillende manieren, 

die elk in een ander ontwikkelingspatroon resulteerden. Bij organen als de Sociaal-

Economische Raad en het Landbouwschap gebeurde dat voornamelijk van onderop, 

door belanghebbenden die binnen het vertegenwoordigde veld zelf vaak al een 

centrale positie innamen. Dit leidde tot petrificatie. Externe ontwikkelingen als de 

opkomst van nieuwe belangen of domeinvervaging waren hierop nauwelijks van 

invloed. Bij organen als de Raad voor de Kunst werd het veld van bovenaf door de 

overheid omlijnd en geordend. Aanpassing bleek hier vooral afhankelijk te zijn van 

politieke steun. De leden van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

bakenden weliswaar zelf hun werkterrein af, maar richtten zich daarbij 

noodgedwongen op de sterk uitbreidende overheidstaak. Het veranderende veld van 

de vereniging getuigde van de zwakke greep die zijn leden hadden op de representatie 

van het maatschappelijk werk.  

Elk van deze ontwikkelingspatronen was van grote invloed op de 

samenstelling van de organen. Dat behandel ik in het volgende hoofdstuk over de 

rekrutering van leden. 
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4 DE REKRUTERING VAN LEDEN 

Ter gelegenheid van zijn veertigjarige bestaan in 1990 verzocht de Sociaal-

Economische Raad de econoom A. Klamer een jubileumboek samen te stellen. In dit 

boek, dat voor een belangrijk deel bestond uit interviews met leden, voormalige leden 

en ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken, beoordeelde Klamer ook het 

democratisch karakter van dit, naar zijn mening toch enigszins eigenaardige 

instituut. Zijn oordeel was kort maar krachtig: de Sociaal-Economische Raad was 

ondemocratisch omdat hij geen gekozen leden kende.1  

Dit oordeel is illustratief voor de wijze waarop veel auteurs tegen het 

democratisch karakter van politieke vertegenwoordigers aankijken. Zij stellen dat 

karakter gelijk aan de selectie van leden door middel van periodieke, vrije en eerlijke 

verkiezingen. Maar dat is een te beperkte opvatting van democratische representatie. 

Immers, de kern daarvan is dat de belangen van een groep of gemeenschap adequaat 

worden meegewogen in de beslissingen die de constituenten van die groep of 

gemeenschap aangaan. Dit gegeven valt in principe op vele manieren te waarborgen: 

het selecteren van vertegenwoordigers uit die groep of gemeenschap door vrije 

verkiezingen is er daar een van. De rekrutering van vertegenwoordigers zou echter 

ook kunnen plaatsvinden op basis van loting, of door middel van selectieprocedures 

waarin de representatieve kwaliteiten van vertegenwoordigers worden beoordeeld in 

een proces van coöptatie, examinering of sollicitatie.2 In dit hoofdstuk analyseer ik 

het democratisch gehalte van de rekrutering van leden daarom aan de hand van de 

eerder in deze studie geformuleerde condities voor democratie. De rekrutering van 

leden valt vanuit dat perspectief in een aantal nader te bestuderen dimensies te 

ontleden.  

De eerste dimensie betreft de zetelverhouding. Bij veel organen werd er 

voorafgaand aan de selectie van leden een verdeling vastgelegd van zetels voor 

bepaalde maatschappelijke groeperingen, belangen, instellingen of deskundigen. De 

paritaire representatie van werknemers en ondernemers bij het Landbouwschap is 

daarvan een sprekend voorbeeld. In sommige gevallen kwamen ook kwaliteitszetels 

voor. Zo bezetten de president van De Nederlandse Bank en de directeur van het 

Centraal Planbureau permanent twee zetels van de geleding kroonleden van de 

Sociaal-Economische Raad. Deze zetelverhoudingen en kwaliteitszetels leggen voor 

een belangrijk deel vast wie als vertegenwoordiger aangemerkt kan worden.  

                                                        

1 Klamer, Verzuilde dromen, p. 43-44.  
2 Rehfeld, ‘Towards a general theory’; Manin, Principes du gouvernement représentatif, p. 63-124. 
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Ten tweede zal ik aandacht besteden aan de hoedanigheid waarin de leden 

functioneerden. Die hoedanigheid bepaalt immers namens wie of wat ze delibereren, 

standpunten bepalen en besluiten nemen. Een centraal maar onhelder onderscheid 

in dit verband is dat tussen vertegenwoordigers en deskundigen. Dit onderscheid 

figureert prominent in het standaardwerk dat H. Pitkin in 1967 over politieke 

representatie publiceerde.3 Pitkin veronderstelt een nauwe samenhang tussen de 

hoedanigheid van vertegenwoordigers, de aard van de kwesties waarover zij zich 

buigen en de wijze van rekrutering. Als op bepaalde vraagstukken slechts objectief 

valide antwoorden zijn te geven, zijn verkiezingen volgens haar overbodig. Wanneer 

die vraagstukken daarentegen normatief van aard zijn en collectieve belangen op het 

spel staan, ligt het volgens haar voor de hand dat belanghebbenden zeggenschap over 

de selectie van vertegenwoordigers krijgen.  

Deze redenering strandt op normatieve vooringenomenheid: dat deskundigen 

ergens over beslissen, sluit representatie immers geenszins uit.4 Leden van 

vertegenwoordigende organen kunnen de politieke gemeenschap ook representeren 

door daar in sociologisch opzicht op te lijken, doordat zij gevoelig zijn voor 

maatschappelijke vraagstukken en conflicten, oog hebben voor diversiteit en de 

minder zichtbare leden van de samenleving een stem geven. Bovendien kunnen leden 

een entiteit representeren - bijvoorbeeld de natie of het algemeen belang - die niet als 

een zelfstandige sociale eenheid bestaat of zich niet onafhankelijk kan uitdrukken. 

Deze vorm van representatie komen we bijvoorbeeld tegen bij onafhankelijke 

autoriteiten, die de vrije markt of het belang van de consumenten dienen te 

verdedigen.5  

Tot slot is de gehanteerde selectieprocedure van groot belang. Deze procedure 

specificeert het proces waardoor bepaalde personen het lidmaatschap van een orgaan 

verwerven. Selectieprocedures kunnen enorm variëren.6 Zo stond loting eeuwenlang 

op gelijke voet met verkiezing.7 Andere bekende procedures zijn benoeming of 

aanwijzing door een hogere politieke instantie, afstamming, zelfselectie, coöptatie, 

                                                        

3 Pitkin, The concept of representation, p. 210-212. Vergelijk Oldersma, De vrouw die vanzelf 

spreekt, p. 2, 12-13.  
4 Rehfeld, ‘Towards a general theory’. Vergelijk Saward, ‘Governance and the transformation of 

political representation’; Urbinati en Warren, ‘The concept of representation in contemporary 

democratic theory’. 
5 Rosanvallon, Democratic legitimacy, p. 87-92. Vergelijk Brito Vieira en Runciman, Representation, 

p. 123-148. 
6 Rehfeld, ‘Towards a general theory’, p. 7. 
7 Manin, Principes du gouvernement représentatif, p. 65.  
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duels of geweld als middel om de toegang tot bepaalde organen te verwerven.8 

Democratische selectieprocedures hebben als kenmerk dat ze er voor zorgen dat ze de 

personen tot lid maken die in staat zijn de relevante belangen te behartigen.  

In de nu volgende paragrafen analyseer ik aan de hand van deze drie 

dimensies het democratisch gehalte van de rekrutering van leden van de Sociaal-

Economische Raad, het Landbouwschap, de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk en de Raad voor de Kunst. Bepalend voor de rekrutering van leden blijkt de 

vraag of zij deskundigheid moesten inbrengen of draagvlak dienden te realiseren. 

Belangenorganisaties benoemden de leden die draagvlak dienden te realiseren. Bij 

een aantal organen bleek dit echter te leiden tot een systeem van coöptatie, met tot 

gevolg de buitensluiting van nieuwkomers die druk uitoefenden om leden te mogen 

benoemen. Ook de afkalving van de representativiteit van de zittende leden leidde bij 

dit soort organen nauwelijks tot verandering. 

4.1 Initiële samenstelling 

Welke zetelverhoudingen kenden de Sociaal-Economische Raad, het 

Landbouwschap, de Nationale Raad voor Maatschappelijke Werk en de Raad voor de 

Kunst? In welke hoedanigheid functioneerden hun leden en door middel van welke 

procedures vond hun selectie plaats? Ik geef antwoord op deze vragen door de initiële 

samenstelling van de organen te analyseren. Tussen de hoedanigheid van de leden en 

de selectieprocedure blijkt een nauw verband te bestaan. De benoeming van 

belangenbehartigers gebeurde doorgaans door belangenorganisaties terwijl de 

overheid deskundigen aanstelde. Dit laatste gold ook voor situaties waarin de leden 

het algemeen belang vertegenwoordigden of kenmerken die niet of nauwelijks 

aanwezig waren in het veld.  

4.1.1 Sociaal-Economische Raad  

De Sociaal-Economische Raad bestond in 1950 uit vijfenveertig leden, die 

ondernemers en werknemers dienden te vertegenwoordigen. Daarnaast waren ook 

deskundigen lid. De werknemersleden, ondernemersleden en deskundigen kregen elk 

vijftien zetels toegekend. Deze zetelverhouding maakte al langer deel uit van de 

                                                        

8 Rehfeld, ‘Towards a general theory’, p. 7. 
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plannen die sinds de jaren dertig voor een Sociaal-Economische Raad circuleerden.9 

Ook enkele organen die als voorlopers beschouwd kunnen worden, kenden een 

soortgelijke verdeling van zetels.10 De selectie van deze drie categorieën leden 

geschiedde volgens verschillende procedures. De leden die ondernemers en 

werknemers vertegenwoordigden werden benoemd door organisaties van 

ondernemers en van werknemers. De overheid bepaalde welke organisaties voor dit 

benoemingsrecht in aanmerking kwamen.11 De deskundigen werden rechtstreeks 

door de Kroon benoemd, reden waarom ze ook wel kroonleden heetten. 

Voorafgaand aan de totstandkoming van de Sociaal-Economische Raad 

bestond onenigheid over de vraag welk soort organisaties de werknemers- en 

ondernemersleden mocht benoemen. Volgens commissie-Van der Ven moesten 

‘centrale organisaties’ de leden benoemen. Minister J. van den Brink (KVP) van 

Economische Zaken nam in zijn wetsvoorstel een ruimere bepaling op, hij sprak van 

‘representatieve organisaties’. Volgens staatssecretaris W. van der Grinten (KVP), die 

in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel het woord voerde, bestonden aan 

ondernemerszijde namelijk geen centrale organisaties die alle bedrijfstakken 

omvatten, ‘we hebben daar een min of meer functionele indeling’.12 Als centrale 

organisaties golden het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Katholiek 

Verbond van Werkgeversvakverenigingen en het Verbond van Protestants-

Christelijke Werkgevers in Nederland. Deze organisaties vertegenwoordigden volgens 

Van der Grinten echter voornamelijk de industrie. Spreken van centrale organisaties 

maakte volgens hem de zaken ‘nodeloos ingewikkeld’.13  

Eenzelfde argument voerde Van der Grinten ten aanzien van de 

vertegenwoordiging van werknemersorganisaties. Het was volgens hem ‘helemaal 

niet uitgesloten, dat de organisaties van hoger leidinggevend personeel, van 

toezichthoudend personeel, van kantoorpersoneel of een aparte organisatie van 

handwerkers als representatief worden erkend’.14 Hoewel Van der Grinten het 

bestaan erkende van centrale werknemersorganisaties, diende Tweede Kamerlid J. 

Suurhoff (PvdA) toch een amendement in om ‘representatieve centrale organisaties’ 

werknemersleden te laten benoemen.15 Zijn collega Th. Hooij (KVP) deed het voorstel 

                                                        

9 Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 83-85. 
10 Helderman, ‘De Hoge Raad van Arbeid’, p. 54-55 en 62, noot 61; Nekkers en Salzmann, Tussen 

belang en beleid, p. 65. 
11 Zie artikel 4 van TK 1947-1948, 873, nr. 2.  
12 HTK 1949-1950, p. 109.  
13 HTK 1949-1950, p. 98. 
14 HTK 1949-1950, p. 207.  
15 HTK 1949-1950, p. 98; TK 1949-1950, 873, nr. 21. 
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om de benoeming van ondernemersleden door ‘centrale en voorts andere 

representatieve organisaties’ te laten gebeuren.16 Ook volgens A. Stapelkamp (ARP), 

tot 1947 tevens voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, betekende 

representativiteit dat men ‘aangesloten [was] bij een centrale organisatie’. Daarbij 

legde hij echter vooral de nadruk op het levenbeschouwelijke karakter van deze 

organisaties. Zijn voorstel kwam er op neer dat raadsleden als vertegenwoordigers 

van ‘zuilen’ werden gerekruteerd, met als bijkomend voordeel dat de relatief kleine 

protestants-christelijke organisaties een groter gewicht in de schaal zouden leggen.  

De amendementen van Suurkamp en Hooij werden aangenomen en 

Stapelkamp kreeg van de regering de toezegging dat het dagelijks bestuur op 

levensbeschouwelijke basis zou worden samengesteld.17 Volgens de Wet op de 

bedrijfsorganisatie kwamen nu dus ‘algemeen erkende centrale en andere 

representatieve organisaties van ondernemers en [...] algemeen erkende centrale 

organisaties van werknemers’ in aanmerking om leden te benoemen.18 

Aan werknemerszijde werd deze bepaling zonder veel strijd overgenomen in 

een zetelverdeling tussen de werknemersorganisaties op basis van ledenaantallen. 

Het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen kreeg er zodoende zeven, de 

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging vijf en het Christelijke Nationaal 

Vakverbond in Nederland drie.  

De verdeling van zetels over de ondernemersorganisaties bleek lastiger.19 Het 

Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Katholiek Verbond van 

Werkgeversvakverenigingen en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers 

in Nederland mochten als vertegenwoordigers van de industrie ieder slechts één lid 

benoemen. Daarnaast kreeg het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, in 1945 door 

het Verbond van Nederlandse Werkgevers opgericht voor het overleg over sociale 

aangelegenheden, ook een lid. Maar naast de industrie moesten nog vele andere 

sectoren worden vertegenwoordigd. Daarom benoemden de drie centrale 

boerenorganisaties en drie middenstandsorganisaties ook elk een lid. De benoeming 

van de resterende vijf ondernemersleden gebeurde door de Ondernemersraad voor 

Indonesië en door de hoofdgroepen Banken, Verkeer, Handel, en Verzekeringen van 

de door de Duitse bezetter ingestelde organisatie-Woltersom, die het kabinet-

Schermerhorn-Drees na de bevrijding had gehandhaafd om tijdens de wederopbouw 

een institutioneel vacuüm te voorkomen. De bedoeling was dat deze hoofdgroepen 

                                                        

16 TK 1949-1950, 873, nr. 22.  
17 HTK 1949-1950, p. 233-234. Zie ook artikel 84 lid 3 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.  
18 Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 4, lid 2.  
19 SER 134: Leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad, 1950.  
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snel door nieuwe door het bedrijfsleven opgerichte centrale sectororganisaties 

vervangen zouden worden.  

Ook zorgde de hoedanigheid waarin de kroonleden zitting namen in de 

Sociaal-Economische Raad voor de nodige conflictstof. Aanvankelijk was het plan 

deze kroonleden als overheidsvertegenwoordigers te laten functioneren.20 Bij de 

indiening van het definitieve wetsvoorstel benadrukte het kabinet-Beel echter dat de 

kroonleden ‘geen vertegenwoordiger van de centrale overheid, doch onafhankelijke 

deskundigen’ waren.21 Bij installatie van de nieuwe raadsleden in 1950 gaf minister-

president W. Drees (PvdA) daarom aan dat hun taak was om wetenschappelijke 

inzichten ter kennis aan de regering te brengen.22 De meeste kroonleden waren 

afkomstig uit de wetenschap en waren economisch of juridisch geschoold. Maar de 

kroonleden dienden tegelijkertijd ook het algemeen belang te behartigen.23  

Uit de notulen van de ministerraad blijkt bovendien dat bij de rekrutering van 

de kroonleden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de bestaande politieke 

stromingen werd gekeken.24 Dit gebeurde ook bij de ondernemers- en 

werknemersleden, hoewel de regering hierover formeel geen zeggenschap had. De 

leden van de Sociaal-Economische Raad werden zodoende geacht qua partijpolitieke 

afkomst het politieke spectrum grotendeels te reflecteren.25 Twee van de zetels voor 

kroonleden waren gereserveerd voor de partijloos geachte directeur van de het 

Centraal Planbureau en de president van De Nederlandse Bank.  

Bij de totstandkoming van de Sociaal-Economische Raad werd ook in een 

periodieke herijking van het lidmaatschap voorzien. In 1950 bepaalde de regering in 

overleg met het bedrijfsleven welke organisaties in aanmerking kwamen om leden te 

benoemen.26 Hierna zou de samenstelling van de raad tweejaarlijks worden herijkt.27 

Daarbij traden niet alleen de leden af, tevens werd de aanwijzing van organisaties 

met benoemingsrecht vernieuwd. Een algemene bekendmaking in de Staatscourant 

moest garanderen dat ook nieuwe ondernemers- en werknemersorganisaties leden 

                                                        

20 Vos, Voorontwerp van wet op de bedrijfschappen, p. 7.  
21 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 15. 
22 Sociaal-Economische Raad, Verslag van de werkzaamheden in de periode 1 april 1950 – 31 

december 1950, p. 6. 
23 Vergelijk TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 13.  
24 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 71. 
25 Volgens Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 71, bestond de raad uit 12 KVP-leden, 11 

PvdA-leden, 11 VVD-leden, 8 leden van de ARP en CHU gezamenlijk en drie partijloze leden.  
26 Staatssecretaris W. van der Grinten verwijst op HTK 1949-1950, p. 98 naar een ‘commissie uit het 

bedrijfsleven’ ingesteld om de regering over de zetelverdeling te adviseren.  
27 Zie artikel 4, lid 7 en artikel 8 lid 1 van TK 1947-1948, 873, nr. 2. 
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konden gaan benoemen. De raad zou over dit alles de minister van Sociale Zaken 

adviseren. 

Bij de rekrutering van leden van de Sociaal-Economische Raad was er dus 

vooral discussie over de hoedanigheid van de leden en de selectieprocedure. Hoewel 

het profiel van de kroonleden werd gewijzigd, bleef de regering vasthouden aan een 

sectorale vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, waardoor de zetelverdeling met 

name aan ondernemerszijde sterk afweek van het vigerende organisatiepatroon, dat 

grotendeels op centrale organisaties rustte. De vertegenwoordiging van ‘zuilen’ werd 

af en toe ingebracht in de discussie maar uiteindelijk niet wettelijk vastgelegd. 

4.1.2 Landbouwschap 

Het Landbouwschap kende een paritaire zetelverhouding, wat inhield dat 

werknemers en ondernemers een gelijk aantal bestuurszetels bezetten. De benoeming 

van deze in totaal vierentwintig bestuursleden gebeurde door de boerenorganisaties 

Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité, Katholieke Nederlandse Boerenbond en 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de landarbeiderorganisaties Rooms-

Katholieke Landarbeidersbond, Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en 

Nederlandse Bond van Arbeiders in de Landbouw. Elk van deze zes centrale 

landbouworganisaties benoemde drie leden.  

Het Landbouwschap bestond behalve uit een bestuur ook uit een aantal vaste 

hoofdafdelingen en afdelingen. De hoofdafdeling Sociale Zaken was evenals het 

bestuur paritair samengesteld. Voor de overige afdelingen was bepaald dat het aantal 

werknemerszetels tenminste de helft van het aantal ondernemerszetels moest 

bedragen. Het bestuur van het Landbouwschap regelde zelf de samenstelling van de 

afdelingen, wat gebeurde in overleg met de zes centrale landbouworganisaties 

alsmede met door het bestuur aangewezen gespecialiseerde landbouworganisaties.  

Over de zetelverhouding vond voorafgaande aan de instelling van het 

Landbouwschap enige discussie plaats. Zo bespraken de centrale 

landbouworganisaties in 1946 of paritaire vertegenwoordiging van zelfstandige 

boeren en loonafhankelijke landarbeiders wenselijk was.28 Deze discussie werd in 

1950 beslecht door de totstandkoming van de Wet op de bedrijfsorganisatie, waarin 

bepaald was dat bedrijfschappen een paritaire bestuurssamenstelling kregen. 

                                                        

28 LBS 112: Voorontwerp van Wet tot instelling van een openbaar lichaam voor het Nederlandsche 

landbouwbedrijf, 25 februari 1946; Brief van de Nederlandse Bond van Arbeiders in de Landbouw 

aan de Stichting van de Landbouw, 23 april 1946.  
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Ook vond binnen de Stichting voor de Landbouw discussie plaats over de 

vraag of de samenstelling van de besturen van bedrijfsorganen door verkiezing moest 

plaatsvinden.29 De benoeming van de bestuursleden door erkende organisaties 

bracht namelijk een ernstig probleem met zich mee. ‘Het groote aantal niet in een 

erkende organisatie opgenomen bedrijfsgenoten zal steeds weer nieuwe organisaties 

op kunnen richten, die gerechtvaardigde aanspraken op erkenning zullen kunnen 

maken’.30 Ook was de vraag welke instantie deze organisaties moest erkennen en op 

basis van welke vereisten.31 De liberale boerenorganisatie Koninklijk Nederlands 

Landbouw Comité stond vanwege dit soort bezwaren verkiezing voor.  

Verkiezing kwam ook tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de 

bedrijfsorganisatie ter sprake. Verkiezing stelde niet alleen ‘de georganiseerden’ maar 

‘alle bedrijfsgenoten’ in staat te stemmen over de bestuursleden van product- en 

bedrijfschappen, zo stelde Tweede Kamerlid H. Korthals (VVD).32 Zijn partijgenoot J. 

Cornelissen bepleitte daarenboven een vrije kandidaatstelling. De regering verwierp 

dit amendement met het argument dat verkiezing in de praktijk moeilijk te 

organiseren was en de rol van ‘vrije organisaties’ reduceerde tot ‘iedere willekeurling, 

die te samen met enkele anderen candidaten voor de besturen van de 

bedrijfschappen kan voorstellen’.33 Bovendien leidde verkiezing er toe dat ‘personen 

naar voren worden geschoven, die het meest populair zijn’, wat volgens de regering in 

‘volkomen unworkable, niet te hanteren besturen’ zou resulteren. 

Tevens vond discussie plaats over de vraag wie zeggenschap kreeg over de 

samenstelling van de bedrijfsorganen. Het in 1945 door minister H. Vos (SDAP) 

opgestelde Voorontwerp van de wet op de bedrijfschappen bepaalde dat 

bedrijfsorganen bij wet ingesteld moesten worden. De KVP sloot zich in 1947 aan bij 

het voorstel van commissie-Van der Ven dat de instelling moest gebeuren ‘in 

overeenstemming’ met een naar het oordeel van de Sociaal-Economische Raad 

‘voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging’ van de betrokken 

                                                        

29 LBS 112: Rapport omtrent de grondslagen van de wijze van vorming der kleinste bestuurseenheid in 

de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 24 september 1945; Rapport van de commissie ter 

beoordeling van het voor-ontwerp van wet tot instelling van een openbaar lichaam voor het 

Nederlandsche landbouwbedrijf, 16 augustus 1946. 
30 LBS 112: Rapport van de commissie ter beoordeling van het voor-ontwerp van wet tot instelling van 

een openbaar lichaam voor het Nederlandsche landbouwbedrijf, 16 augustus 1946. 
31 LBS 112: Discussie-schema voor de beantwoording van de vraag omtrent de grondslagen van de 

wijze van vorming van bestuurscolleges in de publiekrechtelijke landbouwbedrijfsorganisatie, 

ongedateerd. 
32 HTK 1949-1950, p. 46.  
33 HTK 1949-1950, p. 207. 
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organisaties van werknemers en ondernemers.34 De voorbereiding van de 

instellingswetten moest volgens de regeringspartij ‘zoveel mogelijk’ aan de 

bedrijfsgenoten worden overgelaten.35 Tweede Kamerlid G. Nederhorst (PvdA) 

waarschuwde dat hierdoor ‘het meest enge groepsbelang’ het bij de instelling voor het 

zeggen zou krijgen, maar legde zich toch bij het wetsvoorstel neer.36  

Hierdoor kreeg de Sociaal-Economische Raad tot taak om te beoordelen of de 

organisaties die een bedrijfsorgaan wilden oprichten, voldoende representatief voor 

het veld waren. Volgens mr. C. graaf Van Lynden van Sandenburg, die namens de zes 

initiatief nemende landbouworganisaties overlegde met de Organisatie-Commissie 

van de Sociaal-Economische Raad, bestond daarover geen enkele twijfel: ‘alleen de 

zes standsorganisaties zijn representatief op sociaal-economisch gebied’.37  

De Organisatie-Commissie volgde dit oordeel, met als doorslaggevend 

argument het ledenaantal van de centrale landbouworganisaties. Zo telden de 

boerenorganisaties in 1950 ongeveer 150.000 leden en de landarbeiderorganisaties 

78.000 leden. Afgezet tegen het totale aantal boeren (194.000) en landarbeiders 

(101.000) concludeerde de Organisatie-Commissie dat bij de centrale 

landbouworganisaties van een ‘voldoende representatieve organisatorische 

vertegenwoordiging’ sprake was.38 De Organisatie-Commissie was volgens de Wet op 

de bedrijfsorganisatie echter verplicht over dit ontwerp ook andere ‘naar zijn oordeel 

representatieve organisaties’ te horen.39 Deze organisaties, die overwegend 

deelsectoren vertegenwoordigden, betwistten de representativiteit van de 

landbouworganisaties. Zo gaf het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in 

Nederland aan ‘tenminste mede representatief’ te zijn voor de ondernemers in de 

groenten- en fruitteelt.40 Het Bureau vertegenwoordigde naar eigen zeggen 153 van 

                                                        

34 Zie artikel 69 van TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 5. Voor het standpunt van commissie-Van der Ven zie 

TK 1947-1948, 873, nr. 4, p. 35. 
35 Zie de paragraaf ‘Instelling van openbare lichamen’ in TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 14.  
36 HTK 1948-1949, p. 16.  
37 LBS 112: Verslag vergadering Organisatie-Commissie, 9 november 1951, p. 9. Vergelijk idem: Brief 

van de Stichting voor de Landbouw aan de Sociaal-Economische Raad, 1 augustus 1951; Ontwerp 

van een algemene maatregel van bestuur tot instelling van een bedrijfschap voor de landbouw, 

augustus 1951, p. 6-7. 
38 LBS 113: Sociaal-Economische Raad, Advies tot instelling van een bedrijfschap voor de landbouw, 17 

april 1953, p. 13. 
39 Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 67, lid 2 en artikel 68, lid 1. Voor de lijst van door de 

Organisatie-Commissie gehoord organisaties zie LBS 112: Bijlage C van het advies van de Sociaal-

Economische Raad. 
40 LBS 112: Brief van het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland aan de SER, 18 

oktober 1951.  
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de in totaal 167 veilingen die vrijwel de gehele afzet dekten van de productie van 

groenten en fruit en 66.246 van de in totaal 90.000 telers. 

Dit soort claims dienden om de door de centrale landbouworganisaties 

voorgestelde bestuurssamenstelling te wijzigen. De centrale landbouworganisaties 

wilden namelijk zelf alle bestuursleden van het Landbouwschap benoemen. De 

Organisatie-Commissie zag daarentegen ook een rol weggelegd voor gespecialiseerde 

organisaties, maar dat bleek voor de centrale landbouworganisaties geen 

bespreekbare optie. Ook wilden veel sectoraal georganiseerde groepen de afdelingen 

anders samenstellen. Een drietal tuinbouworganisaties eiste bijvoorbeeld een gelijke 

verdeling van zetels in de Hoofdafdeling tuinbouw, omdat anders ‘de werkelijke 

toestand in de tuinbouw op organisatorisch gebied ernstig miskend [zou] worden’.41 

In het plan van de centrale landbouworganisaties bezetten zij gezamenlijk slechts drie 

van de twaalf zetels voor ondernemersorganisaties.42 

De centrale landbouworganisaties weigerden echter in het Instellingsbesluit 

vast te leggen uit welke afdelingen het Landbouwschap zou gaan bestaan en welke 

organisaties daarvoor de leden zouden gaan benoemen.43 Ter bescherming en 

geruststelling van ‘kleine groepen, die bang waren door de grote groep boeren 

overvleugeld te worden’, besloot de Organisatie-Commissie in het Instellingsbesluit 

desondanks een afdelingsstructuur op te nemen.44 Bovendien werd een aantal 

‘waarborgen’ geïntroduceerd om ‘de inschakeling’ van organisaties te garanderen, 

waaraan ‘een voldoend aantal bedrijfsgenoten de behartiging van hun op dat terrein 

liggende belangen [had] toevertrouwd’.45 Het bestuur van het Landbouwschap werd 

bijvoorbeeld de verplichting opgelegd om behalve met de zes centrale 

landbouworganisaties ook met andere landbouworganisaties te overleggen over de 

samenstelling van de afdelingen. De aanwijzing van deze organisaties behoefde 

goedkeuring van de Sociaal-Economische Raad.46 Hoewel de regering blijkens de 

                                                        

41 LBS 112: Brief van Vereniging Groep Bloemisterij uit de Nederlandsche Tuinbouwraad aan Stichting 

voor de Landbouw, 1 februari 1951; Brief van Nederlandse Fruittelers Organisatie aan Stichting voor 

de landbouw, 23 april 1951; Brief van Centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland aan 

Stichting voor de Landbouw, 7 mei 1951. 
42 LBS 112: Brief van Centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland aan Stichting voor de 

Landbouw, 7 mei 1951. Vergelijk idem: Eventuele samenstelling van de hoofdafdelingen en 

afdelingen in de tuinbouwsector van het landbouwschap, 28 juni 1951. 
43 LBS 112: Nota betreffende de door de zes centrale organisaties ingezonden opmerkingen inzake de 

ontwerp-A.M.v.B. tot instelling van een Bedrijfschap voor de Landbouw, 17 maart 1951.  
44 LBS 112: Verslag vergadering Organisatie-Commissie, 9 november 1951, p. 10. 
45 LBS 112: Advies van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor de 

landbouw, 17 april 1953.  
46 Voor deze procedure zie artikel 4 van LBS 112: Besluit van 16 februari, houdende instelling van een 

bedrijfschap voor de landbouw. 
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Nota van toelichting bij het Instellingsbesluit weinig vertrouwen in deze procedure 

had, werd deze niet gewijzigd.47  

De door de Organisatie-Commissie voorgestelde waarborgen hadden in de 

praktijk nauwelijks effect. Zo telde de afdeling tuinbouw uiteindelijk achttien leden, 

waarvan de centrale landbouworganisaties er elk twee benoemden – in totaal twaalf 

dus.48 Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en de Nederlandse Fruittelers 

Organisatie benoemden de overige zes leden, waarvan drie in overleg met de centrale 

boerenorganisaties. De centrale boerenorganisaties domineerden dus de benoeming 

van de boerenleden.49 De gespecialiseerde landbouworganisaties kwamen binnen de 

afdelingen van het Landbouwschap vrijwel uitzondering in een minderheidspositie te 

verkeren. Precies zoals zij hadden gevreesd. 

De zetelverhouding van het Landbouwschap lag reeds vast in de Wet op de 

bedrijfsorganisatie, evenals de hoedanigheid van de leden, die de belangen van 

ondernemers en werknemers dienden te behartigen. Hierover vond dan ook 

nauwelijks debat plaats. De strijd ging daarentegen over wie de leden mocht gaan 

benoemen. Omdat de Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalde dat het Landbouwschap 

tot stand moest komen in overeenstemming met voldoende representatieve 

organisaties, waren de zes boeren- en landarbeiderorganisaties die de instelling van 

het Landbouwschap voorbereidden, automatisch ook bij de selectie van 

bestuursleden betrokken. Zij slaagden er bovendien in om sectororganisaties binnen 

het Landbouwschap in een ondergeschikte positie te manoeuvreren.  

4.1.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk was het enige orgaan dat aanvankelijk 

lokale instellingen onder zijn leden telde. Ook kende hij leden die op basis van 

persoonlijke deskundigheid aan het raadswerk deelnamen. In 1946 werd niet alleen 

de ledenstructuur herzien, maar bleek tevens dat landelijke organisaties het bestuur 

van de vereniging wilden overnemen. Levensbeschouwing ging bovendien een steeds 

grotere rol spelen bij de rekrutering van leden.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kende tot aan 1946 geen 

specifieke criteria voor de selectie van leden. Hoewel instellingen en organisaties van 

                                                        

47 LBS 112: Nota van toelichting, p. 107.  
48 LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 1954 en 1955, p. 21.  
49 Voor de samenstelling van de afdelingen zie LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 

1954 en 1955, p. 19-27. 
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instellingen de raad domineerden, stond het lidmaatschap in principe open voor alle 

belanghebbenden en geïnteresseerden. Dit ruimharige toelatingsbeleid was in 1933 

nogmaals bevestigd bij de herziening van de statuten, waarin stond dat de raad tot 

doel had ‘een band te leggen tusschen alle lichamen - zowel openbare als kerkelijke 

en particuliere - en personen die zich bewegen op het terrein van het maatschappelijk 

steunwezen’.50 Hoe meer hoe beter was dus het devies. Bovendien speelde op dat 

moment slechts een klein aantal landelijke organisaties een actieve rol in de raad. 

Dat veranderde toen de raad in 1942 de commissie Algemene Zaken oprichtte 

om het door de Duitse bezetter uitgevaardigde verbod op openbare vergaderingen te 

omzeilen. Deze commissie werd samengesteld uit ‘verschillende levensrichtingen’, 

wat te maken had met het feit dat kerken zich gedurende de oorlog op hun rol in de 

samenleving beraadden.51 Bovendien dachten zij na over hun verhouding tot de 

overheid op het terrein van het maatschappelijk werk.52 Dit leidde in de jaren na de 

Bevrijding tot de oprichting van een aantal landelijke levensbeschouwelijke 

toporganen zoals het katholieke Landelijk Sociaal Charitatief Centrum en het 

Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag (Humanitas) van de 

socialisten.53 Bovendien kwam met de Nederlandse Bond van Maatschappelijk 

Werkers de eerste werknemersorganisatie tot stand.54 

Anticiperend op deze ontwikkelingen stelde het bestuur al in 1946 voor het 

lidmaatschap van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk te beperken tot 

landelijke samenwerkingsorganen.55 Bij de algemene ledenvergadering van 25 

november 1946 werd dit voorstel deels geaccepteerd. Personen werd het 

lidmaatschap ontzegd, waardoor het ledenbestand van de vereniging halveerde. De 

opheffing van het lidmaatschap van lokale instellingen stuitte daarentegen op verzet. 

Niet elke instelling kon zich ‘bij een daarvoor geëigende centrale organisatie’ 

aansluiten, zo meende een vertegenwoordiger van de katholieke Hoofdraad St. 

Vincentiusvereeniging.56 De lokale instellingen kregen bijval van H. Sark, een 

centrale figuur binnen het katholieke maatschappelijk werk en penningmeester van 

                                                        

50 NRMW 438: Gewijzigde Statuten van de Nederlandse Vereeniging voor Armenzorg en 

Weldadigheid, 17 november 1933. 
51 NRMW 438: Schets van de historische ontwikkeling der samenwerking in het maatschappelijk 

werk, 1948.  
52 Verplancke, ‘Op zoek naar samenhang’, p. 49-51; Neij, De organisatie van het maatschappelijk 

werk, p. 38-39, 124-134.  
53 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 130-134. 
54 Waaldijk, Het Amerika der vrouw, p. 283.  
55 NRMW 438: Agenda en toelichting ten behoeve van algemene ledenvergadering, 25 november 1946. 
56 NRMW 254: Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid, 25 november 1946. 
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de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. Volgens hem konden centrale 

organisaties in het bestuur reeds voldoende invloed uitoefenen. Bovendien vormde 

het lidmaatschap van de plaatselijke instellingen een belangrijke inkomstenbron en 

zorgde de directe verbondenheid met de praktijk dat de vereniging een ruimere 

invloedssfeer had. Het lidmaatschap van lokale instellingen werd vanwege dit soort 

breed gedeelde argumenten zonder stemming gehandhaafd.57 

Het bestuur legde zich er niet bij neer. Tijdens de algemene ledenvergadering 

van 1948 bekritiseerde secretaris M. Tjeenk Willink nogmaals de ‘amphibische opzet’ 

van de raad en bepleitte zij een sterkere vertegenwoordiging van landelijke 

organisaties.58 Wat via de statutenwijziging niet gelukt was, probeerde het bestuur nu 

door de opname van landelijke organisaties alsnog te bereiken. In 1946 bestond de 

raad uit een algemene ledenvergadering en een bestuur van vijfentwintig leden die 

landelijke samenwerkingsorganen vertegenwoordigden.59 Vrijwel jaarlijks breidde dit 

bestuur zich uit. In de algemene ledenvergadering van 24 mei 1948 stelde het bestuur 

voor vertegenwoordigers van het Leger des Heils, de Nederlandse Bond van 

Maatschappelijk Werkers, het Nederlandse Rode Kruis en Humanitas op te nemen, 

wat met algemene stemmen werd aangenomen.60 In 1950 trad ook het Landelijk 

Sociaal-Charitatief Centrum toe, waardoor vanaf dat moment alle belangrijke 

levensbeschouwelijke groeperingen in het bestuur waren vertegenwoordigd.  

Hoewel dus een vaste zetelverhouding ontbrak, ontwikkelde zich zo een 

tweedeling tussen de leden, bestaande uit landelijke organisaties en lokale 

instellingen, en het bestuur dat enkel uit vertegenwoordigers van landelijke 

organisaties bestond en waarbinnen levensbeschouwelijke organisaties voor 

maatschappelijk werk een steeds grotere plek innamen.  

4.1.4 Raad voor de Kunst 

De Raad voor de Kunst telde bij de oprichting in 1955 vijfentachtig leden, waarvan de 

meerderheid uit kunstenaars bestond.61 Deze kunstenaars golden als ‘deskundigen’. 

Naast kunstenaars waren ‘andere kunstlievende personen’ lid van de raad. De ‘leden-

kunstenaars’ werden in meerderheid benoemd op voordracht van 

                                                        

57 Vergelijk Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 112. 
58 NRMW 438: Rede van Tjeenk Willink op de Algemene Vergadering, 24 mei 1948. 
59 NRMW 438: Rede van Tjeenk Willink op de Algemene Vergadering, 24 mei 1948. 
60 NRMW 254: Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, 24 mei 1948. 
61 Wet op de Raad voor de Kunst, artikel 4.  
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kunstenaarsorganisaties of groepen van kunstenaarsorganisaties. De minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen benoemde rechtstreeks de overige 

kunstenaarsleden en alle kunstlievende leden. Deze samenstelling week af van de 

plannen van het kunstenaarsverzet en van de wijze waarop de voorlopige Raad voor 

de Kunst was ingericht.  

In de plannen van het kunstenaarsverzet ontbrak een gespecificeerde 

zetelverhouding, hoewel duidelijk was dat kunstenaars de kern van de toekomstige 

Raad voor de Kunst moesten gaan vormen. Het kunstenaarsverzet meende dat een 

kunstenaarsfederatie de kunstenaarsleden moest gaan benoemen.62 Deze Federatie 

van beroepsverenigingen van kunstenaars werd in 1945 inderdaad opgericht, maar 

stuitte op de tegenwerking van enkele bestaande beroepsorganisaties en 

concurrerende organisatievormen op ideële grondslag.63 Het door de Federatie 

geclaimde monopolie op de representatie van de kunsten bleek in de praktijk 

onhoudbaar. 

Bij de instelling van de Voorlopige Raad voor de Kunst in 1948 werd dus 

weinig rekening gehouden met de Federatieplannen.64 Kunstenaars kregen daarin 

geen zetelmeerderheid. Minister J. Gielen (KVP) weigerde bovendien om 

kunstenaarsorganisaties te betrekken bij de selectie van leden. De voorlopige raad 

werd door ambtenaren samengesteld, waarna de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen zonder tussenkomst van het veld de leden benoemde.65 De Federatie 

was verdeeld over de vraag of kunstenaars een dergelijke benoeming moesten 

aanvaarden, maar adviseerde daar tenslotte positief over. De kans was groot dat hij 

anders buiten spel zou komen te staan.66  

Met de instelling van de definitieve Raad voor de Kunst in 1955 werden enkele 

wensen van de Federatie alsnog vervuld, onder andere omdat minister J. Cals (KVP) 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen besloot dat de meerderheid van de leden 

benoemd zou gaan worden in ‘hun hoedanigheid van kunstenaar’.67 Hiernaast 

werden ‘andere kunstlievende personen’ lid, een categorie die ‘personen uit de sferen 

van het particuliere kunstleven en de overheid’ omvatte. Met deze zetelverhouding 

                                                        

62 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 25. 
63 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 90-128, 172-224. 
64 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 154-157. 
65 Zie bijvoorbeeld OKW 508: Aan de hoofden van de afdelingen muziek, theater en letteren, 

beeldende kunst en film, 25 januari 1947.  
66 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 159-160. 
67 TK 1953-1954, 3316, nr. 2, p. 1.  
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gaf Cals bovendien gehoor aan een advies van de voorlopige Raad voor de Kunst.68 

Cals wilde dat de kunstenaarswereld ‘vertrouwen’ in de raad kreeg.69  

Cals beschouwde de kunstenaarsleden als ‘deskundigen’.70 Dat deze 

deskundigen ‘ook en vooral onder de kunstenaars zelf’ moesten worden gezocht, 

behoefde volgens hem ‘geen nader betoog’. De kunstlievende personen moesten 

volgens Cals ‘grote belangstelling voor het kunstleven tonen’, een belangstelling die 

tot uitdrukking kwam in ‘het [bestuurs]lidmaatschap van verenigingen welke zich de 

steun of bevordering van kunst ten doel stellen’ of in een ‘functie [die] intensieve 

bemoeienis met het culturele leven’ met zich meebracht.71  

Maar Cals wilde dat de raad ook ‘de grote geestelijke stromingen’ en 

‘verschillende gewesten’ zou representeren.72 Beide selectiecriteria druisten in tegen 

de kenmerken van het veld. De meeste kunstenaars woonden immers in de 

Randstedelijke provincies. Bovendien kenden kunstenaarsorganisaties ‘nauwelijks 

een scheiding [...] tussen godsdienstige of politieke overtuiging’, zoals Tweede 

Kamerlid H. Gortzak (CPN) opmerkte.73 

Cals wilde het vertrouwen van kunstenaars in de raad ook vergroten door de 

meerderheid van de kunstenaarsleden te selecteren op voordracht van 

‘kunstenaarsgroeperingen’.74 Deze voordracht geschiedde door een nogal 

ingewikkelde en volgens Tweede Kamerlid mevrouw A. Fortanier - de Wit (VVD) zelfs 

‘geheimzinnige’ procedure.75 Kunstenaarsorganisaties moesten in alfabetische 

volgorde drie kandidaten voordragen, een procedure die de mogelijkheid blokkeerde 

voorkeurskandidaten aan te geven en de minister de gelegenheid gaf een eigen keuze 

te maken. Ook kon hij om een nieuwe voordracht verzoeken wanneer hij de 

kandidaten ongeschikt vond. Gortzak constateerde dat hierbij ‘de Minister een vinger 

in de pap heeft, en wel zo dat de vinger van de Minister de doorslag geeft’.76 Evenals 

Gortzak wilden andere Kamerleden de voorgestelde procedure aanpassen, onder 

                                                        

68 OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van de definitieve Raad voor de Kunst, p. 27.  
69 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. 
70 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. 
71 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. 
72 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3; TK 1953-1954, 3316, nr. 6, p. 2. 
73 HTK 1953-1954, p. 2498. Vergelijk het commentaar van Eerste Kamerlid I. Diepenhorst (ARP), 

HEK 1954-1955, p. 2155.  
74 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. Vergelijk OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige 

Raad voor de Kunst inzake de totstandkoming van een definitieve Raad voor de Kunst. 
75 HTK 1953-1954, p. 2489.  
76 HTK 1953-1954, p. 2497.  



 112

andere door de alfabetische volgorde van kandidaten te vervangen door een volgorde 

naar voorkeur of door het aantal kandidaten te beperken.  

Cals hield vast aan de door hem voorgestelde procedure. Hierdoor kon hij 

bijna driekwart van de leden zelf benoemen, zoals Fortanier de Wit tijdens de 

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel berekende. Behalve de wens recht te 

doen aan de levensbeschouwelijke stromingen en regionale spreiding speelde daarbij 

ook het inhoudelijk omstreden karakter van veel kunstuitingen, in het bijzonder film 

en toneel.77 Diverse Kamerleden waarschuwden bovendien tegen een 

oververtegenwoordiging van voorstanders van moderne kunst.78 Tot slot bestond in 

de jaren vijftig politieke consensus over de noodzaak van kunst met een ‘positief-

moreel’ karakter. 79 De selectie van leden gold kortom als een te precaire 

aangelegenheid om aan kunstenaarsorganisaties over te laten.  

Het in 1956 door Cals uitgevaardigde uitvoeringsbesluit regelde de exacte 

samenstelling van de Raad voor de Kunst.80 Cals verdeelde hem in vijf afdelingen die 

elk een of twee kunsttakken omvatten en waarbinnen kunstenaars de meerderheid 

vormden. Bij de afdeling Algemene Zaken week hij hier vanaf.81 Voor deze zestien 

leden tellende afdeling mochten alleen de Algemene Katholieke Kunstenaars 

Vereniging, de Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland en de Nederlandse 

Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars een lid voordragen. Cals was 

van mening dat dit ‘het gezag dezer afdeling’ zou bevorderen. Cals’ ambtenaren 

plaatsten hier overigens kritische kanttekeningen bij. Twee van de drie door de Bond 

van Christelijke Kunstenaars voorgedragen kunstenaarsleden bleken bijvoorbeeld 

‘totaal onbekend’ te zijn.82 Het uitvoeringsbesluit specificeerde voorts per zetel aan 

welke eisen elk lid moest voldoen. 

De afdelingen van de Raad voor de Kunst waren qua omvang nogal 

ongelijksoortig, wat te maken had met het voordrachtsrecht van 

kunstenaarsorganisaties. Vanwege ‘het betrekkelijk grote aantal representatieve 

kunstenaarsorganisaties in Nederland, waarvan de meeste bezwaarlijk [konden] 

worden samengevoegd tot groepen van organisaties’ met een gezamenlijk 

                                                        

77 Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 116.  
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79 Geciteerd in Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 256-258.  
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bedrijfsorganen uit vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties diende te bestaan.  
82 OKW 509: Voor de minister, 23 april 1956, p. 2.  
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voordrachtsrecht of ‘bij toerbeurt [...] aangewezen’, werd een groot aantal 

kunstenaarsorganisaties bij de rekrutering van leden betrokken. Anders zou de raad 

namelijk niet representatief voor het kunstleven zijn. Hierdoor kreeg de raad evenwel 

een omvang van vijfentachtig leden, terwijl Cals aanvankelijk aan slechts veertig tot 

vijftig leden dacht.83 

Bij de rekrutering van de leden van de Raad voor de Kunst bestond dus 

onenigheid over de zetelverdeling, de hoedanigheid van de leden en de 

selectieprocedure. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gaf 

gehoor aan de wens van kunstenaarsorganisaties om de raad voor de kunst uit een 

meerderheid van kunstenaars samen te stellen. Deze kunstenaars moesten als 

deskundige optreden maar ook levensbeschouwelijke stromingen en regio’s 

representeren. Omdat het veld langs deze lijnen niet was georganiseerd, besloot de 

minister de benoeming van leden in eigen hand te houden en 

kunstenaarsorganisaties slechts indirect, via een complexe voordrachtprocedure, te 

betrekken bij de rekrutering van leden.   

4.1.5 Bevindingen  

Elk van de organen kende een andere zetelverhouding. Terwijl het Landbouwschap 

uit een gelijk aantal landarbeiders en boeren bestond, vormden kunstenaars de 

meerderheid van de Raad voor de Kunst en kende de Sociaal-Economische Raad een 

tripartiete samenstelling van ondernemers, werknemers en deskundigen. Van de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk konden lokale instellingen en landelijke 

organisaties lid worden, ongeacht in welke zetelverhouding.  

De leden van het Landbouwschap, de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk en de werknemers- en ondernemersleden van de Sociaal-Economische Raad 

vertegenwoordigden uitsluitend organisaties. De deskundigen van de Sociaal-

Economische Raad werden daarentegen geacht het algemeen belang te behartigen. 

De kunstenaarsleden van de Raad voor de Kunst werden ook als deskundigen 

beschouwd, hoewel zij gedeeltelijk door kunstenaarsorganisaties werden 

voorgedragen. Het lidmaatschap van de kunstlievende leden hing samen met hun 

bestuurlijke betrokkenheid bij het kunstleven.  

Ook de selectieprocedures verschilden. De overheid benoemde de 

deskundigen van de Sociaal-Economische Raad en de meerderheid van de leden van 
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de Raad voor de Kunst zonder tussenkomst van belangenorganisaties. De benoeming 

van de overige leden van de Raad voor de Kunst vond plaats op voordracht van 

kunstenaarsorganisaties. De benoeming van de ondernemers- en werknemersleden 

van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap geschiedde door 

belangenorganisaties. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kende van 

oudsher een systeem van coöptatie. 

Waarom liep de rekrutering van leden uiteen? Het grootste verschil had te 

maken met de vraag of de leden deskundigheid moesten inbrengen of draagvlak 

realiseren.84 Bij dat laatste lag het voor de hand dat voor het veld representatieve 

organisaties de leden benoemden. Maar wat waren representatieve organisaties? 

Daarover verschilden de meningen. Bij het Landbouwschap stelde de Organisatie-

Commissie vast welke organisaties representatief voor de land- en tuinbouw waren. 

Zij baseerde zich daarbij hoofdzakelijk op de verhouding tussen het ledenaantal en 

het totale aantal belanghebbenden. Bij de Sociaal-Economische Raad en de Raad 

voor de Kunst gebeurde dit door de regering, en kwamen ook andere criteria in het 

spel, zoals levensbeschouwing, regionale spreiding en sectorale vertegenwoordiging. 

Dat laatste verklaart onder andere waarom de regering besloot een aantal 

sectorenvertegenwoordigers door de hoofdgroepen van de Organisatie-Woltersom te 

laten benoemen. Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk besloten de leden 

zelf wie representatief was voor het veld, wat tot een vooralsnog onopgelost conflict 

leidde over de vraag of dit uitsluitend gold voor landelijk organisaties of ook voor 

lokale instellingen. 

Evenals representativiteit was ook deskundigheid geen vastomlijnde categorie. 

De kunstenaarsleden van de Raad voor de Kunst ontleenden hun deskundigheid aan 

de eigen beroepspraktijk. Dit was een van de redenen waarom 

kunstenaarsorganisaties leden voordroegen. Het lidmaatschap van een 

kunstenaarsorganisatie stond garant voor het hebben van een beroepspraktijk en dus 

voor een zekere deskundigheid in het oordelen over kunst. De deskundigen van de 

Sociaal-Economische Raad ontleenden hun deskundigheid daarentegen 

hoofdzakelijk aan een academische positie of opleiding.  

Deze deskundigen werden door de regering benoemd omdat zij tot taak 

hadden het algemeen belang te behartigen. Bij de Raad voor de Kunst lag dat anders. 

De rechtstreekse benoeming van het merendeel van de leden had hier vooral te 

maken met het feit dat zij levensbeschouwelijke stromingen en regio’s moesten 
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representeren en de morele zuiverheid van de kunst moesten waarborgen. Omdat 

deze kwaliteiten naar het oordeel van de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen onvoldoende in het veld zelf vertegenwoordigd waren, hield hij de 

benoeming van leden grotendeels in eigen hand. Vooral waar het algemeen belang in 

het geding was of aanvullende eisen aan leden golden, besliste de regering dus zelf 

wie lid werd. 

Tot slot twee opmerkingen. Ten eerste participeerde het veld uitsluitend in de 

rekrutering van leden door middel van hun lidmaatschap van belangenorganisaties. 

Ongeorganiseerde belanghebbenden oefenden hier dus geen enkele invloed op uit. 

Ten tweede was nergens sprake van competitieve selectie. Het was de overheid die er 

via de aanwijzing van nieuwkomers voor moest zorgen dat de samenstelling van de 

organen een representatief karakter bleef behouden. Uit de volgende paragraaf blijkt 

dat dit maar zeer beperkt gebeurde. 

4.2 Coöptatie en buitensluiting 

In de periode tot 1980 vond niet alleen herhaaldelijk discussie plaats over de wijze 

waarop de rekrutering van leden plaatsvond maar traden daarin ook tal van 

veranderingen op. Hierop van invloed waren verschillende factoren. Een van de 

belangrijkste daarvan was de druk vanuit nieuwe belangenorganisaties om leden te 

mogen benoemen. Dit speelde bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad parten. 

Een tweede factor betrof de afkalvende representativiteit van de organisaties die 

leden benoemden, wat zowel bij het Landbouwschap als de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk tot nieuwe zetelverhoudingen leidde. Bovendien vond debat 

plaats over de deskundigheid van de leden, wat bij de Raad voor de Kunst resulteerde 

in de aanstelling van deskundigen die niet langer beroepsmatig aan het veld waren 

verbonden. Tot slot vond wederom een poging plaats de besturen van 

bedrijfsorganen door verkiezing samen te stellen. 

4.2.1 Sociaal-Economische Raad  

Hoewel de vertegenwoordiging van ‘zuilen’ in 1950 wettelijk geen doorgang had 

gevonden, hield deze kwestie de gemoederen nog enige tijd bezig. M. Ruppert stelde 

namens het Christelijk Nationaal Vakverbond herhaaldelijk dat niet ledenaantal maar 

de ‘totale groep van het Nederlandse volk’ die de christelijke levensbeschouwing 
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aanhing, leidend voor de werknemersvertegenwoordiging behoorde te zijn.85 Het 

bleek een gepasseerd station, omdat het voorstel zowel binnen als buiten de raad 

geen enkele steun kreeg. De overige kwesties tot 1980 hadden betrekking op de vraag 

welke organisaties leden mochten benoemen. 

In 1954 speelde om te beginnen speelde de opheffing van de Hoofdgroepen 

banken, verkeer, verzekering, en handel de raad parten.86 Omdat de ondernemers in 

deze sectoren geen vervangende representatieve sectororganisaties hadden opgericht, 

resulteerde deze opheffing in een gezamenlijk benoemingsrecht. Zo benoemden 

vijftien verkeersorganisaties nu samen een ondernemerslid. Dit gezamenlijk 

benoemingsrecht leidde echter tot spanningen. Sommige organisaties, bijvoorbeeld 

de Nederlandse Spaarbankbond, wilden een eigen raadslid kunnen benoemen.87  

In 1954 dienden zich in de gedaante van de Nederlandse Vakcentrale en het 

Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen ook twee nieuwkomers aan.88 

De raad formuleerde toen criteria om hun representativiteit te kunnen beoordelen. 

Deze criteria waren ‘constitutionele betrouwbaarheid’, ‘redelijke spreiding over het 

bedrijfsleven’, ‘financiële draagkracht’ en ‘constructieve medewerking’.89 Het 

ledenbestand van de Nederlandse Vakcentrale was naar oordeel van de raad 

onvoldoende verspreid over het bedrijfsleven. Ook bestond twijfel over de bereidheid 

van de radicaal linkse vakcentrale om een constructieve bijdrage te leveren. Dit 

laatste argument was tijdens de parlementaire behandeling al gebruikt om de 

communistische Eenheidsvakcentrale buiten te sluiten.90 Het verzoek van het 

Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen werd in 1956 alsnog 

gehonoreerd.91 De drie zittende organisaties voor het midden- en kleinbedrijf 

weigerden echter hun zetels te delen, met tot gevolg een hoog oplopend conflict dat in 
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tot de door staatssecretaris Van der Grinten tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de 

bedrijfsorganisaties gehanteerde argumenten om de samenstelling van de Sociaal-Economische 

Raad te onderbouwen. Zie bijvoorbeeld HTK 1949-1950, p. 40 en 207. Vergelijk Scholten, De 

Sociaal-Economische Raad, p. 97. 
91 SER 134: Samenstelling raad zittingsperiode 1956-1958; en idem: Samenstelling raad 

zittingsperiode aanvangende 1 april 1958. Vergelijk Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 

100-101. 
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de pers uitgebreid aandacht kreeg. Volgens SER-voorzitter G. Verrijn Stuart moesten 

‘de heren zelf hun zaken regelen’.  

Hierna trad een periode van rust in, die in 1968, 1970 en 1972 echter ruw werd 

verstoord omdat de Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel hardnekkig verzocht 

een raadslid te benoemen, om de specifieke belangen van hoger personeel beter te 

kunnen behartigen.92 De raad wees de Centrale af vanwege een te beperkt 

ledenaantal, waardoor hij onvoldoende spreiding over het bedrijfsleven kende. 

Minister B. Roolvink (ARP) van Sociale Zaken en Volksgezondheid oefende 

desondanks druk uit op de raad om het verzoek in te willigen.93 De raad hield echter 

voet bij stuk, ook na kritiek uit de Tweede Kamer.94 Hoger personeel kon volgens de 

raad via de zittende werknemersorganisaties zijn stem laten horen.95 Ook een 

tussentijdse stijging van het ledenaantal van de Centrale kon de raad in 1972 niet 

overtuigen.96 De totstandkoming van de Raad van Overleg voor Middelbaar en Hoger 

Personeel, een vakcentrale van organisaties voor middelbaar en hoger personeel, 

leidde uiteindelijk tot een doorbraak. Deze Raad van Overleg mocht in 1974 - 

voorwaardelijk - een werknemerslid benoemen.  

Tegelijkertijd speelde ook de opname van consumenten, wat in 1971 een 

voorstel was van Tweede Kamerlid E. Nypels (D’66).97 Minister B. Roolvink (ARP) 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordde hem dat de kroonleden de 

consumentenbelangen reeds behartigden.98 In 1972 kwam het veld zelf in beweging, 

doordat de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

verzochten leden te benoemen.99 Ze bepleitten de tripartiet samengestelde Raad in 

vieren te delen. De vierde geleding diende consumenten te gaan vertegenwoordigen.  

                                                        

92 Voor de organisatie van hoger personeel zie Windmuller et al., Arbeidsverhoudingen in Nederland, 

p. 293-296. Vergelijk SER 526: Nota ten behoeve van de SER inzake de representatie van 

organisaties die het hoger personeel organiseren, 16 september 1955. Uit deze nota blijkt dat de 

representatie van hoger personeel al vanaf begin jaren vijftig problematisch was.  
93 SER 134: Brief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de SER, 3 mei 1968. 
94 HTK 1967-1968, p. 935. De kritiek kwam van Tweede Kamerlid E. Nypels (D’66). Zie ook HTK 1969-

1970, p. 3636.  
95 SER 134: Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 

1 april 1972 - 1 april 1974; Interimrapport van de drie vakcentrales inzake de representativiteit van 

de vakorganisaties op nationaal niveau. 
96 SER 134: Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 

1 april 1972 - 1 april 1974. 
97 Ik baseer onderstaande discussie deels op Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en 

werkwijze, p. 97- 100. 
98 HTK 1970-1971, p. 1699.  
99 SER 134: Brief van de Consumentenbond van 19 april 1972 en brief van de Nederlandse Vereniging 

van Huisvrouwen van 21 april 1972 aan de Organisatie-Commissie, Bijlage II en III in Advies inzake 
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De in 1953 opgerichte Consumentenbond vertegenwoordigde met 350.000 

leden ongeveer tien procent van de gezinshuishoudingen. De Nederlandse Vereniging 

van Huisvrouwen presenteerde zichzelf als ‘vertegenwoordigster van vele duizenden 

huisvrouwen, door wier handen een groot deel van het nationaal inkomen gaat’.100 

Volgens dit argument, dat ook door buitenlandse consumentenorganisaties werd 

gevoerd, konden vrouwen door middel van prijsvergelijking de prijs van producten 

reguleren en door hun vraag naar consumptiegoederen het productieproces 

bijsturen.101  

Hoewel beide consumentenorganisaties in 1972 het lidmaatschap werd 

geweigerd, bleef de vertegenwoordiging van consumenten de raad bezighouden. 

Kroonleden W. van der Grinten, Y. Scholten en A. Belinfante concludeerden in 1975 

dat ‘hun organisatiegraad gering [was], terwijl niets erop wijst, dat zij hun leden 

zouden kunnen binden’.102 Het merendeel van de Tweede Kamer was inmiddels de 

mening toegedaan dat consumenten zelfstandig vertegenwoordigd moesten worden. 

De door Tweede Kamerlid A. Krosse (KVP) op 7 december 1976 ingediende motie om 

de regering hiertoe te bewegen, werd met uitzondering van de leden van VVD, de 

Boerenpartij en een enkel ARP-lid, door alle Kamerleden ondersteund.103 Het 

Kabinet Van Agt I ondernam echter geen actie. Bij wijze van tegemoetkoming besloot 

de raad in 1980 de SER-commissie voor consumentenaangelegenheden om te 

vormen tot een commissie artikel 43 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, wat 

inhield dat hij onafhankelijk van de raad adviezen kon uitbrengen.104  

In de jaren zeventig speelde behalve de vertegenwoordiging van consumenten 

en hoger personeel ook nog een ander probleem, dat te maken had met de benoeming 

van ondernemersleden. In 1974 riep de raad naar aanleiding van de vele kritiek op 

zijn samenstelling de commissie Representativiteit van organisaties van ondernemers 

en werknemers in het leven, die de in 1954 geformuleerde lidmaatschapscriteria 

aangescherpte. Volgens de nieuwe criteria – in 1975 gepubliceerd - dienden 

organisaties behalve aan een reeks van ‘kwalitatieve’ ook aan vele ‘kwantitatieve’ 

                                                                                                                                                               

de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode aanvangende op 1 

april 1974, 16 maart 1973. 
100 SER 134: Brief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen van 21 april 1972 aan de 

Organisatie-Commissie, Bijlage III in Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische 

Raad voor de zittingsperiode aanvangende op 1 april 1974, 16 maart 1973. 
101 Zie bijvoorbeeld Pulju, ‘Consumers of the nation’, p. 80. Uit haar artikel blijkt dat de Franse Union 

Féminine Civique et Sociale in de jaren 1950 dezelfde claim poneerde.  
102 SER 146: Nota van de leden Van der Grinten, Scholten en Belinfante, 3 juni 1975. 
103 HTK 1976-1977, p. 1847 en 2053-2055. 
104 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 53-56. 
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voorwaarden te voldoen om als representatief aangemerkt te kunnen worden. 105 

Expliciete vermelding kreeg het gegeven dat ‘organisaties van werknemers van een 

bepaald functieniveau’ als centrale organisaties worden beschouwd.106 De opname 

van de Raad van Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel werd zodoende 

achteraf gelegitimeerd. De toepassing van de nieuwe criteria op de 

ondernemersgeleding leidde echter tot problemen.  

Tussen 1975 en 1980 werd ‘op verschillende niveaus langdurig overleg’ 

gevoerd om te komen tot een ‘uitvoerbare en aanvaardbare’ methode voor het 

vaststellen van nieuwe criteria.107 Daar waren twee redenen voor. De eerste had met 

de beschikbaarheid van gegevens te maken. Begin jaren zeventig werd al geprobeerd 

aan de hand van kwantitatieve gegevens over onder andere de productie, de bruto 

toegevoegde waarde en het arbeidsvolume in verschillende sectoren een nieuwe 

verdeling van ondernemerszetels te berekenen.108 Dit streven had echter rechtstreeks 

te maken met de tweede reden, namelijk de fusie van een aantal centrale 

ondernemersorganisaties, waaruit onder andere het Verbond van Nederlandse 

Ondernemingen (1968) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (1970) 

voortkwamen.109 Deze organisaties wilden meer zetels hebben.  

Hoewel de nieuwe representativiteitscriteria in 1977 officieel werden 

vastgesteld, kwam pas in 1980 aan ondernemerszijde een nieuwe zetelverdeling tot 

stand.110 De belangrijkste verandering was dat het Verbond van Nederlandse 

Ondernemingen van twee naar zes zetels ging, het Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond en het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond van elk twee 

naar elk drie, terwijl de drie centrale landbouworganisaties een zetel inleverden. Als 

gevolg van deze interne herverdeling van ondernemerszetels waren de sectoren 

                                                        

105 Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, p. 234. Ten onrechte beweert Peet dat deze criteria niet tot 

verandering leidden.  
106 SER 134: Advies betreffende de representativiteit van organisaties van ondernemers en van 

werknemers in verband met de samenstelling van publiekrechtelijke colleges, 19 december 1975. 
107 Sociaal-Economische Raad, Advies inzake de samenstelling van de Raad voor de zittingsperiode 1 

april 1980 - 31 maart 1982, 18 januari 1980. 
108 SER 134: Statistische gegevens betreffende enige sectoren van het bedrijfsleven, 11 oktober 1972; 

Kwantitatieve gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdeling van ondernemerszetels in de 

raad, 26 oktober 1972. 
109 Bruggeman en Camijn, Ondernemers verbonden, p. 293.  
110 SER/S/Samenstelling/1980-1982: Ontwerp advies inzake de samenstelling van de raad voor de 

zittingsperiode 1 april 1980 - 31 maart 1982, 18 januari 1980. Vergelijk SER 134: Advies inzake de 

samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 1 april 1976 - 31 maart 

1978; idem: Advies inzake de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad voor de 

zittingsperiode 1 april 1978 - 31 maart 1980, 17 februari 1978. 
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vervoer, handel, banken en verzekeringen vanaf 1980 niet meer zelfstandig 

vertegenwoordigd.111 

Opvallend aan de periode tot 1980 was dus dat het merendeel van de 

nieuwkomers door de raad werd buitengesloten. Een enkele uitzondering 

daargelaten, nam de regering de adviezen van de raad over, waardoor de rekrutering 

van leden feitelijk in handen van de zittende leden kwam te liggen - coöptatie dus. De 

belangrijkste verandering had te maken met de fusie van enkele centrale 

ondernemersorganisaties, die hierna een groter zetelaantal eisten ten koste van 

kleinere, nog altijd niet centraal georganiseerde sectororganisaties. 

4.2.2 Landbouwschap 

Bij het Landbouwschap vonden in de periode tot 1980 twee ontwikkelingen plaats. 

Ten eerste ontstond politiek debat over de rechtstreekse verkiezing van de besturen 

van bedrijf- en productschappen. Ten tweede schafte het bestuur van het 

Landbouwschap in 1967 de paritaire zetelverdeling af, waardoor werknemers in de 

minderheid kwamen te verkeren. 

Het politieke debat over de rechtstreekse verkiezing van de besturen van 

bedrijf- en productschappen ontstond naar aanleiding van de stagnatie in de groei 

van het aantal product- en bedrijfschappen.112 Om die stagnatie het hoofd te bieden 

deed staatssecretaris W. Schmelzer (KVP) voor de Publiekrechtelijke 

Bedrijfsorganisatie op 14 mei 1963 een reeks voorstellen aan de Sociaal-Economische 

Raad, waarin hij ook de vraag stelde of er geen vrije verkiezing van bestuursleden kon 

plaatsvinden, omdat bedrijfsorganen dan vanuit ‘democratisch oogpunt meer 

waardering bij het Nederlandse volk’ zouden ondervinden en meer zouden gaan leven 

in ‘het bewustzijn van de bedrijfsgenoten’.113 De raad achtte dit op praktische 

gronden onuitvoerbaar.114 Schmelzers opvolger G. de Meijer (KVP) besloot daarop 

advies van de Kiesraad in te winnen, die zich positief uitsprak en aanwijzingen gaf 

voor de organisatie van verkiezingen.115 De Raad van State oordeelde daarentegen dat 

de technische moeilijkheden niet volledig oplosbaar waren en was bovendien de 

                                                        

111 Vergelijk Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze herbeschouwd, p. 45, noot 

47.  
112 Voor deze episode zie Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’, p. 209-222. 
113 Brief van de staatssecretaris van Algemene Zaken van 14 mei 1963 aan de raad, Bijlage I van Sociaal-

Economische Raad, Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie. 
114 Sociaal-Economische Raad, Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie, p. 25.  
115 TK 1969-1970, 9688, nr. 7.  
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mening toegedaan dat rechtstreekse verkiezing de verdere ontwikkeling van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nadelig zou beïnvloeden.116 

Zes jaar nadat Schmelzer zijn voorstellen had gedaan, vond de parlementaire 

behandeling plaats. Ondertussen viel de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder 

B. Roolvink (ARP) van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die had besloten in het 

wetsontwerp geen voorstel voor vrije verkiezing te doen. Maar de liberaal A. Geurtsen 

(VVD) diende een amendement in, waarin de selectie van bestuursleden door middel 

van verkiezing was opgenomen.117 Volgens Geurtsen was de ‘tijd rijp voor de 

democratisering van de pbo’.118 De democratisering van de pbo kwam in het 

amendement, afgezien van de introductie van rechtstreekse verkiezing, ook tot 

uitdrukking in het voorstel dat organisaties die ‘tenminste 20 pct. van de in de 

betrokken sector werkzame groepering [...] in zich hebben verenigd’ 

verkiezingskandidaten konden voordragen.119 Bovendien konden ook 

ongeorganiseerden kandidaten voordragen, waarbij de regering vaststelde hoeveel 

ondernemers of werknemers daarvoor vereist waren. 

Het amendement stuitte op fel verzet van KVP, CHU en ARP, die het als een 

overrompeling van het georganiseerde bedrijfsleven typeerden. Bovendien 

betwijfelden zij of door directe verkiezing de betrokkenheid bij de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie, met name van ongeorganiseerden groter zou worden - eens 

passief, altijd passief.120 Maar die kritiek legde het af tegen het kerende tij waarin ‘de 

burger zich sterker heeft gemanifesteerd’, zoals Tweede Kamerlid H. Gortzak - 

inmiddels PSP-lid – betoogde.121 Het amendement van Geurtsen werd met 63 tegen 

59 stemmen aangenomen. Roolvink trok daarop het wetsvoorstel in, onder de 

toezegging over de verkiezing van de besturen van bedrijfslichamen nogmaals het 

advies van de Sociaal-Economische Raad te zullen inwinnen.122 Dit advies kwam vier 

jaar later gereed, was nu beter onderbouwd, maar bevatte nog altijd een negatieve 

conclusie. 

                                                        

116 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’, p. 218. 
117 Verkiezing kwam ook eerder al ter sprake, zie het voorlopig verslag, TK 1969-1970, 9688, nr. 5, p. 2. 
118 HTK 1969-1970, p. 3636. 
119 TK 1969-1970, 9688, nr. 18, p. 1. 
120 HTK 1969-1970, p. 3638. 
121 HTK 1969-1970, p. 3642. 
122 Voor de intrekking van het wetsvoorstel zie HTK 1969-1970, p. 3645 en TK 1969-1970, 9688, nr. 47. 

Voor het advies van de Sociaal-Economische Raad zie Sociaal-Economische Raad, Advies inzake de 

rechtstreekse verkiezing van de besturen van bedrijfslichamen en van de leden van de Sociaal-

Economische Raad. Vergelijk Sociaal-Economische Raad, Jaarverslag over 1973, p. 7-9. 
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Het bestuur van het Landbouwschap maakte aan de verkiezingskwestie weinig 

woorden vuil.123 Belangrijker was de paritaire vertegenwoordiging van boeren en 

landarbeiders. Het aantal landarbeiders was vanaf de oprichting van het 

Landbouwschap sterk afgenomen door rationalisering, mechanisering en 

arbeidsbesparende maatregelen. Hierdoor stond tegenover elke vijf boeren 

halverwege de jaren zestig nog slechts één landarbeider. Volgens de 

boerenvertegenwoordigers in het Landbouwschap was dit een van de redenen voor de 

afkalvende steun van boeren voor het schap. C. Knottnerus, lid namens het 

Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, meende dat door opheffing van de 

bestuurlijke pariteit tussen boeren en landarbeiders ‘boeren en tuinders meer 

affiniteit met het Schap zouden krijgen’ en het bestuur van het Landbouwschap dus 

‘nadrukkelijk uit een meerderheid van boeren [moest] bestaan’124. De 

landarbeiderorganisaties gingen ondanks verzet uiteindelijk akkoord met een 

reductie van hun vertegenwoordiging, waarna de Organisatie-Commissie van de 

Sociaal-Economische Raad het voorstel goedkeurde.125 Dit betekende dat vanaf 1967 

de boerenorganisaties elk vijf en de landarbeiderorganisaties elk drie bestuursleden 

benoemden. 

Veel gedoe met weinig resultaat, zo valt de jarenlange politieke discussie over 

de verkiezing van de besturen van bedrijfsorganen te typeren. De brede steun voor 

het amendement-Geurtsen gaf desondanks aan dat de tijden waren veranderd. 

Verkiezing werd als een belangrijk middel gepresenteerd om de besturen van 

bedrijfsorganen te democratiseren. Omdat de regering het wetsvoorstel introk, kwam 

hier echter niets van terecht. De belangrijkste verandering bij het Landbouwschap 

had te maken met de afkalvende representativiteit van de landarbeiderorganisaties, 

die door de boerenorganisaties werd aangegrepen om een zetelmeerderheid te 

bemachtigen. 

4.2.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk  

Binnen de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk ging het criterium van 

levensbeschouwing vanaf begin jaren vijftig bij de rekrutering van leden een grote rol 

                                                        

123 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

Landbouwschap ingestelde commissie, april 1966, p. 93.  
124 Bestuurslid C. Knottnerus geciteerd in Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 173 en 205. 
125 SER 819: Advies inzake de bestuurssamenstelling van het Landbouwschap en inzake een tweetal 

wijzigingen van het Instellingsbesluit Landbouwschap, 15 maart 1968.  
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spelen. De afkalvende representativiteit van de levensbeschouwelijke organisaties 

was in de jaren zeventig aanleiding om deze rol weer te herzien.  

Het streven van de landelijke organisaties van maatschappelijk werk om van 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk een samenwerkingsorgaan van 

landelijke organisaties te maken, raakte in 1952 een stroomversnelling door de 

oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk. Nadat minister F. van Thiel 

(KVP) aangaf een adviescollege te willen instellen, ontstond een debat over de vraag 

of de vereniging niet als zodanig kon gaan functioneren. Volgens het dagelijks 

bestuur kon het zwaartepunt van het beleid van de vereniging daarbij echter niet in 

het bestuur liggen. Dit was namelijk ‘te omvangrijk en te heterogeen van 

samenstelling’.126 Bovendien waren daarin niet alle ‘federatieve toporganen voor 

algemeen maatschappelijk werk op levensbeschouwelijke grondslag’ 

vertegenwoordigd, waarnaar in de praktijk inmiddels het zwaartepunt van het 

maatschappelijk werk was verschoven. Van Thiel had te kennen gegeven juist met 

deze organisaties overleg te willen plegen.  

Het bestuur besloot daarom in 1954 op eigen gezag de ontbrekende 

levensbeschouwelijke organisaties in het dagelijks bestuur op te nemen, dat zich 

vervolgens moest zich beraden over de vraag uit welke landelijke organisaties de 

vereniging moest gaan bestaan.127 Hiertoe stelde algemeen secretaris M. Tjeenk 

Willink een ‘groslijst’ op van landelijke instellingen.128 Zij maakte onderscheid tussen 

‘levensbeschouwelijke toporganen voor algemeen maatschappelijk werk’, ‘functionele 

federaties voor gespecialiseerd maatschappelijk werk’, ‘enkelvoudige landelijke 

organisaties’, ‘territoriale samenwerkingsorganen’, en ‘overheidsinstanties’.129  

Na twee roerig verlopen ledenvergaderingen kwam begin 1956 een door alle 

landelijke organisaties aanvaard reorganisatievoorstel tot stand.130 Dit voorstel werd 

met de nodige omzichtigheid omkleed. Het bestuur sprak van een organisatorisch 

                                                        

126 NRMW 255: Reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 1 april 1954, 

p. 1. 
127 NRMW 255: Reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 1 april 1954, 

p. 3. Vergelijk idem: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 1. 
128 NRMW 255: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 2. 
129 NRMW 255: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 2-3.  
130 Voor een uitgebreide weergave van het verloop van deze vergaderingen zie Neij, De organisatie van 

het maatschappelijk werk, p. 267-275. 
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‘trilbeeld’, dat er een aantal jaren later mogelijk anders zou uitzien.131 Ook de nieuwe 

zetelverhouding werd terloops gepresenteerd: de levensbeschouwelijke organisaties 

zouden in het bestuur ‘een ander accent’ krijgen.132  

De conclusie was dat alleen levensbeschouwelijke toporganen en functionele 

federaties leden mochten benoemen. Lokale instellingen konden geen volwaardig lid 

meer zijn. De enkelvoudige landelijke organisaties, vooral bestaande uit organisaties 

van maatschappelijk werkers, hadden volgens Tjeenk Willink ‘geen eigen 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatschappelijk Werk’ en golden 

daarom in tegenstelling tot de levensbeschouwelijke toporganen en gespecialiseerde 

federaties niet als ‘beleidsinstanties’.133 De territoriale samenwerkingsorganen 

mochten adviserende leden benoemen, terwijl het lidmaatschap van 

overheidsinstanties als ministeries gezien de ‘eigen verantwoordelijkheid der 

Rijksoverheid’ als ‘niet juist’ werd beschouwd.  

De reorganisatie leidde tevens tot een andere zetelverhouding. In plaats van 

de algemene ledenvergadering kwam een raad van afgevaardigden, bestaande uit 

vijfentwintig leden. De hieruit gerekruteerde bestuursraad telde er twintig. Het 

Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum, de Algemene Diaconale Raad der Nederlands 

Hervormde Kerk, de Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken in 

Nederland in samenwerking met de Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale 

Arbeid en de Vereniging van Overheidsinstellingen voor Sociale Arbeid benoemden 

in beide organen meerdere leden.134 In de bestuursraad waren voorts alle andere 

levensbeschouwelijke organen en Humanitas vertegenwoordigd. Zij benoemden 

samen zestien van de twintig bestuursleden. De overige vier bestuursleden bestonden 

uit vertegenwoordigers van functionele organisaties als de Federatie voor Vrouwelijke 

Vrijwillige Hulpverlening, de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg en de 

Nationale Federatie de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming.135 

                                                        

131 NRMW 255: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse vereniging voor Maatschappelijk 

Werk, 6 maart 1956, p. 1. 
132 NRMW 255: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse vereniging voor Maatschappelijk 

Werk, 6 maart 1956, p. 3. 
133 NRMW 255: Nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, 6 maart 1956, p. 11. 
134 De Vereniging van Overheidsinstellingen voor Sociale Arbeid was een overkoepeling van 

gemeentelijke diensten en instellingen. Volgens de raad was de Vereniging echter geen politiek 

beleidsorgaan maar vertegenwoordigde hij de uitvoerende overheidszorg. Daarom werd deze 

overheidsinstantie wel opgenomen.  
135 Voor de leden van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in 1956 zie NRMW 255: Statuten 

1956, p. 1-2.  
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Het bestuurslidmaatschap van deze functionele organisaties kwam tot stand 

via een afwijkende procedure. Zij werden namelijk uit de raad van afgevaardigden 

gekozen, waarin in totaal zestien functionele organisaties waren opgenomen. Deze 

vier leden moesten zich in tegenstelling tot de overige leden van de bestuursraad elke 

vier jaar opnieuw verkiesbaar stellen. Het benoemingsrecht van de 

levensbeschouwelijke organisaties had daarentegen een permanent karakter.  

In 1956 leken de levensbeschouwelijke organen dus hun doel te hebben 

bereikt. Desondanks bleef de samenstelling van de raad aan verandering onderhevig. 

Zo vergaderde het bestuur voorafgaand aan de statutenwijziging van 1967 over de 

vraag of onder andere het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, het 

Nederlandsche Rode Kruis, de Stichting Nederlandse Federatie voor 

Vluchtelingenhulp en de Nederlandse Jeugd Gemeenschap voor een zetel in 

aanmerking kwamen. Terwijl voor sommige van deze organisaties gold dat zij een 

niet meer ‘zo specifieke of belangrijke’ plaats innamen en zij ‘gezien hun belang’ beter 

geen zetel konden krijgen, gold voor andere organisaties juist dat hun werkterrein zo 

‘nauw verwant [was] met het bijzonder gezins- en wijkwerk alsmede met het 

algemeen maatschappelijk werk’, dat ze eigenlijk niet gemist konden worden.136 Het 

was kortom nog altijd onduidelijk wie nu precies representatief was voor het 

maatschappelijk werk.  

De statutenwijziging van 1967 had als doel het werkterrein te verbreden van 

maatschappelijk werk naar maatschappelijk opbouwwerk. Deze verbreding ging 

gepaard met de opname van boerenorganisaties, vakbonden, kruisverenigingen en de 

in 1956 buitengesloten bonden voor maatschappelijk werkers. Geen van deze 

organisaties mocht overigens bestuursleden benoemen. Hun opname had een flinke 

stijging van het ledenaantal tot gevolg. Zo telde de raad van afgevaardigden in 1967 al 

40 leden. In 1976 waren dat er al weer 51 geworden, een toename van een kwart.  

In 1976 schafte de raad het meervoudig benoemingsrecht van de 

levensbeschouwelijke organisaties af.137 Dit voornemen speelde al vanaf 1964, toen 

het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum minder leden wilde gaan benoemen.138 De 

afschaffing van het meervoudige benoemingsrecht van de levensbeschouwelijke 

toporganen vormde volgens de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk een 

                                                        

136 NRMW 121: Eventuele statutenwijziging, 24 oktober 1963.  
137 NRMW 255: Statutenwijzing vereniging Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 5 mei 1976. 

Vergelijk jaarverslag 1975 in NRMW 255: Verslag van de werkzaamheden van de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn over 1975 en de periode 1969-1975, juni 1976.  
138 NRMW 121: Notulen bestuur, 25 juni 1964. Vergelijk NRMW 124: Statuten 1967.  
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formele bevestiging van het feit dat de plaats en rol van deze vroeger belangrijke 

pijlers van het maatschappelijk werk sterk was gewijzigd.139  

Dit had twee, deels met elkaar samenhangende oorzaken.140 Ten eerste was 

vanaf eind jaren zestig, ondersteund door de overheid, een proces van 

professionalisering en schaalvergroting op gang gekomen. Zo bepaalde het ministerie 

in 1976 dat instellingen minstens zes medewerkers moesten hebben.141 Daarnaast 

werd ingezet op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door deze ontwikkelingen 

nam het aantal instellingen sterk af en verzelfstandigde het uitvoerende werk ten 

opzichte van de organisaties die het op landelijke niveau vertegenwoordigden.142 

Door professionalisering namen geschoolde en betaalde krachten het 

maatschappelijk werk over, waardoor levensbeschouwelijk waarden aan belang 

inboetten als drijvende kracht achter het maatschappelijk werk.  

Ook door ontzuiling – de tweede factor – nam het belang af van 

levensbeschouwelijke karakter van het maatschappelijk werk, waardoor de 

levensbeschouwelijke toporganen naar elkaar toegroeiden.143 De claim van de 

levensbeschouwelijke organisaties dat zij het algemeen maatschappelijk werk 

vertegenwoordigden, kwam door ontzuiling op de tocht te staan. Algemeen 

maatschappelijk werk was namelijk vooral levensbeschouwelijk maatschappelijk 

werk geweest. Dat functionele organisaties slechts deelterreinen representeerden, 

was niet langer houdbaar. De in 1956 gepresenteerde formule van ‘gewogen 

representaties’ werd in 1976 aldus losgelaten.144 Elke organisatie was nu weer even 

belangrijk. 

Veel van deze organisaties hadden hun verenigingsvorm intussen verruild 

voor het stichtingsmodel, wat betekende dat zij formeel geen instellingen meer 

vertegenwoordigden. Dit gold in 1976 voor ongeveer de helft van de leden.145 Deze 

ontwikkeling riep veel kritiek op, aangezien de raad en zijn leden nog altijd 

pretendeerden het particulier initiatief te vertegenwoordigen. Zo stelde B. Peper in 

zijn proefschrift Vorming van welzijnsbeleid dat de claim van de landelijke 

organisaties het uitvoerende werk te representeren tot een anachronisme was 

                                                        

139 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 
140 Vergelijk Peper, Vorming van welzijnsbeleid, p. 312-318.  
141 Hueting, De permanente herstructurering, p. 285. 
142 NRMW 132: Synopsis. Een beeld van het functioneren van landelijke organisaties, 1 november 1979. 
143 Hueting, De permanente herstructurering, p. 291. 
144 NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale raad voor 

Maatschappelijk Welzijn, p. 15, 23.  
145 NRMW 124; Statuten 1976. Hieruit blijkt dat 24 van de 51 ledeninstellingen stichtingen waren.  
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geworden.146 H. Vuijsje typeerde de raad als ‘superdesuup-koepel’.147 De raad gold 

namelijk als overkoepeling van vele koepelorganisaties, die op hun beurt weer vele 

koepels en koepeltjes verenigden.148 Wie of wat al deze koepels vertegenwoordigden 

was volgens critici echter volstrekt onduidelijk geworden. 

De selectie van leden beperkte zich bij de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk dus al snel tot landelijke organisaties. Levensbeschouwelijke 

organisaties voerden daarbij, deels gelegitimeerd door de overheid, twee decennia 

lang de boventoon. Aan hun grote zetelaantal moet echter niet al te grote waarde 

worden toegekend, aangezien de samenstelling van de raad tegelijkertijd voortdurend 

veranderde. Vanaf de jaren zestig raakten veel landelijke organisaties bovendien het 

contact met het veld kwijt. Hierdoor konden ze hun representativiteit volgens critici 

nog uitsluitend aan hun door de overheid erkende positie in de beleidsvorming 

ontlenen. 

4.2.4 Raad voor de Kunst 

Bij de Raad voor de Kunst deden de belangrijkste veranderingen zich voor tussen 

1969 tot 1977, toen de herziening plaatsvond van de Wet op de Raad voor de Kunst. 

Met de nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst uit 1977 wijzigde de zetelverhouding 

omdat kunstenaars niet langer als de voornaamste deskundigen werden beschouwd, 

kreeg deskundigheid een andere invulling en kwam er een nieuwe, meer 

toegankelijke selectieprocedure om de juiste leden te kunnen selecteren. 

In 1969 stelde minister M. Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk een commissie in om te adviseren over de herziening van de Wet op de Raad 

voor de Kunst. Deze commissie wilde het ledenaantal verminderen en de 

selectieprocedure aanpassen, met als doel een ‘sterker en duidelijker binding’ van 

raadsleden aan de organisaties die hen voordroegen.149 Staatsrechtgeleerde H. van 

Maarseveen had deze binding vanwege de complexe benoemingsprocedure al eerder 

als buitengewoon zwak omschreven, een kritiek die door de commissie uitgebreid 

werd weergegeven.150 Om tegelijk ook de ‘objectieve deskundigheid en geschiktheid’ 

                                                        

146 Peper, Vorming van welzijnsbeleid, p. 318.  
147 Vuijsje, Nieuwe vrijgestelden, p. 101. 
148 Vuijsje baseerde zijn typering op een artikel van Volkskrantjournalist J. Lindner, met als titel ‘De 

vijfde macht’, gepubliceerd op 28 december 1974.  
149 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 25.  
150 Van Maarseveen, ‘De Raad voor de Kunst’, p. 1-2. Vergelijk Koopmans, Rapport van de commissie 

tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 24-25.  
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van de leden te waarborgen, bepleitte de commissie een zogenaamde 

‘samenstellingscommissie’, bestaande uit leden voorgedragen door enkele grote 

landelijke organisaties en instellingen, die op eigen gezag de minister een 

‘enkelvoudige ontwerp-voordracht’ voor nieuwe leden deed.151 Om de ‘directe 

belangen van de kunstenaars’ te waarborgen, handhaafde de commissie in zijn 

wetsvoorstel de bepaling dat de meerderheid van de raadsleden in hun hoedanigheid 

als kunstenaars benoemd moest worden.  

Na kritiek van het veld verruilde de commissie de samenstellingscommissie 

voor een enkelvoudig voordrachtrecht van kunstenaarsorganisaties en culturele 

instellingen. Elk van beide groepen moest twee vijfde van de leden voordragen.152 De 

overige leden werden rechtstreeks door de minister benoemd. In 1971 stemde de 

Raad voor de Kunst met dit voorstel in, maar drong er tegelijk bij de minister op aan 

de nieuwe raad alsnog uit een meerderheid van kunstenaars samen te stellen.153 

Minister H. van Doorn (PPR) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk nam 

vrijwel alle voorstellen over. Alleen de door de raad gewenste bepaling over de 

zetelverhouding liet hij vallen. In 1974 bood hij zijn wetsontwerp aan de Tweede 

Kamer aan.  

Het wetsvoorstel leidde bij kunstenaarsorganisaties tot de nodige onrust. De 

reductie van het aantal raadsleden verkleinde immers hun kansen op het 

raadslidmaatschap, terwijl de enkelvoudige voordracht ze daar nauwer bij betrok. 

Een door de raad geproduceerd ontwerp voor een nieuwe zetelverdeling leidde tot 

grote commotie.154 De Fotografenfederatie betoogde dat de fotografie de afgelopen 

jaren ‘zozeer een eigen plaats [had] verworven dat het een anachronisme zou zijn 

haar in uw raad door een andere kunstuiting te laten vertegenwoordigen’ en eiste 

aldus een eigen zetel op.155 Andere organisaties, zoals de Kring Industriële 

ontwerpers en de Beroepsvereniging Grafisch Vormgevers Nederland, weigerden een 

gezamenlijke voordracht - noodzakelijk om de vele organisaties recht te doen.156  

Ook speelde de vraag welk type organisaties leden mocht voordragen. De 

Nederlandse Kring van Beeldhouwers vond dat de nieuwe Raad voor de Kunst zich 

niet tot ‘verlengstuk’ van de verschillende beroepsorganisaties diende te 

                                                        

151 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 26.  
152 Koopmans, Eindrapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, 

Bijlage I, p.2.  
153 RvdK 1579: Notulen afdeling algemene zaken, 20 november 1971. 
154 RvdK 1580: Concept uitvoeringsbeschikking Raad voor de Kunst 1976.  
155 RvdK 1580: Brief van de Fotografenfederatie aan de Raad voor de Kunst, 21 juli 1976. 
156 RvdK 1580: Brief van de Kring Industriële ontwerpers aan de Raad voor de Kunst, 21 juli 1976 
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ontwikkelen.157 De Nederlandse Toonkunstenaarsbond bekritiseerde het zetelaantal 

van koepelorganisaties als de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van 

Kunstenaars (3) en de Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende 

Kunstenaars (2), omdat ook alle bij hen aangesloten organisaties al een zetel 

bezetten. De Bond meende tevens dat werkgeversorganisaties als de Nederlandse 

Omroepstichting (NOS) en de Bioskoopbond niet thuishoorden in de raad. De 

Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende Kunstenaars en de Bond van 

Beeldend Kunstenaars vonden het onaanvaardbaar dat ‘de stemmen van niet-

representatieve minderheden, en nog meer de stemmen van degenen, die alleen 

zichzelf vertegenwoordigen doorslaggevend zijn voor het te voeren beleid’. Zij 

verspreidden een gezamenlijke verklaring waarin zij een aanzienlijk groter zetelaantal 

eisten. ‘Pas door evenredige vertegenwoordiging zal een norm van democratie 

toegepast worden op een beleidsgebied, dat tot nu toe verstoken is van de specifieke 

representatieve inbreng van kunstenaarsvakbonden’, zo stelden zij.  

De commotie bleek voorbarig, want de Tweede Kamer bracht cruciale 

wijzigingen aan in het wetsvoorstel. Om te beginnen verving de Kamer ‘voordracht’ 

door ‘aanbeveling’, waardoor de band tussen kunstenaarsorganisaties en 

kunstenaarsleden in weerwil van het wetsvoorstel niet sterker maar zwakker werd.158 

Om de onafhankelijkheid van Raad voor de Kunst tegenover minister te waarborgen, 

herintroduceerde de Tweede Kamer de eerder genoemde 

samenstellingscommissie.159  

Ook paste de Kamer de zetelverhouding aan door te bepalen dat tenminste 

vier vijfde van de leden benoemd moest worden op basis van ‘aanbevelingen van 

organisaties en instellingen op het gebied van de kunst en aanverwante terreinen van 

de cultuur.160 Door dit amendement werden kunstenaarsorganisaties en andere 

culturele organisaties en instellingen onder één noemer geschaard. Kunstenaars 

werden dus in het defensief gedrongen. Zij vormden officieel geen meerderheid 

binnen de raad meer en moesten hun aanbevelingsrecht voortaan delen met andere 

instellingen, met als mogelijk gevolg dat hun aandeel verder zou afnemen. Niet elke 

aanbeveling hoefde immers gehonoreerd te worden. 

Tot slot introduceerde de Kamer een nieuwe procedure voor de 

kandidaatstelling van de door de minister benoemde leden, omdat ‘een ieder’ voor 

                                                        

157 RvdK 1580: Overzicht reacties op voorstellen voor uitvoeringsmaatregelen behorende bij de nieuwe 

wet op de raad voor de kunst, 13 oktober 1976. 
158 TK 1976-1977, 13035, nr. 14.  
159 Vergelijk Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 125. 
160 TK 1976-1977, 13035, nr. 14.  
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deze leden een voorstel mocht doen, een plan dat overeenkomsten vertoonde met 

elementen uit de initiatiefwet die D’66 in 1969 aan de Raad voor de Kunst had 

aangeboden.161 Om deze wijziging ten uitvoer te brengen moest het ministerie in de 

Staatscourant en diverse dagbladen een advertentie plaatsen om organisaties en 

instellingen uit te nodigen leden voor te stellen. Hier was dus sprake van een soort 

open sollicitatieprocedure. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe Wet op de Raad voor de 

Kunst benadrukte de Tweede Kamer keer op keer dat de leden van de Raad voor de 

Kunst als deskundigen moesten optreden. Veel Kamerleden vreesden namelijk dat de 

raadsleden zich teveel als belangenbehartigers zouden gaan opstellen. De Kamer 

paste daarom niet alleen de zetelverhouding en de selectieprocedure aan, maar 

verduidelijkte tevens door middel van een amendement dat uitsluitend personen 

voor het lidmaatschap in aanmerking kwamen van wie ‘mede op grond van hun 

werkzaamheid op het gebied van de kunst of aanverwante terreinen van cultuur of 

hun betrokkenheid daarbij, dan wel uit anderen hoofde voor de advisering over de 

kunsten en het kunstbeleid een goed inbreng kan worden verwacht’.162  

Aan dit amendement moet desondanks niet te veel gewicht worden toegekend. 

Volgens een in 1979 gepubliceerde uitvoeringsbeschikking moest de 

‘keuzecommissie’, zoals de samenstellingscommissie uiteindelijk ging heten, met een 

veelvoud van selectiecriteria rekening houden. De raadsleden moesten ‘verschillende 

vormen en werkgebieden van kunst en de verschillende deskundigheden, alsmede 

regio’s, levensbeschouwelijke en maatschappelijke richtingen, geslachten en 

leeftijden’ representeren.163 Afgezien van de laatste twee criteria veranderde er met 

andere woorden weinig.164 Opvallend was de invulling van deskundigheid. Bij de 

totstandkoming van de Wet op de Raad voor de Kunst had deskundigheid 

voornamelijk betrekking op de kennis en ervaring van kunstenaarsleden. In de 

stukken van de keuzecommissie kreeg deskundigheid een geheel andere 

omschrijving, namelijk het ‘kunnen denken in termen van beleid’.165  

                                                        

161 D’66, Gewenste tekst van een nieuwe wet op de Raad voor de Kunst, oktober 1969. In dit 

wetsontwerp vond de rekrutering van leden plaats door sollicitatie naar vrije plaatsen. 
162 TK 1976-1977, 13035, nr. 14. 
163 Zie artikel 6 van RvdK 1587: Uitvoeringsbeschikking Raad voor de Kunst 1977.  
164 De leeftijd van de raadsleden was overigens ook in 1955 al kort onderwerp van gesprek geweest. Zie 

HEK 1954-1955, p. 2161. Vergelijk Van Maarseveen, ‘De Raad voor de Kunst’, p. 2-3.  
165 RvdK 1582: Profielschets Nieuwe Raad voor de Kunst en zijn leden, ongedateerd; Herzien voorstel 

werkwijze met behulp van schematische indeling aanbevolen en voorgestelde leden, 8 september 

1978; Advies aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over de samenstelling 

van de Raad voor de Kunst, 23 mei 1979. 
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De rekrutering van leden kreeg na 1977 aldus een ander karakter. Kunstenaars 

raakten binnen de raad hun meerderheid kwijt. Bovendien werd een ander type 

deskundigheid belangrijk, waarbij het accent minder lag op de artistieke 

beroepspraktijk en meer op kennis van bestuurlijke processen en beleidsmaatregelen 

op het terrein van de cultuur. De nieuwe selectieprocedure, waarbij organisaties uit 

het veld leden aanbevolen en een van het ministerie onafhankelijke keuzecommissie 

de samenstelling regelde, maakte dat tegen de zin van kunstenaarsorganisaties de 

afstand van de raadsleden tot het veld groter was dan voorheen. 

4.2.5 Bevindingen 

De rekrutering van leden kwam in de periode tot 1980 bij elk van de organen ter 

discussie te staan. Dat gebeurde zowel door in- als extern gedreven ontwikkelingen. 

In reactie op de onbedoelde situatie dat zittende leden besloten over de toetreding 

van nieuwkomers kwam bovendien een politiek debat op gang over de wenselijkheid 

van coöptatie. 

Bij de intern gedreven ontwikkelingen ging het vooral om leden die zich niet 

bij de zetelverdeling wensten neer te leggen of een gezamenlijk benoemings- of 

voordrachtsrecht weigerden. Deze situatie deed zich bij de Sociaal-Economische 

Raad vrijwel voortdurend voor. Bij de Raad voor de Kunst beperkte de discussie 

hierover zich tot de periode voorafgaande aan de wetswijziging van 1979. Binnen de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk bestond onenigheid over het 

lidmaatschap van lokale instellingen, dat in 1956 werd afgeschaft ten gunste van 

landelijke organisaties, waarna een strijd ontbrandde over de verdeling van zetels 

over levensbeschouwelijk toporganen en functionele federaties. Bij het 

Landbouwschap weigerden enkele sectororganisaties afdelingsleden te benoemen, 

terwijl de drie centrale landarbeiderorganisaties in 1967 zeer tegen hun wil de door 

de boerenorganisaties gewenst afschaffing van de paritaire zetelverdeling 

accepteerden.  

Bij de Raad voor de Kunst speelde bovendien kritiek op de selectieprocedure, 

die kunstenaarsorganisaties naar hun mening te weinig zeggenschap over de 

samenstelling gaf. Tijdens de herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst werd 

de zeggenschap van kunstenaarsorganisaties op de rekrutering van leden echter 

verder gereduceerd, omdat de Kamer meende dat de leden van de Raad voor de 

Kunst zich te veel als vertegenwoordigers van belangenorganisaties opstelden, in 
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plaats van als de door de Wet op de Raad voor de Kunst uit 1954 bedoelde 

deskundigen.  

Met de nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst belanden we bij de extern 

gedreven ontwikkelingen. Behalve nieuwe wetgeving, of aanzetten daartoe zoals de 

herziening van de Wet op de bedrijfsorganisatie, speelden ook andere externe 

factoren een rol bij de discussie over de rekrutering van leden.  

Een van die factoren vormde de veranderingen in het organisatiepatroon. 

Door deze veranderingen wijzigde om te beginnen de verhouding tussen de 

organisaties die bij de selectie van leden waren betrokken. Zo resulteerde de fusie van 

enkele grote ondernemersorganisaties bij de Sociaal-Economische Raad in een 

andere zetelverdeling. Bij het Landbouwschap was een van de redenen om de 

paritaire zetelverdeling af te schappen de sterke afname van het aantal landarbeiders. 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk had zowel met een sterke tendens 

naar landelijke organisatievorming te maken als met het wisselend belang van het 

levensbeschouwelijk organisatieprincipe waardoor de verhouding tussen functionele 

en levensbeschouwelijke organisaties voortdurend onderwerp van gesprek was.  

Een andere factor vormde de opkomst van nieuwe belangenorganisaties die 

druk uitoefende om leden te mogen benoemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen 

organisaties van hoger opgeleiden, consumenten en huisvrouwen om het 

lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad verzochten. Bij de Raad voor de 

Kunst kwam deze ontwikkeling tot uitdrukking in de emancipatie van de fotografie 

tot een zelfstandige kunstvorm, waardoor de Fotografenfederatie een eigen zetel 

claimde. Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk was door de ontwikkeling 

van nieuwe werkvormen sprake van een permanente aanwas van nieuwe lid-

organisaties.  

Toch leidden dit soort externe ontwikkelingen tot weinig verandering. Zo 

blokkeerden de leden Sociaal-Economische Raad structureel de toegang tot het 

lidmaatschap. Deze situatie leek sterk op die bij het Landbouwschap, waarbij de zes 

landbouworganisaties al vroeg de rekrutering van leden naar zich toe hadden 

getrokken en andere organisaties met succes uit het bestuur weerden en of in een 

ondergeschikte positie hadden gemanoeuvreerd.  

Waarom gebeurde dit? Coöptatie was een eerst reden. De regering bleek 

nauwelijks bereid de Sociaal-Economische Raad onder druk te zetten en nieuwe 

organisaties aan te wijzen om leden te benoemen. De selectie van nieuwkomers kwam 

hierdoor feitelijk in handen van de zittende leden te liggen. Vervolgens is de vraag 

waarom de zittende leden de rekrutering naar zich toe trokken. Het voorbeeld van de 
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Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk toont dat coöptatie niet noodzakelijk 

leidt tot de buitensluiting van nieuwkomers. Dat gebeurde bij de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk immers pas in 1956, toen hij een publieke functie als 

adviesorgaan ging vervullen. Buitensluiting vond dus ten tweede plaats omdat het 

publiekrechtelijke karakter van de organen, of de publieke functie die zij vervulden, 

het voor belangenorganisaties aantrekkelijk maakte het lidmaatschap te 

monopoliseren.  

Deze ontwikkeling ging niet onopgemerkt voorbij, getuige het politieke debat 

over de verkiezing van de besturen van bedrijfsorganen. De door het parlement 

aangezwengelde discussie over verkiezing van de besturen van bedrijfsorganen, 

bedoeld om de selectie van leden een democratischer karakter te geven, strandde 

eind jaren zestig op de onwil van de regering om hier verandering in aan te brengen, 

bevreesd als zij was om de zittende leden voor het hoofd te stoten.   

Zodoende werd alleen de selectieprocedure aangepast van de Raad voor de 

Kunst. Terwijl kunstenaars meer greep op de selectie van leden wensten te krijgen, 

nam het parlement alle ruimte de selectieprocedure naar eigen inzicht aan te passen. 

Het door veel kunstenaarsorganisaties gewenste enkelvoudige voordrachtsrecht, dat 

de binding moest versterken tussen deze organisaties en de leden van de Raad voor 

de Kunst, wijzigde het parlement in een aanbevelingsrecht, dat een groter aantal 

organisaties in staat stelde om het raadslidmaatschap te overwegen. De band met 

belangenorganisaties werd hier dus losser gemaakt. 

4.3 Eindbeeld: de opkomst van onafhankelijke deskundigen 

Ook na 1980 ontstond druk op de organen door de groei van nieuwe, niet 

gerepresenteerde organisaties. Voor het eerst kwamen bovendien ook meer 

identiteitsgebonden selectiecriteria in het spel, zoals leeftijd, gender en etniciteit. Dat 

zittende leden besloten over de opname van nieuwkomers bleef ongewijzigd, 

waardoor nog steeds vele groepen en organisaties van het lidmaatschap werden 

buitengesloten. Nieuw was de opkomst van onafhankelijke deskundigen, zowel bij de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk als later ook bij de Raad voor de Kunst.  

In 1982 drong de Sociaal-Economische Raad er bij de regering op aan een 

groter aantal vrouwelijke leden te benoemen.166 De overheid had even daarvoor een 

                                                        

166 SER/SER/S/Samenstelling 1982-1984: Advies inzake de samenstelling van de Raad voor de 

zittingsperiode 1 april 1982 - 31 maart 1984, 22 februari 1982. Vergelijk SER 134; Brief aan het 

Nederlandse Vrouwen Comité van de voorzitter en secretaris van de SER, 1 september 1956; Brief 
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aantal spelregels voor de vertegenwoordiging van vrouwen in adviescolleges 

opgesteld. Opvallend was echter de raad de rekrutering van vrouwen niet tot de 

verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven rekende.167 Dit moest namelijk worden 

bereikt via de aanstelling van (meer) vrouwelijke kroonleden.168 De werknemers- en 

ondernemersorganisaties selecteerden in respectievelijk 1982 en 2005 een eerste 

vrouwelijke vertegenwoordiger.  

Begin jaren negentig laaide ook de discussie weer op over de opname van 

ondernemersorganisaties uit de gesubsidieerde en gepremieerde sector.169 

Organisaties als Verenigd Streekvervoer Nederland, de Federatie van 

Werkgeversverenigingen in de Welzijnssector en de Vereniging Nederlandse 

Bejaardenoorden vonden het onaanvaardbaar dat zij niet vertegenwoordigd waren. 

In 1994 gaven twee van deze drie organisaties aan een raadslid te willen 

benoemen.170 Eerder had ook minister B. de Vries (CDA) van Sociale Zaken 

aangegeven de sector in de raad vertegenwoordigd te willen zien.171 Dit werd echter 

door de raad geblokkeerd, hoewel hij in 1995 besloot gepremieerde en gesubsidieerde 

ondernemingen tot het bedrijfsleven te rekenen.172 De ‘mate van ondernemerschap’ 

en de mate waarin dit ondernemerschap ‘voor eigen rekening en verantwoording 

werd uitgeoefend’ waren daarbij volgens de raad doorslaggevende criteria. Deze 

aanpassing van de lidmaatschapscriteria stelde in de praktijk echter weinig voor, 

want de samenstelling van de raad bleef ongewijzigd. 

                                                                                                                                                               

van het Nederlandse Vrouwen Comité aan de Sociaal-Economische Raad, 9 juni 1956; Brief aan het 

Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad van het Nederlandse Vrouwen Comité, 2 

november 1956. Hieruit blijkt dat de representatie van vrouwen ook halverwege de jaren vijftig 

reeds een kwestie was.  
167 Vergelijk Crouch, ‘Neocorporatism and democracy, p. 56. Crouch typeert corporatistische organen 

hier als mannenbolwerken.  
168 SER/SER S. Samenstelling 1982-1984, Brief van de algemeen secretaris van de SER aan de 

secretaris-generaal ministerie van Sociale Zaken, 19 oktober 1981. Vergelijk SER/D/Dagelijks 

Bestuur/Presidiumoverleg 1980-1989: Samenstelling kroonledengroepering, 11 november 1987. 

Voor het eerste vrouwelijke kroonlid, zie Van der Steen, Drift en koers.  
169 Zie onder andere SER/SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1992: 

Representativiteit en effectiviteit van de SER: thema’s en trends, 28 januari 1992 en 

SER/SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1993: Thema’s en trends. Nota 

van de Organisatie-Commissie ten behoeve van het Dagelijks Bestuur van de SER, 11 juni 1993. 
170 Brief van de Federatie van Werkgeversverenigingen en de Vereniging voor Nederlandse 

Bejaardenoorden aan de secretaris van de Organisatie-Commissie van de Sociaal-Economische 

Raad, 5 november 1993, in Sociaal-Economische raad, Samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 

april 1994 - 1 april 1996, p. 43-6. 
171 Hij deed dat in reactie op SER-advies inzake arbeidsvoorwaardenvorming in de gepremieerde en 

gesubsidieerde sector. Zie SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1992: 

Brief van de minister van Sociale Zaken aan de SER, 21 september 1992, p. 7. 
172 Sociaal-Economische Raad, SER-besluit Richtlijnen representativiteit organisaties, maart 1997, p. 

10. In deze herziene versie staan ook de in 1995 aangebrachte wijzigingen aangegeven.  
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Begin jaren negentig werd tevens de dalende organisatiegraad van de 

werknemers besproken. De leden van het dagelijks bestuur vroegen zich af of deze 

daling geen ‘kritieke grens’ bereikte, ‘waaronder de representativiteit en daarmee de 

legitimiteit van de raad in zijn huidige samenstelling in het geding’ zou komen.173 

Men vond het even wel niet nodig deze grens exact aan te geven. De representativiteit 

van de vakbeweging hing bovendien niet uitsluitend van zijn ledenaantal af, zo 

concludeerde het dagelijks bestuur, maar ook van de steun die haar optreden in de 

samenleving kreeg.174  

In dezelfde periode vond een aanpassing van de selectieprocedure plaats, om 

te voorkomen dat de rekrutering van leden door de buitenwereld nog langer 

gekenschetst kon worden ‘als voorbeeld van af te keuren “coöptatie” of 

“corporatisme”’.175 Tot begin jaren negentig beoordeelden de zittende leden de 

representativiteit van nieuwkomers, een procedure die D’66 kamerlid E. Nypels eind 

jaren zestig al scherp bekritiseerde omdat concurrerende organisaties elkaar daarbij 

de maat namen.176 Volgens het bestuur riep deze gang van zaken teveel het beeld op 

van een ‘closed shop’. De raad besloot daarom verplicht te stellen dat ook de 

representativiteit van de zittende leden regelmatig getoetst moest worden.177 Maar 

nog altijd ontbrak een onpartijdige instantie om deze toets te kunnen uitvoeren.  

Het Landbouwschap kreeg evenals de Sociaal-Economische Raad met de 

vertegenwoordiging van vrouwen te maken. Dit gebeurde toen in 1990 het 

functioneren van het Landbouwschap werd onderzocht. Onderzoeksbureau 

Rijnconsult beval toen aan om vrouwen kwaliteitszetels toe te kennen.178 Hetzelfde 

gold voor jongeren. De directe aanleiding hiervoor was dat organisaties als het 

Nationaal Agrarisch Jongeren Kontakt en de Centrale van Plattelandsvrouwen al 

jaren een grotere rol binnen het Landbouwschap opeisten.179 Als vrouwen en 

jongeren geen zetels kregen was volgens de onderzoekers ‘op termijn een afkalvende 

positie van het Landbouwschap te voorzien’. In 1992 verplichtten de drie 

boerenorganisaties zich daarom tenminste één vrouw als bestuurslid te rekruteren en 

                                                        

173 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze van de Raad herbeschouwd, Nota 

van het dagelijks bestuur van de SER, 20 augustus 1993, p. 12.  
174 Vergelijk Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, p. 239. 
175 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze van de Raad herbeschouwd, Nota 

van het dagelijks bestuur van de SER, 20 augustus 1993, p. 45. 
176 HTK 1969-1970, p. 3636. 
177 SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1993: Vraagpunten inzake 

representativiteit, mede in het licht van het SER-besluit ‘richtlijnen representativiteit organisaties’, 

12 maart 1993. 
178 LBS 126: Het Landbouwschap, van defensieve naar offensieve belangenbehartiging, p. I-II.  
179 Vergelijk Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 296-297, 347, 353.  
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ook jongere boeren intensiever bij het Landbouwschap te betrekken. Zij lieten het 

Agrarisch Jongeren Kontakt en de Centrale van Plattelandsvrouwen echter links 

liggen, want de centrale landbouworganisaties besloten om jongeren en vrouwen uit 

de eigen gelederen te selecteren.180  

Enkele jaren later besloten de drie boerenorganisaties samen met enkele 

andere sectororganisaties de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland te vormen. 

De landbouw had met een terugloop van het aantal boeren te maken, wat de verzuilde 

organisatie van de landbouw ondermijnde. Om die reden waren de drie centrale 

boerenorganisaties al vanaf eind jaren tachtig over verregaande samenwerking in 

gesprek. Alleen de kleine Christelijke Boeren- en Tuindersbond wilde onafhankelijk 

blijven. Nadat deze bond wegens geldgebrek alsnog overstag was gegaan, ging LTO-

Nederland alle boerenleden benoemen. Dit was echter van zeer korte duur, omdat het 

Landbouwschap in 1995 al werd opgeheven, mede omdat te veel overlap bestond met 

LTO-Nederland, dat de behartiging van de boerenbelangen naar zich toe trok.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kreeg rond 1980 met twee 

problemen te maken. De afnemende representativiteit van zijn leden - het eerste 

probleem - speelde al langer. Het tweede probleem was dat de overheid de taken van 

de vereniging en haar leden liever door onafhankelijke deskundigen liet uitvoeren.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk verkeerde rond 1980 in een 

crisis. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wilde namelijk 

het landelijk maatschappelijk werk reorganiseren. Hiertoe verrichtte de raad op 

verzoek van de regering een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van de 

landelijke organisaties. Zowel de raad als zijn leden verkeerden volgens het kritische 

onderzoek in ‘een isolement’.181 Zij waren ver van het uitvoerende werk verwijderd 

geraakt. Bovendien ontbrak een structuur om namens het welzijnsveld of de 

uitvoerende instellingen te kunnen spreken. De raadsleden beschouwden dit 

overigens niet als probleem, want de vereniging stond volgens hen nu eenmaal niet 

voor ‘de basis’ of voor ‘de mensen om wier welzijn het uiteindelijk gaat’.182 

Representeren betekende volgens de raad ‘opereren met de “particuliere sector” als 

achterland’.183 Juist van dit achterland was hij echter ver verwijderd geraakt.  

Op het onderzoek volgde het rapport Kiezels of tegels van de commissie-

Vonhoff. In dit rapport werd een nieuw landelijk orgaan voorgesteld, dat uitsluitend 

                                                        

180 LBS 130: Knipsels.  
181 NRMW 132: Synopsis. Een beeld van het functioneren van landelijke organisaties, 1 november 1979, 

p. 3.  
182 NRMW 132: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 november 1979, p. 40.  
183 NRMW 228: Handvat 84, p. 3-4. 
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door onafhankelijke deskundigen bevolkt zou gaan worden en toekomstgerichte 

beleidsvoorstellen zou ontwikkelen. Het orgaan zou ‘niet met bestuurlijk-

hierarchische lijnen, noch via lijnen van representatie’ met de overheid of met 

organen en instellingen op een lager niveau verbonden zijn.  

Dit plan werd tijdens een groot congres op 30 en 31 oktober 1980 uitgebreid 

bediscussieerd. Veel van de aanwezigen bekritiseerden de ‘toevallige groep van 

oncontroleerbare deskundigen’ die daarin zitting moesten nemen184. 

Beleidsbeïnvloeding mocht volgens hen niet plaatsvinden zonder ‘formele en 

materiële legitimatie’. Volgens H. Vonhoff, die namens de commissie het woord 

voerde, had de centrale overheid echter behoefte aan ‘een onafhankelijke, zoveel 

mogelijk wetenschappelijk goed onderbouwde inbreng in haar beleid’.185  

De leden van de Nationale Raad kwamen zodoende tussen twee vuren te 

liggen. Zij vonden enerzijds, zoals de Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde 

Moeder, dat een nieuw orgaan niet ‘enkel vanuit deskundigheid’ gelegitimeerd kon 

worden.186 Anderzijds gold de raad volgens commentaren in het Welzijnsweekblad 

als een ‘façade’ van het particulier initiatief dat ‘regentesk de eenheid dicteert en de 

democratie ondergeschikt maakt aan de poging een exclusieve, overheersende positie 

veilig te stellen.’187 De raad ging uiteindelijk ten onder omdat minister W. Brinkman 

(CDA) zijn subsidie stopzette, wat eveneens bij veel van zijn leden gebeurde.188 De 

door deze organisaties uitgevoerde publieke taken bracht Brinkman onder bij van het 

veld onafhankelijke instituten, bevolkt door onafhankelijke deskundigen.189  

Bij de Raad voor de Kunst waren de veranderingen na 1980 grotendeels een 

voorzetting van eerdere ontwikkelingen. De instelling van de Raad voor Cultuur 

vormde hierop een uitzondering omdat hij uitsluitend was samengesteld uit 

onafhankelijke deskundigen.  

De rekrutering van de leden van de Raad voor de Kunst lag sinds de 

wetswijziging van 1977 in handen van de Adviescommissie benoeming leden Raad 

voor de Kunst.190 De Adviescommissie typeerde de samenstelling van de nieuwe Raad 

                                                        

184 NRMW 132: Eindverslag congres Kiezels of tegels, 30 en 31 oktober 1980, p. 124.  
185 NRMW 132: Eindverslag congres Kiezels of tegels, 30 en 31 oktober 1980, p. 131. 
186 NRMW 131: Commentaren en standpunten rapport Kiezels of tegels, februari 1981, 10a, p. 122.  
187 NRMW 131: Commentaren en standpunten, 10b, p. 341.  
188 Voor een overzicht van deze organisaties zie TK 1987-1988, 18047, nr. 28, p. 7. 
189 TK 1982-1983, 18047, nr. 1. Voor enkele van deze plannen zie voorts Hueting, De permanente 

reorganisatie, p. 387-392. Vergelijk ook TK 1987-1988, 18047, nr. 40.  
190 RVDK 1587: Uitvoeringsbeschikking Raad voor de Kunst 1977. De commissie was onder andere 

samengesteld uit leden benoemd door de Raad voor de Kunst, de Federatie van 

kunstenaarsverenigingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
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voor de Kunst als een ‘moeizaam schuifspel’, want veel van de selectiecriteria bleken 

in de praktijk nauwelijks bruikbaar.191 Zo tastte de commissie ‘bij verreweg de meeste 

kandidaten [...] in het duister’ over hun levensbeschouwing. Ook was het merendeel 

van de kandidaten uit de Randstad afkomstig.192 Leden uit de regio’s bleken 

daarenboven ‘niet zo goed’ te functioneren, wat hun opname bemoeilijkte.193 De 

meeste problemen had de commissie echter met het grote aantal kandidaten waarin 

de nieuwe selectieprocedure resulteerde.194 Zo ontving zij in 1979 meer dan 

tweehonderd voordrachten en aanbevelingen.195 Omdat de leden van de Raad voor de 

Kunst gefaseerd aftraden, betekende dit dat voor elke zetel een veelvoud aan 

kandidaten beschikbaar was.  

Deze problemen bleven niet onopgemerkt. Zo constateerde de door de 

regering ingestelde projectgroep Externe Advisering dat de Raad voor de Kunst een 

‘omslachtige benoemingsprocedure’ kende.196 In reactie op deze kritiek kondigde 

minister Brinkman aan dat de selectiecommissie vanaf 1985 met profielschetsen zou 

gaan werken. Het bestuur van de Raad voor de Kunst concludeerde echter al snel dat 

ook het streven ‘elk hokje van het afdelingsprofiel in te vullen met een persoon’ niet 

tot ‘een evenwichtig samengestelde afdeling’ leidde.197  

In 1989 vond vervolgens een wetswijziging plaats om het grote aantal 

selectiecriteria in te dammen. Brinkman wilde raadsleden alleen in de hoedanigheid 

van deskundige rekruteren. Op voorstel van het CDA bleef echter ook het criterium 

van geografische spreiding gehandhaafd.198 Ook deze wetswijziging bleek weinig 

                                                        

191 RvdK 1582: Beschouwingen en aanbevelingen van de Adviescommissie benoeming leden Raad voor 

de Kunst inzake benoemingsprocedure, 14 mei 1979; Profielschets Nieuwe Raad voor de Kunst en 

zijn leden, ongedateerd. 
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Amsterdam, zie RvdK 1583: Advies aan de Minister van CRM over vervanging leden van de Raad 

voor de Kunst, 13 juli 1981. 
193 RvdK 1583: Verslag van de vergadering van de Adviescommissie benoeming leden Raad voor de 

Kunst, 17 november 1980. 
194 RvdK 1582: Verslag van de vergadering van de adviescommissie benoeming leden nieuwe Raad voor 

de Kunst, 20 november 1978. 
195 RvdK 1582: Advies aan de Minister van CRM over de samenstelling Raad voor de Kunst, 23 mei 

1979. 
196 Projectgroep externe advisering, Tweede Interimrapport externe advisering, p. 34. Vergelijk 

Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 125-126. 
197 RvdK 1588: Concept besluitenlijst Kernraad, 24 januari 1990. Vergelijk idem: brief van de secretaris 

van de Raad voor de Kunst aan de secretaris van de Adviescommissie leden Raad voor de Kunst, 20 

februari 1990; RvdK 1585: Profielschetsen afdelingen Raad voor de Kunst 1986; Profielschetsen 

afdelingen Raad voor de Kunst, april 1987. 
198 TK 1986-1987, 19 852 nr. 5, p. 3. Dit gebeurde mede naar aanleiding van kritiek van een aantal 

regionale organisaties op de ondervertegenwoordiging van regio’s, zie hiervoor RvdK 1584: Brief 

van de Stichting Nationaal overleg voor gewestelijke cultuur, beraads- en samenwerkingsorgaan van 
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effectief, want in 1990 volgde van de hand van minister H. d’Ancona (PvdA) van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur nogmaals een nieuwe en ‘minder gedetailleerde’ 

selectieprocedure.199 Een deel van de kandidaten moest nu ook ‘allochtoon’ zijn.200 

Als gevolg van de wetswijziging van 1989 werd de voordracht van leden voor 

iedereen opengesteld. Toch leidde dit vaak niet een evenwichtige samenstelling, 

waardoor de adviescommissie regelmatig zelf kandidaten moest voordragen.201 De 

fusie van de Raad voor de Kunst met de Raad voor Cultuurbeheer, de Mediaraad en 

de Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening tot de Raad 

voor Cultuur maakte aan deze situatie definitief een einde. De nieuwe Raad voor 

Cultuur werd namelijk uitsluitend uit onafhankelijke deskundigen samengesteld, wat 

betekende dat hij niet langer op representatieve organisaties hoefde te berusten.  

Coöptatie bleef in de periode vanaf 1980 dus een centrale rol spelen, hoewel de 

Sociaal-Economische Raad een poging deed het negatieve oordeel hierover te 

nuanceren. Ondanks druk van buiten nam de raad geen nieuwe leden op. Nieuwe 

scheidslijnen als gender, leeftijd en etniciteit vonden vooral doorgang bij de Raad 

voor de Kunst, waar ze werden gekoppeld aan de selectie van individuele leden in 

plaats van de vertegenwoordiging van belangenorganisaties. Zowel de Raad voor de 

Kunst als de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk werden opgeheven en al dan 

niet gedeeltelijk vervangen door organen waarin onafhankelijke deskundigen zitting 

hadden. 

4.4 Conclusie 

De organen kenden een veelvoud aan zetelverhoudingen, kwaliteiten van leden en 

selectieprocedures, met als opvallend kenmerk dat de representatie van zuilen 

daarbij slechts een beperkte rol speelde. Beslissend voor de selectie van leden was 

allereerst welke kwaliteiten zij belichaamden. De regering benoemde leden die 

kwaliteiten belichaamden die naar haar oordeel onvoldoende aanwezig waren in het 

veld. Dit gebeurde eveneens wanneer zij geacht werden meer algemene belangen te 

                                                                                                                                                               

de provinciale culturele raden; Brief van de Zeeuwse culturele raad; Brief van de Fryske Kultuerried, 

allen 1983. 
199 RvdK 1588: Benoemingsregeling leden Raad voor de Kunst, 5 september 1990.  
200 RvdK 1588: verslag van de vergadering van de adviescommissie benoeming leden raad voor de 

Kunst, 23 maart 1990. 
201 RVDK 1589: Kort verslag van de vergadering van de adviescommissie benoeming leden Raad voor 

de Kunst, 29 oktober 1990. 
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behartigen, of instellingen vertegenwoordigden die geen achterban bezaten. In alle 

overige gevallen speelden ook belangenorganisaties een rol. 

Een tweede reden voor de variatie van selectieprocedures had te maken met 

de vraag of leden deskundigheid inbrachten of draagvlak moesten genereren. Over 

het algemeen benoemden belangenorganisaties de leden die draagvlak moesten 

genereren terwijl de overheid de deskundigen aanstelde. De Raad voor de Kunst 

belichaamde een mengvorm, doordat representatieve kunstenaarsorganisaties een 

deel van de kunstenaarsleden voordroegen, die evenwel uit hoofde van hun 

deskundigheid lid waren van de raad. Deskundigheid en draagvlak lagen hier dus in 

elkaars verlengde.  

Hoe verliep de rekrutering van leden? Een eerste patroon in de ontwikkeling 

van de organen was dat insiders de rekrutering van leden naar zich toe trokken, 

waardoor coöptatie het dominante selectiemechanisme werd. Bij het Landbouwschap 

gebeurde dit al tijdens het instellingsproces, wat te maken had met de eis dat de 

instelling van product en bedrijfschappen in overleg en overeenstemming met 

representatieve organisaties van ondernemers en werknemers moest gebeuren. 

Dezelfde zes landbouworganisaties benoemden zodoende vijftig jaar lang alle 

bestuursleden. Bij de Sociaal-Economische Raad voltrok zich een soortgelijk proces, 

met als belangrijkste verschil dat sprake was van een procedure om nieuwkomers de 

gelegenheid te geven om voor het raadslidmaatschap in aanmerking te komen. De 

zittende leden weigerden desondanks stelselmatig om nieuwe leden op te nemen. 

Binnen de privaatrechtelijke Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk vond de 

rekrutering van leden van oudsher door coöptatie plaats. Toen de raad een meer 

publieke functie kreeg, kwam ook hier een proces van uitsluiting op gang.  

Een tweede patroon betrof de toenemende kritiek op de betrokkenheid van 

belangenorganisaties bij de ledenselectie. Dit gold in het bijzonder voor organen als 

het Landbouwschap en de Sociaal-Economische Raad waar de rekrutering van leden 

in handen lag van elkaar beconcurrerende belangenorganisaties. Dit leidde in de 

jaren zestig tot een amendement om verkiezing te introduceren, waarna de regering 

haar voorstel introk om de Wet op de bedrijfsorganisatie aan te passen. De 

wijzigingen die het parlement eind jaren zeventig aanbracht in de nieuwe Wet op de 

Raad voor de Kunst, vonden daarentegen wel doorgang. Als gevolg hiervan 

verminderde de greep van kunstenaarsorganisaties op de selectie van leden en kon 

een groter aantal organisaties leden gaan voorstellen. In 1989 en 1990 werd deze 

procedure steeds verder opengesteld. Met de totstandkoming van de Raad voor 

Cultuur kwam aan deze praktijk een einde, omdat de daarin aanwezige leden 
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onafhankelijk van het veld opereerden. Zij werden dus niet langer door organisaties 

aanbevolen. 

Dit was in feite een derde patroon, dat de vervanging betrof van leden die 

maatschappelijk draagvlak moesten generen voor leden die van het veld 

onafhankelijke deskundigheid inbrachten. Dit betekende namelijk dat 

belangenorganisaties definitief hun rol kwijtraakten bij de aanbeveling, voordracht of 

benoeming van leden. Bij de Raad voor de Kunst was deze tendens zichtbaar in de 

veranderende zetelverhouding, criteria voor deskundigheid en selectieprocedure en – 

uiteindelijk – in de oprichting van de Raad voor Cultuur, die louter uit onafhankelijke 

deskundigen bestond. Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk lag de 

situatie wat ingewikkelder, omdat hij werd opgeheven en zijn taken naar instellingen 

werden verplaatst waarin geen belangenorganisaties meer waren vertegenwoordigd. 

Veel van deze ontwikkelingen hadden te maken met de voordelen die 

belangenorganisaties bij het lidmaatschap van de organen hadden. Deze voordelen 

hadden in belangrijke mate met de taakstelling te maken. Daarover gaat dan ook het 

volgende hoofdstuk.   
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5 TAAKSTELLING 

Op 31 oktober 1964 vond in de Rolzaal op het Binnenhof een grote bijeenkomst plaats 

van de Raad voor de Kunst. Voor een publiek van raadsleden en genodigden zette 

raadsvoorzitter en voormalig minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J. 

Cals zijn visie op de taak en bevoegdheid van de Raad voor de Kunst uiteen. Verre van 

‘een soort verheven kunstrechter’ te zijn, was de raad volgens Cals ‘een adviseur, die 

elke hem voorgelegde vraag, elke aangelegenheid die hij zelf aansnijdt, beschouwt 

tegen de achtergrond van een beleid, tegen de achtergrond van een door de overheid 

te voeren kunstpolitiek’. Dit wilde volgens Cals echter niet zeggen dat ‘de raad in de 

beleidstaak van de overheid treedt’. Maar de raad moest ‘door zijn adviezen wèl 

beleidsbeslissingen mede voorbereiden [...]’.1  

Het door Cals gemaakte onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van de 

Raad voor de Kunst, die besluiten slechts voorbereidde, en de verantwoordelijkheid 

van de overheid, die over de uiteindelijk kunstpolitiek besloot, vertoont grote 

overeenkomsten met de wijze waarop in de sociaal-wetenschappelijke literatuur over 

delegatie wordt aangekeken tegen de legitimiteit van ongekozen bestuursorganen.2 

Delegatie geldt hierbinnen als een relatie tussen een democratisch gelegitimeerde 

politieke instantie die aan een uitvoerende organisatie de opdracht verstrekt een 

bepaalde taak op zich te nemen.3 Volgens deze benadering is de legitimiteit van de 

taakuitvoering afhankelijk van de mate waarin deze organisatie zich aan de gestelde 

opdracht houdt, een uitgangspunt dat ook terugkeert in literatuur over alternatieve 

representatievormen.4 Om deze reden domineren twee problemen de literatuur over 

delegatie, namelijk de mogelijkheid dat uitvoerders eigen doelen gaan ontwikkelen en 

de vraag in hoeverre de opdrachtgever in staat is de uitvoering te controleren.5  

Een gangbare methode om dit soort problemen te onderzoeken is het in kaart 

brengen van adviestrajecten, of breder, van de totstandkoming van wettelijke 

maatregelen waarbij ook adviesorganen een rol speelden.6 Deze methode is niet 

                                                        

1 Gepubliceerd in Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1964. 
2 Bijvoorbeeld Strøm, Müller en Bergman (red.), Delegation and accountability in parliamentary 

democracies’. 
3 Thatcher en Stone Sweet, ‘Theory and practice of delegation’. 
4 Nord, De ontwikkeling van de representatiegedachte, p. 203; Brito Vieira en Runciman, Political 

representation, p. 109-110, 126-148; Cohen en Rogers, Associations and democracy, p. 48-50, 64-

66. 
5 Strøm, ‘Parliamentary democracy and delegation’.  
6 Exemplarisch voor het in kaart brengen van adviestrajecten zijn Scholten, De Sociaal-Economische 

Raad en Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit. Een bekend voorbeeld van een studie naar de 
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alleen zeer tijdrovend, hij leidt mijns inziens ook tot een onaanvaardbare versmalling. 

Om te beginnen omdat de focus daarin eenzijdig op advisering ligt en de ontwikkeling 

van andere taken buiten beeld blijft. Vervolgens omdat de ontwikkeling van de 

adviestaak wordt gereduceerd tot de studie van een reeks adviestrajecten. De 

ontwikkeling van de adviestaak zelf krijgt hierdoor geen aandacht.  

In dit hoofdstuk staat in twee opzichten een andere invalshoek centraal. Ten 

eerste richt ik me hier behalve op de adviestaak ook op de andere taken die de 

organen vervulden. Ook belicht ik daar ook de meer algemene ontwikkeling van. Ten 

tweede analyseer ik de taakontwikkeling niet uitsluitend als gevolg van de 

veranderende relatie tot de politiek maar tevens als de uitkomst van een proces dat 

zich voltrok binnen de organen zelf. Bij dat proces speelde de verhouding van de 

leden tot het veld een grote rol. Ik beschouw het democratisch karakter van de 

taakstelling van buitenparlementaire representatieorganen hier dan ook niet zozeer 

als een afgeleide van de legitimiteit van de politieke organen waarvan ze taken 

overgedragen hadden gekregen. Het gaat mij daarentegen om de mate waarin de 

leden in staat waren om te handelen namens het veld. Deze invalshoek op de 

taakstelling van buitenparlementaire representatieorganen analyseer ik in dit 

hoofdstuk door aandacht te besteden aan drie dimensies.  

De eerste dimensie is vanzelfsprekend de taakomschrijving. In theorie valt een 

breed spectrum aan taken te onderscheiden, van regelgeving, rechtspraak, bestuur, 

advies en overleg tot belangenbehartiging. Welke van deze taken kregen de organen 

op of overgedragen?  

De tweede dimensie heeft betrekking op bevoegdheid. Of organen de hun 

toebedeeld taken kunnen uitvoeren is immers in belangrijke mate afhankelijk van de 

bevoegdheid die zij overgedragen hebben gekregen. Zo konden de besturen van 

bedrijf- en productschappen vanwege de daaraan toegekende verordenende 

bevoegdheid belanghebbenden aan door hen genomen besluiten onderwerpen.7 Zij 

gelden daarom ook wel als ‘zelfstandige functionele overheden’.8 Adviescolleges 

kenden een zogenaamde adviesverplichting, wat inhield dat de regering geboden was 

ze over belangrijke voornemens om advies te vragen. Door deze bevoegdheid 

verwierven hun leden een procedurele status in de politieke besluitvorming.9  

                                                                                                                                                               

totstandkoming van wettelijke maatregelen waarbij adviesorganen een rol speelden, is Van Putten 

(red.), Haagse machten.  
7 Zie bijvoorbeeld Van Eijkern en Balkenstein, De wet op de bedrijfsorganisatie, p. 108-109; 

Breeman, Van Noort en Rutgers, De bestuurlijke kaart, p. 110-112. 
8 Breeman, Van Noort en Rutgers, De bestuurlijke kaart, p. 138. 
9 Offe, ‘The attribution of public status’, p. 136-137.  
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De derde dimensie handelt over de financiering van de organen. Evenals 

bevoegdheid beïnvloedde ook het karakter van de financiering de mate waarin de 

leden van de organen in staat waren de hun toebedeelde taken uit te voeren. Waren 

de organen afhankelijk van overheidssubsidie, konden zij het veld zelfstandig 

heffingen opleggen of moesten ze hun werkzaamheden daarentegen door 

contributies, giften en andersoortige private financieringsvormen ondersteunen? En 

minstens zo belangrijk: stelden hun leden zelf de hoogte van de jaarlijkse begroting 

vast? Uit de ontwikkeling van het adviesstelsel blijkt namelijk dat de regering het 

adviesstelsel mede reguleerde door de financiering daarvan aan te passen.10  

Om een beeld te geven van de taak, bevoegdheid en financiering van de 

organen behandel ik in paragraaf 5.1 eerst de initiële taakstelling. Vervolgens 

bespreek ik in paragraaf 5.2 en 5.3 de belangrijkste ontwikkelingen die zich 

voordeden. Ik betoog dat zich een drietal veranderingen aftekende. Om te beginnen 

vond taakversmalling plaats. De regelgevende en bestuurlijke taken van de organen 

kwamen nauwelijks uit de verf. Tegelijkertijd verschoof de aandacht van de leden van 

de organen naar het realiseren van doelen waarvoor zij niet waren ingesteld. In 

reactie op dit soort veranderingen bracht de regering ten derde fundamentele 

wijzigingen aan in zowel het takenpakket als de bevoegdheid van de organen. 

5.1 Initiële taakstelling 

Welke taken en bevoegdheden kregen de Sociaal-Economische Raad, het 

Landbouwschap, de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de 

Kunst toegekend? Hoe werden ze geacht hun werkzaamheden financieren? In deze 

paragraaf behandel ik de initiële taakstelling van de organen.  

5.1.1 Sociaal-Economische Raad  

De Sociaal-Economische Raad kreeg tot ‘taak een het belang van het Nederlandse 

volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang 

van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen’.11 Deze taak 

viel uiteen in drie delen. In een rede tijdens de eerste openbare vergadering van 

                                                        

10 Kooiman, ‘Adviesorganen in de knel’, p. 18.  
11 Zie artikel 2 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Artikel 71 specificeert de taak van de 

bedrijfsorganen.  
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Sociaal-Economische Raad op 21 juli 1950 lichtte minister-president W. Drees 

(PvdA) elk van deze drie delen kort toe.12  

Volgens Drees diende de Raad de regering terzijde staan bij haar sociaal-

economische politiek, een volgens hem ‘zeer gewichtig onderdeel van de 

regeringstaak’, een onderdeel bovendien ‘dat in de loop der jaren steeds sterker naar 

voren [was] gekomen’. Hiernaast wachtte de raad een ‘rijke taak als bestuursorgaan 

in de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven’. Tot slot was de raad 

volgens Drees ook de aangewezen instantie tot uitvoering van wettelijke maatregelen, 

wanneer ‘de uitvoering aan het georganiseerde bedrijfsleven kan worden overgelaten 

en het een materie betreft, waarvan een centrale uitvoering gewenst is’.  

Voor de uitvoering van zijn adviestaak kreeg de Sociaal-Economische Raad de 

bevoegdheid de regering ‘desgevraagd’ of uit ‘eigener beweging’ van advies te dienen. 

De regering verplichtte zich de raad te horen over ‘alle belangrijke maatregelen op 

sociaal en economische gebied’ die zij voornemens was te treffen.13 Als 

bestuursorgaan kreeg de raad daarnaast de bevoegdheid op organisatorisch gebied 

zelfstandig regelingen te treffen en bedrijfsorganen te controleren.14 Dit betekende 

dat hij personeel aanstelde, begrotingen goedkeurde en de interne organisatie van de 

bedrijfsorganen regelde.  

Voor de financiering van zijn werkzaamheden kon de Sociaal-Economische 

Raad aan het bedrijfsleven en aan bedrijfslichamen heffingen opleggen. De hoogte 

van deze heffingen stelde hij zelf vast, hoewel deze vaststelling wel de goedkeuring 

van de regering behoefde. De heffingen aan het bedrijfsleven werden jaarlijks geïnd 

door de Kamers van Koophandel en Fabrieken door middel van ‘opcenten’ op de 

inschrijving van ondernemingen in het Handelsregister.15 

Over zowel de taakomschrijving als de bevoegdheid van de Sociaal-

Economische Raad vond discussie plaats. De adviesbevoegdheid stuitte nauwelijks op 

weerstand, wat volgens G.J. Scholten te maken had met het feit dat gedurende het 

Interbellum al plannen voor een op de Sociaal-Economische raad gelijkende 

instelling circuleerden.16 Minstens zo belangrijk was dat de Sociaal-Economische 

Raad de adviestaak van een aantal vooroorlogse adviesraden overnam. Uitsluitend 

                                                        

12 Sociaal-Economische Raad, Verslag van de werkzaamheden in de periode 1 april 1950 - 31 

december 1950, p. 6-11.  
13 Zie artikel 41 van TK 1947-1948, 873, nr. 2.  
14 TK 1947-1948, 873 nr. 3, p. 15.  
15 Vergelijk HTK 1949-1950, p. 97.  
16 Zie Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 83-85 voor een opsomming van publicaties waarin 

een toporgaan van het publiekrechtelijk georganiseerd bedrijfsleven met een adviestaak voorkomt.  
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ARP-fractievoorzitter J. Schouten toonde zich kritisch over de adviestaak, maar 

daarbij ging het over de vraag of de combinatie met bestuurlijke en regelgevende 

taken de objectiviteit van de adviezen niet zou schaden.17 

Wel leverde de taakverdeling met de Stichting van de Arbeid problemen op, 

aangezien dit in 1945 door het georganiseerde bedrijfsleven opgerichte orgaan de 

regering reeds over sociale aangelegenheden adviseerde.18 Moest de Stichting een 

commissie van de raad worden zoals minister H. Vos van Handel en Nijverheid 

(SDAP) in het kabinet-Schermerhorn-Drees bepleitte, zelfstandig blijven en verplicht 

worden geraadpleegd over sociale aangelegenheden zoals de leden van de Stichting 

wilden, of verdiende zij een ‘eervolle begrafenis’ omdat haar taak inmiddels was 

vervuld, het standpunt van Tweede Kamerlid G. Nederhorst (PvdA)?19 Het kabinet-

Beel wilde deze keuze aan de raad overlaten. Om een institutioneel vacuüm te 

voorkomen als de samenwerking van ondernemers en werknemers in de Sociaal-

Economische Raad onverhoopt spaak liep, formuleerde staatssecretaris W. van der 

Grinten (KVP) alsnog een overgangsbepaling.20 Volgens deze bepaling kreeg de 

verplichte inschakeling van de Stichting van de Arbeid een tijdelijk karakter.21  

Over de bestuurstaak van de Sociaal-Economische Raad vond aanzienlijk 

meer discussie plaats. Want welk belang moest de Sociaal-Economische Raad daarbij 

vooropstellen, dat van het bedrijfsleven of dat van het Nederlandse volk? 

Er deden twee opvattingen opgeld. Volgens commissie-Van der Ven had de 

Sociaal-Economische Raad tot taak ‘het belang van het gehele Nederlandse 

bedrijfsleven te bevorderen met inachtneming van het algemeen belang’.22 De 

regering kwam met een nieuwe formulering, die ongewijzigd in de Wet op de 

bedrijfsorganisatie terecht kwam en stelde dat de raad tot taak had ‘een het belang 

van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te 

bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende 

                                                        

17 TK 1949-1950: 31.  
18 Bottenburg, Aan den Arbeid!, p. 110-117.  
19 Vos, Voorontwerp van wet op de bedrijfschappen, p. 5. Voor het standpunt van de leden van de 

Stichting van de Arbeid zie TK 1947-1948, 873, nr. 4. Hieruit blijkt dat de ambtelijke leden van de 

commissie-Van der Ven en twee van de zeven werknemersleden tegen verplichte inschakeling van 

de Stichting waren. Zij vreesden een verstarring van de bestaande verhoudingen en uitholling van 

de Sociaal-Economische Raad doordat de meningsvorming buiten de door de kroon benoemde 

leden zou omgaan. Voor de uitspraak van Nederhorst zie HTK 1949-1950, p. 24. 
20 HTK 1949-1950, p. 99. Vergelijk Sociaal-Economische Raad, Verslag van de werkzaamheden in de 

periode 1 april 1950 - 31 december 1950, p. 5.  
21 HTK 1949-1950, p. 230. 
22 TK 1949-1950, 873 nr. 4, p. 24, 28, 35, 39.  
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personen te behartigen’.23 Terwijl de commissie-Van der Ven het algemeen belang als 

randvoorwaarde stelde, ruimde de regering daar dus een aanzienlijk grotere plaats 

voor in. De Sociaal-Economische Raad had volgens de regering weliswaar een 

zelfstandig doel, maar dit doel was ‘afhankelijk van het algemeen belang’.24 De 

belangen van het bedrijfsleven en van ondernemers en werknemers waren hier 

volgens de regering dus ondergeschikt aan. 

De vraag welke belangen de Sociaal-Economische Raad bij zijn 

taakuitoefening voorop moest stellen, kwam pas laat aan de orde. Dit kwam omdat 

hij in de plannen van het Kabinet Schermerhorn-Drees enkel als adviescollege 

functioneerde. In het wetsontwerp van de commissie-Van der Ven, ingesteld door 

minister G. Huysmans (KVP), diende de raad daarnaast ook als het hoogste 

bestuursorgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, een voorstel dat zijn 

oorsprong vond in de Proeve van een ontwerp van Wet op de Bedrijfschappen en 

den Sociaal-Economischen Raad van het aan de KVP gelieerde Centrum voor 

Staatkundige Vorming. Als gevolg hiervan kreeg de raad een dubbelfunctie als 

adviescollege en openbaar bedrijfslichaam. Volgens minister J. van den Brink van 

Economische Zaken (KVP) - Huysmans’ opvolger - maakte deze ‘beperkte 

verordenende en meer belangrijke controlerende taak’ een ‘belangrijke ontlasting van 

de Regering’ mogelijk.25  

Ook veranderde ook de taak van de Sociaal- Economische Raad bij de 

instelling van bedrijfsorganen.26 Minister Vos kende de Sociaal-Economische Raad in 

zijn Voorontwerp van wet op de bedrijfschappen een grote rol toe in de ‘beoordeling 

van regelingen der bedrijfschappen, waarover de regering een oordeel moet 

uitspreken’.27 Vos was echter van mening dat het parlement de bedrijfsorganen 

moest gaan instellen. Van den Brink bepaalde dat hiervoor de overeenstemming van 

de betrokken ondernemers- en werknemersorganisaties nodig was.28 Tijdens de 

parlementaire behandeling van de Wet op de bedrijfsorganisatie kwam hier de 

mogelijkheid bij bedrijfschappen bij algemene maatregel van bestuur in te stellen, 

waardoor de instellingsbevoegdheid deels naar de regering verschoof. 

                                                        

23 Zie ook Van der Linden, ‘De bedrijfsorganisatie’, p. 257-258 en Van Eijkern en Balkenstein, Wet op 

de bedrijfsorganisatie, p. 72-76.  
24 TK 1949-1950, 873. nr. 3, p. 12. Zie ook de uiteenzetting van staatssecretaris Van der Grinten, TK 

1949-1950, 24, p. 92-93. 
25 TK 1947-1948, 873, nr. 3, p. 15.  
26 Voor de wordingsgeschiedenis van het betreffende wetsartikel zie Van Eijkern en Balkenstein, Wet 

op de bedrijfsorganisatie, p. 104-107.  
27 Vos, Voorontwerp van wet op de bedrijfsschappen, p. 6. Zie ook idem, p. 5.  
28 TK 1949-1950, 873: 3, p. 12. 
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Deze ontwikkeling leverde de nodige kritiek op. Werd hierdoor niet teveel aan 

de ‘rechtstreekse invloed van de volksvertegenwoordiging onttrokken’, zoals het 

Tweede Kamerlid J. Schmal (CHU) stelde?29 Zijn collega G. Nederhorst (PvdA) 

bekritiseerde de vereiste instemming van de betrokken ondernemers- en 

werknemersorganisaties, hierdoor zou immers ‘het meest enge groepsbelang’ het 

voor het zeggen krijgen.30 Hij vond een gunstig advies van de Sociaal-Economische 

Raad voldoende.31 Van den Brink handhaafde echter zijn voorstel, met als gevolg een 

in staatsrechtelijk opzicht ‘zeer ongewone figuur’ waarbij de Kroon, de Sociaal-

Economische Raad en ondernemers- en werknemersorganisaties met een wetgevende 

taak werden belast en het parlement buiten spel kwam te staan bij de instelling van 

bedrijfschappen.32  

De Sociaal-Economische Raad kreeg in de loop van het wetgevingsproces dus 

meer taken en bevoegdheid toegekend, omdat hij behalve als adviescollege ook een 

functie kreeg als hoogste bestuursorgaan van de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie. Ook nam zijn betrokkenheid toe bij de instelling van 

bedrijfsorganen, zowel omdat de bevoegdheid daartoe werd onttrokken aan het 

parlement en omdat de overeenstemming van het bedrijfsleven als extra eis werd 

opgevoerd. Dit bedrijfsleven was echter ook in de raad zelf al vertegenwoordigd. Tot 

slot vond discussie plaats over de vraag in welk belang de raad diende te handelen, 

wat ertoe leidde dat het algemeen belang bij zijn taakuitoefening formeel voorop 

kwam te staan. 

5.1.2 Landbouwschap 

Het Landbouwschap kreeg uiteenlopende taken toebedeeld. De belangrijkste daarvan 

was de regeling van een groot aantal in het Instellingsbesluit opgesomde 

onderwerpen. Hiernaast kon het Landbouwschap taken in medebewind uitvoeren, 

adviezen uitbrengen en andere niet nader genoemde activiteiten ondernemen om de 

                                                        

29 HTK 1949-1950, p. 25. Vergelijk HTK 1949-1950, p. 40. Een ander onderwerp van discussie was de 

vraag of dit voorstel in strijd was met grondwetsartikel 152 dat de instelling van bedrijfsorganen 

mogelijk maakte. Deze discussie laat ik hier buiten beschouwing.  
30 TK 1949-1950, p. 16. 
31 1949-1950, 5, p. 16-17. 
32 Geciteerd naar Van Eijkern en Balkenstein, Wet op de bedrijfsorganisatie, p. 108-109, 264. Beide 

auteurs spraken van een bestuurlijke in plaats van een adviserende werkzaamheid. De Sociaal-

Economische Raad typeerde deze taak zelf niet als advisering of oordeelsvorming maar als 

‘medebeslissen’. Geciteerd bij idem, p. 108, noot 2.  
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belangen van de sector te behartigen.33 Om deze taken uit te voeren kreeg het 

Landbouwschap verordenende bevoegdheid toegekend. Voor de financiering van zijn 

werkzaamheden kon hij aan boeren verschillende typen heffingen opleggen. De 

hoogte van de algemene heffingen - bedoeld om de reguliere werkzaamheden van het 

Landbouwschap te financieren - werd bepaald op basis van de ‘oppervlakte van de bij 

iedere landbouwonderneming in gebruik zijnde grond’ waarbij zowel rekening werd 

gehouden met de ‘vruchtbaarheid en de ligging van de grond’ als met de 

‘productierichting der ondernemingen’.34 Voor deze heffingen was de goedkeuring 

van de Sociaal-Economische Raad nodig.  

De bevoegdheid van het Landbouwschap was van al deze dimensies het meest 

controversieel. Het kabinet-Schermerhorn-Drees kondigde in de Nota omtrent een 

aantal punten van Regeeringsbeleid aan het ‘geheele sociaal-economische beleid, 

voor zoover niet de centrale Overheid dat zelf in de hand moe[s]t houden’, over te 

willen dragen aan publiekrechtelijke bedrijfsorganen.35 In het door minister Vos 

gepubliceerde Voorontwerp van wet op de bedrijfsschappen stond een lange reeks 

van onderwerpen vermeld die voor deze overdacht in aanmerking kwamen. Velen 

daarvan, zoals ‘de prijzen van goederen en diensten’, ‘den in-, aan-, uit-, en doorvoer’, 

‘de vestiging , uitbreiding en stillegging van bedrijven’, en ‘de financiering en 

winstuitkering van ondernemingen’ keerden in het voorontwerp van de commissie-

Van der Ven niet terug.36 Het door minister J. van den Brink in 1947 ingediende 

wetsvoorstel resulteerde in een verdere reductie.37 Zo werd nu ook mededinging uit 

het wetsvoorstel verwijderd.  

Deze reductie stond haaks op de plannen van de zes landbouworganisaties, die 

een orgaan voor ogen hadden waarvan het ‘terrein van werkzaamheid zeer 

uitgestrekt’ was.38 Hiertoe rekenden zij ook een onderwerp als ‘prijsvorming’.39 De 

zes landbouworganisaties zagen zich bovendien geconfronteerd met de opvattingen 

van minister S. Mansholt (PvdA) van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die 

publiekrechtelijke bedrijfsorganen vooral beschouwde als verlengstuk van de 

                                                        

33 Zie artikel 93 van TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 89.  
34 LBS 112: Besluit van 16 februari 1954, houdende instelling van een bedrijfsschap voor de landbouw, 

artikel 14. 
35 TK 1945/123:2, Nota omtrent een aantal punten van Regeeringsbeleid, p. 19.  
36 TK 1947-1948, 873, nr. 4, p. 29, 40. 
37 TK 1947-1948, 873, nr. 2, p. 6; TK 1949-1950, 873, nr. 3, p. 14.  
38 LBS 112: De publiekrechtelijke landbouworganisatie, ongedateerd. Vergelijk idem: Brief van 

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond aan de Stichting voor de Landbouw, 19 februari 

1951. 
39 LBS 112: De publiekrechtelijke landbouworganisatie, ongedateerd. 
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overheid. Volgens Mansholt moesten de landbouworganisaties in het kader van een 

dergelijk orgaan ook maatregelen durven uitvoeren die hen ‘onwelgevallig’ waren of 

in strijd met hun ‘oogenblikkelijke belangen’.40 De boerenorganisaties opereerden 

volgens hem te zeer als ‘strijders voor de belangen van uitsluitend één groep van de 

bevolking’.41  

Toen de Wet op de bedrijfsorganisatie in 1950 van kracht werd, wendden de 

landbouworganisaties zich tot de Sociaal-Economische Raad om hun plannen te 

realiseren. De leden van de Organisatie-Commissie van de Sociaal-Economische 

Raad bepaalden welke in de Wet op de bedrijfsorganisatie genoemde onderwerpen 

het Landbouwschap mocht regelen.42 Dit resulteerde in diverse aanscherpingen en 

aanpassingen. Zo legde de Organisatie-Commissie na kritiek van de verwerkende 

industrie de bevoegdheid van het Landbouwschap op het terrein van de 

voortbrenging, opslag, verwerking en afzet van landbouwproducten aan banden. De 

‘vleeswarenfabrikanten vertegenwoordigende het belangrijkste deel der particuliere 

bedrijven in deze sector’ waren namelijk van mening dat de bevoegdheid van het 

Landbouwschap zich te diende te beperken tot de productie van ‘oerproducten’.43 

De Sociaal-Economische Raad adviseerde de regering uiteindelijk het 

Landbouwschap een reeks van dertien technische, economische en sociale 

onderwerpen te laten regelen, variërend van de rationalisatie van 

landbouwondernemingen en de normalisatie van landbouwproducten tot lonen en 

arbeidvoorwaarden en de bevordering van de gezondheidstoestand, zuiverheid en 

kwaliteit van gewassen en landbouwproducten. Dit laatste onderwerp stond 

overigens in de Wet op de bedrijfsorganisatie niet vermeld. Volgens de Sociaal-

Economische Raad raakte dit onderwerp vooral de ‘technische aspecten van de 

voortbrenging’. De vier ministers die het Instellingsbesluit ondertekenden, gaven 

                                                        

40 Voor deze confrontatie zie LBS 112: Brief van de minister van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening aan de Stichting voor de landbouw, 12 november 1947; Brief van de Stichting 

voor de Landbouw aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 10 december 

1947; Brief van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aan de Stichting voor de 

landbouw, 24 december 1947. Vergelijk Krajenbrink 2005: 86-88.  
41 LBS 112: Brief van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aan de Stichting voor 

de landbouw, 12 november 1947. 
42 Zie LBS 112: Toelichting bij het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot instelling van 

een bedrijfschap voor de landbouw, p. 115-116.  
43 LBS 113: memorandum in zake de positie van de landbouwproducten verwerkende industrie ten 

opzichte van een Landbouwschap, als voorgesteld door de Stichting voor den Landbouw, 13 mei 

1952; Brief van particuliere vleeswarenfabrikanten aan de Sociaal-Economische Raad, 9 april 1953. 

Voor reacties zie idem: Brief van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond "st. Deusdedit" aan de 

Stichting voor de Landbouw, 9 oktober 1952; Brief van Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond 

aan de Stichting voor de Landbouw, 30 september 1952. 
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daarenboven aan dat de kans klein was dat het Landbouwschap hierbij in strijd met 

anders gerichte belangen zou handelen. Het was een weinig omstreden onderwerp, 

waarvan de regeling gemakkelijk naar het Landbouwschap was te verplaatsen. 

Minister Mansholt zegde in het Instellingsbesluit bovendien toe te bevorderen 

dat het Landbouwschap zijn medewerking aan de uitvoering van wettelijke 

regelingen kon verlenen en na te gaan ‘van welk terreinen de overheid zich, onder 

intrekking van de daarvoor bestaande wettelijke regelingen, geheel zou kunnen 

terugtrekken ten gunste van door het Landbouwschap [...] te treffen autonome 

regelingen’.44  

De landbouworganisaties waren over het resultaat desondanks nauwelijks te 

spreken. Het Koninklijke Nederlandse Landbouw Comité concludeerde dat van het 

idee van een ‘Landbouwschap [...] met ruime bevoegdheden’ met ‘een aanzienlijke 

mate van zelfstandigheid’ zeer weinig was overgebleven.45 De Katholieke 

Nederlandse Boeren- en Tuindersbond kwam tot de slotsom dat de uitlatingen van 

minister Mansholt en de onderhandelingen met de Sociaal-Economische Raad zijn  

‘gereserveerde houding tegenover het Landbouwschap eerder [hadden] versterkt dan 

verzwakt’.46  

De taakstelling van het Landbouwschap was dus in belangrijke mate het 

resultaat van wetgeving. Na vijf jaar wachten hadden de zes landbouworganisaties 

zich te richten naar de bepalingen in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Bovendien 

moesten zij zich vervolgens aan het oordeel van de Sociaal-Economische Raad 

onderwerpen, die de bevoegdheid van het Landbouwschap verder aan banden legde. 

5.1.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk had in 1946 als doelstelling ‘de 

behartiging van de belangen van het maatschappelijk werk in Nederland’.47 Hij bezat 

even wel geen publiekrechtelijk bevoegdheid. Om de belangen van het 

maatschappelijk werk te behartigen, zette de vereniging verschillende middelen in, 

                                                        

44 LBS 112: Nota van toelichting bij Besluit van 16 februari 1954, houdende instelling van een 

bedrijfsschap voor de landbouw, p. 105. 
45 LBS 113: Brief van Koninklijk Nederlands Landbouw Comité aan de Stichting voor de Landbouw, 24 

november 1952. 
46 LBS 113: Brief van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond aan de Stichting voor de 

Landbouw, ongedateerd (waarschijnlijk 1953). 
47 NRMW 254: Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Armenzorg en Weldadigheid, 25 november 1946. Vergelijk NRMW 124: Statuten van de 

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 13 november 1948.  
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zoals het houden van congressen, de publicatie van geschriften, het stimuleren van 

het werk van instellingen, het uitbrengen van adviezen, het doen van onderzoek en de 

inschakeling van reeds aanwezige of de oprichting van nieuwe organen om in 

bepaalde leemten te voorzien.48 Voor de financiering van haar werkzaamheden was 

de vereniging aangewezen op twee bronnen, namelijk contributie en 

overheidssubsidie. Hiernaast had de vereniging belegd kapitaal, een vrij opneembaar 

bedrag in kas en een effecten in Nederlandse bedrijven als Philips en Albert Heyn en 

Unilever.  

De doelstelling van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk stootte in 

de praktijk op twee problemen. Het eerste probleem had met de financiering van zijn 

werkzaamheden te maken. De raad kreeg in 1947 van de overheid 2.000 gulden aan 

subsidie toegekend. Dat was net iets meer dan wat zijn leden jaarlijks aan contributie 

opbrachten. Bij elkaar opgeteld was dit niet voldoende om de centrale doelstelling te 

realiseren, een probleem waarmee de raad ook voor de Tweede Wereldoorlog reeds 

kampte.49 De opheffing van de nationale hulporganisatie Nederlands Volksherstel 

loste het acute financieringsprobleem van de raad op, doordat hij daarvan twee 

panden aan de Stadhouderslaan in Den Haag, vijf auto’s, een complete inventaris en 

het liquidatiesaldo kreeg overgedragen.50  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk probeerde ook op een andere 

manier zijn financiering veilig te stellen. Op 4 september 1948 - de dag van de 

troonsbestijging van Koningin Juliana - kwam op initiatief van de vereniging het 

Koningin Julianafonds tot stand. Het fonds kreeg tot taak na de opheffing van 

Nederlands Volksherstel het maatschappelijk werk te gaan financieren. Het Fonds, 

dat zijn inkomsten betrok uit sigarettenbandjes, voetbaltoto’s en loterijen, werd uit 

praktische overwegingen in aparte organisatie ondergebracht maar gold 

desalniettemin als verlengstuk van de vereniging omdat het bestuur van beide 

organisaties vrijwel identiek van samenstelling was.51  

Het tweede probleem had met de ordening van het maatschappelijk werk te 

maken. Het maatschappelijk werk kende een nogal onsamenhangend karakter. 

Particuliere en kerkelijke organisaties werkten regelmatig langs elkaar heen, 

                                                        

48 NRMW 124: Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, 13 november 

1948, artikel 3.  
49 Tjeenk Willink en Treurniet, ‘Voortgang en samenhang’, p. 326. 
50 Vergelijk NRMW 89: Episode. Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van de Nationale Raad 

v oor Maatschappelijk Welzijn, p. 6-10.  
51 Hueting, Op de bres voor maatschappelijk welzijn, p. 103. Het bestuur wilde het Julianafonds 

aanvankelijk Fonds voor het Maatschappelijk Werk wilde noemen, zie idem, p. 33.  
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waardoor overlap ontstond en sommige groepen niet of nauwelijks door het 

maatschappelijk werk werden bereikt. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was er 

overeenstemming over de noodzaak het maatschappelijk werk meer samenhang te 

geven. Veel kerkelijke instellingen weigerden echter om samen te werken binnen een 

door de overheid ingestelde landelijke koepelorganisatie. Overheidsbemoeienis 

achtten zij strijdig met het charitatieve karakter van het maatschappelijk werk. 

Dit probleem was een van de redenen waarom Nederlands Volksherstel 

mislukte.52 Volksherstel was in 1945 door de overheid opgericht om de hulpverlening 

aan onderduikers en oorlogsslachtoffers te coördineren. Volksherstel ontwikkelde 

zich echter al snel tot een bolwerk van het particulier en kerkelijk initiatief, dat het 

orgaan gebruikte om de eigen organisatorische infrastructuur weer op te bouwen.53 

Door hun toedoen degenereerde Volksherstel van een toporgaan van de nationale 

hulpvoorziening tot een instelling die de werkzaamheid van de bestaande 

organisaties faciliteerde.  

De ontwikkelingen rond Volksherstel noopte het bestuur van de vereniging te 

wachten tot ‘de toestanden zich eenigermate zouden hebben gestabiliseerd en een 

weloverwogen reorganisatie mogelijk zou zijn’.54 Dit moment brak aan toen de 

opheffing van Volksherstel werd aangekondigd. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk werd toen als een belangrijk erfgenaam van Volksherstel 

gezien, omdat hij als enige instelling vrijwel alle landelijke organisaties voor 

maatschappelijk werk overkoepelde.55 Dit was tevens de reden waarom hij figureerde 

in plannen voor de ordening van het maatschappelijk werk. Het verzet tegen 

Volksherstel maakte echter duidelijk dat de vereniging slechts vrijblijvende taken kon 

gaan vervullen. 

Ook van regeringszijde hoefde de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

geen taakoverdracht te verwachten, omdat de KVP en de PvdA verdeeld waren over 

de overheidsrol op het terrein van het maatschappelijk werk. Na afloop van de 

Tweede Wereldoorlog bestond brede consensus over een grotere 

verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor het welzijn van haar burgers.56 

De vraag was hoe deze verantwoordelijkheid in de praktijk vorm moest krijgen. Zowel 

het ministerie van Sociale Zaken als dat van Binnenlandse Zaken maakten aanspraak 

op dit terrein. Mede omdat zij door jaren achtereen door sociaal-democratische dan 

                                                        

52 Neij en Hueting, Nederlands Volksherstel 1944-1947. 
53 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 113; Bossenbroek, De meelstreep, p. 189.  
54 NRMW 438: Agenda en toelichting ten behoeve van algemene ledenvergadering, 25 november 1946. 
55 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 115, 121. 
56 Kappelhof, ‘Omdat het historisch gegroeid is’.  
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wel katholieke ministers werden bemand, kleurden ideologische voorkeuren de 

voorgestelde oplossingen.57 Terwijl W. Drees (PvdA) bijvoorbeeld een wettelijk 

geregeld recht op sociale zorg bepleitte, stond Beel daarentegen een grote rol van het 

particulier initiatief bij de uitvoering van sociale voorzieningen voor.  

Als gevolg van deze ideologische en institutionele spanningen was onduidelijk 

welk beleid de overheid zou gaan voeren. De inschakeling van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk was hierdoor geen onderwerp van gesprek. Ook zijn leden 

blokkeerden een meer coördinerende taak op het terrein van het maatschappelijk 

werk, aangezien zij hun autonomie niet wilden prijsgeven. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk had kortom de middelen noch de bevoegdheid en het 

draagvlak om daadwerkelijk de belangen van het maatschappelijk werk te kunnen 

behartigen. 

5.1.4 Raad voor de Kunst 

De Raad voor de Kunst had als taak de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen te adviseren bij ‘de vervulling van de taak, die de overheid heeft met 

betrekking tot de muziek, de muziek-dramatische kunst, de danskunst, het toneel, de 

letteren, de moderne beeldende kunsten, waaronder begrepen de gebonden kunsten 

en de bouwkunst, de filmkunst, de volkskunst en de aesthetische vorming van de 

jeugd’.58 Evenals veel andere wettelijk ingestelde adviescolleges kon de raad tot slot 

werkzaamheden verrichten, hem bij of krachtens de wet opgedragen. Voor de 

uitvoering van deze bestuurstaak kreeg de raad geen verordenende bevoegdheid 

overgedragen. Wel moest hij gehoord worden over ‘alle belangrijke zaken’ op het 

terrein van de kunsten, waaronder vielen de indiening van een ontwerp van wet, de 

totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur of een beschikking van 

algemene aard.59 De financiering van de Raad verliep volledig via de minister, die 

niet alleen het voltallige secretariaat benoemde en ontsloeg maar ook de regels 

vaststelde voor de vergoedingen voor de ‘reis- en verblijfkosten benevens de 

vacatiegelden’ van de voorzitter, de ondervoorzitter en de raads- en eventuele 

commissieleden.  

                                                        

57 Voor de taakverdeling tussen beide ministeries zie Verplancke, ‘Op zoek naar samenhang’, p. 37-38, 

52 
58 RvdK 1562: Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst.  
59 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 4.  
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Deze taak was aanzienlijk beperkter dan wat het kunstenaarsverzet 

aanvankelijk voor ogen stond. De door het kunstenaarsverzet bepleitte Raad voor de 

Kunst had als taak ‘mede leiding te geven aan de ontwikkeling en verbreiding der 

kunst en het opwekken van belangstelling daarvoor’ en ‘zoveel als mogelijk is de 

officiële behartiging van de belangen van kunst en kunstenaars voor den Minister en 

het door hem beheerde Departement waar te nemen’.60 Voor de uitoefening van deze 

taak was volgens het kunstenaarsverzet regelgevende en uitvoerende bevoegdheid 

vereist. Bovendien zou de Raad voor de Kunst volgens hun plannen over een eigen 

over de kunstsector te verdelen budget gaan beschikken, reden waarom hij ook de 

bevoegdheid kreeg om financiële middelen te verdelen en toe te kennen. 

Van dit voorstel bleef weinig heel toen minister J. Gielen van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen in 1947 besloot een voorlopige Raad voor de Kunst in te 

stellen. Deze voorlopige raad kreeg als taak te adviseren over ‘de wijze waarop een 

voortdurende samenwerking kan worden verkregen tussen de Overheid, de 

kunstenaars en alle groepen, de op enigerlei wijze deel hebben aan het scheppen en 

verbreiden van kunstwerken’.61 Ook moest hij de vraag beantwoorden hoe kon 

worden bevorderd ‘dat alle bevolkingsgroepen het genieten van kunstuitingen 

deelachtig kunnen worden en ‘het de kunstbeoefening door beroepskunstenaars en 

amateurs op een zo hoog mogelijk peil’ kon worden gebracht. Dit was volgens Gielen 

namelijk een taak die het departement ‘nimmer’ zou kunnen vervullen, tenzij het zou 

worden uitgebouwd tot een apparaat zou lijken op ‘de schepping die wij tijdens de 

bezetting hebben ingevoerd’.62 De minister was echter niet verplicht de raad om 

advies te vragen. De Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars had met dit 

alles grote moeite mee. Bestuurslid J. Bot typeerde de raad als een ‘karikatuur’ van 

wat kunstenaars tijdens de oorlog voor ogen stond.  

Een commissie uit de voorlopige Raad voor de Kunst adviseerde de minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een permanent adviescollege op te 

richten, waarbij werd voortgeborduurd op de oude plannen. Dit permanente college 

diende volgens de commissieleden alsnog verordenende bevoegdheid te krijgen.63 

Hiernaast werd een adviesverplichting bepleit. Ook was de commissie de mening 

                                                        

60 Geciteerd naar OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige Raad voor de Kunst inzake 

de totstandkoming van een definitieve Raad voor de Kunst, p. 2. 
61 Geciteerd in Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit, p. 113-114. 
62 Geciteerd bij OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige Raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van een definitieve Raad voor de Kunst, p. A-8. Het citaat is afkomstig uit HEK 

1947, p. 711. 
63 OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige Raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van een definitieve Raad voor de Kunst, p. 16. 
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toegedaan de Raad voor de Kunst het alleenrecht op de advisering over de kunsten 

moest krijgen. Er mocht op zijn terrein geen enkel ander adviescollege actief zijn. De 

voorlopige Raad voor de Kunst erkende dat de toekenning van budgettaire 

bevoegdheid kansloos was zolang de overheid de budgetten beheerde. In de 

verwachting dat het nieuw in te stellen orgaan deze taak op termijn desondanks 

overgedragen zou krijgen, typeerde de commissie hem als ‘tussenvorm’.64 

Minister J. Cals (KVP), die Gielen intussen was opgevolgd, diende op 5 

december 1953 bij de Tweede Kamer het wetsontwerp voor de Wet op de Raad voor 

de Kunst in. Cals nam in zijn wetsvoorstel een adviesverplichting op, overigens 

zonder enige verwijzing naar het advies van de voorlopige raad. Tijdens de 

parlementaire behandeling van het wetsontwerp kwam desondanks ter sprake of de 

raad niet meer bevoegdheid moest krijgen, wat de meeste Kamerleden echter 

uitsluitend in een verre toekomst mogelijk achtten.65 Cals benadrukte dat de regering 

geenszins van plan was de raad verordenende bevoegdheid toe te kennen.  

Cals beargumenteerde de instelling van de Raad voor de Kunst door naar de 

gestadig toegenomen bemoeiing van de overheid met de kunst te verwijzen. Een vast 

college van advies en bijstand op het terrein van de kunst was volgens hem 

noodzakelijk was om een ‘zuivere verhouding tot het kunstleven’ te bewaren, de 

belangen van de kunst op ‘de juiste en meest doelmatige wijze’ te kunnen behartigen 

en ‘zodanige omstandigheden’ te kunnen scheppen dat ‘de bevolking zo veel en zo 

goed mogelijk deel kan hebben aan de kunst’.66  

Met de voorlopige Raad voor de Kunst was met dit soort zaken reeds ervaring 

opgedaan. Zijn voorlopige karakter had echter niet alleen met het onwennige 

karakter van advisering op het terrein van de kunsten te maken. Ook speelde een rol 

dat regering en parlement zich nog op de positie van de staat ten opzichte van de 

kunsten en dus op het kunstbeleid moesten beraden. De Duitse bezetter had 

gedurende de Tweede Wereldoorlog een actief cultuurbeleid gevoerd en het budget 

voor de kunsten substantieel verhoogd, waardoor kunstenaars voor het eerst in hun 

levensonderhoud konden voorzien.67 Deze politiek werd door de naoorlogse 

kabinetten grotendeels voortgezet. Hierbij deed zich echter de vraag voor hoe de 

                                                        

64 OKW 504: Rapport van de commissie uit de voorlopige Raad voor de Kunst inzake de 

totstandkoming van een definitieve Raad voor de Kunst, p. 4-5. 
65 HTK 1953-1954, p. 2487; HEK 1954-1955, p. 2155-2157, 2196 
66 TK 1953-1954, 3316, nr. 3, p. 3. Voor een soortgelijk standpunt van minister Gielen zie Pots, 

Cultuur, koningen en democraten, p. 255 en Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van 

Nederland!, p. 162. 
67 Van den Burg en Kassies, Kunstenaars van Nederland!, p. 16. 
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overheid zich tot de kunsten moest verhouden. Toen eenmaal brede politieke 

overeenstemming bestond over het te voeren cultuurbeleid, kwam tevens het belang 

van permanent adviesorgaan aan het licht.68 De politieke consensus over de te voeren 

cultuurpolitiek maakte de weg vrij voor een definitieve Raad voor de Kunst. 

5.1.5 Bevindingen 

Terwijl de Raad voor de Kunst adviserende en bestuurlijke taken kreeg overgedragen, 

omvatte de taakstelling van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap 

daarnaast ook regelgeving en bestond enige ruimte voor belangenbehartigende 

activiteiten in dienst van het bedrijfsleven. De Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk richtte zich uitsluitend op belangenbehartiging.  

Behalve de taak liep ook de bevoegdheid van de organen liep uiteen. De 

Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap kregen verordenende 

bevoegdheid toegekend, terwijl de Raad voor de Kunst het enkel met een 

adviesverplichting moest doen. Ook de Sociaal-Economische Raad kende een 

adviesverplichting, die in tegenstelling tot de verplichting van de Raad voor de Kunst 

voor meerdere ministers gold. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

ontbeerde publiekrechtelijke bevoegdheid, omdat onduidelijk was welke politiek de 

regering wilde voeren ten aanzien van het maatschappelijk werk. Hierdoor was 

onzeker welke rol belanghebbenden daarbij konden vervullen.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk functioneerde daarmee in feite 

los van de overheid, hoewel zij hem jaarlijks een klein subsidiebedrag gaf en eind 

jaren veertig de middelen overdroeg van de opgeheven nationale hulporganisatie 

Nederlands Volksherstel. Afgezien van deze bijdragen was Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk voor de financiering van zijn werkzaamheden afhankelijk van 

contributie, eigen kapitaal en bijdragen van het Koningin Julianafonds, dat mede om 

die reden was opgericht. De taakuitvoering van de Raad voor de Kunst werd 

gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, waardoor de minister in feite de randvoorwaarden voor zijn 

functioneren bepaalde. De leden van de Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap konden daarentegen zelf de hoogte van de begroting vaststellen, en 

heffingen aan het bedrijfsleven opleggen om de door hen ondernomen activiteiten te 

bekostigen. 

                                                        

68 Pots, Cultuur, koningen en democraten, 247, 256-258. Vergelijk Oosterbaan Martinius, Schoonheid, 

welzijn, kwaliteit, p. 90-91.  
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Tussen de Raad voor de Kunst en Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap bestonden dus grote verschillen qua taakomschrijving, bevoegdheid 

en financieringswijze. Terwijl de Raad voor de Kunst met handen en voeten was 

gebonden was aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

hadden de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap expliciet tot opdracht 

om zelfstandig regelend op te treden. In het Instellingsbesluit van het 

Landbouwschap was hiertoe een limitatieve reeks van economische, sociale en 

technische onderwerpen opgenomen. De Sociaal-Economische Raad diende 

hoofdzakelijk de interne huishouding van de bedrijfsorganen te gaan regelen. De 

taakstelling van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk had een afwijkend 

karakter omdat de regering hier geen publieke taken en bevoegdheid naartoe 

verplaatste. 

Alvorens ik analyseer hoe deze verschillen en overeenkomsten de ontwikkeling 

van de taakstelling beïnvloedden, zijn hier nog twee observaties van belang. Ten 

eerste leek de verplaatsing van taken en bevoegdheid een tamelijk willekeurig 

karakter te hebben. Het bleef onhelder waarom belanghebbenden sommige taken wel 

of niet mochten gaan uitvoeren. Ten tweede was onduidelijk welke belangen bij de 

taakuitvoering voor moesten staan: het groepsbelang, het sectorbelang of de belangen 

van het gehele Nederlandse volk. Dit bleek niet alleen uit de discussie over de 

taakstelling van de Sociaal-Economische Raad en de organen van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie maar ook uit de taakomschrijving van de 

voorlopige Raad voor de Kunst, die zich behalve op de kunstbeoefening van 

beroepskunstenaars ook richtte op de cultuurdeelname van de bevolking.  

5.2 Taakversmalling en doelverschuiving 

In de periode tot 1980 deed zich een aantal opvallende ontwikkelingen voor. 

Allereerst bleken de organen in de praktijk maar een beperkt aantal taken uit te 

voeren. Vooral de uitvoering van regelgevende en bestuurlijke taken bleef sterk 

achter bij de verwachting. Deze taakversmalling betrof de Sociaal-Economische Raad 

en het Landbouwschap. Als gevolg hiervan maakten beide organen ook nauwelijks 

gebruik van de verordenende bevoegdheid die zij overgedragen hadden gekregen. 

Een tweede ontwikkeling was dat de organen zich deels op andere doeleinden gingen 

richten - doelverschuiving dus. Overleg en belangenbehartiging kwamen meer 

centraal te staan. De Nationale raad voor Maatschappelijk Werk pretendeerde deze 
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doeleinden te ontstijgen maar slaagde daar maar slechts ten dele in. De Raad voor de 

Kunst was het enige orgaan waaruit belangenbehartiging actief werd geweerd. 

5.2.1 Sociaal-Economische Raad  

De Sociaal-Economische Raad kreeg drie taken opgedragen, namelijk de regering 

adviseren, de uitvoering van wettelijke maatregelen en de regeling van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De raad ontwikkelde zich echter nauwelijks tot 

hoogste bestuursorgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Zijn taak in de 

uitvoering van wettelijke maatregelen bleef bovendien beperkt. Als gevolg hiervan 

ging de raad zijn bestaansrecht aan de adviestaak ontlenen. Daarnaast herdefinieerde 

hij zichzelf in 1980 als overlegorgaan. 

Bij de installatie van de leden van de Sociaal-Economische Raad in 1950 

kondigde minister-president Drees de overdracht van diverse overheidstaken aan. Dit 

gebeurde echter nauwelijks. Drees noemde in zijn rede de uitvoering van de Wet op 

de Ondernemingsraden (1954), waarbij de Sociaal-Economische Raad inderdaad 

betrokken was. Midden jaren vijftig kreeg de raad eveneens de uitvoering van de 

Vestigingswet Bedrijven (1954) en de Wet Assurantiebemiddeling (1956) 

opgedragen.69 In het kader van deze wetten voerde de raad onder andere tijdelijke 

vestigingsbeschikkingen uit, was hij betrokken bij de instelling van 

bedrijfscommissies en examineerde en registreerde hij financiële tussenpersonen. 

Met uitzondering van de uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden, die 

bekendheid met de organisatorische verhoudingen in het bedrijfsleven 

veronderstelde, betrof het hier overwegend administratieve werkzaamheden.  

De Sociaal-Economische Raad kreeg tevens met een tegenvallend aantal 

bedrijf- en productschappen te maken, waardoor zijn bestuurstaak maar zeer beperkt 

tot ontwikkeling kwam.70 Tussen 1954 en 1957 werden enkele tientallen 

bedrijfsorganen ingesteld.71 Toen deze ontwikkeling eind 1950 stagneerde, ontstond 

discussie over de vraag of de instelling van bedrijfsorganen ook onvrijwillig mocht 

plaatsvinden. De Sociaal-Economische Raad was hier geen voorstander van, sterker 

nog, hij wees sommige verzoeken van het bedrijfsleven zelfs af. De raad ontwikkelde 

                                                        

69 SER 1260: Werkzaamheden 1956. Vergelijk Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en 

werkwijze, p. 85-86.  
70 Vergelijk Scholten, De Sociaal Economische Raad, p. 87-88, 91. 
71 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’. 
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zich hierdoor steeds meer tot een soort scheidsrechter die bepaalde welke door het 

bedrijfsleven aangedragen initiatieven wel of niet levensvatbaar waren.72 

Op 28 april 1961 stelde de plenaire raad desondanks voor uit eigen beweging 

over de instelling van een bedrijfslichaam te willen gaan adviseren.73 Hiertoe moest 

echter de Wet op de bedrijfsorganisatie worden gewijzigd, een voorstel waar het 

Kabinet De Quay mee instemde. Na mondeling overleg met de Tweede Kamer bleek 

in 1962 ook hier een meerderheid het voorstel te steunen. Het door minister B. 

Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid uiteindelijk in maart 1968 

ingediende wetsvoorstel strandde echter op het amendement-Geurtsen dat de vrije 

verkiezing van bestuursleden mogelijk moest maken.  

Ook de adviestaak kwam slechts moeizaam tot ontwikkeling.74 De regering 

was in beginperiode weinig geneigd om de Sociaal-Economische Raad bij de politieke 

besluitvorming te betrekken.75 Zij stond pal voor haar autonomie, stelde zich 

afhoudend op tegenover het in de raad vertegenwoordigde bedrijfsleven en had 

weinig vertrouwen in wat de raad te brengen had. Zo was er van regeringszijde kritiek 

op de trage totstandkoming van adviezen, op het feit dat de raad regelmatig met 

verdeelde adviezen kwam en dat adviezen weinig toegevoegde waarde hadden omdat 

ze een opsomming vormden van bij de regering reeds bekende standspunten.76 Eind 

jaren vijftig kreeg de Sociaal-Economische Raad bovendien het verwijt te horen dat 

hij de politieke besluitvorming ondermijnde, zeker wanneer hij unanieme adviezen 

uitbracht. SER-voorzitter F. de Vries schoof de kritiek dat regering en parlement 

hierdoor in een dwangpositie geraakten overigens resoluut terzijde: ‘Daarin geraakt 

alleen hij, die de kracht en de moed mist om de hem opgedragen taak te vervullen’. 77 

Volgens De Vries was niet de raad het probleem maar de besluiteloosheid van de 

politiek. 

De Sociaal-Economische Raad bracht in de periode van 1950 en 1980 

desondanks vele duizenden adviezen uit.78 Veel van deze adviezen hadden betrekking 

op bestuurlijke kwesties, zoals de benoeming van bestuursleden, of hingen samen 

                                                        

72 Groenendaal, ‘Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’, p. 205.  
73 Sociaal-Economische Raad, Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie, Den Haag. 
74 Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, p. 227. 
75 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 174-175. 
76 Voor de trage totstandkoming van adviezen zie SER 1260: Verslag van de werkzaamheden over het 

jaar 1951. Vergelijk Camphuis 2009: 499-501 
77 SER 1260: Verslag over 1957 en 1958.In 1958 en 1960 ging ook X. Verreijn Stuart op deze materie 

in. Zie hiervoor idem, p. 48 en idem, Verslag over 1960. 
78 Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, p. 229. Vergelijk SER 130: Verslag van de bijzondere vergadering van 

de Sociaal-Economische Raad, 2 juli 1971. Tijdens deze vergadering noemt SER-voorzitter De Pous 

een totaal van ruim 2500 adviezen uitgebracht door de raad en zijn commissies.  



 162

met zijn uitvoerende of bestuurlijke taken, zoals de adviezen tot de instelling van 

bedrijfsorganen.79 Het aantal beleidsadviezen stak hier schril bij af. Tot 1962 bracht 

de Sociaal-Economische Raad jaarlijks minder dan tien beleidsadviezen uit.80 Ook dit 

beeld is overigens nog rooskleurig, want in 1955 en 1960 waren dat er respectievelijk 

één en twee. Na 1962 nam het aantal beleidadviezen echter gestaag toe. Het 

gemiddeld aantal jaarlijks uitgebrachte adviezen kwam op zo’n tien à vijftien te 

liggen.81  

De toename van het aantal adviezen ging gepaard met een inhoudelijke 

verbreding van adviesonderwerpen. Volgens de Wet op de bedrijfsorganisatie diende 

de raad over sociale en economische onderwerpen te adviseren. Tot 1959 bleek het 

daarbij onder andere om juridische maatregelen inzake het bedrijfsleven, 

arbeidswetgeving, sociale verzekeringen, de afschaffing van consumentensubsidies en 

algemene loonrondes te gaan.82 Uit de inventarisatie van Dercksen, Fortuyn en 

Jaspers over de periode van 1950 tot 1964 blijkt dat ook landbouwpolitiek, de 

Europese Economische Gemeenschap en onderwijs hier deel van gingen uitmaken.83 

In de hierop volgende jaren vond een verdere verbreding plaats naar onder andere de 

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, volksgezondheid en internationale 

economische aangelegenheden.  

Deze taakverbreding was deels op het conto van de regering te schrijven, die 

immers door adviesaanvragen de inhoudelijke agenda van de raad bepaalde. Maar de 

raad beïnvloedde dit ook zelf door ongevraagde adviezen uit te brengen, vooral 

wanneer hij vond dat hij ten onrechte werd gepasseerd.84 Lang niet elk ministerie 

wilde zich namelijk aan de adviesverplichting committeren. Vanaf 1950 waren de 

ministers van Algemene Zaken, Economische Zaken, Sociale Zaken, Justitie, 

Financiën, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat, en Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening verplicht advies aan de Sociaal-Economische Raad te 

                                                        

79 Deze adviezen ontbreken overigens in Dercksen, Fortuyn en Jaspers, Vijfendertig jaar SER-

adviezen.  
80 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 75. 
81 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 75. Vergelijk SER 146: Onderzoek 

naar de adviserende taak van de raad in de periode 1950-1974, 3 september 1974. 
82 Drees jr., ‘Centraal Planbureau, Sociaal-Economische Raad en democratie, p. 186. Drees noemde in 

zijn artikel overigens ook onderwerpen waarover de Sociaal-Economische Raad niet adviseerde, 

maar die qua thematiek voor advisering wel in aanmerking leken te komen, zoals handels- en 

monetaire verdragen, overheidsinvesteringsprojecten, de rijksbegroting, belastingen en huurrondes. 
83 Dercksen, Fortuyn en Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen. 
84 SER 146: Onderzoek naar de adviserende taak van de raad in de periode 1950-1974, 3 september 

1974. Tot 1962 bracht de raad naar eigen zeggen slechts vier ongevraagde adviezen uit, een aantal 

dat in de daarop volgende jaren weliswaar flink steeg, maar na 1968 weer snel minder werd. 
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vragen. Later kwamen hier ook de ministers van Binnenlandse Zaken en van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur bij. De raad probeerde enkele van deze ministeries te 

bewegen hun adviesverplichting meer serieus te nemen. Bij het ministerie van 

Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat stuitte de raad in de jaren tachtig echter op 

een gesloten deur.85 Het ministerie van Financiën, dat door de raad tot op het 

hoogste niveau voor adviesaanvragen werd benaderd, weigerde hardnekkig om op 

eigen gelegenheid advies te vragen, met als argument dat ‘fiscale maatregelen, die de 

strekking hebben voor alle burgers te gelden, [...] buiten het advies-traject van de 

SER’ vielen.86  

In de jaren zeventig stak het argument weer de kop op dat de raad de positie 

van parlement ondermijnde.87 Dit had deels met de omvang van het terrein van 

advisering te maken, dat sommige critici veel te groot vonden.88 De Rotterdamse 

socioloog en PvdA-lid B. Peper bekritiseerde daarentegen de gegroeide taakverdeling 

tussen raad en parlement. Niet het parlement maar de Sociaal-Economische Raad 

hield zich volgens Peper regelmatig en diepgaand met belangrijke maatschappelijke 

vraagstukken bezig.89 Hij rakelde hiermee een oude kwestie op, waaraan door diverse 

partijen - waaronder de raad zelf - al regelmatig aandacht was besteed. Nieuw was dat 

diverse critici hieraan het voorstel verbonden advisering en overleg van elkaar te 

scheiden.90 Peper ging zover om de oprichting van een onafhankelijk adviesorgaan te 

bepleiten.91 De Stichting van de Arbeid kon in zijn visie het overleg tussen de 

ondernemers- en werknemersorganisaties en de regering op zich nemen.  

Dit soort voorstellen werd in het in 1980 door de raad gepubliceerde rapport 

Taak, samenstelling en werkwijze weliswaar genoemd maar niet serieus 

besproken.92 Het rapport gold al bij verschijning als een teleurstellend en reactionair 

                                                        

85 SER/A/Adviezen/Adviesbeleid 1980-1987: Verslag gesprek Sociaal-Economische Raad met de 

staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 10 oktober 1983; Brief van 

SER-voorzitter Quené aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 15 

februari 1988. 
86 SER/A/Adviezen/Adviesbeleid 1980-1987: Verslag bespreking kabinetsvertegenwoordiging en 

presidium Sociaal-Economische Raad, 6 september 1983. 
87 Bijvoorbeeld Peper, ‘PBO en democratie’, p. 576-577. Vergelijk Albeda, ‘SER en parlement’, p. 1143. 

Een ietwat andere vraag, namelijk of de Sociaal-Economische Raad de ministeriële 

verantwoordelijkheid uitholde, lag ten grondslag aan Scholten, De Sociaal-Economische Raad.  
88 Buiter, ‘De S.E.R.; opnieuw een klap op de kop van jut’. 
89 Vergelijk Peper (red.) De Sociaal-Economische Raad, p. 17.  
90 Peper, ‘De Nederlandse arbeidsverhoudingen’; Buiter, ‘De S.E.R.; opnieuw een klap op de kop van 

jut’. Vergelijk Van Doorn, ‘De ongewisse toekomst’, p. 81-82. 
91 Peper, ‘De Nederlandse arbeidsverhoudingen’. Vergelijk SER 146: Aantekening van B. Peper t.b.v. 

de Commissie Taak, Samenstelling en Werkwijze van de Sociaal-Economische Raad, 9 januari 1979 
92 Vergelijk Van Doorn, ‘De ongewisse toekomst’, p. 80-83. 
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advies dat, toen de kritiek geluwd was, voorstelde alles bij het oude te laten. Die 

conclusie is deels terecht. In een vroeg stadium werd door de leden namelijk al 

besloten dat de Sociaal-Economische Raad moest blijven voortbestaan.93 Toch 

vormde de in het rapport verwoordde visie op de taakstelling van de raad een 

belangrijke breuk met het verleden. 

De Sociaal-Economische Raad presenteerde zich in Taak, samenstelling en 

werkwijze voor het eerst nadrukkelijk als ‘college van overleg en advies’, als 

‘overlegorgaan’ met ‘adviesbevoegdheid’ of simpelweg als een ‘overleg- en 

adviesorgaan’.94 Dit was om twee redenen nogal opmerkelijk. Ten omdat in deze 

zelftypering elke verwijzing ontbrak naar bestuurlijke en uitvoerende taken. In Taak, 

samenstelling en werkwijze bleven deze taken dan ook grotendeels onbesproken.95 

Een tweede reden was dat de Wet op de bedrijfsorganisatie nergens repte van een 

overlegfunctie of overlegorgaan.  

Overleg speelde binnen de Sociaal-Economische Raad en zijn commissies een 

grote rol, zoals ook van politieke zijde werd erkend. Zo noemde Drees in zijn 

openingsrede in 1950 de noodzaak van wederzijds begrip, zowel tussen de 

kroonleden en de werknemers- en ondernemersvertegenwoordigers als tussen de 

raad als geheel en de regering. Voor de totstandkoming van dat begrip was 

vanzelfsprekend onderling overleg vereist. Maar dat was nog geen reden om overleg 

als zelfstandige taak op te voeren.  

Waarom gebeurde dat? Het rapport Taak, samenstelling en werkwijze 

beargumenteerde het overleg binnen de Sociaal-Economische Raad door de 

aanwezigheid van ‘een eigen op het overleg ingesteld dienstverlenend apparaat’.96 De 

‘beschikbaarheid van een vergadercentrum’ en van een ‘gekwalificeerd secretariaat’ 

kon de doelmatigheid en het niveau van het overleg volgens de raad zeer ten goede 

komen. Een groot voordeel was bovendien dat ‘de niet onbelangrijke kosten van dit 

secretariaat en vergadercentrum door het publiekrechtelijke karakter van de raad en 

de daarop berustende heffingsbevoegdheid ‘over een breed vlak [konden] worden 

omgeslagen’. De door publiekrechtelijke heffingen gefinancierde Sociaal-

Economische Raad was met andere woorden een bruikbaar vehikel om de belangen 

ven het bedrijfsleven te behartigen.  

                                                        

93 SER 1324: Verslag raadsvergadering 19 november 1973. Voor een uitgebreide weergave van deze 

episode zie Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 512-530. 
94 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 42-44.  
95 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 9-10, 23-24. Het betreft in totaal 

anderhalve pagina zonder inhoudelijk commentaar.  
96 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 42-43.  
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Vanaf 1980 beschouwde de Sociaal-Economische Raad zich dus als een 

belangrijk overleg- en adviesorgaan, een herdefinitie van zijn taakstelling die 

inmiddels zo ingeburgerd is dat hij kritiekloos door sommige wetenschappers wordt 

overgenomen. Zo opent het recente jubileumboek van de Sociaal-Economische Raad 

met de constatering dat de raad een centrale rol speelt in de Nederlandse 

overlegeconomie als ‘adviseur van de overheid’ en ‘als forum van overleg en 

samenwerking van de sociale partners’.97 Daaraan ging echter een fikse 

taakversmalling vooraf. De taakversmalling kwam grotendeels door externe factoren 

tot stand. De verschuiving naar de adviestaak en de uitbreiding naar overleg waren 

echter vrijwel volledig op het conto van de leden te schrijven, die zelfstandig de 

functie van de raad herdefinieerden, mede omdat de raad hen de gelegenheid bood de 

belangenbehartiging van het bedrijfsleven te financieren. 

5.2.2 Landbouwschap 

Het Landbouwschap kon regelgevende, bestuurlijke, adviserende en 

belangenbehartigende taken uitvoeren. Hiertoe had hij onder andere verordenende 

bevoegdheid toegekend gekregen. Het Landbouwschap maakte van deze 

verordenende bevoegdheid in de praktijk maar zeer beperkt gebruik. In 1967 stelde 

het bestuur daarom officieel advies en belangenbehartiging centraal. Uit deze 

paragraaf zal blijken dat deze taakversmalling zowel te maken had met de geringe 

bereidheid van de boerenorganisaties om verregaand samen te werken als met de 

mogelijkheden die het Landbouwschap hun bood de collectieve belangenbehartiging 

publiekrechtelijk te financieren. 

In het eerste jaar van zijn bestaan vaardigde het Landbouwschap slechts drie 

verordeningen uit.98 Twee daarvan waren bedoeld om financiële aangelegenheden te 

regelen, zoals de reiskosten van bestuursleden en de vaststelling van inkomsten en 

uitgaven. De derde behelsde een verbod op het telen van graminiae als windschermen 

ten behoeve van de bloembollenteelt - een sectorale aangelegenheid van beperkt 

belang. Hierna vaardigde het Landbouwschap heffingsverordeningen uit voor enkele 

landbouwfondsen, zoals het Pootaardappelenfonds en de Gezondheidsdiensten voor 

Dieren, waarvan de financiering naar het Landbouwschap was overgeheveld. Vanaf 

1960 richtte het Landbouwschap zelf fondsen op om bedrijfsrisico’s, zoals rampen en 

ziektes bij dieren of landbouwgewassen, financieel af te dekken. En hoewel de zes 

                                                        

97 Jaspers, ‘Inleiding’, p. 15. 
98 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 112. 
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landbouworganisaties voorafgaande aan de oprichting van het Landbouwschap 

getuigd hadden van een ‘eenstemmig verlangen’ om op sociaal terrein verordeningen 

te kunnen vaststellen, lieten zij deze mogelijkheid in de praktijk vrijwel onbenut.99 De 

enige sociale verordening die het Landbouwschap uitvaardigde was de arbeids- en 

rusttijdenverordening van 1960.  

Ook de bestuurlijke taak van het Landbouwschap ontwikkelde zich niet echt. 

In 1966 constateerde de interne commissie Taak en Organisatie dat ‘de overdracht 

van taken aan het landbouwschap en het inschakelen in medebewind van dit lichaam 

door de centrale overheid niet die omvang heeft verkregen als aanvankelijk werd 

verwacht’.100  

De adviserende taak kwam aanzienlijk beter uit de verf, aangezien het 

Landbouwschap aan vrijwel aan de lopende band adviezen uitbracht aan ministers, 

de Eerste en de Tweede kamer, aan productschappen en aan andere 

overheidslichamen en instanties. De adviestaak van het Landbouwschap was 

bovendien intussen ook in diverse landbouwwetten verankerd. Zo was in de 

Pachtwet, de Wet erkenningen tuinbouw en de Veewet een adviesverplichting aan het 

Landbouwschap opgenomen. 

Het Landbouwschap kende in strikte zin geen belangenbehartigende taak, 

afgezien van de ‘daden van vrij bestuur’. Desondanks schaarde de commissie Taak en 

Organisatie veel activiteiten van het Landbouwschap juist onder deze noemer. Zo 

overlegde het bestuur maandelijks met de landbouwminister. Hiernaast was sprake 

van ‘nog veel frequenter ambtelijke contacten.’101. Volgens de commissie kon door 

men door dit soort activiteiten ‘zonder overdrijven stellen, dat overal waar de 

belangen van de land- en tuinbouw in het geding zijn, het Landbouwschap op de bres 

[stond] om deze te behartigen’.102  

Het Landbouwschap maakte dus nauwelijks gebruik van de vele 

bevoegdheden die Instellingbesluit hem in 1954 had toegekend. In 1964 concludeerde 

bestuurslid B. Biesheuvel tijdens een vergadering dan ook dat de werkzaamheden van 

het Landbouwschap voor tien procent uit advisering, vijftien procent uit het 

uitvaardigen van verordeningen en vijfenzeventig procent uit collectieve 

                                                        

99 LBS 112: Advies van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor de 

landbouw. 
100 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

landbouwschap ingestelde commissie, april 1966, p. 17. 
101 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

landbouwschap ingestelde commissie, april 1966, p. 18. 
102 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

landbouwschap ingestelde commissie, april 1966, p. 18. 
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belangenbehartiging bestonden.103 In 1967 verhieven de zes landbouworganisaties 

deze situatie tot officieel beleid. Om dit begrijpen is het nodig ook enkele andere 

ontwikkelingen in ogenschouw te nemen, waaronder de financieringswijze. 

Het Landbouwschap financierde zijn werkzaamheden door middel van aan de 

sector opgelegde belastingen. Om deze belastingen te innen moest het 

Landbouwschap een administratief apparaat optuigen om de door provinciale 

ambtenaren aangeleverde gegevens van 280.000 landbouwondernemingen tot 

aanslagbiljetten te verwerken. Dit leidde aanvankelijk tot een administratieve chaos.  

Belangrijker was dat veel boeren de hun opgelegde heffingen weigerden te 

betalen, waarmee ze direct of indirect het nut van het Landbouwschap in twijfel 

trokken.104 Toen het Landbouwschap de heffingen van 1956 en 1957 in een 

combineerde aanslag verwerkte, leidde dit tot een verdubbeling van het aantal 

bezwaarschriften en de mobilisatie en organisatie van het verzet tegen het 

Landbouwschap, waarvan de Boerenpartij de belangrijkste woordvoerder was.105 

Toen journalisten en filmploegen in 1963 uitgebreid verslag deden van de uitzetting 

van een drietal weigerachtige boeren in Hollandscheveld, kwam het Landbouwschap 

ook nog eens tegenover een hevig verontwaardigde publieke opinie te staan.106 

De heffingscrisis was aanleiding voor het Landbouwschap om zich op zijn 

taken te bezinnen. Ook veel leden van de boerenorganisaties keurden de acties van 

het Landbouwschap namelijk af.107 Boeren en tuinders waren bovendien weinig 

overtuigd van het nut van een Landbouwschap. Met name de regelgevende en 

bestuurlijke taken stonden hierbij ter discussie. Om de koers van het Landbouwschap 

te heroverwegen, stelde het bestuur in 1963 daarom de commissie Taak en 

organisatie in.  

Deze commissie concludeerde in 1966 dat binnen het Landbouwschap te 

weinig was samengewerkt. Naar oordeel van de commissie bestond er een ‘te scherpe 

scheiding tussen het landbouwschap en de organisaties waarop het steunt’.108 De 

landbouworganisaties waren namelijk zeer terughoudend geweest in de toekenning 

van taken aan het schap. Voorafgaand aan de instelling van het Landbouwschap 

                                                        

103 LBS 17: Verslag vergadering bestuur Landbouwschap, 13 april 1964.  
104 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 118. 
105 LBS 152: Moeilijkheden rond innen en vorderen der heffingen, 1960. Voor de Boerenpartij zie 

Vossen, ‘De andere jaren zestig’. Vergelijk Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 143-162-163, 173-
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106 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 170. 
107 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 171. 
108 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

landbouwschap ingestelde commissie, april 1966, p. 90. 
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hadden zij bij wijze van voorzorgsmaatregel zelfs schriftelijk vastgelegd dat het 

Landbouwschap in eerste instantie uitsluitend de belangenbehartigende en 

adviserende taak van de Stichting voor de Landbouw zou continueren.109 

In 1967 stelden de zes landbouworganisaties daarom een nieuwe verklaring op 

om hun samenwerking te bezegelen. Hierin stond dat ‘de belangenbehartigende en 

adviserende taak [diende] te worden gehandhaafd’ en dat het Landbouwschap 

versterkt moest worden als ‘centraal orgaan van overleg en samenwerking in de land- 

en tuinbouw’.110 De landbouworganisaties wilden met andere woorden meer taken 

aan het schap toevertrouwen, die zij met enige moeite onder de noemer schaarden 

van ‘daden van vrij bestuur’. Het Landbouwschap was immers nooit bedoeld geweest 

om de taken van private organisaties uit te voeren. 

Een belangrijk argument voor deze taakoverdracht was het ‘verleggen van de 

besluitvorming en de realisering van het landbouwbeleid naar Brussel’.111 Deze 

verlegging maakte volgens de landbouworganisaties de samenwerking met andere 

Europese landbouworganisaties noodzakelijk. Hiertoe voerden de drie 

boerenorganisaties een gezamenlijk internationaal secretariaat, dat echter zeer 

kostbaar was. Volgens de commissie Taak en organisatie moest het Landbouwschap 

behouden blijven om de gezamenlijke activiteiten van de landbouworganisaties te 

kunnen blijven financieren.112 Het voortbestaan van het Landbouwschap diende ‘in 

hoofdzaak voor de financiering’, zo stelde commissievoorzitter R. Zijlstra.113 Het 

effect van de Verklaring van 1967 was dan ook dat de verplichte contributie aan het 

Landbouwschap bovengemiddeld steeg, mede omdat de kostbare 

lobbywerkzaamheden van het internationale secretariaat van de drie 

boerenorganisaties nu onderdak bij het Landbouwschap kregen.114  

Na deze heroriëntatie deed zich in de jaren zeventig nog een tweetal 

ontwikkelingen voor. Om te beginnen kreeg het Landbouwschap een taak in de 

uitvoering van enkele Europese richtlijnen en verordeningen.115 Ook laaide begin 

                                                        

109 LBS 113: Definitieve tekst van de lijst der tussen de zes organisaties terzake van de instelling van het 

landbouwschap overeengekomen afspraken, 26 februari 1953. 
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113 Geciteerd in Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 203. Het citaat is van R. Zijlstra, voorzitter van 

de commissie Taak en Organisatie.  
114 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 242.  
115 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 244, 279-280. 



 169

jaren zeventig het debat over de toekomst van de publiekrechtelijk bedrijfsorganisatie 

op, waaronder die van het Landbouwschap. Volgens de werknemersorganisaties 

verwaarloosde het bestuur namelijk de sociale problemen die als gevolg van de 

oplopende inflatie en teruglopende bedrijfsresultaten waren ontstaan.116 Ook de 

milieuproblematiek en de landbouwoverschotten kwamen er volgens hen bekaaid 

vanaf, een standpunt dat zij niet alleen deelden met diverse andere pressiegroepen 

maar dat ook in het kabinet-Den Uyl veel weerklank vond.117 Rond 1980 kwam dit 

debat echter in een impasse te verkeren.118 Na 1967 veranderde er dus weinig.119 

Bij het Landbouwschap vond dus een opvallende taakversmalling plaats, die 

zowel in tegenstelling was met de opzet van de Wet op de bedrijfsorganisatie als met 

de verwachtingen die de zes landbouworganisaties hadden omtrent het orgaan dat zij 

na afloop van de Tweede Wereldoorlog wilden oprichten. Enkele uitzonderingen 

daargelaten continueerde het Landbouwschap de taken die ook de privaatrechtelijke 

Stichting voor de Landbouw reeds vervulde. Een belangrijk verschil was echter dat de 

uitvoering van deze taken nu door publiekrechtelijke heffingen gefinancierd konden 

worden, waardoor iedere boer er verplicht aan meebetaalde. Het Landbouwschap 

was zodoende in 1980 ‘de spreekbuis en het belangenbehartigende orgaan’ van de 

land- en tuinbouw geworden, terwijl zijn publiekrechtelijke functie ‘op het tweede 

plan’ was komen te staan, zoals bestuurslid D. Luteijn van het Koninklijk Nederlands 

Landbouwcomité het samenvatte.120 

5.2.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kampte eind jaren veertig met twee 

problemen. Wegens een gebrek aan financiële middelen slaagde hij er maar zeer 

beperkt in de belangen van het maatschappelijk werk te behartigen. Bovendien was 

de ordening van het maatschappelijk werk een politiek omstreden kwestie, waardoor 

onduidelijk bleef welke taken de raad precies kon gaan vervullen. De oprichting van 

het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952 vormde een belangrijk keerpunt. De 

vereniging kreeg hierdoor de kans zich tot adviescollege te ontwikkelen. De 

                                                        

116 Zie bijvoorbeeld Nederlands Verbond van Vakverenigingen, De PBO ter discussie en LBS 7: Verslag 

vergadering bestuur Landbouwschap, 6 april 1977. 
117 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 274.  
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financiering van zijn werkzaamheden kwam tegelijkertijd grotendeels in handen van 

de overheid te liggen. Door een gebrek aan onderlinge samenwerking slaagden de 

leden van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk er evenwel niet in van de 

vereniging een slagvaardig orgaan te maken.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kwam in een 

stroomversnelling terecht door de komst van het Ministerie van Maatschappelijk 

Werk, dat onder andere werd ingesteld om als uitweg te dienen voor de langdurige 

impasse waarin de kabinetsformatie na de verkiezingen van 1952 verkeerde.121 De 

taken die de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid op het terrein van het maatschappelijk werk uitvoerden, kwamen 

hierdoor in handen van een nieuw ministerie terecht, dat onder leiding stond van 

minister F. van Thiel (KVP). 

Tot 1952 bemoeide de overheid zich slechts incidenteel met het 

maatschappelijk werk. Deze bemoeienis vloeide meestal voort uit subsidieverlening. 

Volgens algemeen secretaris M. Tjeenk Willink van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk richtte het nieuwe ministerie zich echter ‘welbewust op de 

beïnvloeding’ door ‘het geven van leiding en voorlichting aan en het coördineren van 

het particulier initiatief’.122 Om de eigen positie te handhaven diende het particulier 

initiatief volgens Tjeenk Willink ‘een deskundig beleid te voeren en een krachtig 

geluid te laten horen’ en in staat en bereid te zijn om ‘research, voorlichting, 

samenwerking, [en] activering in eigen kring’ te realiseren.123 De vraag diende zich 

aan of de raad voor dit soort activiteiten het aangewezen orgaan was.  

Tjeenk Willink nam een duidelijk standpunt in: als de leden van de raad er 

niet in slaagden een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen en gezamenlijk een 

aantal organisatorische functies op zich te nemen, zou het particulier initiatief geen 

wezenlijk eigen initiatief meer ontplooien, het zou ‘op subsidie-krukken aanhinken 

achter de dynamiek van de overheidszorg’.124 

Taakuitbreiding was binnen de vereniging al langer onderwerp van gesprek. 

De oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk dwong de leden om 

hierover een besluit te nemen. Minister Van Thiel gaf in 1953 namelijk aan een 

                                                        

121 Verplancke, ‘Een overijlde geboorte’.  
122 NRMW 255: Het ministerie van maatschappelijk werk en de organisatie van het particulier 
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initiatief, 12 november 1953, p. 4.  
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adviescollege te willen instellen.125 Hierop ontstond onder de leden een discussie over 

de vraag of zij de vereniging als het door de minister bedoelde adviescollege wilden 

laten gaan functioneren. Eerst nadat de levensbeschouwelijke toporganen hun positie 

binnen het bestuur van de vereniging hadden versterkt, viel hierover in 1956 een 

besluit. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kreeg tot taak ‘het 

onderhouden van contact en het tot stand brengen van een doelmatige samenwerking 

tussen de organisaties van het kerkelijk en particulier initiatief’.126  

Samenwerking moest overleg gaan vervangen. Volgens een terugblik verruilde 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk in 1956 de tot dan toe gangbare 

‘overlegsituatie’ voor een ‘toestand van gezamenlijke beleidsvoering’.127 De periode 

waarin ‘meningsvorming naar binnen en naar buiten’ de belangrijkste activiteit 

vormde van de raad, was voorbij.128 

Deze taakverbreding ging gepaard met een toename van overheidssubsidie. Zo 

maakte het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1953 al 40.000 gulden aan de 

vereniging over. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verbond hieraan overigens 

wel de voorwaarde dat de contributie zou worden verhoogd. Dit leverde in de praktijk 

echter weinig extra inkomsten op omdat veel leden weigerden te betalen, een lager 

bedrag voorstelden of het verzoek om contributie negeerden. Dit probleem duurde 

ondanks diverse interne beleidsbijstellingen voort tot ver in de jaren zeventig.129 

De toename van overheidssubsidie resulteerde in een radicaal andere 

financieringsstructuur. In 1960 droegen de leden in totaal 21.277,50 gulden bij, het 

Julianafonds betaalde 35.000 gulden en het ministerie van Maatschappelijk Werk 

175.000 gulden. Het ministerie financierde met dit bedrag vijfenzeventig procent van 

de personeelskosten van de vereniging.130  

De verhouding tussen de vereniging en het Julianafonds werd tegelijkertijd 

problematischer.131 Doordat het bestuur van beide organisaties overlapte, 

domineerden de levensbeschouwelijke toporganen na de reorganisatie van 1956 nu 

                                                        

125 Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk, p. 258-261.  
126 NRMW 124: Statuten van de Vereniging Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, 1956.  
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ook het Julianafonds. Volgens staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk C. Egas (PvdA) reserveerden zij in die hoedanigheid ‘te ruime 

middelen’ voor zichzelf.132 Evenals de vereniging kampten ook haar leden namelijk 

met een gebrek aan middelen om hun plannen te effectueren.133  

Maar zelfbevoordeling was niet het grootste probleem. Het Julianafonds  

subsidieerde namelijk ook het volledige exploitatietekort van de vereniging, dat met 

die garantie in de loop der jaren flink opliep. De vereniging leende bovendien 1,25 

miljoen gulden voor de aanschaf en verbouwing van 3 panden zonder enig zicht op 

teruggave.134 Ook subsidieerde de vereniging samen met het ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk diverse projecten en onderzoeksinstellingen, 

waarbij de rekening naar het Fonds ging.135 Aan dit soort activiteiten, die het Fonds 

bankroet dreigden te maken, kwam in 1968 een einde doordat een statutenwijziging 

van het fonds personele unies onmogelijk maakte.  

Na de statutenwijziging van het Julianafonds klopte de vereniging aan bij het 

ministerie van Maatschappelijk Werk, dat aanvankelijk weigerde de subsidie verder 

te verhogen. Na een motie van de Tweede Kamer ging minister M. Klompé (KVP) 

alsnog overstag door vanaf 1970 negentig procent van de personeelskosten te gaan 

financieren.136 Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolger het 

ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk namen dus de rol van het 

Julianafonds over.137 In 1980 maakte het ministerie zodoende 2.551.602 gulden naar 

de vereniging over.138 Het tekort van de vereniging, was toen inmiddels opgelopen tot 

ruim een miljoen gulden.  

De veranderde financieringsstructuur had aanzienlijke gevolgen voor de 

taakstelling van de vereniging. Na de statutenwijziging stelde het Julianafonds zich 

steeds kritischer op. De vereniging was nu bijvoorbeeld verplicht jaarlijks zijn 

begroting voor te leggen in plaats van achteraf verslag uit te brengen over wat hij zoal 

had uitgegeven. Met het ministerie moest hij de aanstelling van nieuw personeel 

overleggen. Dit betekende in feite dat hij moest verantwoorden welke taken wilde 

uitvoeren. De sterke toename van overheidssubsidie maakte de vereniging ook 

                                                        

132 NRMW 121: Samenvatting gesprek staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
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gevoelig voor algemene overheidsbezuinigingen. Aanvankelijk beperkten die 

bezuinigingen zich tot gedwongen personeelstops. Vanaf het Kabinet Van Agt I werd 

de subsidie aan de vereniging echter jaarlijks verlaagd.139 

Wat deed de vereniging precies met al dit geld? Dat valt achteraf moeilijk vast 

te stellen. De adviezen van de raad handelden onder andere subsidieregelingen, 

rijksbijdragen, de verhouding overheid en particulier initiatief bij de uitvoering van 

sociale wetgeving, de algemene bijstandswet, de toekomst van kleine instellingen, 

patiëntenrecht en de opleiding en arbeidsvoorwaarden van maatschappelijk werker. 

Een aanzienlijk deel van deze adviezen werd uitgebracht op verzoek van de minister, 

die de raad regelmatig uitgewerkte beleidsvoorstellen voorlegde. Leden van de raad 

en het secretariaat namen bovendien regelmatig deel aan departementale commissies 

en werkgroepen of ondersteunden deze.140 H. Vuisje typeerde dit soort activiteiten in 

Nieuwe vrijgestelden als welzijnsdiplomatie.141 Een welzijnsdiplomaat kende volgens 

hem alle relevante beleidsambtenaren door en door, was kind aan huis bij de voor de 

sector belangrijke Kamerleden en praatte met ministers en staatssecretarissen 

voordat beslissingen vielen. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk vormde 

zo bezien de basis van waaruit het particulier initiatief, ondersteund door vele 

medewerkers, de overheid benaderde. 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk produceerde jaarlijks dan ook 

een indrukwekkende hoeveelheid beleids- en opiniestukken, verrichtte studies en 

onderzoeken en ondernam vele belangenbehartigende activiteiten.142 Hiernaast 

organiseerde het secretariaat conferenties, studiedagen en vakantiecursussen, 

werden voorlichtingsfilms gemaakt en gaf de raad een eigen bulletin uit. Bovendien 

werd ‘veel geld en mankracht’ besteed aan het onderhouden van internationale 

contacten, bijvoorbeeld door zusterorganisaties te bezoeken, congressen bij te wonen 

of kennis te nemen van buitenlandse praktijken.143 Het grootste gedeelte van de tijd 

                                                        

139 NRMW 212: Brief van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de 
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leek echter op te gaan aan afstemming met andere organisaties en instellingen, 

onderling overleg en het oprichten van nieuwe organisaties om in bepaalde leemtes te 

voldoen. 

Met beleidsvorming had dit soort activiteiten in strikte zin niet veel te maken, 

hetgeen werd bevestigd door een in opdracht van de raad uitgevoerd onafhankelijk 

onderzoek. Hierin stond dat de beleidsadvisering onvoldoende vorm kreeg omdat de 

lidorganisaties de voorkeur gaven aan de eigen relaties met de overheid.144 

Bovendien maakten belangentegenstellingen unanieme adviezen vrijwel onmogelijk. 

Een koepelorganisatie als de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk was volgens 

de onderzoekers dan ook meer een plek waar ‘men zijn mening over een onderwerp 

naar voren kan brengen’ dan een plek waar ‘men zich in een gezamenlijke 

besluitvorming bindend vastlegt’.145 De raad diende vooral om standpunten uit te 

wisselen en kennis te nemen van overheidsvoornemens, zijn leden beschouwden 

bijeenkomsten dan ook vooral als een middel voor informatie-uitwisseling, 

belangenbehartiging en belangenbewaking.146 

De taakuitbreiding van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk had dus 

een gemankeerd karakter. Hoewel de raad zich opwierp als adviescollege van het 

maatschappelijk werk, slaagden zijn leden er niet in deze taak veel gewicht te geven, 

onder andere omdat zij onvoldoende samenwerkten. Wel ontwikkelde de raad zich 

met behulp van overheidssubsidie tot een belangrijk platform voor 

belangenbehartiging. Deze belangenbehartigende taak was de belangrijkste reden 

waarom de landelijke organisaties voor maatschappelijk werk lid waren van de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk.  

5.2.4 Raad voor de Kunst 

De Raad voor de Kunst had tot taak de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen over het kunstbeleid te adviseren. Hiernaast vermeldde de Wet op de 

Raad voor de Kunst de mogelijkheid overheidstaken uit te voeren. De leden van de 

Raad voor de Kunst waren hier vanaf het begin af aan echter ontevreden over. Meer 

taken en bevoegdheid kon echter niet op veel politieke steun rekenen. Omdat advies 
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146 NRMW 132: Onderzoek functioneren landelijke organisaties in opdracht van de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn, 1 november 1979, p. 11-12. 
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en overleg ook in de Raad voor de Kunst vermengd waren geraakt, maakte de Tweede 

Kamer bij de wijziging van de Wet op de Raad voor de Kunst duidelijk dat 

belangenbehartiging daar niet in thuishoorde. 

Vanaf 1960 publiceerde de Raad voor de Kunst in zijn jaarverslag een 

overzicht van uitgebrachte adviezen. Hieruit bleek dat hij dat jaar 141 adviezen had 

uitbracht, een aantal dat in 1980 was verviervoudigd. In de periode tussen 1960 en 

1980 bracht de Raad voor de Kunst zodoende 4895 adviezen uit.147 Een groot aantal 

van de onderwerpen van deze adviezen, die in belangrijke mate de toekenning van 

individuele subsidies betroffen, kon echter nauwelijks tot de in de Wet op de Raad 

voor de Kunst genoemde ‘belangrijke maatregelen’ gerekend worden. Volgens J. Van 

Riemsdijk, algemeen secretaris van 1966 tot 1974 kon algemene beleidsvorming dan 

ook ‘slechts in theoretisch opzicht’ tot de taken van de Raad worden gerekend. 

Bovendien bleek de regering soms buiten de raad om commissie in te stellen om over 

belangrijke onderwerpen te adviseren. 

In 1962 stuurde het dagelijks bestuur van de Raad voor de Kunst hierover een 

brief aan de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Als 

voorbeeld haalde het bestuur commissie-Witteman aan die begin jaren zestig over de 

salariëring van het orkestwezen adviseerde. Hoewel de Wet op de Raad voor de Kunst 

het ministerie expliciet de bevoegdheid gaf andere adviescommissies in te stellen, 

wilde het bestuur ze onder de werkingssfeer van de raad brengen.148 Dat het 

ministerie deze commissies instelde, betekende namelijk dat sommige onderwerpen 

aan zijn bevoegdheid ontsnapten. Tot aan 1969 vond dit soort voorstellen bij het 

ministerie weinig gehoor. In 1969 nam minister M. Klompé (KVP) van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk evenwel het besluit in 1969 om de Raad voor de 

Kunst te reorganiseren, die toen opnieuw aangaf zijn taak te willen uitbreiden. 

Volgens een interne discussienota zou de nieuwe Raad voor de Kunst niet 

alleen over het kunstbeleid adviseren, maar ook beleid initiëren, onderzoekingen en 

beleidsevaluaties uitvoeren en daarenboven de instelling van uitvoerende fondsen 

voorbereiden, die volgens door de raad opgestelde of goedgekeurde richtlijnen 

moesten gaan werken.149 Raadsvoorzitter Ph.J. Idenburg sprak van een ‘adviserende, 

                                                        

147 Ik baseer dit getal op informatie uit de jaarverslagen van 1960 tot en met 1980.  
148 RvdK 1563: Brief van de Dagelijkse Raad voor de Kunst aan de staatssecretaris voor Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 10 december 1962. 
149 RvdK 1578: Discussienota betreft uitgangspunten reorganisatie Raad voor de Kunst, 8 november 

1969; Nota over de Raad voor de Kunst, 20 november 1969. 
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informerende en visievormende taak inzake het kunstbeleid’.150 De raad bepleitte 

daarnaast om de adviesverplichting ook van toepassing te maken op andere 

ministeries dan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met als 

argument dat veel wet- en regelgeving ‘van betekenis voor het functioneren van de 

kunsten in de samenleving’ was.151  

De door minister Klompé in 1969 ingestelde commissie tot herziening van de 

Wet op de Raad voor de Kunst nam het merendeel van deze voorstellen over. Ook de 

commissie was van mening dat de adviesverplichting moest worden uitgebreid naar 

andere ministeries en instellingen, waaronder het parlement.152 De nieuwe raad 

moest volgens de commissies bovendien een rol gaan spelen bij de coördinatie van 

het landelijke, regionale en lokale beleid. In het eindrapport van de commissie was 

een aantal van deze voorstellen desondanks niet opgenomen, omdat daar vanuit het 

veld kritiek op was geleverd. Zo verdween fondsvorming. Ook advisering aan het 

parlement bleek te zijn geschrapt, met als argument was dat de raad daardoor ‘te zeer 

in het politieke bedrijf zou worden getrokken’, een redenering die zowel de Raad voor 

de Kunst als minister H. Van Doorn (PPR) overnamen.153 

Tegelijkertijd waren minister Van Doorn en zijn ambtenaren met de Raad 

voor de Kunst over de taakafbakening in gesprek. Daarover kwamen maar geen 

‘heldere afspraken’ tot stand, zo schreef secretaris S. Sakko van de Raad voor de 

Kunst in 1974.154 Ook volgens ambtenaren van de directie Kunsten was het terrein 

waarvan onduidelijk was tot wiens competentie het behoorde, ‘vrij breed’ met als 

gevolg ‘een min of meer natuurlijke neiging bij betrokkenen om zich daar meester 

van te maken’.155 Uit hun voorstel voor de taakafbakening tussen de directie Kunsten 

en het secretariaat van de Raad voor de Kunst bleek echter glashelder wie volgens 

hen voor welk onderdeel van de besluitvorming verantwoordelijk was. 

                                                        

150 RvdK 1578: Naar een nieuwe Raad voor de Kunst. Taak, opbouw, werking en bekostiging, 2 januari 

1970.  
151 RvdK 1578: Nota over de Raad voor de Kunst, 20 november 1969. Vergelijk RvdK 1563: Brief van de 

Dagelijkse Raad voor de Kunst aan de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

10 december 1962.  
152 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, p. 21-

24. 
153 Eindrapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, 1972, p. 4; 

RvdK 1579: Advies aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over het 

rapport van de Commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, 12 november 1971; 

TK 1975-1976, 13 035, nr. 6, p. 10. Ook advisering aan het parlement lijkt overigens overgenomen 

van D’66, Gewenste tekst van een nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst, oktober 1969 
154 RvdK 1580: Brief van de algemeen secretaris de heer Sakko, 14 augustus 1974. 
155 RvdK 1580: Voorstellen taakafbakening Secretariaat Raad voor de Kunst - Directie Kunsten, 15 

november 1974. 
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De Directie Kunsten wilde ‘de voorbereiding en vormgeving van structurele 

beleidsmaatregelen’ voor eigen rekening nemen en over ‘deelaspecten’ advies 

inwinnen bij de raad.156 Ongevraagd advies was bovendien ongewenst. Het dagelijks 

bestuur van de Raad voor de Kunst was het met deze taakverdeling vanzelfsprekend 

grondig oneens, maar zag zich geconfronteerd met minister van Doorn, die bang was 

dat de Raad voor de Kunst zich tot een ‘schaduwdepartement’ zou ontwikkelen.157 De 

Raad voor de Kunst beschouwde zich als een aan het ministerie gelijkwaardige 

organisatie, maar moest accepteren dat Van Doorn in zijn wetsvoorstel aangaf zijn 

secretariaat slechts ‘binnen de bestaande mogelijkheden’ te zullen versterken.158  

Gedurende het wetgevingsproces sneuvelde ook de meeste overige plannen. 

Van Doorn keerde zich onder druk van de regering tegen een uitbreiding van de 

adviesverplichting. Van Doorn onderschreef de ‘wenselijkheid van de integratie van 

het kunstbeleid in het gehele regeringsbeleid’. De bepaling dat de regering de raad 

om advies moest vragen ‘over alle maatregelen van betekenis voor het functioneren 

van de kunsten in de samenleving’ achtte hij na overleg met de ministerraad echter 

‘veel te vaag [...] om daaraan een verplichting te verbinden’.159 Dit werd volgens de 

raad door de kunstwereld als ‘een grote teleurstelling’ ervaren.160 

Bij amendement van Tweede Kamerlid mevrouw M. Gardeniers Berendsen 

(KVP) werd desondanks een bepaling opgenomen die ministers verplichtte de raad 

op de hoogte te stellen van maatregelen die het kunstbeleid betroffen, waarna de raad 

met een ongevraagd advies kon reageren.161 Vergeleken met de door de raad bepleitte 

adviesverplichting had deze bepaling echter weinig om het lijf. Andere bepalingen 

trof hetzelfde lot. Zo werd de coördinerende taak afgezwakt tot het schenken van 

aandacht aan ‘de verhouding van het landelijk beleid tot het beleid op regionaal en 

                                                        

156 RvdK 1580: Voorstellen taakafbakening secretariaat Raad voor de Kunst - Directie Kunsten, 15 

november 1974. Voor de visie van de Raad voor de Kunst zie idem: Nota betreffende een 

taakverdeling tussen de Raad voor de Kunst en het departement van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk, 10 september 1974.  
157 RvdK 1580: Verslag vergadering Dagelijkse Raad, 26 november 1974; Verslag van een gesprek 

tussen de Raad voor de Kunst en minister Van Doorn, 3 december 1974. 
158 TK 1973-1974, 13 035, nr. 3, p. 5. Overigens vond vanaf 1960 wel degelijk een uitbreiding van het 

secretariaat plaats. Telde het secretariaat van de Raad voor de Kunst in 1965 nog slechts 8 

medewerkers, in 1970 waren dat er al 17, waaronder twee ‘wetenschappelijk ambtenaren’, en 25 in 

1975 waarvan er 9 secretaris waren. Ik baseer deze gegevens op de jaarverslagen uit 1965, 1970 en 

1975. Meer hierover staat in hoofdstuk 6.  
159 TK 1973-1974 13035, nr. 3. Memorie van Toelichting op Nieuwe bepalingen betreffende de Raad 

voor de Kunst, p. 6.  
160 RvdK 1580: Brief van de dagelijkse Raad voor de Kunst aan de minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk, 17 februari 1975. 
161 TK 1976-1977, 13035, nr. 13. 
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lokaal niveau, zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende instanties’. 

Niemand, inclusief de minister, begreep echter precies hoe dat overleg gevoerd zou 

gaan worden en met welke instanties.162  

Belangrijker was dat de Tweede Kamer besloot om belangenbehartiging te 

weren. Bij gebrek aan financiële middelen maakte de Federatie van 

beroepsverenigingen van kunstenaars gebruik van de Raad voor de Kunst om 

kunstenaarsbelangen te behartigen. In 1969 had minister Klompé mede daarom het 

besluit genomen de Federatie subsidie te gaan verstrekken.163 Dit ontsloeg volgens 

Idenburg de raad van de ‘problematische plicht een officieuze belangenbehartiging te 

verenigen met een officiële taak als adviseur’.164 De Tweede Kamer zette deze lijn 

voort door een motie te aanvaarden waarin stond dat ‘zuivere belangenbehartiging 

voor kunstenaars’ in de eerste plaats een zaak was van ‘overleg tussen de 

kunstenaarsorganisaties [...], de organisaties van werkgevers [...], en de Regering’. 

Het ‘adviseren over de belangenbehartiging voor kunstenaars’ behoorde volgens de 

Kamer slechts tot taak van de Raad voor de Kunst ‘voor zover die behartiging direct 

verband houdt met de kunsten en het kunstbeleid’.165  

Elk voorstel de taak of bevoegdheid van de Raad voor de Kunst uit te breiden 

stuitte dus zonder uitzondering op verzet van de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen en – tijdens het wetswijzigingsproces – ook op die van de regering en 

het parlement. Als gevolg hiervan bleef de taakstelling van de Raad voor de Kunst 

min of meer gelijk. Bovendien werd duidelijk gemaakt dat overleg en 

belangenbehartiging binnen de raad niet thuishoorden. De raad was er voor de 

kunsten en het kunstbeleid, niet voor de kunstenaars.  

5.2.5 Bevindingen 

De Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap kregen bij hun instelling 

regelgevende, bestuurlijke en adviserende taken toegekend. Het Landbouwschap 

mocht daarnaast ook enige belangenbehartigende activiteiten ontwikkelen. Bij beide 

organen vond in de bestudeerde periode een forse taakversmalling plaats. Zowel het 

                                                        

162 TK 1975-1976, 13 035, nr. 5, p. 7.  
163 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 299-3001. Volgens Pots betaalde het ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vanaf 1969 tachtig procent van de kosten van de 

Federatie.  
164 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1969, Den Haag.  
165 Geciteerd in RvdK 1580: huishoudelijk reglement en uitvoeringsmaatregelen bij de nieuwe Wet op 

de Raad voor de Kunst, 23 maart 1977.  
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Landbouwschap als de Sociaal-Economische Raad voerden nauwelijks regelgevende 

en bestuurlijke taken uit. 

Een tweede ontwikkeling was doelverschuiving. Het Landbouwschap richtte 

zich na 1967 officieel op advies en belangenbehartiging, terwijl hij daarvoor in eerste 

instantie niet was opgericht. De Sociaal-Economische Raad profileerde zich vanaf 

1980 als advies- en overlegorgaan. Overleg behoorde echter niet tot zijn takenpakket. 

Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst deed 

zich in mindere mate een soortgelijke ontwikkeling voor. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk pretendeerde een beleidsorgaan te zijn maar functioneerde 

voornamelijk als overlegorgaan voor het veld. Binnen de Raad voor de Kunst stak 

belangenbehartiging regelmatig de kop op, wat tijdens de herziening van de Wet op 

de Raad voor de Kunst door het parlement sterk werd veroordeeld. 

Verschillende factoren speelden bij deze beide ontwikkelingen een rol. Ten 

eerste schakelde de regering de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap 

slechts incidenteel in voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Hierdoor kwam de 

bestuurlijke taak van beide organen maar zeer beperkt tot ontwikkeling. Dit was, 

zeker bij het Landbouwschap, overigens in lijn met wat de bestuurders wilden. Zij 

vonden de uitvoering van overheidstaken een weinig aanlokkelijke taak. 

Belangrijker was dat de leden van het Landbouwschap niet bereid waren de 

sector aan zelf opgestelde regels te binden. Daarvoor wantrouwden zij elkaar te zeer. 

Bovendien waren ze buitengewoon huiverig van hun achterban vervreemd te raken, 

die de regelgevende taak van het Landbouwschap nauwelijks steunde. Zij kozen er 

daarom voor het takenpakket van het Landbouwschap tot advies en 

belangenbehartiging te beperken. Bij de Sociaal-Economische Raad speelde de 

stagnatie van het aantal opgerichte product- of bedrijfschappen. Hierdoor was er 

voor de raad ten aanzien van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie uiteindelijk 

weinig te regelen. Grotendeels onbedoeld kwam hierdoor het accent op de adviestaak 

te liggen. 

De leden van de Raad voor de Kunst streefden daarentegen een 

taakverbreding na. Zij wilden het alleenrecht hebben op de advisering over culturele 

kwesties, meerdere ministeries gaan adviseren, een taak bij eventueel in te stellen 

fondsen en een coördinerende rol in het kunstbeleid. Deze voorstellen vonden weinig 

weerklank bij de minister, de ministerraad en het parlement, waardoor ze nauwelijks 

werden gerealiseerd. De Sociaal-Economische Raad slaagde er wel in om zijn 

adviestaak enigszins te verbreden, mede omdat hij in tegenstelling tot de Raad voor 

de Kunst de middelen had om regelmatig ongevraagde adviezen uit te brengen. 
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De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk breidde formeel zijn taken uit 

door als adviescollege van het ministerie van Maatschappelijk Werk te gaan 

functioneren. Dit betekende namelijk dat hij ook aan beleidsontwikkeling zou gaan 

bijdragen. In de praktijk kwam hier echter weinig van terecht, omdat ook hier de 

lidorganisaties niet bereid waren het pad van de belangenbehartiging te verlaten. 

De financiering van de organen speelde bij al deze ontwikkelingen een zeer 

invloedrijke rol. De mogelijkheid belangenbehartigende activiteiten door middel van 

publiekrechtelijke heffingen te financieren was in 1967 de belangrijkste reden om het 

Landbouwschap te handhaven. Dit gold in mindere mate ook voor het voortbestaan 

van de Sociaal-Economische Raad, die deze heffingen tevens gebruikte om het 

onderlinge overleg te financieren. Dit was echter nooit de bedoeling van de Wet op de 

bedrijfsorganisatie geweest. De Raad voor de Kunst ontbrak het daarentegen aan 

middelen om zijn taak te wijzigen of uit te breiden, waardoor de financiering een 

middel in handen van de minister was om het doen en laten van de raad te kunnen 

beïnvloeden. Dit was ook van toepassing op de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk die vanaf 1952 steeds afhankelijker van overheidssubsidie was geworden. 

Doelverschuiving vond bij de Nationale raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad 

voor de Kunst daarom in veel mindere mate plaats dan bij de Sociaal-Economische 

Raad en het Landbouwschap. 

5.3 Eindbeeld: meer controle, minder bevoegdheid 

Na 1980 begonnen regering en parlement zich intensiever met de organen te 

bemoeien. Advies en overleg moesten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden, 

wat gevolgen had voor de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad 

voor de Kunst. Bovendien werd de adviesverplichting afgeschaft en ging 

parlementaire verantwoording een grotere rol spelen bij het toezicht op de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, wat tot een verzwakking leidde van de positie 

van de Sociaal-Economische Raad. Het Landbouwschap werd opgeheven nadat 

conflict was ontstaan over de aanpak van het mestoverschot en LTO-Nederland de 

collectieve belangenbehartiging naar zich toe trok. De controle op functionele 

vertegenwoordigende organen nam dus toe, terwijl hun bevoegdheid aan banden 

kwam te liggen.  

De Sociaal-Economische Raad probeerde in de jaren tachtig nogmaals zijn 

adviestaak uit te breiden. Hoewel de raad aanvankelijk een grote rol speelde bij de 

Nederlandse inbreng voor de totstandkoming van Europese Economische 
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Gemeenschap, verloor hij daarop gaandeweg zijn greep.166 Hij bepleitte tevergeefs 

een adviesplicht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaraan hij vele 

ongevraagde adviezen richtte.167 Ook probeerde de raad voorstellen van de Europese 

Commissie als ‘belangrijke voornemens’ aangemerkt te krijgen, zodat de regering 

verplicht was hem daarover te horen.168 De regering willigde dit verzoek niet in.  

In de jaren negentig vond een dubbele inperking plaats van de bevoegdheid 

van de Sociaal-Economische Raad. In 1993 verzocht de Tweede Kamer met een breed 

gedragen motie het Kabinet-Lubbers III om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

te onderzoeken.169 Dit gebeurde door onafhankelijke onderzoekers, waardoor de 

Sociaal-Economische Raad buiten spel kwam te staan.170 Het onderzoek, dat in 1995 

gereed kwam, resulteerde in een herziening van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Bij 

deze herziening stond de versterking van het politieke primaat centraal, wat ertoe 

leidde dat de bedrijfsorganen - waarvan het aantal sterk werd gereduceerd - hun 

functioneren vierjaarlijks moesten evalueren. Deze evaluatie moest via de 

verantwoordelijke minister ook aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Het toezicht 

op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie verschoof hierdoor van de Sociaal-

Economische Raad naar het parlement.171  

Ook verdween de adviesverplichting. In de jaren tachtig omzeilde de regering  

regelmatig de adviesverplichting aan de Sociaal-Economische Raad. Begin jaren 

negentig kwam de officiële afschaffing daarvan voor het eerst aan de orde.172 Volgens 

minister I. Dales (VVD) van Binnenlandse Zaken en minister E. Hirsch Ballin (CDA) 

van Justitie was ‘een meer flexibele aanpak van het inwinnen van adviezen’ nodig.173 

Het ‘automatisme’ waarmee advies werd gevraagd, beschouwden beide 

                                                        

166 Dercksen, Fortuyn en Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 443, 523-526, 535. De auteurs 

leiden dit af uit het gegeven dat delen van het oprichtingsverdrag vrijwel letterlijk lijken te zijn 

overgenomen uit adviezen van de EEG-commissie van de Sociaal-Economische Raad. 
167 15 van de 34 ongevraagde adviezen die Sociaal-Economische Raad uitbracht in periode 1984 tot 

1991 waren aan het miniserie van Buitenlandse Zaken gericht.  
168 SER/A/Adviezen/Adviesbeleid 1980-1987: Verslag bespreking kabinetsvertegenwoordiging en 

presidium Sociaal-Economische Raad, 28 oktober 1983. Zie ook idem: Ontwerp SER-

Werkprogramma 1984, 12 oktober 1983, p. 22.  
169 TK 1992-1993, 21 427, nr. 45. 
170 Ten Have et al., Het schap de maat genomen.  
171 Sociaal-Economische Raad, De toekomst van het pbo-stelsel, p. 51.  
172 Sociaal-Economische Raad, Jaarverslag 1982; De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, p. 321-

322; Klamer, Verzuilde dromen, p. 165. Overigens stelde H. Tjeenk Willink al in 1983 voor om de 

adviesverplichting af te schaffen. Zie hiervoor Tjeenk Willink, ‘Adviesorganen en het primaat van de 

politiek’, p. 22.  
173 Geciteerd in Sociaal-Economische Raad, Advies afschaffing adviesplicht, 28 mei 1993, bijlage I, p. 

34-35. 
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bewindsvoerders als ‘onnodig belastend’. Hun voorstel was alle ruim vijfhonderd 

adviesverplichtingen te schrappen, waaronder die aan de Sociaal-Economische Raad.  

De Sociaal-Economische Raad wees dit categorisch van de hand.174 De 

adviesverplichting vormde volgens de raad het ‘fundament’ van de ‘overlegeconomie’, 

omdat hij de organisaties van werknemers en ondernemers en de centrale overheid 

dwong zich tot elkaar te verhouden. Het kabinet liet zich door de leden van de 

Stichting van de Arbeid overreden om de adviesverplichting aan de Sociaal-

Economische Raad te handhaven.175 Deze uitzonderingspositie hield volgens het 

kabinet zowel verband met ‘de centrale positie die het sociaal-economische beleid 

binnen het geheel van het overheidsbeleid inneemt’ als met ‘het karakter van de 

Nederlandse economie als "overlegeconomie"‘. De zorg voor een ‘ook op langere 

termijn gezonde economie’ was nu eenmaal ‘in Nederland niet uitsluitend de 

verantwoordelijkheid van de overheid’.176 

Minister president R. Lubbers (CDA) zonderde de Sociaal-Economische Raad 

ook uit van de door de parlementaire commissie Vraagpunten Adviesorganen 

voorgestelde herziening van het adviesstelsel.177 Het scheiden van de overleg- en 

adviesfunctie, een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie, vroeg 

volgens Lubbers om een nadere afweging, een argument dat hij nadrukkelijk onder 

de aandacht van de Tweede Kamer bracht.178 De Tweede Kamer was hier tijdens de 

parlementaire behandeling van Raad op maat echter zeer kritisch over.  

De door Lubbers aangekondigde nadere afweging vond nooit plaats. In plaats 

daarvan schafte de Tweede Kamer in 1995 met een krappe meerderheid van 74 tegen 

70 stemmen de adviesverplichting aan de Sociaal-Economische Raad af. Hieraan ten 

grondslag lag een amendement van de VVD, met als uitgangspunt ‘een volledig eigen 

beleidsafweging in en door het kabinet waarvoor dat kabinet door het parlement ook 

ter verantwoording kan worden geroepen’.179 De adviesverplichting moest volgens de 

liberalen door een adviesbevoegdheid worden vervangen, waardoor het parlement de 

regering op haar daden kon bevragen. Anders zou de Sociaal-Economische Raad 

                                                        

174 Sociaal-Economische Raad, Advies afschaffing adviesplicht, 28 mei 1993. Vergelijk Sociaal-

Economische Raad, Advies inzake convergentie en overlegeconomie, 20 november 1992, p.128.  
175 Voor dit overleg zie Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 535-536.  
176 TK 1994-1995, 23 983, nr. 3, p. 5-6.  
177 Vergelijk TK 1992-1993, 21 427, nr. 30, p. 26; HTK 1992-1993, p. 5839. Hieruit blijkt dat de 

commissie Vraagpunten Adviesorganen geenszins van plan was de Sociaal-Economische Raad te 

ontzien. 
178 TK 1992-1993, 21 427, nr. 31, p. 2.  
179 TK 1994-1995 23983, p. 9.  
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namelijk als ‘schuilkelder voor de politiek’ kunnen fungeren, een bezwaar dat VVD-

partijvoortzitter F. Bolkestein al enkele jaren inbracht tegen de adviesverplichting. 

De interpretatie van deze gebeurtenis loopt in de historiografie uiteen. Terwijl 

De Liagre Böhl hem duidt als ‘wraak van de anticorporatisten’ spreekt Camphuis van 

een parlementair ‘bedrijfsongeval’.180 Beide interpretaties zijn eenzijdig. De Liagre 

Böhl gaat er aan voorbij dat de afschaffing van de adviesverplichting tevens was 

ingegeven door de wens de snelheid en efficiency van het wetgevingsproces te 

bevorderen. Camphuis onderkent daarentegen onvoldoende dat de versterking van 

het politieke primaat een breed gedeeld politiek uitgangspunt was dat zeker in relatie 

tot adviescolleges al een lange geschiedenis kende.  

Het Landbouwschap stelde vanaf eind jaren tachtig steeds vaker autonome 

verordeningen vast. In de media werd de landbouw steeds vaker gepresenteerd als 

‘bedrijfstak die de bodem en het grondwater vervuilt, op een minder verantwoorde 

manier omspringt met de gezondheid van de consument en op kosten van de 

samenleving onverkoopbare overschotten produceert’. Dit duidde volgens het 

Landbouwschap op de afnemende ‘maatschappelijke en politieke waardering voor de 

landbouw’.181 Voor het behoud van zijn centrale positie in de landbouw zocht het 

Landbouwschap daarom naar manieren om actief aan de oplossing van de 

milieuproblematiek bij te dragen.182 Begin 1990 besloot het bestuur van het 

Landbouwschap daarom een offensief milieubeleid te gaan voeren. De regulering van 

grootschalige mestverwerking vormde hiervan een belangrijk onderdeel. De aanpak 

van het mestprobleem berustte op een combinatie van grootschalige mestverwerking 

en heffingen om mestverwerkingsfabrieken te subsidiëren. Deze aanpak leidde om 

verschillende redenen tot problemen.  

Ten eerste bleek de door het Landbouwschap voorgestelde oplossing te duur. 

Bedoeld als goedkoper en beter alternatief voor het overheidsbeleid liepde aanpak 

van het Landbouwschap stuk op door de markt ontwikkelde voordeligere 

alternatieven, met als gevolg hoog oplopende financiële tekorten. Ten tweede botsten 

de verordeningen van het Landbouwschap op Europese wet- en regelgeving. Door de 

verdergaande Europese Integratie werden de verordeningen van het Landbouwschap 

                                                        

180 De Liagre Bohl, ‘Consensus en polarisatie’, p. 332; Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 

539-547, 551. Camphuis ontleent deze conclusie overigens zonder bronverwijzing van L. de Waal, 

vice-voorzitter van de SER, die ter gelegenheid van 50 jaar Sociaal-Economische Raad op 23 

februari 2000 een inleiding hield. Voor deze inleiding zie Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, p. 240, 

noot 44.  
181 LBS 94: Jaarverslag 1985. 
182 Frouws, Mest en macht, p. 89-97; Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 322-340. 
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vanaf midden jaren tachtig steeds vaker en strenger getoetst aan het Europees recht 

om te controleren of zij geen marktverstorende werking hadden. De beperkingen die 

Europese Commissie het Landbouwschap bij het mestbeleid oplegde, maakte de 

uitvoering daarvan praktisch onmogelijk. Ten derde keerden ook veel boeren zich 

tegen het door het Landbouwschap gevoerde mestbeleid.183 Terwijl de zuidelijke 

veehouders verantwoordelijk waren voor het mestoverschot werd een deel van de 

heffingen ook opgelegd aan akkerbouwers uit de noordelijke provincies. Dit leidde in 

het bestuur van het Landbouwschap herhaaldelijk tot spanningen. Ook kwamen de 

hoofdafdelingen Akkerbouw en Veehouderij tegenover elkaar te staan.184 Tenslotte 

kreeg het bestuur ook met grote nieuwe belangenorganisaties te maken, zoals de 

radicale Brabantse Varkenshouders, die het Landbouwschap verweet een 

‘uitvoerende dienstenrol’ in de mestwetgeving te spelen in plaats van voor de 

belangen van de sector op te komen.185 De publiekrechtelijke aanpak van het 

mestoverschot ging dus in velerlei opzicht de reikwijdte van het Landbouwschap te 

boven.186  

Minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van het Landbouwschap was de 

fusie van de drie centrale boerenorganisaties en een aantal sectororganisaties tot 

LTO-Nederland. LTO-Nederland bepleitte een taakwijziging van het Landbouwschap. 

LTO-Nederland wilde ‘directe beïnvloeding, uiting geven aan meningen en 

standpunten en de spreekbuisfunctie van de georganiseerde land- en tuinbouw’ 

voorbehouden aan private organisaties.187 Met de oprichting LTO-Nederland kwam 

een boerenorganisatie tot stand die groot genoeg was om de collectieve 

belangenbehartiging te financieren, waardoor de boeren niet langer van de middelen 

van het Landbouwschap gebruik hoefden te maken. Het Landbouwschap moest 

volgens LTO-Nederland dan ook ‘een stap terug doen’.188  

Deze ontwikkeling luidde het einde van het Landbouwschap in. Wanneer 

belangenbehartiging werd onttrokken aan zijn takenpakket verwerd het 

Landbouwschap in de woorden van demissionair minister P. Bukman immers tot een 

‘heffingsmachine’ voor regelgevende en bestuurlijke taken, wat noch voor de 

werknemersorganisaties noch voor LTO-Nederland een erg aanlokkelijke situatie 

                                                        

183 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 332-340.  
184 Frouws, Mest en macht, p. 96. 
185 Geciteerd in Frouws, Mest en macht, p. 198.  
186 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 338. 
187 SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Brief aan de Bestuurskamer van de 

Sociaal-Economische Raad van LTO-Nederland, 12 maart 1996.  
188 Geciteerd in Trouw, 23 september 1995, ‘Bonden gaan Landbouwschap opblazen’.  
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was.189 Het was dus niet verwonderlijk dat beide partijen in 1995 weinig moeite 

deden het Landbouwschap nog langer overeind te houden.  

Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk deden zich vanaf 1980 twee 

ontwikkelingen voor. Ten eerste begon de overheid zijn subsidie te korten.190 Omdat 

de overheid voornamelijk de secretariaatskosten subsidieerde, had dit tot gevolg dat 

het aantal personeelsleden sterk terugliep.191 Aan de subsidie van het Koningin 

Julianafonds kwam in 1983 een einde omdat de vereniging naar het oordeel van de 

fondsbestuurders onvoldoende bijdroeg aan de reorganisatie van het landelijk 

maatschappelijk werk.192 Toen minister W. Brinkman (CDA) van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur besloot per 1 januari 1989 de subsidie stop te zetten, was 

de vereniging gedwongen haar personeel te ontslaan en zichzelf op te heffen.  

Een tweede ontwikkeling had met de reorganisatie van het landelijk 

maatschappelijk werk te maken. Hoewel de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk eind jaren zeventig door de regering was verzocht hierover te adviseren, slaagde 

hij er niet in om reorganisatievoorstel uit te werken.193 Onder druk van de Tweede 

Kamer trok minister M. Gardeniers-Berendsen (CDA) van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk daarop in 1981 het initiatief naar zich toe.194  

Onder Gardeniers’opvolger W. Brinkman (CDA) vond een forse koerswijziging 

plaats. De herstructureringsoperatie richtte zich niet langer op de landelijke 

organisaties maar enkel nog op de taken of functies die volgens de minister op 

landelijk niveau gehandhaafd moesten blijven.195 De door Brinkman ingestelde 

Stuurgroep herstructurering landelijke organisaties werkte dit uitgangspunt verder 

uit.  

                                                        

189 SER/B/BS/Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Inleiding door minister P. Bukman 

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Landbouwschap, 25 mei 1994.  
190 NRMW 212: Brief van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 2 april 1979; Brief van de staatssecretaris van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 7 

oktober 1980; Brief van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 23 april 1982. Voor de subsidiebedragen zie de 

jaarrekeningen in NRMW 88.  
191 NRMW 228: Handvat 84; De NRMW in kort bestek, 1987. 
192 NRMW 131: 10a, 171, Korte weergave van het overleg tussen de Nationale raad voor Maatschappelijk 

Welzijn en het Koningin Julianafonds, 13 april 1981. Vergelijk NRMW 98: Brief van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan het Koningin Julianafonds, 26 juni 1981.  
193 Vergelijk Hueting, De permanente herstructurering, p. 386. 
194 NRMW 134: verslag van gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk, 5 februari 1981.  
195 TK 1982-1983, 18 047, nrs. 1 en 3.  
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De stuurgroep kende aan het niet-uitvoerende maatschappelijk werk op 

landelijk niveau drie functies toe, namelijk overleg met de rijksoverheid, 

werkontwikkeling en het cluster belangenbehartiging, vertegenwoordiging en 

ondersteuning.196 Werkontwikkeling werd ondergebracht bij het in 1988 opgerichte 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, een onafhankelijke organisatie gericht op 

‘ontwikkeling en vernieuwing van visie, beleid en uitvoering’.197 Naar dit instituut 

verhuisde ook de bibliotheek en het documentatiecentrum van de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk.198 Voor het overleg met de rijksoverheid werd een aantal 

sectorale overlegsecretariaten voorgesteld, die door de betrokken sectororganisaties 

gefinancierd moesten gaan worden.199  

Voor de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk bleef zodoende het cluster 

belangenbehartiging, vertegenwoordiging en ondersteuning over. Minister Brinkman 

was echter van oordeel dat de centrale overheid na de herstructurering ‘in beginsel’ 

met de organisatie van deze functie geen bemoeienis meer zou hebben.200 Brinkman 

onderbouwde de stopzetting van subsidie in zijn brief aan de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk dan ook met het argument dat de toekenning van ‘gelden t.b.v. 

institutionele belangenbehartiging niet langer prioriteit’ verdiende.201 Op initiatief 

van de Tweede Kamer kreeg de raad na 1989 nog een klein subsidiebedrag toegekend 

om zijn ‘platformfunctie’ en de ‘functie internationale zaken’ voort te zetten. Enige 

jaren later werd hij echter alsnog opgeheven. 

Binnen de Raad voor de Kunst stak belangenbehartiging weer de kop op. De 

commissie Externe Advisering, die in opdracht van het Kabinet Lubbers I het 

adviesstelsel onderzocht, constateerde dat de raad niet vrij van belangenbehartiging 

was.202 Minister Brinkman paste daarom in 1987 de benoemingsprocedure aan. De 

band tussen de leden en belangenorganisaties werd hierdoor verder verzwakt. In 

1987 introduceerde Brinkman bovendien de mogelijkheid het parlement te 

adviseren.203  

                                                        

196 NRMW 312: Stuurgroep Herstructurering Landelijke Organisaties, Werktekst, 27 mei 1987. Zie in 

het bijzonder hoofdstuk 2 en paragrafen 3.1 en 3.2.  
197 Geciteerd naar Hueting, De permanente herstructurering, p. 390. Het citaat is afkomstig uit ene 

rapport van de stuurgroep herstructurering landelijke organisaties. 
198 TK 1987-1988, 18047, nr. 34, p. 1-2.  
199 Schop, Bouwen op los zand, p. 17, 24.  
200 TK 1988-1989, 18047, nr. 42, p. 4.  
201 NRMW 312: Brief van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn aan de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 2 juni 1988. 
202 Commissie externe advisering, Tweede interim rapport externe advisering, p. 34.  
203 TK 1986-1987, 19 852, nr. 2, p. 2. 
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Belangrijk was ook de overdracht van een deel van de adviestaak van de Raad 

voor de Kunst en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur naar 

onafhankelijke kunstfondsen. Het achterliggende streven hiervan was ‘de meer 

artistieke afweging zo dicht mogelijk bij de kunstpraktijk te plaatsen en de meer 

beleidsmatige afweging bij de politiek’.204 Minister Brinkman zette deze overheveling 

van taken voorzichtig in, waarna zijn opvolger H. d’Ancona (PvdA) het overnam. 

Deze overheveling van taken was niet alleen politiek aantrekkelijk omdat hij aansloot 

op het politieke streven naar decentralisatie en tot een efficiëntere afhandeling van 

subsidieaanvragen leidde, maar zorgde ook voor een betere behartiging van sectorale 

belangen.205 Decentralisatie was om die laatste reden ook een oude en veel geuite 

wens van de raad, hoewel hij evenals in de jaren zeventig daarbij voor zichzelf een 

toezichthoudende taak zag weggelegd.206  

De advisering over meerjarige subsidies en de hoofdlijnen van beleid bleef bij 

de Raad voor de Kunst berusten. Door de invoering van een wettelijk verankerde 

beleidsplanning en de daarmee verbonden wetgeving, kwam de Raad voor de Kunst 

tegelijkertijd echter in een nieuwe verhouding tot de politiek te staan.207 Tot aan de 

presentatie van het ‘Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992’ waande de Raad voor de 

Kunst zich ‘de enige beoordelaar van kunst’.208 Het door minister Brinkman 

geïntroduceerde plansysteem, dat in 1993 kwam vast te liggen in de Wet op het 

specifiek cultuurbeleid, bracht hier verandering in. Het Kunstenplan stelde de 

regering in staat om een meer samenhangende subsidiepolitiek te voeren.209 

Hierdoor ontstond tevens de mogelijkheid van een meer krachtige centrale regie. 

Terwijl voorheen de bemoeienis een ‘meer ad hoc en minder geprofileerd’ karakter 

had, speelde de politiek, het parlement in het bijzonder, nu een ‘meer expliciete en 

inhoudelijke’ rol, zo was de ervaring van de Raad voor de Kunst. Ook de in 1995 

ingestelde Raad voor Cultuur kwam in deze positie terecht.210  

Na 1980 ging de politiek kortom een grotere rol spelen. Belangenbehartiging 

werd zoveel mogelijk uit de organen geweerd. Dit gebeurde door de stopzetting van 

                                                        

204 RvdK 2186: De bomen en het bos. Advies over projectsubsidiering, 12 oktober 1990. Vergelijk TK 

1979-1980, 15 997, nr. 3. Voor een overzicht van de betreffende fondsen zie Pots, Cultuur, koningen 

en democraten, p. 347-348. 
205 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 347.  
206 RvdK 1578: Nota over de fondsen, 18 november 1969; RvdK 2196: Brief van de Raad voor de Kunst 

aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 19 juni 1991.  
207 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 327, 343.  
208 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1987.  
209 Hoogervorst, ‘De kunsten in het parlement 1986-1989’, p. 64-67. 
210 TK 1994-1995, 24 090, nr. 3. 
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subsidie voor organen met een belangenbehartigende functie, door 

belangenbehartigers te verruilen door van het veld onafhankelijke deskundigen en 

door organen op grotere afstand te plaatsen van de politieke besluitvorming, 

waardoor hun leden minder invloed op de politieke besluitvorming konden 

uitoefenen. Hoewel het Landbouwschap zich aan deze ontwikkeling onttrok, 

resulteerde zijn opheffing in een soortgelijke situatie aangezien belangenbehartiging 

hierdoor de taak van privaatrechtelijke organisaties werd.  

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik langs drie dimensies de taakstelling van de organen 

onderzocht. Uit de analyse van de taakomschrijving, de bevoegdheid en de 

financiering van de organen kwam naar voren dat de Sociaal-Economische Raad en 

het Landbouwschap een grotere autonomie bezaten dan de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst. Dit gegeven werkte door in de wijze 

waarop hun taakstelling zich ontwikkelde. Er deden zich drie veranderingen voor.  

Een eerste verandering was taakversmalling. Taakversmalling trad 

voornamelijk op het Landbouwschap en de Sociaal-Economische Raad. 

Overeenkomstig aan deze ontwikkeling was dat de overheid beide organen nauwelijks 

inschakelde voor de uitvoering van wettelijke maatregelen, waardoor hun 

bestuurstaak beperkt van omvang bleef. Bij de achterblijvende ontwikkeling van de 

regelgevende taak speelden verschillende factoren een rol. Bij het Landbouwschap 

was deze ontwikkeling aan de onwil van de bestuursleden te wijten. Bij de Sociaal-

Economische Raad had dit te maken met de stagnatie van het aantal product- en 

bedrijfschappen, een situatie waar de raad beperkt greep op had. Desalniettemin 

voerden de leden van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap dezelfde 

redenen aan om de status quo te handhaven. Die reden was dat het middel van 

publiekrechtelijke heffingen hen in staat stelde voor de sector belangrijke activiteiten 

te financieren. 

Een tweede verandering was doelverschuiving. Veel van de organen richtten 

zich in de loop van de tijd op taken waarvoor zij niet waren ingesteld of die niet tot de 

kern van hun takenpakket behoorden. Zo richtte het Landbouwschap zich in 1967 op 

advies en belangenbehartiging en herdefinieerde de Sociaal-Economische Raad zich 

in 1980 als advies- en overlegorgaan. De door kunstenaarsorganisaties afgevaardigde 

leden van de Raad voor de Kunst richtten zich op belangenbehartiging in plaats van 

oordeelsvorming en de inbreng van deskundigheid. Hoewel de Nationale Raad voor 
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Maatschappelijk Werk pretendeerde te functioneren als advies- en beleidsorgaan 

gebruikten zijn leden hem vooral als overlegorgaan en als platform om hun belangen 

te behartigen. Deze ontwikkeling ging in de meeste gevallen gepaard met het streven 

het eigen werkterrein te vergroten, de werkingssfeer van adviesverplichtingen uit te 

breiden, de advisering over nieuwe beleidsterreinen naar zich toe te trekken en zo 

mogelijk ook de advisering en het overleg over het veld te monopoliseren. 

De derde verandering was dat regering en parlement hun greep op het stelsel 

versterkten. Ten grondslag aan deze verandering lag kritiek op de grote rol die 

belangenbehartiging bij de taakuitvoering speelde. Deze kritiek, die begin jaren 

zeventig opkwam, resulteerde vanaf eind jaren tachtig in een reeks van aanpassingen, 

variërend van de stopzetting van subsidie voor institutionele belangenbehartiging bij 

de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, de overheveling van diens taken naar 

van het veld onafhankelijke instellingen, de scheiding van advies en overleg bij de 

Raad voor Cultuur, de afschaffing van de adviesverplichting van de Sociaal-

Economische Raad en de verscherping en intensivering van het overheidstoezicht op 

de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het Landbouwschap werd hier vanwege zijn 

voortijdige opheffing nauwelijks door geraakt. 
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6 WERKWIJZE 

Het CDA reageerde in 1993 terughoudend op het voorstel van de parlementaire 

commissie-Vraagpunten adviesorganen om alle hondervijftig adviesorganen op te 

heffen. Tweede Kamerlid F. van der Heijden (CDA) toonde zich desondanks kritisch 

over hun functioneren. Hij vroeg zich af of burgers zich nog wel konden herkennen in 

een adviesstructuur die zij ‘niet kunnen volgen, niet kunnen corrigeren, niet kunnen 

controleren, maar die kennelijk wel altijd voor hen en over hen spreekt’.1 

Adviesinstanties hadden volgens Van der Heijden vooral betekenis wanneer zij op 

‘democratische leest’ waren geschoeid. Hun werkwijze moest worden gekenmerkt 

door de ‘legitimatie, participatie en acceptatie van degenen die zij verenigen’. Om te 

onderzoeken in welke mate dat het geval was, analyseer ik in dit hoofdstuk hoe de 

werkwijze van de organen zich in de praktijk ontwikkelde. Hiertoe onderscheid ik op 

basis van het werk van Dahl een vijftal dimensies.  

De eerste dimensie heeft betrekking op de agendering van maatschappelijke 

vraagstukken. De agendering van maatschappelijke vraagstukken is democratisch 

wanneer de leden van de politieke gemeenschap daar in gelijke mate een bijdrage aan 

kunnen leveren. 2 Anders komen de opvattingen van een deel van die gemeenschap al 

bij voorbaat niet aan bod. Aan deze dimensie besteed ik aandacht door de interne 

agendavorming te bestuderen.  

De interne meningsvorming is tweede dimensie die van belang is voor het 

democratisch karakter van de werkwijze. Hoe ‘wederkerig’ was dit proces?3 Vond een 

inhoudelijke uitwisseling van standpunten plaats om tot begrip en overeenstemming 

te komen of voerden een of meerdere leden de boventoon, waardoor zij de uitkomst 

van het proces onevenredig beïnvloedden? Ook de onderbouwing van standpunten 

vormt een relevant gegeven. Volgens Dahl moeten democratische besluiten een 

weloverwogen of ‘verlicht’ karakter hebben, waarmee hij bedoelt dat relevante kennis 

en inzichten een rol hebben gespeeld tijdens het proces van meningsvorming. Waren 

de leden van de organen in de gelegenheid hun standpunten kritisch te onderzoeken 

en onderbouwen?  

Raadpleging is een derde vereiste. Binnen vertegenwoordigende organen 

behoort het proces van meningsvorming zich niet te beperken tot 

vertegenwoordigers. Elke belanghebbende, instantie of deskundige moet daar een 

                                                        

1 HTK 1993, p. 80-5776.   
2 Dahl, Democracy and its critics, p. 107. 
3 Dahl, Democracy and its critics, p. 111-112. Vergelijk Gutmann en Thompson, Democracy and 

disagreement, p. 52-94.  
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stem in kunnen hebben.4 Dit impliceert allereerst dat vertegenwoordigers een 

‘toegankelijk’ karakter hebben.5 Een zwaardere eis is dat de organen niet-leden actief 

bij de meningsvorming betrekken. Deze dimensie onderzoek ik door na te gaan in 

hoeverre de organen gebruik maakten van raadplegingsprocedures.  

De vierde dimensie van democratie betreft de besluitvorming. Bij deze 

dimensie, die ik onderzoek aan de hand van de beslisregels en de vergaderorde, is 

vooral belangrijk dat leden een gelijk stemgewicht hebben. Wanneer een of meerdere 

van de leden de besluitvorming domineren, worden bepaalde standpunten bij de 

vaststelling van uitkomsten immers niet meegewogen.  

Zonder openbaarheid, de vijfde en laatste dimensie, kan het democratisch 

karakter van de overige dimensies echter niet goed zijn recht komen. Openbaarheid is 

dus van fundamentele betekenis. Volgens M. Saward veronderstelt democratische 

besluitvorming dan ook een constant en formeel proces van openbare kennisgeving 

van besluiten, alternatieven, argumenten, kwesties en uitkomsten.6 Openbaarheid 

heeft zo bezien niet alleen ten doel geïnformeerde besluiten mogelijk te maken maar 

motiveert bestuurders ook hun plicht te doen. Er gaat met andere woorden een 

disciplinerende werking van uit, omdat het belanghebbenden in staat stelt zich een 

mening over de agenda, de besproken beleidsalternatieven en de genomen besluiten 

te vormen.7 Deze dimensie onderzoek ik aan de hand van de openbaarheid van 

agenda’s, vergaderingen en besluiten. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de werkwijze van de organen in veel opzichten 

democratischer werd, hoewel dit overwegend gebeurde onder invloed van externe 

factoren. De werkwijze van de organen kreeg om te beginnen een meer openbaar 

karakter. Bovendien werden raadplegingsprocedures belangrijker, waardoor 

belanghebbenden meer inspraakmogelijkheden kregen. Dit gebeurde echter niet bij 

alle organen, wat onder andere met het sterk uiteenlopende karakter van de 

meningsvorming had te maken. Daarenboven kreeg de menings- en besluitvorming 

door democratisering een meer conflictueus en moeizaam verloop.  

                                                        

4 Gutmann en Thompson, Democracy and disagreement.  
5 Rosanvallon, Democratic legitimacy, p. 88, 203.  
6 Dahl, Democracy and its critics, p. 112. Vergelijk Saward, ‘Democratic theory and indices’, p. 17.  
7 Gutmann en Thompson, democracy en disagreement, p. 97.  
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6.1 Initiële werkwijze 

Wat was de werkwijze van de Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst in de eerste 

jaren van hun bestaan? Om deze vraag te beantwoorden, behandel ik in deze 

paragraaf een aantal voor de werkwijze van de organen illustratieve processen rond 

de uitvoering van een of meerdere taken. 

6.1.1 Sociaal-Economische Raad  

De Sociaal-Economische Raad kreeg bij zijn instelling uitvoerende, controlerende en 

adviserende taken toegekend. Voor de controlerende taken stelde de raad twee 

zelfstandig functionerende onderorganen in, die begin jaren vijftig de nodige 

werkzaamheden verrichtten.8 De werkzaamheden van het belangrijkste onderorgaan 

- de Organisatie-Commissie – zijn al besproken, reden waarom ik ze hier achterwege 

laat. Ook de uitvoerende taak kreeg al snel een forse omvang, maar de raad was 

nauwelijks betrokken bij de commissies waaraan hij deze taken delegeerde.9 Omdat 

bij de adviestaak als regel een groter aantal belanghebbenden betrokken was, en deze 

taak ook later in de ontwikkeling van de raad van grote betekenis werd, illustreer ik 

hier de werkwijze van de Sociaal-Economische Raad aan de hand van een 

adviestraject. Dat traject betreft de totstandkoming het Advies inzake de in de 

toekomst te voeren loon- en prijspolitiek dat volgens W. Camphuis het eerste echte 

advies van de Sociaal-Economische Raad was.10 Hoewel het volgens hem van weinig 

directe betekenis voor de politieke besluitvorming was, verwierf het vanwege de 

daarin geformuleerde algemene doelstellingen van het sociaal-economische beleid 

later een belangrijke status in de beoordeling en evaluatie van beleid. 

Het Advies inzake de in de toekomst te voeren loon- en prijspolitiek kwam tot 

stand op basis van een door de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken 

op 14 september 1950 ingediende adviesaanvraag.11 De leden van de Sociaal-

Economische Raad agendeerden dit advies dus niet zelf en waren verplicht binnen 

afzienbare termijn op de adviesaanvraag te reageren.  

                                                        

8 Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 87-88.  
9 Vergelijk SER 1280: Werkzaamheden 1956.  
10 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 92-113.  
11 Sociaal-Economische Raad, Advies inzake de in de toekomst te voeren loon- en prijspolitiek, 16 

februari 1951, p. 5.  
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Dat ging als volgt. Het dagelijks bestuur vroeg de raadsleden schriftelijk om 

toestemming een commissie lonen en prijzen in te stellen om de adviesaanvraag in 

behandeling te nemen.12 Officieel was alleen de raad bevoegd commissies in te 

stellen. Door het beperkte aantal raadsvergaderingen ging hier echter de nodige tijd 

mee heen. In 1953 werd deze procedure dan ook gewijzigd door het dagelijks bestuur 

de bevoegdheid te geven commissies in te stellen, waaraan de raad vervolgens 

achteraf zijn toestemming verleende.13  

De commissie Lonen en prijzen bestond uit vijftien raadsleden, zes niet-

raadsleden en enkele ministeriële waarnemers. Deze samenstelling garandeerde niet 

alleen de betrokkenheid van de belangrijkste ondernemers- en 

werknemersorganisaties maar borgde ook het contact met de belangrijkste 

instellingen op het terrein van de prijs- en loonpolitiek, zoals de Stichting van de 

Arbeid, De Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau, de Raad van Economisch 

Adviseurs die de regering ondersteunde en de interdepartementale Lonen- en 

prijzencommissie.14 

Een notitie over de aanpak de adviesaanvraag van commissievoorzitter en 

kroonlid ir. H. Vos fungeerde als aftrap voor de werkzaamheden van de commissie. 

SER-voorzitter F. de Vries en kroonleden M. Holtrop (De Nederlandse Bank) en J. 

Tinbergen (Centraal Planbureau) betwistten deze aanpak en schreven nieuwe 

stukken, gelardeerd met recente cijfers van het Centraal Planbureau. De reactie van 

de werknemers- en ondernemersleden kwam later. Zij presenteerden rond de 

jaarwisseling hun standpunt. Dit standpunt was binnen elk van beide groepen 

onderling afgestemd, waardoor er slechts twee notities te bespreken waren.15 Ook 

secretariaatsmedewerkers droegen materiaal aan, onder andere door voorbereidend 

onderzoek te verrichten in twee door de commissie Lonen en Prijzen ingestelde 

subcommissies. Voor dit onderzoek werd cijfermateriaal gebruikt van het Landbouw-

Economisch Instituut.16  

Volgens Camphuis, die de werkzaamheden van de commissie inhoudelijk 

analyseerde, stelden de kroonleden het kader waarbinnen de werknemers- en 

ondernemersleden hun standpunt konden bepalen. Vos legde bij gebrek aan steun 

begin 1951 het voorzitterschap neer, waarna Tinbergen het van hem overnam. Waar 

                                                        

12 Zie hiervoor SER 136: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 22 september 1950, p. 6 en idem: 

Verslag vergadering dagelijks bestuur, 6 oktober 1950.  
13 SER 1260: Werkzaamheden 1953.  
14 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 95-96.  
15 Zie noot 49 in Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 100.  
16 Zie bijvoorbeeld SER 486: Verslag van de subcommissie Prijzen, 2 december 1950.  
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Vos over het te voeren loon- en prijsbeleid schreef, richtten Holtrop en Tinbergen de 

aandacht op de analyse van de economische toestand waarvan deze politiek afgeleid 

moest worden. Holtrop en Tinbergen geloofden namelijk dat op grond van 

cijfermateriaal en economische modellen een rationaal economisch beleid vastgesteld 

kon worden.17 Dit betekende dat de ondernemers- en werknemers concessies 

moesten doen, want volgens de kroonleden waren bepaalde beleidsopties niet 

verantwoord.  

Tinbergen werkte alle bijdragen begin februari tot een conceptadvies om, dat 

vervolgens zonder stemming werd vastgesteld. Hierna was op 16 februari 1951 de 

voltallige Raad aan zet. De vergadering over het conceptadvies kende een 

buitengewoon geordend verloop.18 Hij ving aan met een reeks van algemene 

beschouwingen, gevolgd door een repliek Tinbergen. Na deze uitwisseling 

behandelde voorzitter De Vries puntsgewijs de vooraf ingediende amendementen en 

nam tot slot het conceptadvies per pagina door om redactionele aanpassingen te 

bespreken en vast te stellen. Aan elke punt en komma was zodoende aandacht 

besteed. Over de vaststelling van het advies hoefde vervolgens niet meer gestemd te 

worden, waarna het 53 pagina’s tellende document aan de regering kon worden 

gezonden.  

Deze geordende gang van zaken mag op het eerste gezicht verwondering 

wekken. In de Wet op de bedrijfsorganisatie was hierover echter al het nodige 

vastgelegd. Zo was voor de vaststelling van verordeningen een meerderheid van ‘twee 

derden’ vereist en voor ‘een ander besluit’ een ‘volstrekte meerderheid.19 Adviezen 

van de Sociaal-Economische Raad en zijn commissies moesten worden opgesteld 

‘overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der vergadering’ en ‘desverlangd’ 

moest in het advies ook van de ‘afwijkende gevoelens van de minderheid’ melding 

worden gemaakt.20 Leden konden bovendien ‘minderheidsnota’s’ bij het advies 

voegen.21 Zowel voor de vorm als voor de vaststelling van adviezen waren dus al de 

nodige voorzieningen getroffen.  

De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalde bovendien dat raadsleden zonder 

last of ruggespraak moesten stemmen. Voorafgaande aan de besluitvorming in de 

raad pleegden de leden echter uitgebreid overleg met de organisaties waardoor zij 

                                                        

17 Vanthoor, De Nederlandse Bank, p. 177-178, 199-200. 
18 SER 128: Verslag vergadering Sociaal-Economische Raad, 16 februari 1951.  
19 Zie artikel 26 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.  
20 Zie artikel 45 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. 
21 Een voorwaarde hiervoor was overigens wel dat zij in de vergadering waarin het betreffende advies 

werd behandeld hun standpunt hadden verdedigd.  
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waren benoemd, zoals bleek uit de werkzaamheden van de commissie Lonen en 

prijzen. Het verbod op last en ruggespraak was dus in feite een dode letter. Bovendien 

was de besluitvorming in de raad als gevolg van de eerdere overlegrondes  

grotendeels een formaliteit.  

Pas in de loop van 1951 stelde de raad een reglement van orde vast. Hierin was 

exact was omschreven hoe de ‘beraadslagingen ter vergadering’ moesten verlopen, 

hoe en door wie amendementen op ontwerpbesluiten of ontwerpadviezen ingediend 

konden worden, op welke wijze waarover stemmingen plaatsvonden en wat de rol van 

voorzitter was bij ‘de handhaving van de orde ter vergadering’.22 Zo waren 

‘beledigende uitdrukkingen’ tijdens vergaderingen niet toegestaan en waren tijdens 

een openbare vergadering ‘alle tekenen van goed- of afkeuring aan de toehoorders 

verboden’. Bij overtreding van dit verbod was de voorzitter bevoegd de ‘schuldigen en 

alle toehoorders of een deel daarvan te doen vertrekken’.  

Het verloop van de raadsvergadering van 16 februari 1951 doet vermoeden dat 

dit reglement al eerder in praktijk was gebracht of dat hiervoor tijdelijk het reglement 

van orde van de Tweede Kamer werd gebruikt. Het reglement van orde van de 

Sociaal-Economische Raad bevatte namelijk een groot aantal regels, dat daar vrijwel 

rechtstreeks uit leek te zijn overgenomen. Maar hoe het ook zij, duidelijk was dat 

beslisregels en vergaderorde van groot belang waren. 

De vergadering had bovendien een besloten karakter, hoewel de Sociaal-

Economische Raad in principe in het openbaar kon vergaderen. De raad maakte van 

deze mogelijkheid echter geen gebruik en besloot op 18 mei 1951 zelfs alle gevraagde 

adviezen in besloten vergaderingen te behandelen, om te voorkomen dat de regering 

anders wellicht minder adviezen zou vragen. Wel drong de raad er bij de regering op 

aan om eenmaal vastgestelde adviezen snel te publiceren.23 De regering bracht een 

enkel advies weliswaar direct uit, maar wachtte daar bij het merendeel mee tot de 

publicatie van het definitieve wetsontwerp waarover de Raad geadviseerd had of gaf 

ze in het geheel niet aan de openbaarheid prijs, wat vooral bij gevoelige onderwerpen 

als de werkgelegenheid en het huurvraagstuk speelde.24 Volgens minister-president 

                                                        

22 Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 16 februari 1951, houdende nadere maatregelen 

betreffende zijn werkwijze. Deze verordening is opgenomen in de Sociaal-Economische Raad, Het 

lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad, augustus 1975.  
23 SER 164: Verslag vergadering raad, 18 mei 1951. 
24 SER 164: Nota inzake de openbare behandeling van onderwerpen door de raad, 18 mei 1951; Verslag 

vergadering dagelijks bestuur, 16 januari 1953.  
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W. Drees (PvdA) gebeurde dit om te voorkomen dat op grond van deze adviezen 

‘bepaalde bevolkingsgroepen reeds aanspraken zouden doen gelden’.25  

6.1.2 Landbouwschap 

Het Landbouwschap voerde regelgevende, uitvoerende, adviserende en 

belangenbehartigende taken uit. Niet al deze taken agendeerde hij zelf. Zo diende een 

deel van de verordeningen die het Landbouwschap eind jaren vijftig vaststelde om 

taken in medebewind uit te voeren. Een ander deel, zoals de Verordening stuifvrij 

houden zandgrond (1960) en de Heffing broedeieren (1962), kwam tot stand op 

initiatief van de in de afdelingen vertegenwoordigde landbouwsectoren. Omdat het 

bestuur van Landbouwschap in eerste instantie besloot vooral de taken van de 

Stichting voor de Landbouw te continueren, richt ik me hier op advies, overleg en 

belangenbehartiging.  

Volgens het instellingsbesluit hadden de afdelingen van het Landbouwschap 

tot taak het bestuur te adviseren, besluiten en verordeningen voor te bereiden en deze 

vervolgens ook uit te voeren. De afdelingen van het Landbouwschap waren dus 

betrokken bij de agendering van en meningsvorming over agrarische vraagstukken. 

Van de werkzaamheden van deze afdelingen is in het archief van het Landbouwschap 

helaas niets terug te vinden, waardoor hun werkwijze niet goed valt te 

reconstrueren.26 Op basis van het Verslag van de werkzaamheden over 1954 en 1954 

is hier desondanks een beeld van te krijgen.27 

Zo richtte de Hoofdafdeling Akkerbouw zich op het prijsbeleid en 

vraagstukken op het terrein van marktordening, afzetbevordering, 

kwaliteitsverbetering, ziektebestrijding, teeltverbetering en onderzoek. De afdeling 

kwam om de drie weken bijeen. De afdelingsleden namen hiernaast deel aan allerlei 

besprekingen en vergaderingen met andere organisaties, instellingen diensten. Zij 

hielden vooral intensief contact met de overheid en andere bedrijfschappen.  

In contacten met de overheid was het consumptieaardappelbeleid een 

terugkerend onderwerp. Door overproductie was de afzet van 

consumptieaardappelen gestagneerd, wat de afdeling wilde oplossen door de 

                                                        

25 Dit bleek uit een gesprek tussen SER-voorzitter De Vries en minister-president Drees (PvdA). Zie 

SER 164: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 8 mei 1954.  
26 Alle agenda’s, stukken en verslagen van vergaderingen van de hoofdafdelingen, afdelingen en 

commissies zijn na de opheffing van het Landbouwschap vernietigd. Uitsluitend de door hen 

voorbereide verordeningen zijn bewaard gebleven.  
27 LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 1954 en 1955. 
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aardappelmeelindustrie een grotere hoeveelheid aardappels te laten vermalen. 

Hiertoe overlegde de afdeling behalve met de aardappelmeelindustrie ook met het 

Bedrijfschap voor Aardappelen. De overheid werd bovendien voortdurend gemaand 

exportheffingen af te schaffen en de kosten van de door de sector getroffen 

maatregelen te vergoeden, wat ‘na veel en moeizaam overleg’ inderdaad gebeurde.28 

Hierna beraadde de afdeling zich over het toekomstige aardappelbeleid. Als 

uitgangspunt hiertoe diende een nota van het Bedrijfsschap voor Aardappelen. Het 

bestuur van het Landbouwschap keurde de nota goed en besprak hem vervolgens 

tijdens het maandelijkse overleg met de minister van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening.29 

De Hoofdafdeling Akkerbouw agendeerde dus de problemen rond het 

aardappeloverschot. Hiertoe hield de afdeling overzichten bij van de productie- en 

prijsontwikkeling van landbouwproducten, gebaseerd op registraties van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Dit gebeurde waarschijnlijk door het secretariaat, dat in 

1955 ongeveer 151 medewerkers telde. Na overleg en raadpleging van andere spelers 

bepaalde de afdeling een standpunt. Het bestuur keurde dat standpunt vervolgens 

goed, waarna de afdeling bij de overheid lobbyde over een voor de aardappeltelers 

gunstige oplossing.  

Een ander voorbeeld van de werkwijze van het Landbouwschap toont de 

hoofdafdeling Sociale Zaken. Deze afdeling stelde mantelcontracten voor de land- en 

tuinbouw vast, die na goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars als 

grondslag voor de af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten moesten gaan 

dienen. Ook gaf de afdeling loonadviezen af.  

Aan al deze activiteiten lagen nota’s van de centrale boeren- en 

landarbeiderorganisaties ten grondslag. In de afdeling Sociale Zaken stemden zij hun 

standpunten op elkaar af. Zo drongen de landarbeiders op loonsverhoging aan, 

terwijl de boeren ‘rust in de lonen’ wilden.30 Beide partijen bleven echter aan hun 

oorspronkelijke standpunt vasthouden. De hierdoor ontstane impasse werd 

doorbroken door het besluit de situatie aan een nader onderzoek te onderwerpen. Er 

werd een commissie Loonverhoudingen ingesteld, die na negen vergaderingen met 

een rapport kwam dat verschillende benaderingen en berekenmethodes van de 

loonproblematiek schetste. Op basis van dit rapport nam de afdeling het standpunt in 

dat de lonen van landarbeiders gelijk moesten worden getrokken met die van andere 

                                                        

28 Voor deze episode zie LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 1954 en 1955, p. 75-80.  
29 Voor het maandelijks overleg zie Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 84.  
30 Deze episode staat vermeld op p. 124-127 van LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 

1954 en 1955.  
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werknemersgroepen. Ook werd een nieuw berekeningsmodel gekozen. Na 

goedkeuring van het bestuur van het Landbouwschap en het College van 

Rijksbemiddelaars besloten de landbouworganisaties vervolgens de lonen te 

verhogen, wat het dagelijks bestuur door middel van een persbericht wereldkundig 

maakte.  

Binnen de Hoofdafdeling Sociale Zaken speelde consensusvorming dus een 

grote rol. Binnen de afdeling Akkerbouw was dat aanzienlijk minder het geval, 

aangezien boerenbelangen hier de boventoon voerden. Het aardappelvraagstuk 

betrof bovendien specifieke groep boeren, namelijk aardappeltelers, die 

overeenkomstige belangen hadden. Het bestuur hield zich met meer algemene 

vraagstukken bezig, zoals uit beide voorbeelden bleek. Omdat de in het bestuur 

vertegenwoordigde boerenorganisaties in de meeste afdelingen het merendeel van de 

zetels bezetten, waren zij echter uitstekend op de hoogte van wat zich daar afspeelde. 

De bestuurlijke besluitvorming was evenals bij de Sociaal-Economische Raad 

geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie en verliep op vrijwel identieke wijze 

omdat daarop dezelfde bepalingen van toepassing waren.31  

De communicatie over het Landbouwschap werd door boerenorganisaties 

grotendeels in eigen hand gehouden, wat ook bij de Stichting voor de Landbouw al 

het geval was geweest. Dit betekende dat Het mededelingenblad van het 

Landbouwschap zich beperkte tot een opsomming van besluiten, terwijl boeren en 

tuinders voor overige informatie op de eigen vakbladen en meer onafhankelijke 

agrarische tijdschriften waren aangewezen.32 Evenals bij de Sociaal-Economische 

Raad waren vergaderingen soms openbaar, maar werden de belangrijkste zaken 

achter gesloten deuren besproken.  

6.1.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk had als doelstelling de belangen van 

het maatschappelijk werk in Nederland te behartigen. Om die doelstelling te 

bereiken, zette de raad uiteenlopende middelen in, zoals het organiseren van 

congressen, doen van onderzoek, uitbrengen van adviezen en de oprichting van 

nieuwe organen om in bepaalde leemten te voorzien. Een goed voorbeeld hiervan 

vormden de activiteiten die hij eind jaren veertig op het terrein van de bejaardenzorg 

ondernam.  

                                                        

31 Zie artikel 25 tot 27 en artikel 89 en 90 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.  
32 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 113-114. 
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Het onderwerp bejaardenzorg kwam voor het eerst ter sprake tijdens een 

vergadering van het dagelijks bestuur van de vereniging, dat regelmatig 

ontwikkelingen op het terrein van het maatschappelijk werk besprak om daar 

namens de raad congressen over te organiseren. Als het bestuur onderwerpen niet 

rijp achtte voor behandeling in openbare congressen of studieconferenties van enige 

omvang, werden ze aan de orde gesteld in werkgroepen en commissies. 

Mr. J. Everts agendeerde het vraagstuk van de bejaardenzorg. Everts was 

directeur van de Vereniging van secretarissen van armenraden, de lokale 

publiekrechtelijke samenwerkingsorganen van overheid en particulier initiatief. 

Daarnaast was hij samensteller van de landelijke Gids voor maatschappelijk 

hulpbetoon in Nederland uit 1933, een belangrijk overzichtswerk op het terrein van 

het maatschappelijk werk waarvan de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk na 

de oorlog een herziene uitgave publiceerde. Everts was met andere woorden een 

gezaghebbende figuur op het terrein van het maatschappelijk werk.33 

Everts wilde de activiteiten op het terrein van de bejaardenzorg in ‘vaste banen 

leiden’.34 Zijn voorstel was om in samenwerking met de Gerontologische Vereniging 

een commissie in te stellen om meer eenheid te brengen in de studie van dit 

‘probleem’ en tevens de oprichting voor te bereiden van een Federatie voor 

ouderenzorg. Van het dagelijks bestuur kreeg Everts de opdracht een voorstel voor de 

taak en samenstelling van een commissie voor de oudeliedenzorg te schrijven.35  

In 1949 was de ‘Nationale commissie voor de oudeliedenzorg’ een feit, hoewel 

zijn samenstelling, gebaseerd op levensbeschouwing en inhoudelijke deskundigheid, 

enige moeite had gekost. De commissie opereerde onafhankelijk van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk en werd behalve door de raad zelf ook door het 

ministerie van Sociale Zaken gefinancierd. Toen de commissie eind 1949 aan het 

dagelijks bestuur rapporteerde, stelden zijn leden voor een grootschalige enquête 

naar de bejaardenzorg te houden.36 Het dagelijks bestuur adviseerde daarop de raad 

van beheer van het Koningin Julianafonds de enquête, waaraan ook het Centraal 

Bureau voor de Statistiek meewerkte, met 10.000 gulden mede te financieren.  

                                                        

33 Kappelhof, ‘Johannes Everts’, p. 123-126. 
34 NRMW 256: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 19 november en idem: Verslag vergadering 

dagelijks bestuur, 23 december 1948.  
35 NRMW 256: Rapport voorlopige bespreking over taak en samenstelling ener nationale commissie 

voor de oudeliedenzorg, 19 februari 1949.  
36 NRMW 256: Nationale commissie voor de oudeliedenzorg, 12 december 1949.  
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Tegelijkertijd kwam in het dagelijks bestuur ook de organisatie van een 

congres ter sprake.37 Tijdens dit congres, dat een half jaar later plaatsvond, 

presenteerden deskundigen een viertal preadviezen waarin zij de bejaardenzorg 

belichtten vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, gevolgd door een 

korte reactie van elf praktijkmensen, een weerwoord van de preadviseurs en een 

afsluitende rede van de staatssecretaris van Sociale Zaken.38  

Door het congres met de jaarlijkse algemene ledenvergadering te combineren, 

bereikte de Raad een groot aantal geïnteresseerden en belanghebbenden. De raad 

claimde dan ook bij elk van zijn ‘spectaculaire’ congressen tussen de zeven- en 

negenhonderd bezoekers te ontvangen.39 Hier kwam bij dat hij na afloop van de 

conferentie ook het verslag van de bijeenkomst en de gebundelde preadviezen 

publiceerde en tegen een vergoeding voor het grote publiek beschikbaar stelde.40 Niet 

alleen het proces van meningsvorming maar ook de uitkomsten daarvan hadden dus 

een openbaar karakter.  

Bij deze verenigingsactiviteiten valt een aantal zaken op. Ten eerste de 

centrale rol van het dagelijks bestuur van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk bij het agenderen van maatschappelijk vraagstukken, de instelling van een 

commissie om dat vraagstuk te bespreken, de advisering over de financiering van 

door deze commissie voorgestelde activiteiten en de organisatie van een congres over 

de bejaardenzorg. Vervolgens bleek dat de vereniging een aantal activiteiten 

initieerde waarbij zij later niet of nauwelijks meer betrokken was. Dit gold allereerst 

de commissie voor de oudeliedenzorg, die grotendeels zelfstandig functioneerde. In 

1954 werd op initiatief van deze commissie inderdaad enquête naar de bejaardenzorg 

te uitgevoerd. In datzelfde jaar kwam mede op basis van de voorbereidende 

commissiewerkzaamheden de Nationale Federatie voor Ouderenzorg tot stand, een 

gebeurtenis waarbij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk geen rol speelde.  

Het meest frappant voor de werkwijze van de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk was evenwel dat zijn leden geen eigen standpunt bepaalden. 

                                                        

37 NRMW 256: Agenda Dagelijks Bestuur, 30 november 1949. 
38 Voor deze gang van zaken zie Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Verslag van het 

op 9 juni te Arnhem gehouden congres ter behandeling van de prae-adviezen uitgebracht door 

prof.dr. ir. H.G. van Beusekom, drs. J. Diederich, dr. mr. F.M. Havermans, mr. J.A. Meyer, 

Haarlem: Tjeenk Willink.  
39 NRMW 255: Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. Doel en werkzaamheden, januari 

1954, p. 3. 
40 Voor het verslag zie boven. Voor de pre-adviezen zie Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk 

Werk, De oudeliedenzorg. Prae-adviezen uitgebracht door prof.dr. ir. H.G. van Beusekom, drs. J. 

Diederich, dr. mr. F.M. Havermans, mr. J.A. Meyer, Haarlem: Tjeenk Willink.  
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Het proces van meningsvorming dat plaatsvond gedurende het congres over de 

bejaardenzorg werd niet afgerond met een besluit waarin de vereniging vaststelde 

wat naar haar idee met dit vraagstuk diende te gebeuren. De vereniging voegde aan 

de publicatie van het discussieverslag en de preadviezen niets toe. Zij bracht het enkel 

in de openbaarheid. Dat voor de besluitvorming binnen de vereniging geen 

bijzondere beslisregels of procedures waren opgesteld, wekt dan ook weinig 

verwondering.  

6.1.4 Raad voor de Kunst 

Het werk van de Raad voor de Kunst richtte zich op het opstellen van adviezen aan de 

minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In het Jaarverslag van 

werkzaamheden en bevindingen over de periode: 15 juni 1956 tot en met 31 

december 1957 werd daarbij een onderscheid gehanteerd tussen adviezen over 

‘subsidieverzoeken’ en adviezen over ‘andere aangelegenheden’. Dit onderscheid 

suggereert een te heldere tweedeling van adviezen. In werkelijkheid was sprake van 

een ‘bonte verscheidenheid van adviezen’ die een ‘veelheid van vraagstukken’ 

weerspiegelde, reden waarom de raad er naar eigen zeggen niet in was geslaagd 

volgens een ‘vast beleidsplan’ te werken.41 Omdat dit in de volgende jaren niet 

veranderde, behandel ik de werkwijze van de Raad voor de Kunst in deze paragraaf 

niet aan de hand van slechts een advies, maar geef ik daarentegen enkele kortere 

voorbeelden om duidelijk te maken hoe zijn besluitvormingsproces verliep. 

De Raad voor de Kunst agendeerde evenals de Sociaal-Economische Raad niet 

zelf de aangelegenheden waarover hij adviseerde, dat deed officieel de minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In de praktijk had de raad echter vaak met 

een staatssecretaris of het hoofd van de afdeling kunsten te maken.  

Het dagelijks bestuur van de Raad voor de Kunst ontving de adviesaanvragen. 

Deze in 1956 bij Koninklijk Besluit ingestelde ‘dagelijkse raad voor de kunst’ bestond 

uit de voorzitter, de ondervoorzitter en secretaris van de raad en een door de minister 

aangewezen raadslid.42 Het dagelijks bestuur deelde de adviesaanvragen aan de 

afdelingen toe, stelde ze na behandeling door de afdelingen officieel vast en bood ze 

vervolgens aan het ministerie aan. Al deze handelingen dienden echter voornamelijk 

om de activiteiten van de Raad te coördineren. Enkele zelfstandig geproduceerde 

                                                        

41 Raad voor de Kunst, Jaarverslag van werkzaamheden en bevindingen over de periode: 15 juni 

1956 tot en met 31 december 1957, p. 2. 
42 RvdK 1580: Instelling dagelijkse Raad voor de Kunst, 29 november 1956.  
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adviezen daargelaten, speelde het dagelijks bestuur bij de uitvoering van de 

adviestaak een verwaarloosbare rol.  

De meningsvorming over adviezen vond plaats binnen de afdelingen. Zo vroeg 

staatssecretaris Y. Scholten (CHU) in 1959 om advies over de besteding van 217.000 

gulden voor aankopen en opdrachten door de overheid op het terrein van de 

beeldende kunst. De Afdeling Beeldende Kunst en Bouwkunst boog zich vervolgens 

over de door hem voorgestelde verdeling van dit bedrag over de verschillende 

kunsttakken. Daarnaast adviseerde de afdeling over de samenstelling van jury’s, 

ambtelijke commissies en besturen van culturele instellingen. De Afdeling Film 

adviseerde over de inzending van films aan internationale filmfestivals, 

becommentarieerde reglementen voor de toekenning van filmprijzen en beoordeelde 

subsidieaanvragen voor korte films.43 Maar ook besloot zij een commissie in te 

stellen om een rapport over het overheidsbeleid voor filmproducties te schrijven.44 

Deze commissie overlegde met het Productiefonds voor Nederlandse Films, waarvan 

zij cijfers over de productie en exploitatie van speelfilms kreeg. De afdeling Film 

besprak het rapport, keurde het goed en bood het met een afschrift van de visie van 

het Productiefonds aan het ministerie aan met het verzoek het bij de begroting in 

overweging te nemen.  

Uit dit laatste voorbeeld bleek dat de meningsvorming gepaard ging met 

onderzoek en de raadpleging van belanghebbenden. In 1956 en 1957 hield vrijwel elke 

afdeling zich bezig met de bestudering van een of meerdere vraagstukken. Het ging 

dan bijvoorbeeld over de opleiding van beeldend kunstenaars, het instellen van een 

leeszegel ter bevordering der positie van de Nederlandse auteurs, het vaststellen van 

een minimumregeling voor balletsalarissen of het probleem der toneelspreiding. De 

afdelingen konden daarbij niet op steun van het secretariaat rekenen, dat slechts 

bestond uit een secretaris, een adjunct-secretaris, een secretariaatsmedewerker, een 

administratieve kracht en een typiste.45 De secretaris moest alle afdelingen bijstaan. 

De adviezen van de afdelingen waren meestal slechts enkele pagina’s lang. 

Toch had dat niet alleen met het gebrek aan ondersteuning te maken. Ook de 

vergaderfrequentie speelde een rol. Zo behandelde de afdeling muziek in negen 

bijeenkomsten verspreid over anderhalf jaar een totaal van vijfendertig adviezen en 

bestudeerden zijn leden daarnaast ook nog eens het ‘vraagstuk van sanering der 

                                                        

43 Raad voor de Kunst, Verslag van de werkzaamheden en bevindingen over het jaar 1958, p. 9-10. 
44 Voor dit rapport zie bijlage 3 van Raad voor de Kunst, Verslag van de werkzaamheden en 

bevindingen over het jaar 1960. 
45 Raad voor de Kunst, Jaarverslag van werkzaamheden en bevindingen over de periode: 15 juni 

1956 tot en met 31 december 1957, p. 15. 
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zangconcoursen’.46 Het belangrijkst was echter dat de adviezen voornamelijk tot 

stand kwamen op basis van de persoonlijke opmerkingen die tijdens de discussies 

van de afdelingen te horen waren. De leden concludeerden bijvoorbeeld dat het de 

afdeling ‘niet mogelijk was haar vertrouwen […] uit te spreken’ in een artistiek 

project, stelden dat de inzending voor een subsidieaanvraag ‘de toets der kritiek in 

geen enkel opzicht’ kon doorstaan of dat de afdeling de aanvrager ‘een kans wilde 

geven’.47 Deze opmerkingen werden door de secretaris vervolgens samengevat in een 

advies. Wanneer de Raad voor de Kunst het verzoek kreeg een nieuw beleidsidee te 

toetsen of ontwerpen, schreef de secretaris een discussiestuk dat op basis van de 

gegeven reacties tot een advies werd omgewerkt.  

Van een werkelijke adviesvoorbereiding was dus in veel gevallen geen sprake. 

De leden van de Raad voor de Kunst vormden niet alleen ter plekke hun mening maar 

stelden ook vrijwel onmiddellijk daarop de adviezen vast. De activiteiten van de leden 

ontplooiden zich dan ook ‘bijna geheel tijdens de vergaderingen, en naar aanleiding 

van de voorgelegde stukken’, zoals algemeen secretaris J. Van Riemsdijk in een 

terugblik constateerde. 48 

Voor de besluitvorming waren in de Wet op de Raad voor de Kunst interessant 

genoeg geen beslisregels vastgelegd. Pas in 1962 - zes jaar na zijn instelling - bepaalde 

het Huishoudelijk reglement voor de Raad voor de Kunst dat voor besluiten van de 

Raad voor de Kunst of zijn afdelingen een ‘gewone meerderheid der uitgebrachte 

geldige stemmen’ vereist was.49 Deze en andere in het reglement opgenomen 

bepalingen brachten echter geen noemenswaardige veranderingen aan, ze 

codificeerden hooguit de al gangbare werkwijze.  

Tot slot had de werkwijze van de Raad voor de Kunst een zeer besloten 

karakter, zoals diverse Tweede Kamerleden al tijdens de parlementaire behandeling 

van de Wet op de Raad voor de Kunst opmerkten. Over het doen en laten van de Raad 

voor de Kunst hing volgens Tweede Kamerlid Peters (KVP) een ‘waas van 

geheimzinnigheid’.50 Dit stuitte tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op 

                                                        

46 Raad voor de Kunst, Jaarverslag van werkzaamheden en bevindingen over de periode: 15 juni 

1956 tot en met 31 december 1957, p. 9-10. 
47 RvdK 1557: Verslag van de werkzaamheden van de Raad voor de Kunst gedurende de periode 15 juni 

t/m 31 oktober 1956.  
48 Van Riemsdijk, ‘Raad voor de Kunst’, p. 255. 
49 RvdK 1580: Huishoudelijk reglement voor de Raad voor de Kunst, januari 1962.  
50 HTK 1953-1954: 2486.  
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de Raad voor de Kunst ook vele andere Kamerleden tegen de borst.51 Zo leek het 

wetsontwerp volgens het lid Willems (PvdA) eerder een ‘geheim genootschap’ dan 

een krachtens de Grondwet en bij de wet ingesteld adviescollege in het leven te 

roepen.52 Deze kritiek werd niet alleen ingegeven door de strikte 

geheimhoudingsplicht van de leden en het feit dat zelfs de publicatie van het 

jaarverslag de goedkeuring van de minister vereiste.53 Ook de rapporten van de 

voorlopige Raad voor de Kunst waren namelijk al zelden aan de openbaarheid 

prijsgegeven, waardoor het parlement ‘het gevoerde en te voeren beleid’ ook eerder al 

niet had kunnen beoordelen.54 Veel parlementsleden voelden zich door de nieuwe 

bepalingen wederom buiten het spel geplaatst.  

6.1.5 Bevindingen 

Hoe verliep de werkwijze? Dat verschilde nogal van orgaan tot orgaan. Om te 

beginnen waren uitsluitend de leden van het Landbouwschap en de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk in de gelegenheid om de agenda te bepalen. Hier 

bepaalde het veld zelf welke kwesties het bespreken waard waren. De leden van de 

Sociaal-Economische Raad en de Raad voor de Kunst waren daarentegen verplicht 

binnen een bepaalde termijn op door de regering voorgelegde adviesaanvragen te 

reageren. De timing van deze adviesaanvragen was daarbij van groot belang.55 Bij de 

Sociaal-Economische Raad kwam het verzoek om over de loon- en prijspolitiek te 

adviseren eenvoudigweg te laat om van betekenis voor de politieke besluitvorming te 

zijn.56 Belanghebbenden werden hier doelbewust buiten spel geplaatst. Bij de Raad 

voor de Kunst speelden dit soort processen een geringere rol, omdat hij over minder 

omvattende en maatschappelijk urgente onderwerpen adviseerde.  

Ook de aard van de meningsvorming verschilde sterk. De leden van de 

Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap bleken overwegend op 

consensusvorming gericht. Hen was er veel aan gelegen om te voorkomen dat conflict 

                                                        

51 Voor een uitgebreid overzicht van standpunten over de openbaarheid van de Raad voor de Kunst 

tijdens en voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de Wet op de Raad voor de Kunst zie 

RvdK 1668: Nota inzake de geheimhouding binnen de Raad voor de Kunst, 2 juni 1962. 
52 HTK 1953-1954: 2493.  
53 Zie artikel 15 van de Wet van 30 maart 1955, houdende instelling van een Raad voor de Kunst.  
54 Dit punt maakte Tweede Kamerlid Peters (KVP), HTK 1953-1954: 2486. Deze kritiek werd echter 

breed gedeeld. Zie bijvoorbeeld HTK 1953-1954: 2497 waar Tweede Kamerlid Gortzak (CPN) een 

soortgelijke punt naar voren bracht.  
55 Arnoldus, In goed overleg?, p. 147-149, 170 en Scholten, De Sociaal-Economische Raad, p. 519-520, 

535. Scholten noemt adviesaanvragen een ‘wapen in een tactisch spel tussen regering en parlement’. 
56 Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 106.  
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ontstond, onder andere over loonpolitieke kwesties, die door zorgvuldig onderzoek, 

nuances en de erkenning van verschillende benaderwijzen van hun angel werden 

ontdaan. Zij toonden met andere woorden een grote bereidheid om hun belangen op 

elkaar af te stemmen.57 Onderhandeling leek niet of nauwelijks plaats te vinden, 

hoewel onvermijdelijk lijkt dat achter de schermen onderhandeling toch een rol 

speelde bij de door de leden bereikte overeenkomsten.58 Het Landbouwschap bleek 

naar buiten toe overigens wel met de overheid te onderhandelen over financiële 

compensatie voor onverkoopbare overschotten op de aardappelmarkt. Bij de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk stond daarentegen opinievorming 

centraal terwijl het bij de Raad voor de Kunst vooral om oordeelsvorming draaide, die 

vaak ter plekke plaatsvond.  

Niet alleen de aard van de meningsvorming verschilde echter, dat gold ook 

voor de mate waarin de leden de ruimte namen hun standpunten te onderzoeken en 

onderbouwen, wat alleen bij Raad voor de Kunst niet of nauwelijks gebeurde. Dit was 

deels overbodig gezien de aard van adviesaanvragen, die vooral de toekenning van 

individuele subsidies betroffen. Voor de advisering over meer algemene vraagstukken 

verrichtten de raadsleden enig onderzoek maar bij gebrek aan secretariële 

ondersteuning, kreeg dit weinig diepgang. Het ontbrak de leden van de Raad voor de 

Kunst kortom aan middelen om een eigen, meer afgewogen standpunt te 

ontwikkelen. Deze situatie stond in schril contrast met de Sociaal-Economische Raad 

en het Landbouwschap, die vele tientallen medewerkers in dienst hadden en intensief 

gebruik maakten van allerhande onderzoeksmateriaal, dat onder andere werd 

aangeleverd door het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau van de Statistiek, de 

Nederlandse Bank en het Landbouw Economisch Instituut.59 De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk schakelde externe deskundigen in om preadviezen op te 

stellen, die zijn leden vervolgens tijdens congressen bediscussieerden. 

Opvallend was bovendien dat geen van de organen procedures kende om 

belanghebbenden te raadplegen.60 Wel maakten de Sociaal-Economische Raad en de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk belangrijke maatschappelijke spelers en 

deskundigen lid van adviescommissies. Het Landbouwschap en de Raad voor de 

Kunst brachten bij de minister stukken in die waren opgesteld door onder andere het 

                                                        

57 Vergelijk Woltjer, Recent verleden, p. 273. 
58 Vergelijk Bottenburg, ‘Aan den Arbeid!’, p. 215-216.  
59 Vergelijk Arendsen en Geul, ‘Corporatisme’, p. 63-64.  
60 Wel moest de Sociaal-Economische Raad representatieve organisaties horen over de instelling van 

bedrijf- en productschappen. Het Landbouwschap diende dit voor de samenstelling van zijn 

afdelingen te doen.  
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Bedrijfschap voor Aardappelen en het Productiefonds voor Nederlandse Films. De 

raadpleging van belanghebbenden was aldus sterk afhankelijk van het belang dat de 

leden hechtten aan de inbreng van derde partijen.  

De besluitvorming van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap 

was aan specifieke beslisregels gebonden. De vergaderorde was tot in detail 

vastgelegd, waardoor vergaderingen een voorspelbaar en ordentelijk verloop hadden. 

Er werd met andere woorden veel belang gehecht aan het reguleren van de 

onderlinge verhouding van de leden. Het verbod op last en ruggespraak moest 

voorkomen dat de leden zich aan opdrachten bonden en waarborgen dat zij tijdens 

vergaderingen hun standpunten op elkaar konden afstemmen. De praktijk was vooral 

dat raadsbesluiten de eerder met de achterban afgestemde overlegresultaten 

bekrachtigden. De besluitvorming van de Raad voor de Kunst en de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk was daarentegen nauwelijks gereguleerd. De 

besluitvorming binnen de Raad voor de Kunst vond feitelijk binnen de afdelingen. De 

plenaire raad kwam nauwelijks bijeen. De Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk verbond aan de tijdens congressen gepresenteerde preadviezen en gevoerde 

discussies uiteindelijk geen eigen standpunt, maar bundelde en publiceerde enkel de 

hieruit voortkomende bevindingen. Bij dit orgaan ontbrak besluitvorming in het 

geheel. 

Behalve het volledig ontbreken van raadplegingsprocedures springt ook de 

zeer geringe openbaarheid in het oog. Dit gegeven kende verschillende oorzaken. Zo 

waren de leden van de Raad voor de Kunst gebonden aan strikte geheimhouding. De 

Sociaal-Economische Raad kon openbaar vergaderen, maar besloot tot besloten 

bijeenkomsten om te voorkomen dat de regering anders geen adviezen meer zou 

vragen. De boerenorganisaties hielden de communicatie over het Landbouwschap in 

eigen hand om de controle over de achterban niet te verliezen. De Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk probeerde daarentegen door middel van openbare 

congressen en publicaties de publieke opinie te beïnvloeden. Openbaarheid en 

geheimhouding waren dus vooral strategische middelen om steun te verwerven of 

bepaalde groepen of instellingen juist op afstand te houden van wat zich binnen de 

organen afspeelde. Openbaarheid en geheimhouding dienden daarbij als regel het 

belang van partijen die de agenda van de organen bepaalden. 
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6.2 Openbaarheid, inspraak en conflict 

Na de jaren vijftig kreeg de werkwijze van de organen een meer openbaar karakter. 

Ook gingen belangenorganisaties de door hen benoemde of voorgedragen leden meer 

aan standpunten binden, waardoor het lastiger werd om overeenstemming te 

bereiken. Verdeeldheid werd bovendien niet langer vermeden, maar zichtbaar 

gemaakt, benadrukt en soms op de spits gedreven om groepsbelangen te verdedigen. 

De leden verruilden een relatief van het veld onafhankelijke opstelling voor een meer 

gebonden handelswijze, waarop de achterban door middel van inspraak grotere 

invloed uitoefende. Dit gebeurde vooral bij de Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap. De werkwijze van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en 

de Raad voor de Kunst bleef daarentegen min of meer constant. Dit had te maken 

met het feit dat de band tussen de leden en belangenorganisaties hier zwak 

ontwikkeld of zelfs afwezig was. Ook speelde de aard van de meningsvorming een rol. 

Alleen waar belangenafstemming nodig was om tot besluiten te komen, beperkte een 

nauwere band met belangenorganisaties de manoeuvreerruimte van de leden.  

6.2.1 Sociaal-Economische Raad  

De werkwijze van de Sociaal-Economische Raad begon te veranderen op het moment 

dat vergaderingen en adviezen een openbaar karakter kregen. Hierna stelden de 

werknemersleden zich harder op, keerden zij zich tegen de bemiddelende rol van de 

kroonleden en wilden zij het standpunt van de werknemersorganisaties beter 

zichtbaar voor de buitenwereld maken. Omdat de werknemers- en ondernemersleden 

steeds vaker hun achterban raadpleegden, begon bovendien de menings- en 

besluitvorming stroever te verlopen, zo constateerde de raad. In het rapport Taak, 

samenstelling en werkwijze werden deze ontwikkelingen besproken en van een 

antwoord voorzien.  

De Sociaal-Economische Raad had in 1951 het besluit genomen gevraagde 

adviezen in besloten raadsvergaderingen te behandelen. Hier kwam echter veel 

kritiek op. Bovendien werd de raad regelmatig in verlegenheid werd gebracht doordat 

de pers uit geheime adviezen citeerde.61 SER-voorzitter F. de Vries besloot daarop 

enkele dagbladen niet langer van informatie te voorzien. Naar aanleiding van dit 

                                                        

61 Dit was mogelijk doordat de raad onder embargo ontwerpadviezen aan de pers verstrekte. 

Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 507 suggereert dat ook werknemersleden regelmatig 

naar de pers lekten.  
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incident zette het dagelijks bestuur De Vries onder druk de openbaarheid te 

verruimen.62 Hiertoe was echter de goedkeuring nodig van minister A. de Bruijn voor 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, die echter voet bij stuk hield.63 

Openbaarheid bleef ook hierna de gemoederen bezighouden. Terwijl de 

werknemersleden meenden dat de meningsvorming hierdoor ‘vrij en op het juiste 

moment’ kon plaatsvinden, oordeelden de ondernemersleden dat meer openbaarheid 

‘de bereidheid van toenadering’ tussen beide groepen zou doen afnemen.64 De 

ondernemersleden kregen steun van een gezaghebbend kroonlid als W. van der 

Grinten, die voor de eenheid van de raad vreesde. Vanwege dit weerwerk slaagden de 

werknemersleden er eind 1957 slechts in een minimale verruiming van de 

openbaarheid door te voeren.65 Het werd namelijk mogelijk om af te wijken van de in 

1951 vastgestelde regel dat raadsvergaderingen een besloten karakter hadden.  

Pas in 1970 maakte de raad van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik door 

een proef met openbare raadsvergaderingen te houden.66 Deze proef werd volgens 

SER-voorzitter J. de Pous als zeer succesvol ervaren, met als gevolg dat het 

merendeel van de raadsvergaderingen een openbaar karakter kreeg.67 In dezelfde 

periode werd bovendien ook de publicatie van adviezen een algemeen geaccepteerd 

uitgangspunt. De oorzaak van deze omslag moet behalve bij de raad echter vooral ook 

bij het kabinet-De Jong worden gezocht, dat omstreeks dezelfde tijd een nieuwe visie 

op de openheid en openbaarheid van het bestuur presenteerde.68 Omdat het kabinet 

in deze visie de actieve openbaarmaking van adviezen en een meer openbare 

werkwijze van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bepleitte, was de 

belangrijkste barrière tegen openbare vergaderingen en adviezen geslecht.  

Vrijwel gelijktijdig aan de proef met openbare raadsvergaderingen trokken het 

Nederlands Verbond van Vakbewegingen en het Nederlands Katholiek Vakverbond 

de door hen benoemde werknemersleden terug uit de Sociaal-Economische Raad, 

                                                        

62 SER 164: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 9 juni 1954. Eerder bleek ook de raad hierover sterk 

verdeeld, zie SER 128: Verslag vergadering Sociaal-Economische Raad, 5 maart 1954. 
63 SER 164: Brief van de minister voor Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan de Sociaal-

Economische Raad, 29 juni 1955. Minister De Bruijn zegde overigens wel openbare vergaderingen 

over de samenstelling van de besturen van de bedrijfsorganen toe. 
64 SER 164: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 22 februari 1957. 
65 SER 164: Conceptnota inzake de openbaarheid van de werkzaamheden van de raad, 29 april 1957; 

SER 128: Verslag vergadering Sociaal-Economische Raad, 28 juni 1957; SER 164: Tweede nota 

inzake de openbaarheid van de werkzaamheden van de raad, 8 november 1957. 
66 Een verwijzing naar deze proef staat in SER 164: Notitie van het Dagelijks Bestuur inzake openheid 

en openbaarheid, 9 januari 1979. 
67 SER 164: Verslag vergadering dagelijks bestuur, 27 maart 1973. 
68 TK 1970-1971, 10 946, nr. 2.  
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waardoor deze niet langer kon functioneren. Met deze ‘politiek van lege stoelen’ 

wilden zij de regering dwingen de nieuwe Wet op de loonvorming te herzien, die 

formeel de geleide loonpolitiek beëindigde maar de overheid nog altijd 

interventiemogelijkheden bood.69 In 1973 herhaalden zij deze strategie, ditmaal met 

als aanleiding een langdurig sociaal conflict met de ondernemersorganisaties.70 In 

beide gevallen keerden de werknemersleden pas terug nadat concessies waren 

gedaan. De werknemersorganisaties maakten het lidmaatschap van de Sociaal-

Economische Raad kortom tot inzet van onderhandeling met zowel de overheid als de 

ondernemersorganisaties.71  

Ook wilden de werknemersleden de menings- en besluitvorming herzien. De 

rol van de kroonleden bij de menings- en besluitvorming kon bij hen op weinig begrip 

rekenen. A. de Bruin (FNV) en W. Spit (NKV) beschouwden veel van de tijdens 

commissievergaderingen bereikte compromissen als formuleringen waarin ieder zijn 

eigen opvattingen kon lezen. Volgens beide werknemersleden waren vooral ‘sommige 

onafhankelijke leden van de raad en van commissies en sommige secretarissen [...] in 

dergelijke formuleringen heel knap’.72 Waar De Bruin en Spit de kroonleden 

verweten de meningsvorming te vertroebelen, benadrukten ondernemersleden dat zij 

een nuttige ‘zeefwerking’ hadden, een mening die ook de kroonleden zelf waren 

toegedaan.73 W. van der Grinten. Y. Scholten en A. Belinfante betoogden dat 

kroonleden op verwaarloosde aspecten wezen en getraind waren in het analyseren 

van problemen en meningsverschillen. Sociale spanningen en conflicten maakten de 

bijdrage van kroonleden dan ook niet overbodig, zoals de werknemersleden 

meenden, maar vergrootten juist de behoefte daaraan.74  

De FNV presenteerde twee samenhangende voorstellen om de rol van de 

kroonleden in de menings- en besluitvorming terug te dringen. Ten eerste wilde de 

FNV het individuele stemrecht laten vallen; stemmen moest per factie gebeuren. Ten 

tweede moest kroonleden het stemrecht worden ontnomen.75 Kroonleden bezaten bij 

belangentegenstellingen een doorslaggevende stem. Doordat de belangen van de 

                                                        

69 Voor deze geschiedenis zie Windmuller et al., Arbeidsverhoudingen in Nederland, p. 222-226. 
70 Windmuller et al., Arbeidsverhoudingen in Nederland, p. 230-231.  
71 Vergelijk Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 514, 529. 
72 SER 146: Overwegingen van de werknemersleden rond taak, samenstelling en werkwijze van de 

Sociaal-Economische Raad, februari 1975. 
73 SER 146: Discussie-notitie over taak, samenstelling en werkwijze SER, ongedateerd. 
74 SER 146: Nota van de leden Van der Grinten, Scholten en Belinfante, 3 juni 1975. Zie ook SER 146: 

Notitie naar aanleiding van de discussienota van F.N.V.-zijde, 29 november 1976. 
75 SER 146: Brief namens de FNV-leden in de commissie aan de SER-commissie taak, samenstelling 

en werkwijze van de SER, 16 november 1976.  
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werknemers- en ondernemersleden meer uiteen waren gaan lopen, was deze stem 

steeds belangrijker geworden en bepaalden de kroonleden in de praktijk welk 

standpunt van de raad de meerderheid kreeg. Of zoals Peper het in een interview met 

De Haagse Post kernachtig verwoordde: ‘De deskundige krijgt politiek gewicht omdat 

hij stelling moet nemen’.76 Door kroonleden het stemrecht te ontnemen werd 

duidelijk hoe in de raad de belangentegenstellingen lagen. Door per organisatie te 

stemmen werd voor de buitenwereld bovendien het standpunt van de betrokken 

belangenorganisaties beter zichtbaar.  

Het waren opmerkelijke voorstellen, aangezien de raad zijn interne 

verdeeldheid tot dan toe bewust camoufleerde. Zo besloot de raad in 1953 op 

voorspraak van voorzitter F. de Vries om minderheidstandpunten niet langer in de 

adviestekst te verwerken maar enkel nog apart toe te voegen.77 De Vries omschreef 

adviezen destijds als ‘een lange opsomming van verschillende standpunten, die bij 

degenen, die advies aan de Raad vroegen, reeds bekend waren’.78 In de jaren zeventig 

lagen de kaarten precies andersom. Toen wilde de FNV de herkenbaarheid van de 

eigen inbreng juist vergroten, met als gevolg dat ook de interne verdeeldheid meer op 

de voorgrond trad.   

Beide voorstellen werden door de raad niet overgenomen. De raad erkende in 

Taak, samenstelling en werkwijze de rol die kroonleden bij de totstandkoming van 

meerderheidsstandpunten speelden. Hun eerder genoemde bemiddelende rol werd in 

het rapport expliciet afgewezen, kroonleden hadden uitsluitend tot taak 

deskundigheid in te brengen.79 Wanneer zij onvoldoende gehoor vonden voor hun 

standpunten, hadden ze die bovendien ‘bij te stellen’ en moesten ze ‘beproeven of 

over [...] een minder goede maar toch nog aanvaardbare beleidaanbeveling’ 

overeenstemming kon worden bereikt. De kroonleden moesten zich kortom naar de 

belangen het bedrijfsleven voegen. Wel besloot de raad de weergave van 

raadsstandpunten aan te passen.80 Tot 1980 publiceerde de raad zijn adviezen 

‘overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der vergadering’. Door de 

uitgebrachte stemmen voortaan per raadslid te gaan vermelden, maakte de raad hier 

een einde aan.  

                                                        

76 SER 146: Vraaggesprek met De Haagse Post, 6 oktober 1973. 
77 Vergelijk Camphuis, Tussen analyse en opportuniteit, p. 504. 
78 SER 128: Verslag van de vergadering van de Sociaal-Economische Raad, 16 oktober 1953.  
79 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 59.  
80 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 36. Zie ook Klamer, Verzuilde 

dromen, p. 107. 
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In Taak, samenstelling en werkwijze kreeg ook nog een andere belangrijke 

verandering zijn beslag, die te maken had met de wijze waarop de leden hun 

achterban representeerden. Volgens de raad impliceerde zijn representatieve 

karakter dat de ondernemers- en werknemersleden op de hoogte waren en rekening 

hielden met ‘de opvattingen en standpunten in de kringen waaruit zij voortkomen’. 

Deze ‘vertrouwensrelatie’ impliceerde enerzijds dat zij niet al te ver afweken van het 

standpunt van hun organisatie en anderzijds dat de organisaties accepteerden dat de 

door hen afgevaardigde leden een zekere handelingsvrijheid hadden.81 De raadsleden 

mochten alleen geen opdrachten aanvaarden of tot raadpleging verplicht worden.82  

Inmiddels werd tijdens het eindstadium van de meningsvorming echter ‘een 

passende periode’ ingelast om adviezen ‘te bestuderen in de bredere achterban van de 

organisaties die leden van de raad hebben benoemd’. Pas hierna ze werden definitief 

vastgesteld en aan de plenaire raad aangeboden.83 Deze procedure was in de jaren 

zeventig sterk geïntensiveerd. Naar aanleiding van deze ontwikkeling besloot de raad 

vanaf 1980 het in de Wet op de bedrijfsorganisatie vastgelegde verbod op last en 

ruggespraak te negeren. Hierdoor werd deze ‘achterbanprocedure’ niet alleen erkend 

maar ook gelegitimeerd.  

De werkwijze van de Sociaal-Economische Raad was dus van karakter 

veranderd.84 Omdat het accent binnen werknemers- en ondernemersorganisaties was 

komen te liggen op ‘decentralisatie, interne democratisering en een geheel andere 

wijze van optreden naar buiten’, was de invloed van de achterban op de interne 

besluitvorming groter geworden.85 Dit beperkte volgens de raad de mogelijkheid van 

bestuurders om in overleg met de achterban bereikte standpunten in overlegorganen 

of contacten met sociale partners of de overheid bij te stellen of te wijzigen. Een 

‘beperkende invloed’ op de overleg- en onderhandelingsmarges ging bovendien uit 

van de met de ‘democratisering van de besluitvorming gepaard gaande publiciteit’.86 

Daarenboven stelden werknemers en ondernemers zich minder toegeeflijk op, wilden 

zij krachtiger actie voeren en uitten zij soms felle kritiek op de in hun ogen gematigde 

en op overleg en belangenafweging gerichte opstelling van de hen 

vertegenwoordigende belangenorganisaties. De menings- en besluitvorming gingen 

                                                        

81 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 15. 
82 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 14. 
83 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 27.  
84 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 33. 
85 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 33.  
86 Sociaal-Economische Raad, Taak, samenstelling en werkwijze, p. 33. 
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hierdoor moeizamer en meer conflictueus verlopen, terwijl de combinatie van 

achterbanprocedures en openbaarheid dit proces een meer rigide aanzien gaven.  

6.2.2 Landbouwschap 

De werkwijze van het Landbouwschap liet eenzelfde soort verandering zien als die 

van de Sociaal-Economische Raad, met als verschil dat ook kritiek kwam op de 

agendering van maatschappelijk vraagstukken en de openbaarheidsdiscussie zich 

toespitste op de informatievoorziening aan bedrijfsgenoten.  

De boerenorganisaties hadden in de jaren vijftig het monopolie behouden op 

de informatievoorziening over de verrichtingen van het Landbouwschap.87 Hierdoor 

bleven ruim 100.000 ongeorganiseerde boeren verstoken van informatie.88 Het 

eerder genoemde Mededelingenblad werd door boeren weliswaar ‘zeer nuttig’ 

gevonden maar hield vanwege zijn ‘documentaire’ strekking en ‘officiële taal’ voor 

‘brede lagen van bedrijfsgenoten geen bekoring tot lezen in’.89 Voor informatie over 

het Landbouwschap waren zij daarom zij grotendeels afhankelijk van de 

‘begrijpelijker taal van de pers’ die openbare vergaderingen bijwoonde.90  

Dit leidde al snel tot problemen. Toen het Landbouwschap algemene heffingen 

aan de sector oplegde, bleken veel boeren slecht op de hoogte over het 

publiekrechtelijke karakter van het Landbouwschap, waaraan zij verplicht waren 

financieel bij te dragen. Bovendien onderschatte het bestuur de publicitaire aandacht 

voor het verzet van de vrije boeren. Het bestuur besloot namelijk geen 

voorlichtingscampagne te houden om de uitzetting van drie boeren in Hollandsche 

Veld te rechtvaardigen. Door een uitgebreide televisierapportage kreeg de ontruiming 

desondanks grote publieke aandacht, waarna het Landbouwschap besloot de 

communicatie met de achterban te intensiveren.  

In 1969 concludeerde de commissie Taak en Organisatie van het 

Landbouwschap dan ook dat ‘door middel van moderne communicatiemiddelen als 

radio en televisie een behoorlijke presentatie van het Landbouwschap moe[s]t 

worden nagestreefd’.91 Bovendien gaf de commissie aan bedrijfsgenoten beter te gaan 

                                                        

87 LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over de jaren 1954 en 1955. Vergelijk idem: Verslag van de 

werkzaamheden over 1956. Hieruit blijkt dat de afdeling Voorlichting permanent onderbezet was. 
88 Abma, Leiding en leden, p. 168. 
89 LBS 88: Verslag van de werkzaamheden over 1956; Verslag van de werkzaamheden over 1958. 
90 LBS 89: Verslag van de werkzaamheden over 1960.  
91 LBS 153: Taak en Organisatie Landbouwschap. Rapport van en door het bestuur van het 

Landbouwschap ingestelde commissie, april 1966. 
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informeren, waarop het bestuur besloot tot de verzending van een ‘beknopte 

brochure’ bij het aanslagbiljet om ook ongeorganiseerde boeren te bereiken.92 In 

1969 kwam hier het blaadje Standpunten bij dat maandelijks aan de 

ongeorganiseerde boeren en tuinders werd gestuurd.93 Ook werden alle 

bestuursvergaderingen openbaar.94  

In de jaren zeventig kwam er vervolgens kritiek op de geringe aandacht die het 

Landbouwschap aan milieuvraagstukken besteedde. Volgens het jaarverslag van 1972 

leidde ‘de toegenomen waardering voor natuur, landschap en recreatie […] tot grote 

belangstelling voor het platteland’ met als gevolg ‘nieuwe aanspraken op een 

belangrijk deel van de ruimte, die in hoofdzaak nog agrarisch wordt benut’.95 Tevens 

was sprake van een ‘intensieve discussie […] over de economische, milieuhygiënische, 

planologische, veterinaire en zelfs ethische aspecten van de zo sterk expanderende 

intensieve veehouderij’. In reactie op deze kritiek wees het Landbouwschap er ‘met 

klem en in vele toonaarden’ op dat ‘juist de landbouw door de verzorging van het 

landschap mede kan voorzien in een groter wordende behoefte aan landschapsbouw 

en recreatie en ook daardoor kan bijdragen aan het nationale welzijn’.96 

Deze kritiek kwam niet alleen van linkse politici, wetenschappers, 

milieugroeperingen en de media.97 Ook de landarbeiderorganisaties vonden dat het 

Landbouwschap te weinig actie ondernam op het terrein van de milieuproblematiek 

en de landbouwoverschotten. Bovendien waren zij van mening dat het 

Landbouwschap onvoldoende betrokken was bij de sociale problemen die als gevolg 

van de oplopende inflatie en teruglopende bedrijfsresultaten waren ontstaan.98 Mede 

om deze redenen stelden zij het bestaansrecht van de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie ter discussie.  

Om meer greep op de agenda te krijgen, dreigden de landarbeiderorganisaties 

zich in december 1976 uit het Landbouwschap terug te trekken. Toen hun eisen door 

de boerenorganisaties niet werden ingewilligd, boycotten zij de 

bestuursvergaderingen enkele maanden, waardoor de besluitvorming feitelijk stil 

                                                        

92 LBS 90: Jaarverslag van het Landbouwschap over 1966, p. 69. 
93 LBS 92: Jaarverslag 1971. Standpunten had in 1971 een oplage van 55.000 exemplaren en werd in 

1981 met de bestaande nieuwsbrief samengevoegd en omgevormd tot een maandelijks 

informatiebulletin. 
94 LBS 121: Reglement van orde, januari 1962; Verordening tot wijziging van het reglement van Orde, 

1969. 
95 LBS 91: Jaarverslag 1972.  
96 LBS 91: Jaarverslag 1973, p. 7.  
97 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 274.  
98 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 268-275. 
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kwam te liggen.99 Bij hun terugkomst gaven ze aan het beleid van het 

Landbouwschap kritisch te blijven volgen.100  

Eenzelfde strategie hanteerden de landarbeiderorganisaties om 

loononderhandelingen vlot te trekken. De afdeling Sociale Zaken speelde nog altijd 

een grote rol bij de voorbereiding van collectieve arbeidsovereenkomsten, die door de 

minister van Sociale Zaken algemeen bindend verklaard werden.101 Een groot 

verschil met de voorgaande periode was echter dat de werknemersorganisaties hun 

deelname aan het Landbouwschap nu dreigden op te schorten wanneer de 

onderhandelingsresultaten niet naar hun zin waren. De boerenorganisaties wezen 

een deze koppeling tussen de onderhandelingsresultaten van het sociaal overleg en de 

steun voor het Landbouwschap stelselmatig van de hand.102  

Dit soort spanningen trad herhaaldelijk op. Lange tijd werd de uitstroom van 

arbeidskrachten uit de landbouw opgevangen door andere sectoren. Toen de 

economische groei begin jaren zeventig stagneerde, verminderde echter het 

absorptievermogen van deze sectoren en steeg dientengevolge de werkloosheid in de 

landbouw. Hierdoor beheersten landelijke geschillen het overleg in de agrarische 

sector en verhardden de sociale verhoudingen in het Landbouwschap. Zo was ook in 

1980 wederom sprake van een ‘tijdelijke verwijdering’ tussen voedingsbonden en 

centrale landbouworganisaties.103 

Het waren echter niet alleen de werknemersorganisaties die de werkwijze van 

het Landbouwschap ter discussie stelden. In 1973 bezetten leden van de Vereniging 

voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw het kantoor van het Landbouwschap met als 

doel een vrije stemming over diens voortbestaan te organiseren, een plan dat ook 

eind jaren zestig al onder de vrije boeren circuleerde.104 Na een toezegging van de 

centrale landbouworganisaties dit voorstel intern te bespreken, werd de bezetting 

opgeheven.  

                                                        

99 Het CNV schortte zijn deelname slechts een maand op. Het CNV was aanzienlijk positiever over het 

Landbouwschap gestemd dan het FNV, dat over de kwestie overigens intern verdeeld was. Hoewel 

de top van de Voedingsbonden de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie verwierp, stonden de 

landbouwvakgroepen Landbouw, Tuinbouw en Siergewassen daar minder kritisch tegenover. Hun 

afgevaardigden namen dan ook al snel weer deel aan het overleg binnen het Landbouwschap.  
100 LBS 7: Verslag vergadering bestuur Landbouwschap, 6 april 1977. 
101 Landbouwschap, 25 jaar Landbouwschap, p. 9, 77.  
102 LBS 8: Verslag vergadering bestuur Landbouwschap, 2 april 1980.  
103 LBS 93: Jaarverslag 1980, p. 56.  
104 LBS 92: Jaarverslag 1974, p. 17. Voor een stemming over het Landbouwschap zie: LBS 116: Het 

houden van een geheime stemming over het Landbouwschap, 18 januari 1968. Zie ook idem: Brief 

van Comité toetsing onwenselijkheid Landbouwschap aan de gemeenteraden, 5 december 1967. 
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Belangrijker waren de vele acties die boeren organiseerden om te protesteren 

tegen de dalende prijzen van landbouwproducten. Actievoeren en protesteren 

behoorde tot het terrein van de private organisaties, waardoor het Landbouwschap er 

officieel niet bij betrokken was. Om deze acties in banen te leiden, organiseerden C. 

Mertens, C. Knottnerus en R. Zijlstra namens de centrale boerenorganisaties in 1974 

een grootschalige protestbijeenkomst in voetbalstadion Galgewaard te Utrecht. Deze 

bijeenkomst was bedoeld om de regering te overtuigen van de noodzaak van 

beleidsveranderingen maar resulteerde in protest tegen de bestuurders van de 

boerenorganisaties, die als lid van het Landbouwschap te zeer op het bereiken van 

overeenstemming met de overheid gericht waren. Mertens, Knottnerus en Zijlstra 

werd kortom verweten zich te weinig als belangenbehartiger op te stellen.  

Mertens, Knottnerus en Zijlstra traden af, waarna een jongere generatie haar 

intrede deed, die nogmaals besloot de communicatie met de achterban te 

verbeteren.105 Zijlstra constateerde in een terugblik dat het gezag van het bestuur van 

het Landbouwschap en de voorzitters van de landbouworganisaties geen vaststaand 

gegeven meer was, het moest ‘iedere dag opnieuw bevestigd worden’.106 Deze 

veranderde gezagsrelatie kwam evenals bij de Sociaal-Economische Raad onder 

andere tot uitdrukking in de intensivering van achterbanprocedures. Ook de leden 

van het Landbouwschap behoorden zonder last en ruggespraak te stemmen. Volgens 

Mertens, die 20 jaar lid van het Landbouwschap was, namen de leden dan ook 

regelmatig besluiten die niet parallel aan de meningen van hun achterban liepen. 

Tegelijkertijd constateerde hij dat de ruimte om te manoeuvreren aanzienlijk kleiner 

was geworden, want alles moest ‘tot in de kleinste details [...] zonodig aan de "basis" 

worden voorgelegd’, een ontwikkeling die de besluitvorming ‘kapot’ maakte.107 Ook 

bij het Landbouwschap waren de marges waarbinnen de leden hun standpunten 

formuleerden kortom kleiner geworden. 

6.2.3 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk reorganiseerde in 1956 zijn werkwijze 

om als advies- en beleidsorgaan te kunnen gaan functioneren. In tegenstelling tot 

begin jaren vijftig moest de meningsvorming nu ook in besluitvorming gaan 

                                                        

105 Mertens, Knottnerus en Zijlstra maakten respectievelijk 28, 25 en 12 jaar deel uit van het dagelijks 

bestuur van hun eigen organisaties en 20, 21 en 11 van het bestuur van het Landbouwschap.  
106 Landbouwschap, 25 jaar Landbouwschap, p. 95. 
107 Landbouwschap, 25 jaar Landbouwschap, p. 77. Vergelijk Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 

110.  
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resulteren. Om verschillende redenen bleken de leden echter niet goed in staat te zijn 

een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. Omdat de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk van de overheid geen openbaarheidseisen kreeg opgelegd en 

belanghebbenden niet naar invloed op de menings- en besluitvorming streefden, 

bleef zijn werkwijze na 1956 grotendeels ongewijzigd.  

In 1956 breidde de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk zijn bestuur 

uit, terwijl ter vervanging van de algemene ledenvergadering een raad van 

afgevaardigden werd geïntroduceerd. Deze raad kreeg aanvankelijk een adviserende 

en toezichthoudende taak, maar werd in 1967 omgevormd tot het centrale 

verenigingsorgaan. De raad van afgevaardigden bleef evenals voorheen als ‘orgaan 

van overleg’ functioneren maar had nu eveneens tot taak ‘het tot stand brengen van 

een zoveel mogelijk gemeenschappelijke meningsvorming’.108 Bestuur en dagelijks 

bestuur dienden nu op ‘verzoek en eventueel volgens aanwijzing van de raad’ 

congressen en studiedagen organiseren. Bestuur en dagelijks bestuur waren in 1967 

kortom uitvoeringsorganen geworden. 

Deze reorganisatie had twee gevolgen. De besluitvorming verplaatste zich 

hierdoor van het bestuur naar de voltallige raad. Dit betekende dat in plaats van een 

kleine door de algemene ledenvergadering gekozen groep bestuurders nu alle 

vertegenwoordigers van de landelijke organisaties rechtstreeks bij de besluitvorming 

van de vereniging betrokken raakten. Ook kreeg de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk vanaf 1956 met adviesaanvragen te maken van de minister van 

Maatschappelijk Werk. Dit betekende dat de agenda van de vereniging niet langer 

alleen door zijn leden werd bepaald. De leden van de vereniging moesten hun 

standpunten dus meer op elkaar gaan afstemmen en besluiten nemen over kwesties 

die ze zelf niet hadden aangedragen. 

In 1967 werden nieuwe beslisregels geïntroduceerd om de nieuwe werkwijze te 

reguleren. Tot dan toe was een ongekwalificeerde meerderheid voldoende om 

besluiten te kunnen nemen. De statuten van 1967 bepaalden dat hier voortaan 

tweederde van de stemmen voor nodig was. Ook werd voor het eerst de 

vergaderfrequentie vastgelegd, door te bepalen dat de raad tweemaandelijks bijeen 

diende te komen. Deze wijzigingen werden in 1973 weer teruggedraaid.109 Vanaf toen 

volstond weer een gewone meerderheid van stemmen om besluiten te nemen. 

Bovendien werd de vergaderfrequentie naar beneden toe bijgesteld, namelijk naar 

                                                        

108 NRMW 124: Statuten 1967. 
109 NRMW 124: Statuten 1973. 
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een minimum van tweemaal per jaar. Dit lijkt erop te wijzen dat de besluitvorming in 

de plenaire raad moeizaam verliep.  

Een aantal observaties ondersteunt deze bevinding. Om te beginnen vervulden 

de eveneens in 1967 ingestelde secties voor maatschappelijk werk en maatschappelijk 

opbouwwerk min of meer dezelfde taken als de plenaire raad. Omdat de 

besluitvorming vanaf 1967 bij de plenaire raad was geconcentreerd was, betekende de 

taakstelling van de secties een ondermijning van zijn competentie. Bovendien was het 

maatschappelijk werk nog altijd een sterk gefragmenteerd veld, waardoor de agenda 

van de vereniging steeds onderwerpen bevatte waarin slechts een deel van leden was 

geïnteresseerd, met tot gevolg een matige vergaderopkomst.  

Belangrijk was ook dat een aantal grote organisaties niet bereid was de raad de 

bevoegdheid te verlenen om namens hen een standpunt in te nemen.110 Dit probleem 

vormde in de jaren vijftig de belangrijkste aanleiding om de levensbeschouwelijks 

organisaties een dominante stem in de vereniging te geven. Desondanks bleek deze 

situatie ook in de jaren zeventig onveranderd aanwezig. De vereniging werd door 

sommige van zijn leden nog altijd gewantrouwd, met als gevolg dat diverse 

organisaties ook regelmatig zelfstandig met de overheid overlegden.111  

Nog een ander probleem was dat de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk en zijn lidorganisaties geen procedures kenden om namens het veld of 

instellingen te kunnen spreken.112 Binnen de raad besproken ideeën vonden daarom 

maar moeizaam hun weg naar de lidorganisaties en omgekeerd. De onderzoekers die 

eind jaren zeventig het functioneren van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk evalueerden, constateerden dat zijn leden vooral als personen optraden, terwijl 

niet werd gezocht werd naar ‘alternatieven voor deze vorm van representatie, zoals 

directere meningspeilingen als hearings en onderzoek’.113 Vergaderingen van de raad 

moesten volgens de onderzoekers daarom begrepen worden als ‘vergaderingen van 

personen uit lidorganisaties’ in plaats van als ‘bijeenkomsten van lidorganisaties’.114  

De vraag was echter of hoorzittingen en opinieonderzoek de meningsvorming 

binnen de raad verder hadden geholpen. Vanaf eind jaren zestig erodeerde de 

representativiteit van de raadsleden. Doordat veel lidorganisaties inmiddels de 

stichtingsvorm hadden aangenomen, hadden zij bovendien geen formele achterban 

meer. Beleidsstukken werden dan ook meestal door het secretariaat geïnitieerd, 

                                                        

110 NRMW 132: Synopsis, 1 november 1979, p. 32-35. 
111 Vergelijk NRMW 109: Notulen raad, 13 april 1972. 
112 NRMW 132: Synopsis, 1 november 1979, p. 79.  
113 NRMW 132: Synopsis, 1 november 1979, p. 65. 
114 NRMW 132: Synopsis, 1 november 1979, p. 11-12. 
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waarna ze in samenwerking met de leden van enkele grote organisaties verder 

werden uitgewerkt.115 Hoewel de meeste leden veel waardering hadden voor de 

werkzaamheden van het secretariaat, bekritiseerden zij tegelijkertijd de 

‘verambtelijkte, formele relaties over en weer, de verheven stijl die de NRMW-

stukken kenmerkt, de langzame reacties op vragen en signalen, en een te sterke 

oriëntatie van de NRMW op relaties met derden in tegenstelling tot de contacten met 

leden’.116 Er bestond met andere woorden niet alleen een grote afstand tussen de 

leden en hun achterban maar ook tussen de leden en het secretariaat, dat binnen de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk een grote mate van zelfstandigheid bezat.  

Deze situatie maakt tevens duidelijk waarom de raad tot aan 1980 aan 

besloten vergaderingen bleef vasthouden. In 1969 richtte het dagelijks bestuur zich 

tot minister M. Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met het 

verzoek om door openbare vergaderingen ‘bij pers en publiek meer bekendheid te 

geven aan de activiteiten van de Nationale Raad’.117 Klompé had hiertegen geen 

bezwaar, tenzij ze uitdrukkelijk om vertrouwelijkheid vroeg.118 Even daarvoor had ze 

ook al haar goedkeuring aan de publicatie van adviezen gegeven. De leden hechtten 

echter weinig belang aan openbare vergaderingen, hoewel de agenda’s en 

besluitenlijsten van het bestuur, de secties en de raad vanaf 1976 openbaar waren.119 

De leden beschouwden de raad vooral als ontmoetingsplaats, niet als een 

besluitvormingsforum. Bovendien namen zij overwegend op persoonlijke titel deel 

aan het overleg, wat betekende dat een groter publiek daar geen kennis van hoefde te 

nemen.  

Hun opstelling veranderde rond 1980 door de sterk aanzwellende kritiek op 

het onvermogen van de raad een reactie te formuleren op het rapport Kiezels of 

tegels, dat een ingrijpende herstructurering van het landelijk maatschappelijk werk 

voorstond. Aanvankelijk wilden veel raadsleden alleen de vergaderingen over Kiezels 

of tegels openbaar toegankelijk te maken.120 Volgens het bestuur moest het 

functioneren van de raad echter ‘aan de openbaarheid prijs worden gegeven omdat 

                                                        

115 NRMW 132: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 november 1979. 
116 NRMW 132: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 november 1979, p. 24.  
117 NRMW 145: Brief van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk aan de minister van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk, 2 oktober 1969. 
118 NRMW 145: Brief van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, 6 november 1969. 
119 NRMW 145: Verslag vergadering bestuur, 22 september 1976.  
120 NRMW 145: Verslag vergadering Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 24 april 1980; 

Openbaarheid van vergaderingen. Notitie aan het bestuur, 7 juli 1980; Verslag vergadering 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 22 januari 1981.  
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het anders in het licht [bleef] staan van de onderzoeksbevindingen’.121 Op 23 april 

1981 besloot de raad daarom tot volledig openbare vergaderingen.122 

6.2.4 Raad voor de Kunst 

Ook de Raad voor de Kunst kreeg met een grotere openbaarheid te maken. Hiernaast 

bepleitten zijn leden een betere onderbouwing van de oordeelsvorming, maar zij 

vonden bij het ministerie weinig gehoor. Een kleiner aantal raadsleden moest de 

oordeelsvorming wel meer samenhangend maken. Een van de belangrijkste 

ontwikkelingen betrof echter de meer onafhankelijke en hardere opstelling van leden, 

die de collectieve oordeelsvorming door de behartiging van kunstenaarsbelangen 

dreigde te vervangen. Hoewel regering en parlement een grotere openheid en 

openbaarheid ondersteunden, deden zij er tegelijk alles aan om belangenbehartiging 

zoveel mogelijk te weren.  

In 1961 bekritiseerde de jurist H. van Maarseveen het gesloten karakter van de 

Raad voor de Kunst, waardoor vrijwel niemand zich een ‘reële mening’ over zijn 

werkzaamheden kon vormen.123 Mede naar aanleiding van deze kritiek startte het 

dagelijks bestuur van de Raad voor de Kunst in 1962 een uitgebreide interne 

evaluatie, waarvan de uitkomst leidde tot ‘enkele desiderata’ aan de staatssecretaris 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.124 Zo stelden raadsvoorzitter P. 

Witteman en secretaris J. Kassies voor om niet alleen middels het jaarverslag en 

rapporten maar ook door ‘tussentijdse berichtgeving’ ruchtbaarheid aan het werk van 

de raad te geven en adviezen van ‘passende publiciteit’ te voorzien.125 Het contact 

tussen de raad en het kunstleven beperkte zich namelijk ‘tot de betrekkingen die zijn 

leden met bepaalde organisaties en instellingen onderhouden, betrekkingen waarvan 

het effect bovendien dikwijls wordt gereduceerd door het noodzakelijke 

vertrouwelijke of geheime karakter van de vele besprekingen in de Raad’.126 Hierdoor 

werd de raad onvoldoende gevoed door ‘informaties en initiatieven’ vanuit het 

                                                        

121 NRMW 145: Openbare vergaderingen, notitie van het bestuur aan de raad, 8 april 1981.  
122 NRMW 145: Besluitenlijst raad, 23 april 1981. 
123 Van Maarseveen, ‘Raad voor de Kunst’, p. 3.  
124 RvdK 1563: Beschouwingen van de Raad voor de Kunst over zijn taak, werkwijze en positie, 11 

december 1962.  
125 RvdK 1668: Brief van de Dagelijkse Raad voor de Kunst aan de staatssecretaris van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 29 april 1959. Vergelijk idem: Jaarverslag 1959 en Verslag vergadering 

Algemene Zaken, 16 april 1959. 
126 RvdK 1563: Brief van de Dagelijkse Raad voor de Kunst aan de Staatssecretaris voor Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 10 december 1962. 
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kunstleven.127 Witteman en Kassies deelden de staatssecretaris meteen mee een proef 

met tweejaarlijkse openbare plenaire zittingen te houden.  

Onder andere uit angst dat meer openbaarheid de ‘diepgang van adviezen’ zou 

schaden, blokkeerden zowel het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen als zijn opvolger elk verzoek om de bestaande bepalingen officieel te 

verruimen.128 Ook hier vond rond 1970 echter een omslag plaats, doordat minister M. 

Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk haar bezwaren plotsklaps 

liet varen. Zo werkte de commissie-Koopmans die haar moest adviseren over de 

reorganisatie van de Raad voor de Kunst in ‘volledige openbaarheid’. De commissie 

stelde voor om raadvergaderingen openbaar te maken en adviezen zoveel mogelijk te 

publiceren.129 Haar opvolger minister H. van Doorn (PPR) nam dit advies 

grotendeels over in het wetsontwerp dat bij op 30 augustus 1974 indiende bij de 

Tweede Kamer.130 Hij kon daarmee er naar eigen zeggen ‘volledig instemmen’.131  

Parallel aan het streven naar meer openbaarheid wilde de Raad voor de Kunst 

ook de meningsvorming beter kunnen onderbouwen. Ook hier was het Van 

Maarseveen die de vinger op de zere plek legde door te stellen dat van een ‘zware 

organisatie’ als de tachtig leden tellende raad slechts ‘logge beweging’ was te 

verwachten, tenzij het secretariaat via ‘theoretisch onderzoek, wetenschappelijke 

voorbereiding of beleidvergelijking’ de besluitvorming kon stimuleren.132 In zijn 

jaarverslag over 1963 stelde de Raad voor de Kunst daarom dat het noodzakelijk was 

‘te geraken tot een stelselmatig onderzoek, dat ondernomen wordt op initiatief van de 

raad en waarvan de resultaten direct ten goede komen aan het werk van de raad en 

daardoor aan het beleid van de overheid’.133 De beperkte omvang van het secretariaat 

maakte dit soort onderzoek echter vrijwel onmogelijk.134 

Ook dit kwam uitgebreid ter sprake in aanloop tot de reorganisatie van de 

Raad voor de Kunst. Volgens de Raad voor de Kunst vervulde zijn secretariaat 

                                                        

127 RvdK 1668: Brief van de Dagelijkse Raad voor de Kunst aan de staatssecretaris van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 29 april 1959. 
128 Het citaat is afkomstig van minister M. Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, zie 

RvdK 1577: Verslag van de vergadering van de afdeling algemene zaken, 14 juni 1969. Vergelijk 

RvdK 1595: Toespraak van voorzitter Cals tijdens de plenaire zitting van de Raad voor de Kunst, 31 

oktober 1964.  
129 Rapport van de commissie tot herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, 29 april 1971, p. 9. 
130 Voor de verschillen zie RvdK 1580: Herziening wet op de Raad voor de Kunst, 18 december 1973.  
131 TK 1973-1974: 13035, nr. 3, p. 6.  
132 Geciteerd naar Van Maarseveen, ‘De Raad voor de Kunst’, p. 2.  
133 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1963. 
134 Volgens het jaarverslag van 1963 hield het secretariaat af en toe een enquête en maakte het vooral 

gebruik van onderzoek van derden.  
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dezelfde functie als de departementale afdelingen. Het ging om ‘de coöperatie van 

twee gelijkwaardige organisaties die het, enerzijds de Minister, anderzijds de Raad, 

mogelijk moet maken om vanuit de eigen verantwoordelijkheid, c.q. deskundigheid, 

tot een oordeel te geraken’.135 Minister Van Doorn wilde het secretariaat niet 

substantieel wilde uitbreiden. Hoewel de nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst de 

informatievoorziening vanuit het ministerie verbeterde en de mogelijkheid van 

onderzoeksopdrachten opende, bleef de Raad voor de Kunst hierbij afhankelijk van 

de goedkeuring van de minister.136 Wel werd een poging ondernomen de 

meningsvorming een meer centraal karakter te geven. Eerder kwam ter sprake dat de 

Raad voor de Kunst vooral als een verzameling losse afdelingen functioneerde. De 

zeldzame plenaire raadsbijeenkomsten hadden vooral een plechtstatig karakter en 

dienden voor ‘afscheid nemen, installeren en kennismaken’, zoals de afdeling 

algemene zaken in 1970 constateerde.137 De oplossing werd gezocht in een kleinere 

raad, die ‘homogeen en slagvaardig’ kon reageren en een drietal afdelingen voor 

‘verschillende beleidssectoren’.138  

De meningsvorming stond eveneens onder druk omdat kunstenaarsleden 

soms in opdracht van kunstenaarsorganisaties handelden. Raadsvoorzitter P. 

Witteman stond hier in het jaarverslag over 1961 uitgebreid bij stil. Volgens hem 

rustte op de raadsleden de plicht ‘zoveel mogelijk met hun achterland voeling te 

houden, opdat zij metterdaad gezamenlijk gestalte kunnen geven aan wat in de 

wereld van de kunst en kunstenaars leeft’.139 De Federatie van beroepsverenigingen 

van kunstenaars constateerde daarentegen dat de raadsleden ‘na hun benoeming als 

het ware een eigen leven [...] leiden, los van hun beroepsvereniging, ja, de Raad voor 

de Kunst haast belangrijker [...] vinden dan hun eigen beroepsvereniging, terwijl zij 

toch dank zij deze laatste in de Raad zijn benoemd’.140 Zij moesten dus in de eerste 

plaats namens hun beroepsvereniging optreden.  

Eind jaren zestig hield ook raadsvoorzitter Ph.J. Idenburg zich met deze 

materie bezig. Wanneer de leden zich als deskundigen opstelden, zo redeneerde hij, 

                                                        

135 RvdK 1580: Nota betreffende een taakverdeling tussen de Raad voor de Kunst en het ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 18 november 1968. 
136 TK 1973-1974. 13035, nr. 2, artikel 18 en 19. Vergelijk Koopmans, Rapport van de commissie tot 

herziening van de Wet op de Raad voor de Kunst, 29 april 1971, p. 33.  
137 RvdK 1598: Notulen vergadering Afdeling algemene zaken, 10 januari 1970. 
138 TK 1973-1974, 13035, nr. 3, p. 5. Vergelijk Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van 

de Wet op de Raad voor de Kunst, 29 april 1971, p. 26 en RvdK 1587: Uitvoeringsbesluit Raad voor 

de Kunst, 28 september 1978, m.n. p. 5.  
139 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1961.  
140 RvdK 1670: Verslag van de vergadering van de Nederlandse federatie van beroepsverenigingen van 

kunstenaars, 15 september 1962. 
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lag de kracht van de Raad volgens hem ‘in de overtuiging door redelijkheid en 

deskundigheid’, wat hoge eisen stelde aan ‘de zakelijkheid, veelzijdigheid en 

zorgvuldigheid van adviezen’. Wanneer de leden echter vooral als 

belangenvertegenwoordiger opereerden, bepaalde ‘de luidruchtigheid, waarmede zij 

naar voren worden gebracht’ vooral de waarde van argumenten.141 Dat laatste was 

geen overdrijving, want inmiddels saboteerden kunstenaarsleden de raad.  

Leden van de Afdelingen Toneel, Film, en Beeldende Kunst en Bouwkunst 

legden na een oproep van de Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars in 

1969 hun werkzaamheden neer, een voorval dat zich in 1971 herhaalde.142 De 

Federatie wilde hiermee greep krijgen op de reorganisatie van de Raad voor de 

Kunst.143 De raadswerkzaamheden werden echter niet alleen door de Federatie 

verstoord. Ook de door de Raad voor de Kunst in 1969 in Nijmegen, Rotterdam, 

Enschede en Amsterdam over zijn aankomende reorganisatie gehouden openbare 

hoorzittingen kenden een chaotisch verloop, door interrupties, geschreeuw en 

voorstellen de opheffing van de Raad voor de Kunst in stemming te brengen. Tijdens 

de hoorzitting in Amsterdam, ingeleid door schrijver J. Bernlef, die kunstenaars met 

apen in een dierentuin vergeleek, beklom performancekunstenaar ‘Kapper Mario’ het 

podium en spoot ‘het bureautje en de microfoon van de heer Idenburg onder de 

Goudlak.’ De in 1976 georganiseerde hoorzitting om een standpunt te bepalen over 

het nieuwe wetsvoorstel, moest voortijdig worden gestaakt omdat leden van de 

Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars het podium bezetten.144  

Dit soort acties sterkte veel parlementsleden in hun opvatting dat 

kunstenaarsorganisaties minder invloed op de rekrutering van leden moesten krijgen 

en belangenbehartiging moest worden geweerd uit de raad. Wel werd in de nieuwe 

Wet op de Raad voor de Kunst een aantal bepalingen over raadpleging opgenomen. 

Deze bepalingen waren afkomstig van de commissie-Koopmans, die van opvatting 

was dat de raad zijn informatie niet alleen uit eigen kring maar uit ‘een veel breder 

veld van opname’ moest betrekken.145 De commissie was daarbij geïnspireerd door 

                                                        

141 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1969.  
142 Naar deze boycot wordt verwezen in RvdK 69: Verslag van de openbare hoorzitting van de Raad 

voor de Kunst in Nijmegen, 27 september 1969. 
143 Pots, Cultuur, koningen en democraten, p. 300.  
144 RvdK 1580: Verslag van de openbare bijeenkomst van de Raad voor de Kunst, 3 april 1976, p. 7. 

Deze acties bleven in de Tweede Kamer niet onopgemerkt, zie TK 1975-1976: 13035, nr. 6, p. 4. 
145 Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening van de wet op de raad voor de kunst, 29 april 

1971, p. 24.  
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een wetsontwerp van D’66.146 Volgens de nieuwe bepalingen moest de raad ‘de 

bevolking bij de gedachtenvorming over het cultuurbeleid’ betrekken en zorg dragen 

‘dat opvattingen te dier zake tot uitdrukking gebracht door organisaties en groepen 

uit de samenleving bij de voorbereiding van zijn adviezen worden betrokken’.147 Het 

waren nogal vage formuleringen, zoals onder andere de VVD opmerkte. Onduidelijk 

was bijvoorbeeld of het een opdracht betrof aan de raad ‘de bevolking door middel 

van persberichten op te wekken tot het vormen van gedachten over het kunstbeleid’ 

of een verplichting ‘over ieder van zijn beleidsadviezen een referendum te doen 

houden’.148 Van Doorn beaamde het vage karakter van de bepalingen maar besloot ze 

desondanks te handhaven.149 De belangrijkste verandering was aldus de toegenomen 

openbaarheid, terwijl van andere aanpassingen, zoals de kleinere omvang van de 

raad en de verplichting de bevolking te raadplegen, onduidelijk was of zij de 

werkwijze van de Raad voor de Kunst daadwerkelijk zouden veranderen.  

6.2.5 Bevindingen  

De werkwijze van de organen werd in de periode tot 1980 meer openbaar, doordat 

het besloten karakter van vergaderingen werd opgeheven en agenda’s, besluiten en 

vooral adviezen direct werden gepubliceerd. Ook intensiveerde de raadpleging van 

belanghebbenden, hoewel de kring van belanghebbenden veelal beperkt bleef tot het 

ledenbestand van de organisaties die betrokken waren bij de rekrutering van leden. 

In onderlinge wisselwerking leidden deze twee veranderingen ertoe dat de menings- 

en besluitvorming een meer conflictueus en daardoor moeizamer verloop kreeg. 

Het besloten karakter van de organen bleek vanaf het begin af aan omstreden. 

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad was hierover in de jaren 

vijftig scherp verdeeld. Vooral de werknemersleden wilden de openbaarheid sterk 

verruimen. De Raad voor de Kunst, aan strikte geheimhoudingsbepalingen 

gebonden, besloot halverwege de jaren zestig om met openbare vergaderingen te 

experimenteren. Min of meer tegelijkertijd besloten ook de boerenorganisaties de 

informatievoorziening te intensiveren en ongeorganiseerde boeren beter voor te 

                                                        

146 D’66, Gewenste tekst van een nieuwe wet op de Raad voor de Kunst, oktober 1969. Zie in het 

bijzonder artikel 2 en 16 en de toelichting op pagina 9.  
147 TK 1973-1974: 13035, nr. 2, p. 2. Vergelijk Koopmans, Rapport van de commissie tot herziening 
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149 TK 1975-1976: 13035, nr. 6, p. 14. 
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lichten over het Landbouwschap. Rond 1970 was de strijd om de openbaarheid 

gestreden, omdat nu ook de regering de openheid en openbaarheid van het bestuur 

als belangrijke democratische waarden definieerde. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk bleef bij deze ontwikkeling overigens achter, omdat hij vanuit 

de overheid noch vanuit zijn leden druk ervoer om meer in de openbaarheid te 

treden. Dit gebeurde pas toen hij er niet in slaagde een eensluidend advies uit te 

brengen over de herstructurering van het landelijk maatschappelijk werk.  

De raadpleging van belanghebbenden intensiveerde in de jaren zeventig onder 

druk van wat toen ‘democratisering’ heette. Onder deze vlag ging kritiek schuil op de 

autoriteiten die Nederland tot dusver hadden geleid, hun denkbeelden, en 

verouderde structuren waaronder de representatieve democratie.150 Hiervoor in de 

plaats moest directe inspraak van alle betrokkenen komen. Bij belangenorganisaties 

leidde dit tot de intensivering van achterbanprocedures, waardoor de 

manoeuvreerruimte van de leden verminderde. Zij konden minder gemakkelijk op 

eigen gezag standpunten formuleren en moesten overlegresultaten vaker 

terugkoppelen naar de organisaties waardoor zij benoemd waren. Hier kwam bij dat 

belangenorganisaties aanzienlijk minder dan voorheen bereid waren om samen te 

werken. Het overleg met de achterban was dus niet alleen veel intensiever, de 

achterban was ook roeriger.151 

Hoewel de Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap en de Raad voor 

de Kunst met deze ontwikkeling te maken kregen, was de uitwerking daarvan niet 

hetzelfde. De Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap accommodeerden 

deze ontwikkeling deels. Ze schaften het verbod op last en ruggespraak af, 

incorporeerden achterbanprocedures in de werkwijze en besloten om bij de weergave 

van besluiten de nadruk op individuele standpunten te leggen, zodat de stem van 

belangenorganisaties daaruit duidelijker naar voren kwam. De werkwijze van beide 

organen kreeg hierdoor ontegenzeggelijk een meer democratisch karakter. Wel 

beperkte de raadpleging van belanghebbenden zich tot de reeds in de raad 

gerepresenteerde groepen. Deze verandering had echter ook een prijs: de menings- 

en besluitvorming kreeg een meer conflictueus karakter, wat de onderlinge 

samenwerking van belangenorganisaties ondermijnde.  

Bij de Raad voor de Kunst gebeurde feitelijk het tegenovergestelde. Hoewel 

ook de Raad voor de Kunst met een hardere opstelling van belangenorganisaties te 

maken kreeg, maakten regering en parlement de band met deze organisaties juist 

                                                        

150 Kennedy, Nieuw Babylon in opbouw, p. 146-179; Woltjer, Recent verleden, p. 411-412.  
151 Windmuller et al., Arbeidsverhoudingen in Nederland, p. 390.  
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losser, waardoor de initiële werkwijze gehandhaafd bleef. Dit streven kwam ook op 

een ander vlak tot uitdrukking. De regering bleek namelijk niet bereid om de raad een 

omvangrijker secretariaat en meer onderzoeksmiddelen te bieden. De 

standpuntbepaling van de raadsleden behield daardoor zijn sterk ad hoc karakter. De 

Raad voor de Kunst functioneerde met andere woorden nog altijd als smaakcollege, 

dat zijn uitspraken voornamelijk op de individuele inbreng van de leden baseerde. Al 

het andere werk kon blijkbaar door de ambtenaren van het ministerie worden 

verricht. 

De werkwijze van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk werd door al 

deze ontwikkelingen nauwelijks beïnvloed. Omdat zijn leden het contact hadden 

verloren met het veld gingen de ontwikkelingen die zich daarbinnen afspeelden 

grotendeels langs hen heen. 

6.3 Eindbeeld: onopgeloste spanningen 

De Sociaal-Economische Raad besloot onder druk van de afschaffing van de 

adviesverplichting zijn werkwijze enigszins aan te passen. Het Landbouwschap werd 

opgeheven na hoogoplopende spanningen tussen boeren en een conflict tussen 

Industrie- en Voedingsbond-CNV, Voedingsbond-FNV en LTO-Nederland over lonen 

en arbeidsvoorwaarden in de tuinbouw. De Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk ging na 1980 steeds minder goed functioneren, omdat zijn leden hem in 

toenemende mate links lieten liggen. De Raad voor de Kunst werd nog altijd geplaagd 

door belangenbehartiging terwijl ook de gebrekkige onderbouwing van adviezen de 

leden een doorn in het oog bleef.  

De werkwijze van de Sociaal-Economische Raad veranderde als gevolg van de 

afschaffing van de adviesverplichting in 1995. Omdat het automatisme van de 

adviesverplichting was vervangen door een keuzemechanisme kregen 

adviesaanvragen een meer politiek karakter. De leden van de Sociaal-Economische 

Raad verbonden hieraan de conclusie dat adviezen sneller tot stand moesten komen 

en een breder draagvlak behoefden.152 Toen de raad in 2001 zijn functioneren 

evalueerde, bleek de grootste winst dan ook een toename van unanieme adviezen te 

zijn.153 De afschaffing van de adviesverplichting leidde dus tot een grotere bereidheid 

om samen te werken, ondanks het feit dat de betrokken ondernemers- en 

                                                        

152 Sociaal-Economische Raad, Advies samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1996 - 1 april 

1998, p. 8-11 en 13-16.  
153 Sociaal-Economische Raad, Werken aan draagvlak, p. 15.  
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werknemersorganisaties de kosten en baten van hun inbreng in de raad indringender 

waren gaan afwegen.  

In 2001 werd bovendien de deur opengezet naar de raadpleging en 

vertegenwoordiging van andere dan in de raad opgenomen belangen.154 De drempel 

was echter hoog. Om voor het lidmaatschap van een vaste commissie in aanmerking 

te komen moesten organisaties aan vele criteria voldoen, waarvan de toepassing in 

handen lag van de raad. Uit het in Werken aan draagvlak door de raad aangehaalde 

voorbeeld blijkt onbedoeld zijn geringe bereidheid om deze organisaties 

daadwerkelijk toe te laten. Het commissielidmaatschap van de Consumentenbod 

kwam namelijk niet tot stand op initiatief van de raad maar op verzoek van de 

regering. De raad hield met andere woorden ook na 2001 vast aan een incidentele 

raadpleging van belanghebbenden, naar eigen zeggen om een ‘herkenbare’ signatuur 

te behouden en de onderlinge samenwerking en belangenafweging niet te schaden.155  

Het Landbouwschap besloot evenals de Sociaal-Economische Raad begin 

jaren tachtig de ‘meningen van organisaties, voor zover er geen eenstemmigheid is, 

het volle pond door de afzonderlijke vermelding daarvan’ te geven.156 Ook de leden 

van het Landbouwschap wilden hun standpunten beter zichtbaar voor de 

buitenwereld wilden maken. Het Landbouwschap bracht op dat moment veel 

verdeelde adviezen uit over de aanpassing van een aantal belangrijke wetten en 

regelingen.157  

Begin jaren negentig liepen de spanningen in de landbouw weer op. Er vonden 

diverse demonstraties plaats, die zich direct of indirect tegen het Landbouwschap 

keerden. Zo drongen akkerbouwers in 1990 uit onvrede over het beleid van de 

Europese Gemeenschap het kantoor van het Landbouwschap binnen.158 In 1993 

werden niet alleen grote demonstraties gehouden tegen het ammoniakbeleid en de 

toekomstige invulling van de mestwetgeving maar voerden Zeeuwse akkerbouwers 

ook actie tegen de algemene heffing van het Landbouwschap.159 Een Drentse 

actiegroep herdacht de uitzettingen in Hollandscheveld dertig jaar tevoren. Vooral 

het door het Landbouwschap gevoerde milieu- en mestbeleid moest het evenwel 

ontgelden. Met dit beleid reageerde het Landbouwschap op de kritiek dat hij het 

                                                        

154 Sociaal-Economische Raad, Werken aan draagvlak, p. 22. Vergelijk Peet, ‘Zelfbeeld en zelfinzicht’, 

p. 242-243.  
155 Sociaal-Economische Raad, Werken aan draagvlak, p. 21 
156 LBS 124: Wijziging Reglement van orde 1982/1983. 
157 Krajenbrink, Het Landbouwschap, p. 343.  
158 LBS 95: Jaarverslag 1990, p. 6.  
159 LBS 95: Jaarverslag 1993.  
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milieuvraagstuk van zijn agenda weerde. De aanpak van dit vraagstuk leidde echter 

tot velerlei protest bij boeren, die weigerden de door het Landbouwschap 

voorgestelde oplossingen te accepteren.  

Onderzoeksbureau Rijnconsult adviseerde het Landbouwschap hierop om 

ongeorganiseerde boeren een ingang in het bestuur te bieden, onder andere door ze 

op basis van inschrijving gespreksmogelijkheden te geven. Ook bepleitte het bureau 

een meer actieve bijdrage aan de discussie met en voorlichting aan ‘die groeperingen, 

die vraagtekens plaatsen bij het huidige land- en tuinbouwbeleid’.160 Geen van deze 

aanbevelingen werd echter door het bestuur overgenomen.  

De doodsteek voor het Landbouwschap was echter de vertrouwenscrisis 

tussen LTO-Nederland en Industrie- en Voedingsbond-CNV en Voedingsbond-FNV, 

die was ontstaan naar aanleiding van vastgelopen onderhandelingen over de 

collectieve arbeidsovereenkomst in de tuinbouw. De voedingsbonden dreigden door 

middel van een tweetal ultimatums hun steun aan het Landbouwschap te onthouden. 

Omdat LTO-Nederland zich volgens de bonden ‘keihard afwijzend’ had opgesteld, 

ontviel volgens hen de vertrouwensbasis aan de institutionele samenwerking binnen 

het Landbouwschap.161 LTO-Nederland hekelde in een brief aan minister A. Melkert 

van Sociale Zaken als vanouds de ‘oneigenlijke koppeling’ tussen het voortbestaan 

van het Landbouwschap en de totstandkoming van collectieve 

arbeidsovereenkomsten.162 De situatie viel niet te redden: na 42 jaar samenwerking, 

gekenmerkt door ‘wederzijds respekt en erkenning van de volwaardigheid van ieders 

positie’ waren de bonden en de boeren nu twee ‘elkaar bevechtende partijen’ 

geworden.163  

In de werkwijze van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk traden 

geen noemenswaardige veranderingen op. Nadat zijn leden onder druk van minister 

M. Gardeniers (CDA) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk het besluit 

hadden genomen de herstructurering van het landelijk maatschappelijk werk over te 

dragen aan een onafhankelijke, door de regering ingestelde commissie, daalde de 

vergaderopkomst en -frequentie. In 1984 introduceerde de raad op de valreep 

                                                        

160 LBS 126: Het Landbouwschap, van defensieve naar offensieve belangenbehartiging, p. I-II.  
161 SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Brief van Voedingsbond FNV en 

Industrie en Voedingsbond CNV aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22 

september 1995. 
162 SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Verklaring LTO-Nederland, 22 

september 1995; Brief van LTO-Nederland aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

28 september 1995. 
163 SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980-2005: Verklaring van de voedingsbond 

F.N.V., 6 december 1995. 
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spreekrecht voor de ongeveer dertig landelijke organisaties die hij niet 

vertegenwoordigde maar wel onder zijn bereik vielen.164 Daar de raad inmiddels 

nauwelijks meer functioneerde, was deze geste van weinig betekenis. Omdat de taken 

van de raad bovendien in belangrijke mate door het secretariaat werden uitgevoerd, 

konden zij zonder veel moeite naar andere organen worden overgeheveld.  

Bij de Raad voor de Kunst hadden sommige leden nog altijd ‘vooral oog voor 

de specifieke deelbelangen waarmee zij via hun relatie met hun achterban werden 

geconfronteerd’.165 Dit werd bijvoorbeeld duidelijk toen het ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur in 1982 op het budget voor de kunsten bezuinigde. Naar 

aanleiding hiervan staakten namelijk zowel de commissie Film als de commissie 

Algemene Projekten en de commissie Theater en de bijbehorende werkgroepen hun 

werkzaamheden.166 In 1989 verminderde minister W. Brinkman van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur daarom evenals in 1997 de betrokkenheid van 

belangenorganisaties bij de rekrutering van leden.167  

Ook zwakte Brinkman de bepaling af dat de Raad voor de Kunst de bevolking 

bij de gedachtevorming over het kunstbeleid moest betrekken, met als argument dat 

de toegenomen openbaarheid de raadpleging van organisaties, groepen of personen 

overbodig maakte.168 De verkleinde raad bleek bovendien ‘nauwelijks als hoogste 

besluitvormend orgaan’ te functioneren.169 Sterker nog, de besluitvorming 

fragmenteerde als gevolg van de vele externe leden die de commissies en 

werkgroepen bevolkten. Deze commissies en werkgroepen stelden niet alleen ‘de 

afdelingen vaak voor voldongen feiten; ook de Kernraad - het dagelijks bestuur van 

de raad - wist op den duur te weinig wat zich in huis afspeelde en had moeite de 

zaken op elkaar af te stemmen’.170 De samenvoeging van Muziek en Theater en van 

Media en Letteren bleek geen succes, reden waarom de Raad voor de Kunst al in 1984 

                                                        

164 NRMW 228: De NRMW in kort bestek. Overzicht van projecten en andere activiteiten in het eerste 

half jaar van 1985.  
165 RVDK 1583: Advies aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over 

vervanging leden van de Raad voor de Kunst, 13 juli 1981 
166 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1982.  
167 Zie onder andere Projectgroep externe advisering, Tweede interimrapport projectgroep externe 

advisering, Den Haag en TK 1983-1984, 17 966, nr. 2. Vergelijk RvdK 1584: Notitie van de heer 

Honout over de Raad voor de Kunst, 7 maart 1983 
168 TK 1986-1987, 19 852, nr. 2 en 3. 
169 Raad voor de Kunst, Evaluatierapport Raad voor de Kunst, 10 november 1984, p. 17.  
170 Raad voor de Kunst, Jaarverslag 1985, Den Haag.  
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voorstelde de menings- en besluitvorming weer als vanouds binnen een groter aantal 

afdelingen te organiseren.171  

Tegelijk bleef de onderbouwing van adviezen problematisch. De raad was 

overbelast, zo werd van diverse kanten geconstateerd.172 Dit had behalve met het 

kleinere aantal raadsleden ook met de sterke toename van projectadviezen te maken. 

Door bezuinigingen was de omvang van het secretariaat tussen 1977 en 1990 

bovendien nagenoeg gelijk gebleven.173 Ook in de jaren tachtig en negentig bleef de 

raad zich daarom op het standpunt stellen dat ‘enige uitbreiding van de capaciteit van 

het secretariaat van de Raad onontkoombaar’ was om als een ‘gelijkwaardige partner’ 

van het ministerie te kunnen optreden.174  

Samenvattend was sprake van onopgeloste spanningen. De bij de Sociaal-

Economische Raad betrokken partijen bleken ook na afschaffing van de 

adviesverplichting bereid samen te werken en inhoud aan het raadswerk te geven. De 

geringe inspraak en raadpleging van belanghebbenden bleef echter een 

problematisch karakter behouden, omdat de zittende leden uiteindelijk bepaalden 

wie mochten participeren. Het Landbouwschap ging ten onder aan een 

belangenconflict, waarvan de kiem al in de jaren zeventig was gezaaid, terwijl het de 

boerenorganisaties steeds minder lukte de sterk divergerende sectorbelangen binnen 

het Landbouwschap gezaghebbend op elkaar af te stemmen. De Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk ging na 1980 als een nachtkaars uit, omdat hij steeds minder 

steun van zijn leden kreeg. De werkwijze van de Raad voor de Kunst werd nogmaals 

van belangenbehartiging gezuiverd om een deskundige oordeelsvorming te 

waarborgen. De leden beklaagden zich daarentegen evenals tevoren over de 

onzelfstandige positie van de Raad voor de Kunst. 

6.4 Conclusie 

De werkwijze van de Sociaal-Economische Raad, het Landbouwschap, de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst veranderde tussen 1945 

en 1995 van karakter. Een eerste verandering was de toename van openbaarheid. Na 

                                                        

171 Raad voor de Kunst, Evaluatierapport Raad voor de Kunst, 10 november 1984, p. 14. Vergelijk TK 
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of meer constant. 
174 RvdK 2186: De bomen en het bos. Advies over projectsubsidiering, 12 oktober 1990.  
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twee decennia van felle discussie, onenigheid en door de leden van de organen zelf 

geïnitieerde openbare vergaderingen kwam in de jaren zeventig een einde aan de 

door de regering gevoerde politiek van geheimhouding. Het kabinet-De Jong besloot 

toen namelijk tot de openbaarheid van bestuur. Met uitzondering van de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk kreeg de werkwijze van de organen hierdoor een 

democratischer karakter.  

Een tweede wijziging betrof de invloed die uitging van de veranderende 

opstelling van belangenorganisaties. De achterban kreeg vanaf eind jaren zestig meer 

invloed op de interne besluitvorming van deze organisaties, wat de 

manoeuvreerruimte van de door hen afgevaardigde leden beperkte. Bovendien 

stelden belangenorganisaties hardere eisen, een gegeven dat op gespannen voet stond 

met belangenafweging en overleg met de overheid. De werkwijze van de organen 

werd vanaf eind jaren zestig dus conflictueuzer en werd in tegenstelling tot de 

voorgaande periode gekenmerkt boycots van vergaderingen, bezettingen, ludieke 

acties en ordeverstoring, die niet zelden gebeurde door belanghebbenden die niet bij 

een van de betrokken belangenorganisaties waren aangesloten.  

Toch had niet elk orgaan hier in dezelfde mate mee te maken. De leden van de 

Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap zagen zich genoodzaakt de 

veranderde opstelling van belangenorganisaties deels te incorporeren in hun 

werkwijze. Dit gebeurde onder andere door het in de Wet op de bedrijfsorganisatie 

vastgelegde verbod op last en ruggespraak af te schaffen, achterbanprocedures tot 

integraal onderdeel van de menings- en besluitvorming te maken en het standpunt 

van individuele leden in adviezen en besluiten beter zichtbaar te maken. De menings- 

en besluitvorming van de Sociaal-Economische Raad en het Landbouwschap verwierf 

door deze ontwikkelingen ontegenzeggelijk een meer democratisch karakter, hoewel 

het belangrijk is op te merken dat de geïnstitutionaliseerde raadpleging van 

belanghebbenden zich daarbij hoofdzakelijk beperkte tot de reeds vertegenwoordigde 

groepen. De menings- en besluitvorming kreeg door dit soort aanpassingen evenwel 

een meer rigide karakter. Tevens kwam de nadruk meer op verdeeldheid te liggen. 

Ook de leden van de Raad voor de Kunst ontvingen instructies van 

belangenorganisaties. Hierdoor kwam de onafhankelijke en deskundige 

oordeelsvorming onder druk te staan. In reactie hierop maakten regering en 

parlement de band losser tussen belangenorganisaties en de leden. De werkwijze van 

de Raad voor de Kunst bleef aldus door de tijd heen tamelijk constant, waardoor er 

afgezien van de grotere openbaarheid in democratisch opzicht weinig veranderde. Dit 

gold eveneens voor de wijze waarop de raadsleden hun standpunten onderbouwden. 
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De Raad voor de Kunst drong bij de minister herhaaldelijk op meer secretariële 

ondersteuning aan. Dit stelde de raad namelijk in staat om zelfstandig kennis te 

vergaren in plaats van daarvoor afhankelijk te zijn van de departementale 

informatievoorziening. Dit verzoek werd echter nooit ingewilligd, waardoor adviezen 

overwegend op de deskundigheid van individuele raadsleden steunden. Dit stond in 

schril contrast met de werkwijze van de Sociaal-Economische Raad en het 

Landbouwschap, die niet alleen omvangrijke secretariaten bezaten maar ook ruim 

toegang hadden tot allerhande statistische gegevens.  

De werkwijze van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk vertoonde 

een afwijkende ontwikkeling. Aanvankelijk nam de raad geen standpunt in over de 

maatschappelijke vraagstukken die hij agendeerde. Dat gebeurde pas vanaf het 

moment dat hij als adviesorgaan voor de overheid ging functioneren. Door de grote 

verscheidenheid van belangen kwam de menings- en besluitvorming desondanks niet 

goed van de grond. Kenmerkend was dat de raad pas laat een openbaar karakter 

kreeg. Dit had deels met zijn privaatrechtelijke karakter te maken, waardoor hij niet 

onder de openbaarheid van bestuur viel. Maar ook zijn leden waren daar debet aan. 

Omdat zij vervreemd waren geraakt van hun achterban, klonk de roep om 

openbaarheid en inspraak nauwelijks door in de raad. Vanaf eind jaren zestig 

functioneerden de leden van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk meer als 

personen dan als afgevaardigden van belangenorganisaties waarover de achterban 

controle uitoefende.  

Spanningen en conflicten traden dus op waar de leden maatschappelijke 

tegenstellingen moesten overbruggen. Deze leden waren namelijk gevoelig voor de 

veranderingen die optraden in de wensen en voorkeuren van de achterban die zij 

vertegenwoordigden. De werkwijze werd ook verstoord waar de inbreng van 

deskundigheid en oordeelsvorming centraal stonden. Hier probeerden parlement en 

regering de initiële werkwijze te continueren door de rol van belangenbehartiging 

terug te dringen. Verandering bleef daarentegen uit waar deze beide factoren geen rol 

speelden.  
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7 CONCLUSIE 

De naoorlogse Nederlandse democratie bestond behalve uit politieke partijen en een 

gekozen parlement ook uit een omvangrijk stelsel van advies- en bedrijfsorganen, die 

maatschappelijke deelterreinen representeerden en de verantwoordelijkheid droegen 

voor het initiatief, de uitwerking, besluitvorming, uitvoering en handhaving van 

wetten. In de voorgaande hoofdstukken is geanalyseerd hoe de democratische 

aspecten van dit stelsel zich ontwikkelden. Hier verklaar ik deze ontwikkeling en geef 

ik antwoord op de vraag hoe het veranderende democratische karakter van het stelsel 

de groei, transformatie en ook ineenstorting van dat stelsel beïnvloedde. 

7.1 Veranderingspatronen 

In de periode tussen 1945 en 1995 vonden diverse voor de ontwikkeling van het 

stelsel van advies- en bedrijfsorganen belangwekkende veranderingen plaats. De 

afbakening van het veld bleef in een aantal gevallen vrijwel ongewijzigd, hoewel de 

omgrenzing daarvan ter discussie kwam te staan door de opkomst van nieuwe 

belangen en domeinvervaging ten gevolge van de uitbouw van de verzorgingsstaat. 

Dit proces van petrificatie manifesteerde zich bij uitstek bij organen als de Sociaal-

Economische Raad en het Landbouwschap, waarvan de leden elke aanpassing van de 

hand wezen. Hun werkterrein omvatte vanaf de instelling reeds een groter aantal 

groepen dan in de organen was vertegenwoordigd. 

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kunst 

vertoonden een afwijkend ontwikkelingspatroon. Het voornaamste motief om de 

afbakening van het veld te wijzigen was hier gelegen in departementsvorming en de 

ontplooiing van nieuwe beleidsinitiatieven. Kunstenaarsorganisaties keerden zich 

begin jaren zeventig tegen de instelling van een Sociaal-Culturele Raad, omdat zij de 

behartiging van kunstenaarsbelangen in eigen hand wilden houden. Het plan voor 

een Sociaal-Culturele Raad liep uiteindelijk stuk op een gebrek aan politieke steun 

voor een geïntegreerd cultuurbeleid. In 1995 vond dit plan alsnog doorgang maar 

verdween het element van groepsvertegenwoordiging uit de nieuw ingestelde Raad 

voor Cultuur. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk verbreedde in 1967 zijn 

werkterrein om te voorkomen dat de overheid een maatschappelijk domein betrad 

waarover de in de raad vertegenwoordigde groepen zeggenschap wilden hebben. Deze 

verbreding ging gepaard met de opname van nieuwe groepen, die evenwel geen 

bestuurszetels toebedeeld kregen. 
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Hoewel de overheid formeel betrokken was bij de rekrutering van leden van 

publiekrechtelijke organen, gebeurde dit in de praktijk hoofdzakelijk via coöptatie, 

een procedure die ook gangbaar was bij de privaatrechtelijke Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk. De zes landbouworganisaties die het Landbouwschap 

initieerden, trokken de rekrutering van leden al tijdens het instellingsproces naar zich 

toe. Bij de Sociaal-Economische Raad gebeurde vrijwel direct na de oprichting. 

Coöptatie ging gepaard met een proces van buitensluiting: nieuwkomers die druk 

uitoefenden om leden te benoemen, werd structureel de toegang tot de organen 

ontzegd. Bij de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk kwam een proces van 

buitensluiting op gang toen hij transformeerde van overlegorgaan van het veld tot 

adviescollege voor de overheid.  

Naar aanleiding van dit soort ontwikkelingen ontstond kritiek op de rol van 

belangenorganisaties bij de rekrutering van leden. Dit werd in toenemende mate als 

ondemocratisch beschouwd, vooral omdat grote groepen belanghebbenden 

nauwelijks invloed uitoefenden op de samenstelling van de hen vertegenwoordigende 

organen. Het parlementaire voorstel om bestuursleden van publiekrechtelijke 

bedrijfsorganen door verkiezing te selecteren, strandde in 1969 echter vanwege verzet 

van regeringszijde. De betrokkenheid van belangenorganisaties bij de Raad voor de 

Kunst werd in 1977 daarentegen verkleind. Parallel hieraan verschoof de politieke 

voorkeur van organen waarvan de leden draagvlak mobiliseerden naar organen 

waarvan de leden onafhankelijke deskundigheid inbrachten. Deze ontwikkeling 

resulteerde in 1989 in de stopzetting van overheidssubsidie aan de Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk en in 1995 in de omvorming van de Raad voor de Kunst 

in een orgaan dat louter uit onafhankelijke deskundigen bestond, een proces dat al 

eerder in gang was gezet door de selectie van meer onafhankelijke leden.  

Ook op het vlak van de taakstelling deden zich opvallende ontwikkelingen 

voor. Het Landbouwschap en de Sociaal-Economische Raad voerden nauwelijks 

regelgevende en bestuurlijke taken uit, hoewel delegatie van deze taken een 

belangrijke reden voor hun instelling was geweest. In plaats daarvan richtten zij zich 

op overleg, advies en belangenbehartiging. Omdat overleg en collectieve 

belangenbehartiging niet behoorden tot de kerntaak van deze organen, vond behalve 

taakversmalling ook doelverschuiving plaats. De Sociaal-Economische Raad was 

bijvoorbeeld aanvankelijk niet als overlegorgaan bedoeld, laat staan dat het 

Landbouwschap was ingesteld met belangenbehartiging als kerntaak. Een belangrijke 

motivatie voor doelverschuiving was de mogelijkheid om deze activiteiten te 

financieren door middel van publiekrechtelijke heffingen opgelegd aan het 
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bedrijfsleven. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk voerde op kosten van 

de overheid taken uit die vooral dienstbaar waren aan het veld terwijl de Raad voor 

de Kunst door zijn leden werd gebruikt als vehikel om kunstenaarsbelangen te 

behartigen.  

Als gevolg van deze veranderingen begon de regering zich in de jaren zeventig 

intensiever met de organen begon te bemoeien. In de jaren tachtig leidde dit tot de 

opheffing van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, omdat de regering 

institutionele belangenbehartiging niet langer wilde financieren en de taken van de 

landelijke organisaties overhevelde naar onafhankelijke instellingen. De Raad voor de 

Kunst moest zijn functioneren vierjaarlijks evalueren en werd in de jaren negentig 

met enkele andere adviescolleges samengevoegd tot de Raad voor Cultuur, die over 

meer algemene culturele vraagstukken ging adviseren. De boerenorganisaties trokken 

zich terug uit het Landbouwschap omdat zij door een fusie de belangenbehartiging nu 

zelfstandig konden financieren, wat sterk hun voorkeur had. De Sociaal-Economische 

Raad raakte in 1995 evenals alle andere adviescolleges zijn adviesverplichting kwijt, 

waardoor hij zijn vaste plek in de politieke besluitvorming verloor. De organen 

moesten zich kortom op meer algemene maatschappelijke vraagstukken richten, 

vaker verantwoording afleggen en zich voegen naar het primaat van de politiek.  

Tot slot was ook hun werkwijze aan verandering onderhevig. Deze werkwijze 

kreeg in de jaren zeventig als gevolg van maatschappelijke 

democratiseringstendensen een meer openbaar karakter maar kenmerkte zich tevens 

door een toename van spanning en conflict omdat de intensivering van 

achterbanprocedures de leden aan vooraf ingenomen standpunten bond. In de jaren 

veertig en vijftig domineerde nog de gedachte dat de leden van de organen erin 

zouden slagen de in de samenleving aanwezige belangentegenstellingen te 

overbruggen. Vanaf eind jaren zestig liepen de spanningen soms echter dermate hoog 

op dat belangenorganisaties hun leden terugtrokken en de werkzaamheden 

boycotten. Redelijk overleg gericht op consensus werd steeds vaker afgewisseld met 

harde confrontaties, ludieke acties en een politiek van lege stoelen om de eigen eisen 

kracht bij te zetten. Polarisatie heette dat.  

Dit patroon was vooral waarneembaar bij de Sociaal-Economische Raad en 

het Landbouwschap, dat midden jaren negentig zelfs aan hoog oplopende 

belangenstellingen ten onder ging. Afgezien van de grotere openbaarheid veranderde 

de werkwijze van de Raad voor de Kunst niet wezenlijk van karakter, hoewel 

vergaderingen en bijeenkomsten soms roerig verliepen. De Sociaal-Economische 

Raad en het Landbouwschap pasten daarentegen hun werkwijze aan door 
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achterbanprocedures te intensiveren, het verbod op last en ruggespraak af te schaffen 

en minderheidsstandpunten meer aandacht te geven. Op de Nationale Raad voor 

Maatschappelijk Werk hadden democratiseringstendensen nauwelijks effect. De 

regering noch de betrokken belangenorganisaties drongen hier op meer 

openbaarheid aan. Omdat deze belangenorganisaties in de jaren zeventig geen 

achterban meer hadden, ging de roep om meer inspraak bovendien aan hen voorbij, 

waardoor de raad weliswaar gevrijwaard bleef van conflicten maar tegelijk ook buiten 

de hoofdstroom van de maatschappelijke ontwikkeling kwam te staan.   

7.2 Nabijheid en distantie 

De hierboven weergegeven veranderingspatronen deden zich bij alle organen niet 

voor en ook de mate waarin ze optraden was niet overal even sterk. Tussen bepaalde 

organen en patronen valt evenwel een zekere samenhang te constateren. Processen 

als petrificatie, buitensluiting, taakversmalling en doelverschuiving deden zich vooral 

voor bij organen die nauw aan het veld waren gelieerd. Organen die daar op grotere 

afstand van stonden waren hier minder gevoelig voor. Zij kwamen daarentegen al 

snel onder meer politieke controle te staan en werden uiteindelijk opgeheven of 

omgevormd tot deskundigencolleges. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is 

dus dat we te maken hebben met verschillende typen organen. Onderscheidend voor 

deze typen organen is de verhouding die zij onderhielden tot het veld.  

Het eerste type is hoofdzakelijk van onderop tot stand gekomen, wordt 

gedomineerd door enkele gevestigde belangenorganisaties, kent een hoge mate van 

zelfstandigheid, onder andere omdat de leden over de financiering beslissen, en kan 

aldus in vele opzichten de eigen koers bepalen. De verplaatsing van taken en 

bevoegdheid diende hier vooral om draagvlak te bewerkstelligen. Van dit type vormt 

het Landbouwschap de voornaamste exponent. De nabijheid tot het veld is hier zeer 

groot. Niet voor niets was de kritiek op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie dat 

geen heldere taakafbakening bestond tussen de private organisaties en de 

publiekrechtelijke organen waarin zij zitting hadden.  

Het tweede type is van bovenaf door de staat geconstrueerd, deels tegen de 

kenmerken in van het vertegenwoordigde veld, waardoor een zwakke band tussen 

leden en belangenorganisaties bestaat, en kent een beperkt en nauw omschreven 

takenpakket, waarvan de financiering van politieke goedkeuring afhankelijk is. Dit 

orgaan kan zonder medewerking van de staat nauwelijks afwijken van het pad dat 

tijdens het instellingsproces is uitgetekend. De mobilisatie van deskundigheid staat 
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bij dit orgaan voorop. Dit type wordt belichaamd door de Raad voor de Kunst, die in 

dat opzicht als grootste tegenhanger van het Landbouwschap valt te beschouwen en 

op relatief grote afstand stond van het veld. Deze afstand, en de daarmee gepaard 

gaande van het ministerie afhankelijke positie was het voornaamste bezwaar dat 

kunstenaarsorganisaties veertig jaar lang tegen de Raad voor de Kunst inbrachten. 

De Sociaal-Economische Raad en de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk beschouw ik als mengvormen. De Sociaal-Economische Raad is als 

adviesorgaan gebonden aan de opdrachten die hij van de overheid ontvangt, terwijl 

zijn bestuurlijke en regelgevende taken een meer zelfstandig karakter hebben en zijn 

financiering via het bedrijfsleven verloopt – een erfenis uit zijn verleden als 

toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Zijn leden dienen bovendien 

niet alleen deskundigheid in te brengen maar ook draagvlak te realiseren. De afstand 

van de Sociaal-Economische Raad inneemt tot het veld is desondanks zeer gering. Hij 

presenteert zich veelbetekenend als advies- en overlegorgaan van het bedrijfsleven.  

De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk ontbeerde een 

publiekrechtelijk karakter en bevoegdheid. Dit lijkt te suggereren dat hij nauwelijks 

onder politieke controle stond en een grote mate van beleidsvrijheid had, hoewel het 

ontbreken van bevoegdheid zijn handelingsmogelijkheden wel flink beperkte. Omdat 

hij voor de uitvoering van zijn taken vrijwel geheel was aangewezen op  

overheidssubsidie, was zijn autonomie echter gering. Tegelijkertijd was de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk – juist omdat hij geen officieel representatieorgaan 

was – sterk afhankelijk van de steun van het veld. Zonder de medewerking van 

maatschappelijke organisaties kon hij zich niet tot aanspreekpunt voor het veld 

ontwikkelen. Dat de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk zijn werkterrein 

daarbij afstemde op het beleidsdomein van de overheid was illustratief voor de 

zwakke positie van zijn leden, die nooit goed greep kregen op het maatschappelijk 

werk, dat een zeer onsamenhangend karakter had. 

7.3 Mechanismen 

Drie soorten mechanismen kunnen verklaren waarom de bovenstaande 

veranderingspatronen optraden. De eerste soort mechanismen verklaart hoe extern 

gedreven ontwikkelingen doorwerkten op het functioneren van de organen.  

 Het ontstaan van deze organen valt niet te begrijpen zonder de breed gedeelde 

wens om politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden te spreiden en vanuit een 

even breed gedeeld wantrouwen tegen staatsbemoeienis met het maatschappelijk 



 238

leven. Toch blijkt de invloed van de in de historiografie genoemde extern gedreven 

ontwikkelingen verwaarloosbaar. Zo is met het aanwijzen van een corporatistische 

tijdgeest, of nog verdergaand, een diep in de vaderlandse geschiedenis verankerd 

poldermodel weinig verklaard. Immers, het stelsel van adviescolleges en 

bedrijfsorganen onderging juist opvallende veranderingen en bovendien veranderden 

niet alle instellingen op dezelfde wijze. Algemene fenomenen als het corporatisme of 

het poldermodel kunnen dergelijke variatie niet verklaren.    

Ook verzuiling en ontzuiling worden vaak genoemd als belangrijke 

voorbeelden van extern gedreven ontwikkelingen. Een veel voorkomende 

veronderstelling is dat de organen langs levensbeschouwelijke lijnen waren 

georganiseerd. Hierdoor zou ook het afnemend maatschappelijk belang van 

levensbeschouwing als dominant organisatieprincipe van invloed op hun 

samenstelling zijn geweest. Maar enkel de Nationale Raad voor Maatschappelijk 

Werk was deels langs levensbeschouwelijke lijnen georganiseerd, wat bovendien pas 

midden jaren vijftig gebeurde – ruim een halve eeuw nadat een verzuild 

organisatiepatroon ontstond. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk was 

zodoende ook het enige orgaan waar ontzuiling daadwerkelijk in doorwerkte, door de 

afschaffing van de zetelmeerderheid van de levensbeschouwelijke toporganen.  

De representativiteit van de betrokken organisaties brokkelde bij de Sociaal-

Economische Raad en het Landbouwschap wel om andere redenen af. In de 

landbouw daalde het aantal landarbeiders, wat boeren in de land- en tuinbouw 

verhoudingsgewijs een groter gewicht gaf. Dit toegenomen gewicht kan echter niet 

goed verklaren waarom het Landbouwschap in 1967 de paritaire representatie van 

boeren en landarbeiders afschafte. De paritaire representatie van boeren en 

landarbeiders in het Landbouwschap was immers niet op getalsverhouding maar op 

gelijkwaardigheid gebaseerd. Eenzelfde situatie deed zich voor rond de erosie van de 

vakbeweging. Ook dit bleek geen reden om haar lidmaatschap van de Sociaal-

Economische Raad fundamenteel ter discussie te stellen.  

Een andere veelgenoemde externe ontwikkeling die de samenstelling van de 

organen zou hebben beïnvloed, vormde de druk vanuit nieuwe sociale bewegingen 

om leden te benoemen. Ook dit gegeven werkte nauwelijks in de samenstelling van de 

organen door, omdat nieuwkomers door de zittende leden werden buitengesloten. De 

conclusie hieruit is dat organisaties waarin coöptatie de boventoon voert relatief 

ongevoelig zijn voor maatschappelijke probleemdruk.  

Tot slot verdient de overheveling van de politieke besluitvorming van het 

regeringscentrum naar andere, niet-statelijke niveaus, de aandacht. Vanaf het begin 
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van de jaren negentig is dit thema op de politieke en wetenschappelijke agenda 

gekomen onder de noemer van ‘de verplaatsing van de politiek’ en de overgang van 

‘government’ naar ‘governance’. Opvallend aan de literatuur over deze verplaatsing 

is dat daarin weinig oog lijkt te zijn voor de eerdere verplaatsing van politieke macht 

naar decentrale corporatieve advies- en overlegstructuren. Nog opvallender is 

evenwel dat de grootscheepse ontmanteling van het stelsel van adviescolleges en 

bedrijfsorganen juist het gevolg was van een diametraal tegenovergestelde 

ontwikkeling: de organen raakten geen taken en bevoegdheid kwijt omdat de 

politieke besluitvorming zich naar elders verplaatste, maar omdat regering en 

parlement daarbinnen voor zichzelf een grotere rol opeisten.   

Dat de in de historiografie genoemde externe ontwikkelingen een 

verwaarloosbare rol speelden, betekent overigens niet dat externe ontwikkelingen 

geheel terzijde zijn te schuiven. Om te beginnen was ‘democratisering’ van invloed. 

Deze algemene maatschappelijke stemming vertaalde zich in politiek opzicht onder 

andere in kritiek op de bestaande maatschappelijke en politieke instituties, met name 

op hun besloten karakter en het veelal ontbreken van inspraakmogelijkheden, 

waardoor nieuwe maatschappelijke thema’s niet op politieke agenda terecht kwamen. 

Dit leidde tot een grotere openbaarheid van publieke organen – waaronder 

adviescolleges en bedrijfsorganen – en tot meer inspraakmogelijkheden voor de 

leden van belangenorganisaties, wat bij de Sociaal-Economische Raad, het 

Landbouwschap en de Raad voor de Kunst resulteerde in ordeverstoring, boycots en 

oplopende spanningen.  

Als gevolg van ‘democratisering’ raakten vertegenwoordiger dus in 

toenemende mate gebonden aan de standpunten van hun achterban, stelden zich in 

het overleg harder op en kreeg de werkwijze van de organen een conflictueuzer 

verloop. Een veranderend maatschappelijk klimaat waarin ‘democratisering’ als eis 

wordt gesteld leidt aldus tot een versterking van belangenvertegenwoordiging, een 

afnemend gewicht van het algemeen belang en deskundigheid en grotere conflicten. 

Bij organen waar consensusvorming een centraal element vormt van de interne 

besluitvorming, vindt bovendien minder pacificatie plaats.  

Vervolgens werkte ook de ontwikkeling van de centrale overheid in de organen 

door. Departementsvorming en de ontplooiing van nieuwe beleidsinitiatieven waren 

van grote invloed op de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad voor 

de Kunst, waarvan het werkterrein de overheidstaak reflecteerde. Ook de 

totstandkoming van nieuwe wetgeving bleek van belang. Zo werd de Raad in 1995 

omgevormd tot de Raad voor Cultuur mede omdat de Wet op het specifiek 
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cultuurbeleid meer algemene culturele vraagstukken centraal stelde. Organisaties die 

sterk afhankelijk zijn van de overheid zijn kortom sterk gevoelig voor veranderingen 

in de overheidsorganisatie. 

De transformatie van het stelsel van advies- en bedrijfsorganen werd behalve door 

externe ontwikkelingen echter ook door interne ontwikkelingen gedreven. Een van 

die interne ontwikkelingen was petrificatie. Dit was het proces waarbij de leden 

ondanks maatschappelijke druk en verandering de initiële afbakening van het veld 

handhaafden. De buitensluiting van nieuwkomers vormde het middel bij uitstek om 

de eigen positie te handhaven. Dit streven beperkte zich overigens niet enkel tot de 

buitensluiting van organisaties die leden wilden benoemen. Het had tevens tot gevolg 

dat een interne machtsstrijd ontbrandde over de verdeling van zetelaantallen en de 

verhouding waarin de verschillende groepen waren vertegenwoordigd. Bij de 

Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk viel deze machtsstrijd samen met zijn 

transformatie tot officieus adviescollege.  

Dit laatste benadrukt dat organisaties belang krijgen bij het lidmaatschap 

wanneer zij uit hoofde van dat lidmaatschap publieke taken gaan vervullen. Het hier 

werkzame mechanisme is dus dat de verplaatsing van publieke taken en bevoegdheid 

tot een monopolie van gedelegeerden van maatschappelijke organisaties leidt, die 

niet bereid zijn hun lidmaatschap met andere groepen en belangen te delen. 

Taakversmalling hing samen met de grote mate van nabijheid van de leden tot 

de groepen waarvan zij de belangen behartigden. Binnen enkele organen moesten 

grote maatschappelijke belangentegenstellingen worden overbrugd, wat betekende 

dat de leden concessies moesten doen. Hiernaast concurreerden lidorganisaties vaak 

om de gunst van dezelfde groep belanghebbenden, reden waarom zij niet graag bij 

hun achterban impopulaire beslissingen namen. Aan de behandeling van serieuze 

maatschappelijke vraagstukken kwamen zij hierdoor nauwelijks toe. Dit gebeurde 

uitsluitend onder druk van de publieke opinie of de overheid, die belanghebbenden 

dwongen over ingrijpende beleidswijzigingen of stelselhervormingen te adviseren, 

wat vervolgens leidde tot een vertraging van de politieke besluitvorming. Hier is de 

slotsom dat organen waarvan de leden zijn gerekruteerd uit belangenorganisaties 

grote moeite hebben met de uitvoering van taken die indruisen tegen de 

ogenblikkelijke belangen van de achterban van deze leden. 

Dit mechanisme maakt ook min of meer duidelijk waarom doelverschuiving 

plaatsvond. Door doelverschuiving konden de organen namelijk aan deze 

ogenblikkelijke belangen beter tegemoet komen. Regelgeving en bestuur vereisten 

een van het veld onafhankelijke opstelling. Overleg, advies en zeker 
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belangenbehartiging waren taken die de leden in de gelegenheid stelden de wensen 

en voorkeuren van het veld te volgen. Deze heroriëntatie had tot gevolg dat de 

organen transformeerden van een additioneel sturingsarrangement in dienst van het 

algemeen belang tot een instrument in handen van de lidorganisaties om de belangen 

van het veld te bevorderen. Organen waarvan de leden zijn gerekruteerd uit 

belangenorganisaties richten zich dus op taken die het groepsbelang vooropstellen.  

Een derde set van mechanismen duidt langer lopende veranderingsprocessen. 

Kenmerkend aan deze mechanismen is het element van terugkoppeling. In 

tegenstelling tot de bovenstaande twee typen mechanismen, die handelen over de 

doorwerking van interne en externe factoren op de ontwikkeling van de organen, gaat 

het hier om mechanismen die verklaren hoe de door deze beide mechanismen in gang 

gezette veranderingen zelf weer tot aanpassingen leidden. Ik onderscheid er twee.  

De ontwikkeling van het stelsel valt om te beginnen te verklaren door 

verschuivende opvattingen over de rol van regering en parlement in het politieke 

besluitvormingsproces. Door de verplaatsing van publieke taken en bevoegdheid 

waren de regering en bovenal het parlement op afstand komen te staan. In reactie 

hierop kwam vanaf de jaren zeventig een politieke discussie over controleverlies op 

gang. Verplaatsing was echter in belangrijke mate ingegeven door het argument dat 

de staat geen al te directe bemoeienis met het maatschappelijk leven behoorde te 

hebben. Tijdens de groei van het stelsel speelde dus een afkeer van 

overheidsbemoeiing een grote rol. Bij de ontmanteling van het stelsel was 

controleverlies daarentegen een invloedrijk argument. Een dialectiek van 

controleverlies en bedilzucht verklaart met andere woorden waarom regering en 

parlement eerst taken en bevoegdheid overdroegen en later weer naar zich 

toetrokken, met als gevolg de grootscheepse ontmanteling van het stelsel van organen 

dat deze taken uitvoerde.  

Deze omslag ging tevens gepaard met een verandering van opvatting over de 

functie die buitenparlementaire organen moesten vervullen. De instelling van deze 

organen valt te begrijpen als een poging het draagvlak voor politieke besluiten te 

verbreden, wat gebeurde door hun leden uit belangengroepen te rekruteren. Maar 

deze vertegenwoordigers slaagden er lang niet altijd in om uit te stijgen boven de 

door hen gerepresenteerde deelbelangen. Door deskundigen binnen de organen een 

grotere rol te geven, taken over te hevelen naar deskundigencolleges of nieuwe van 

het veld onafhankelijke instellingen op te richten, werd dit probleem doorbroken. Als 

gevolg hiervan nam de legitimiteit bij het veld evenwel af.  
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Achter deze wisselwerking tussen draagvlak en deskundigheid ging tevens een 

spanning schuil tussen de behartiging van het algemeen belang en van deelbelangen. 

In de jaren veertig en vijftig deed zich de vraag voor of belangenvertegenwoordigers 

bij de taakuitoefening het groepsbelang of de belangen van het Nederlandse volk 

voorop moesten stellen, waarbij het laatste de voorkeur kreeg. Vanaf de jaren 

zeventig won de opvatting veld dat de rekrutering van onafhankelijke deskundigen 

een betere waarborg was om een overheersing door deelbelangen te voorkomen. Van 

het veld onafhankelijke deskundigen brachten ook een tweede voordeel met zich mee, 

namelijk dat zij sneller tot besluiten konden komen. Een belangrijk argument tegen 

vertegenwoordigers van belangengroeperingen was namelijk de trage en soms zelfs 

stagnerende besluitvorming. De groei, ontwikkeling en ontmanteling van het stelsel 

van advies- en bedrijfsorganen valt daarom tevens te verklaren door een dialectiek 

van draagvlak en deskundigheid.  

7.4 Democratie 

Het veranderende democratische karakter van het stelsel van advies- en 

bedrijfsorganen was van grote invloed op de groei, transformatie en ook 

ontmanteling van dat stelsel. De groei van het stelsel ging met hoge verwachtingen 

gepaard over het vermogen van functionele vertegenwoordigende organen om 

publieke taken uit te voeren. De instelling van deze organen bleek evenwel een lastige 

opgave. Het was geen uitgemaakte zaak wie deskundig of representatief waren. Dit 

laatste had onder andere te maken met het gegeven dat het werkterrein van de 

organen omvattender was dan het veld waarop de betrokken belangenorganisaties 

actief waren. Ook was onduidelijk welke taken en bevoegdheden zich leenden om 

naar dit soort instellingen te worden verplaatst.   

Het stelsel kende bovendien vanaf het begin af aan ondemocratische 

elementen. Zo vond van aanvang af buitensluiting plaats. Ook was de effectieve 

participatie van belanghebbenden zeer gering. Zij werden niet of nauwelijks 

geraadpleegd, hadden geen inspraak en oefenden maar zeer beperkt invloed op de 

rekrutering van leden uit. De benoeming van leden gebeurde meestal op basis van de 

aanwijzing van leden door representatief geachte belangenorganisaties, en maar 

zelden door competitieve selectie. Daar kwam bij dat het besloten karakter van de 

organen het lastig maakte om inzicht te krijgen in hun werkwijze. Omdat een 

criterium als effectieve participatie in de loop van de tijd een groter belang werd 

toegekend, werd dit soort tekortkomingen gaandeweg steeds problematischer.   
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Omdat de behartiging van deelbelangen de boventoon ging voeren, de leden 

van de organen een groot aantal taken verwaarloosden en nieuwe groepen en 

belangen structureel het lidmaatschap werd geweigerd, werden de hoge 

verwachtingen over het democratisch functioneren van het stelsel slechts gedeeltelijk 

bewaarheid. Sommige groepen vonden dat hun stem te weinig doorklonk in de 

interne besluitvorming van de organen. Het nationale parlement en de regering 

waren daarentegen van mening dat functionele organen onvoldoende aandacht 

besteedden aan meer algemene vraagstukken. Een veelgehoorde de kritiek was dat de 

organen zich met futiele zaken bezighielden. Tegengestelde belangen maakten de 

advisering over de beleidsvoornemens die de regering voorlegde bovendien tot een 

tijdrovende kwestie.  

Maar er vonden ook ontwikkelingen plaats die tot een meer democratisch 

karakter leidden. Zo kreeg de werkwijze van de organen rond 1970 een meer 

openbaar karakter. Doordat belangenorganisaties een grotere rol gingen spelen bij de 

interne raadplegingprocedures, nam ook de mogelijkheid van inspraak toe. De 

rekrutering van leden werd in sommige gevallen opengesteld voor een groter aantal 

belanghebbenden. Deze democratisering was echter voornamelijk het resultaat van 

extern gedreven ontwikkelingen: de zittende leden namen daartoe niet het initiatief.  

 Dit soort ontwikkelingen was uiteindelijk aanleiding het stelsel grotendeels te 

ontmantelen en de overgebleven organen onder verscherpt politiek toezicht te 

plaatsen, belangenbehartigers daar zoveel mogelijk uit te weren, en hun taak en 

bevoegdheid aan banden te leggen. Hoewel daarbij tevens bezuinigingsvoornemens 

en veranderende partijpolitieke verhoudingen een rol speelden, was van 

doorslaggevende betekenis dat een omslag plaatsvond in het denken over 

democratische representatie. Er was geen steun meer voor het idee dat functionele  

vertegenwoordigende organen, met een grote rol voor belangengroepen, zelfstandig 

publieke taken konden uitvoeren. Zij bleken uiteindelijk niet democratisch genoeg.   
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SUMMARY 

This book deals with the rise and decline of the system of unelected representative 

institutions that accompanied post-war democracy in the Netherlands. After World 

War II the number of these unelected representative institutions grew spectacularly. 

In less than thirty years their number rose from a few dozen to several hundreds. A 

wide variety of new advisory councils was founded. In addition, socio-economic 

boards became embedded in the Wet op de bedrijfsorganisatie. However, during the 

seventies, the number of unelected represented institutions started to decrease, a 

process that continued throughout the eighties. Halfway the nineties a radical 

reorganization took place, decimating the number of advisory councils and corporate 

boards. Instead of being self-governed they were now closely scrutinized by 

parliament. 

 The central question dealt with here is: how to account for this remarkable 

change in the scope and nature of the system of councils and boards? The literature 

on unelected representative institutions is predominantly commemorative and 

descriptive and treats them in isolation of one another. The development of the 

system as a whole does not get much attention. Several accounts on post-war social 

and political themes and transformations pay attention to it however. In these 

accounts, the rise and decline of the system of unelected representative bodies is 

associated with a deep-rooted practice of consensus building, the 

compartmentalisation of Dutch society, the institutionalisation of corporatist 

arrangements, the emergence of new social movements and the dislocation of politics 

from 1980 and onwards.    

 As these accounts turn out to be problematic, this study focuses on the 

democratic character of the system of unelected representative bodies. The main 

argument is that the development of this character is crucial to the understanding of 

the rise and decline of this system. Moreover, whereas traditional historiography 

deals mainly with the influence of external variables on the system, here the 

emphasis is on the development of the system itself, and how this development 

influenced its course during the post-war era.  

 Chapter 1 introduces the central approach and a framework for analysing the 

democratic character of unelected representative bodies, based on the criteria of a 

democratic political order as identified by R.A. Dahl. The framework encompasses 

the constitution of the domains represented by unelected bodies; the recruitment of 

their members; the tasks they fulfilled; and their internal decision-making process. 

To gain insight in the rise and decline of the system of unelected representative 
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bodies a comparative method is followed. To overcome a purely descriptive approach, 

common in much historical research, and yet prevent overgeneralization, three types 

of ‘mechanisms’ are identified, meant to explain patterns of change in time.   

 Chapter 2 presents the cases used to analyse how the democratic character of 

the system of unelected representative bodies developed. These cases are the Sociaal-

Economische Raad (1950), the Landbouwschap (1954 - 1995), the Nationale Raad 

voor Maatschappelijk Werk (1946 - 1989) and the Raad voor de Kunst (1955 - 1995). 

A short institutional biography is given of each of these four cases. Also the wider 

background is treated, by explaining the main lines along which the system of 

unelected representative bodies as a whole developed.  

 Chapter 3 elaborates on the domains each of the cases represented, such as 

the arts and the socioeconomic field. It shows that the represented domains were 

either constituted from above by the state or from below by interest groups. The 

involvement of interest groups led to the exclusion of rivals and, later on, to 

petrifaction, with the composition of unelected bodies remaining the same despite 

fundamental social changes. This happened in case of the Sociaal-Economische Raad 

and the Landbouwschap.  Alternatively, the domains represented by the Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk and the Raad voor de Kunst changed as a result of 

legal amendments and policy initiatives.       

 Chapter 4 highlights how members were recruited, by analyzing the selection 

procedures used, the overall composition and the qualities the members ought to 

represent or possess. In general, experts were appointed by the government while 

representatives were delegated by interest groups. Members delegated by interest 

groups managed to exclude a large number of newcomers, as demonstrated by the 

Sociaal-Economische Raad and the Landbouwschap. This resulted in a fierce 

critique of the involvement of interest groups in member recruitment. In 1969 the 

Cabinet-De Jong refused nevertheless to implement a parliamentary proposal, meant 

to introduce general elections for the recruitment of the members of corporate 

boards. Conversely, in 1989 minister W. Brinkman (CDA) abolished the Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Werk and replaced it by an independent research 

organization. Meanwhile the Raad voor de Kunst was being transformed into a 

council of independent experts, appointed directly by the government, instead of 

involving professional organizations – the usual procedure. In 1995 this became the 

dominant way of recruiting members.  

Chapter 5 deals with the tasks, responsibilities and financial means of 

unelected represented bodies. The Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk and 

the Raad voor de Kunst had limited tasks and responsibilities and were financed by 
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central government. Institutions like the Sociaal-Economische Raad and the 

Landbouwschap were assigned much broader tasks, for instance the regulation of 

social, technical and economic issues, and could finance their own activities by taxing 

businesses. This chapter illustrates that regardless of their initial task, most 

institutions turned to interest articulation, consultation and advice. Besides a 

narrowing of responsibilities, a process of function creep was observable also. The 

members delegated by interest organizations developed other activities than the 

institutions were assigned to carry out. In reaction to these kinds of changes a new 

political discourse emerged, stressing the delegation of public responsibilities to 

independent experts instead of to delegates of interest groups. A separation of policy 

advice and consultation was being argued, as was a ‘re-establishment’ of the so called 

‘primacy of politics’, e.g. of parliamentary decision-making.   

The internal decision-making process acquired a more democratic character, 

as chapter 6 shows, because both its openness to the public and opportunities for 

participation increased. However, starting from the mid-sixties, conflicts of interest 

intensified, a reason why the internal deliberation and decision making hampered or 

even stagnated for some months. This caused problems in case of internal decision-

making processes aimed at consensus-building, because the members involved 

needed societal support. In case of the Raad voor de Kunst the conflicting members 

could be replaced by independent experts, which happened in the nineties. Yet the 

Landbouwschap was abolished by its members, because they were not willing to 

cooperate anymore.  

Chapter 7 recapitulates the main findings, defines mechanisms to explain why 

certain changes occurred, and presents conclusions. The development of unelected 

representative bodies followed two more or less separate paths. One category of 

bodies remained largely unaffected by social pressures and was influenced mainly by 

internal processes aiming to consolidate the position of insiders. The Sociaal-

Economische Raad and the Landbouwschap epitomize this category. The other 

category transformed in accordance with political initiative or administrative 

changes. These bodies were the first to be abolished or transformed into assemblies 

of experts, intensively controlled by the state. This happened to the Raad voor de 

Kunst and the Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. External factors such as 

the pillarization of society, corporatist ideas or the emergence of new social 

movements were of very little importance, with most changes being influenced either 

by internal developments such as function creep and petrification, or by 

governmental action such as amendments, law-making, reorganization and 

budgeting.  
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In the long run the unintended development of the system of unelected 

representative bodies led to a new set of ideas about the delegation of public 

responsibility. These ideas differed from those that circulated during the rise of the 

system of unelected bodies. A dialectics of loss of control and interference makes 

clear why the state delegated public responsibility first but withdrew it later, causing 

the system to decline. A dialectics of expertise and social support explains why its 

composition changed. By recruiting members from interest groups, the government 

tried to enhance social support for political decisions. The introduction of experts 

helped to overcome the shortcomings these members exposed but weakened links 

with society. So the rise and decline of the system of unelected representative 

institutions that accompanied post-war democracy in the Netherlands should be 

interpreted as a consequence of how alternative democratic practices, based on 

functional representation, failed to realise their potential.    
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BRONNEN EN LITERATUUR 

Archieven 

Nationaal Archief, Den Haag, Sociaal Economische Raad [SER], 1947-1989, 

nummer toegang 2.06.064, inventarisnummers: 

 

128 - 131  Notulen 1950 - 1979 

134  Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met  

  betrekking tot de samenstelling van de Raad, 1950 - 1979  

135 - 138 Stukken betreffende het dagelijks bestuur, 1950 - 1979  

144 - 146 Stukken betreffende de commissie taak, samenstelling en werkwijze 

  Raad, 1973 - 1979 

164  Stukken betreffende de behandeling van  aangelegenheden met  

  betrekking tot het opstellen en publiceren van adviezen alsmede tot 

  openbaarheid van vergaderingen, 1950 - 1979 

521 - 534 Organisatiecommissie, 1950 - 1979 

819 - 825 Landbouw [Landbouwschap] 

1260 - 1261 Jaarverslagen 1950 - 1979   

1310 - 1328 Raadsstukken [vergaderstukken van de SER], 1951 - 1979 

 

Archief Sociaal Economische Raad, Den Haag:  

 

SER/A/Adviezen/Adviesbeleid 1980 - 1987 

SER/B/BS Landbouw/Algemeen/Correspondentie 1980 - 2005 

SER/D/Dagelijks Bestuur/Presidiumoverleg 1980 - 1989 

SER/S/Samenstelling 1980 - 1982 

SER/S/Samenstelling 1982 - 1984 

SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1992 

SER/S/Algemeen/Representativiteit en effectiviteit van de SER 1993 

 

LBS 1 - 13  Vergaderstukken [verslag] van het Bestuur van het  

   Landbouwschap, 1954 - 2001 

LBS 14 - 18  Vergaderstukken [agenda's] van het Bestuur van het  

   Landbouwschap, 1954 - 2001 

LBS 88 - 95  Jaarverslagen 
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LBS 112 - 123  Oprichtingsstukken 

LBS 124 - 148   Dossiers 

LBS 149 - 156  Rapporten en discussienota's 

 

Nationaal Archief, Den Haag, Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1899 - 

1989, nummer toegang 2.19.099, inventarisnummers: 

 

51  Departementale taakindeling 

89  Jaarverslagen NRMW 

121  NRMW - Reorganisatie/Structuurwijziging m.b.t. Landelijk Contact 

  Maatsch. Opbouwwerk 

124  NRMW - Statuten 

131 - 133 Onderzoek Functioneren Landelijke Organisaties 

134  Onderzoek/Herstructurering Landelijke Organisaties 

145  Openbaarheid van vergaderingen 

211  Structuuronderzoek/Analyse van het maatsch. werk in Nederland  

212  Subsidie NRMW door Ministerie WVC 

228  Werkplan/Werkprogramma NRMW 

254  Nederlandse Vereniging voor Armenzorg/Nederlandse Vereniging 

  voor Maatschappelijk Werk, Algemene Ledenvergaderingen 1941 - 

  1956    

255  Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, vergaderingen 

  Algemeen Bestuur, 1947 – 1956  

256  Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, vergaderstukken 

  Dagelijks Bestuur, 1947 - 1951 

312  Vergaderstukken 1987 - 1988 

401  Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 

  Weldadigheid te Amsterdam 

438  Oud archief van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 

  Weldadigheid, 1899 - 1946  

 

Nationaal Archief, Den Haag, Afdeling Kunsten en taakvoorgangers van het 

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de periode 1945-1965, 

nummer toegang 2.14.69, inventarisnummers: 

 

502 - 519 (Voorlopige) Raad voor de Kunst, 1946 - 1965 



 251

 

Archief Raad voor Cultuur, Den Haag, Raad voor de Kunst, 1956 - 1995, 

inventarisnummers: 

 

1562  Advisering aan de minister van Cultuur betreffende de herziening van 

  de Algemene Maatregel van Bestuur betreffende de samenstelling van 

  de Raad voor de Kunst, 1960 - 1962 

1563  Stukken betreffende een zelfonderzoek van de Raad voor de Kunst 

  naar haar werkwijze en haar positie, 1962 - 1968 

1577 - 1580 Stukken betreffende het reorganiseren van de Raad voor de Kunst en 

  het voorbereiden van de herziening van de Wet op de Raad voor de 

  Kunst, 1968 - 1977  

1581  Stukken betreffende het houden van hoorzittingen in Nijmegen,  

  Amsterdam, Zwolle en Rotterdam over de reorganisatie van de Raad 

  voor de Kunst naar aanleiding van kritieken op het kunstbeleid, 1969 - 

  1970   

1582 - 1592 Agenda's, vergaderstukken, notulen van vergaderingen van de  

  Adviescommissie benoeming leden van de Raad voor de Kunst,  

  alsmede de adviezen aan de minister van Cultuur over de   

  samenstelling van de Raad, 1978 - 1995  

1595 - 1600 Plenaire vergaderingen van de Raad, 1964 - 1976  

1668  Advisering aan de minister van Cultuur betreffende het geheimhouden 

  en het openbaar maken van adviezen van de Raad voor de Kunst, 1956 

  - 1962 

1670  Advisering aan de minister van Cultuur betreffende de taak, de positie 

  en de werkwijze van de Raad voor de Kunst, 1961 - 1963  

2186   Advisering aan de minister van Cultuur betreffende het wijzigen van 

  het beleid ten aanzien van de microsubsidiëring, 1990 
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