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Monumenten van Beleid

M

onumenten van Beleid laat zien hoe topambtenaren, politici en sociale wetenschappers vanaf de wederopbouw tot de opkomst van Pim Fortuyn gezamenlijk het
rijksoverheidsbeleid ontwikkelden. De grote veranderingen in de Nederlandse
verzorgingsstaat worden aan de hand van ideaaltypes van beleid op het gebied van landbouw, ontwikkelingssamenwerking, gevangenenzorg en milieubeleid geduid. Gebaseerd
op omvangrijk archiefonderzoek biedt deze studie een inkijk in de besloten burelen van de
overheid en de achterkamertjes van de politiek. Zo wordt duidelijk hoe tijdens de wederopbouw boerenorganisaties met behulp van economische modellen koehandel met de melkprijs
bedreven. We zien ook hoe ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking in hun poging het
jongerenprotest buiten het departement te houden het lid op de neus kregen, waarom gevangenissen in de jaren zeventig geen tralies kregen en het milieubeleid in de jaren tachtig
werd geïnspireerd door managementgoeroes. Deze vier casestudies leggen de tijdgebonden
en ideologische context van het beleid bloot.
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Inleiding

Policymakers are heirs before they are choosers.
(Richard Rose en Phillip Davies, 1994)

Monumenten van beleid, 1945-2002
‘Dat waren monumenten van beleid. Iedereen kon hun namen noemen’, zo keek oud-minister van Landbouw Gerrit Braks (cda 1980-1981, 1982-1990) wat melancholisch terug op
het landbouwbeleid van na de Tweede Wereldoorlog dat tijdens zijn periode razendsnel veranderde. ‘De ambtenarij was invloedrijk en met de sector verbonden. Die wisten wel waar
Abraham de mosterd haalde want ze volgden de politiek tot in de haarvaten. En het waren geziene personen.’1 Dat was in 1995 wel anders. Het ministerie van Landbouw werd gezien als
het ‘laatste stalinistische bolwerk van Nederland’ en het Landbouwschap, het product van
de verzuiling en wederopbouw waarin de verzuilde boerenbonden en agrarische vakbonden
geruisloos samenwerkten en het landbouwbeleid van de rijksoverheid mede bepaalden,
werd na een fikse ruzie tussen werkgevers en werknemers ontmanteld zonder dat iemand
in Den Haag er een traan om liet. De manier waarop het beleid van de rijksoverheid werd gemaakt, was fundamenteel veranderd. Over deze veranderingen gaat dit boek.
De geschiedenis van het Nederlandse naoorlogse overheidsbeleid is grotendeels onontgonnen terrein. Met dit boek wordt voor het eerst een beeld geschetst van het ontstaan en de
belangrijkste veranderingen van het Nederlandse overheidsbeleid in de periode 1945-2002.
Omdat het onmogelijk is om alle facetten of zelfs maar alle ministeries van het snel uitdijende naoorlogse staatsapparaat te omvatten, is er gekozen voor een viertal ‘monumenten van
beleid’ die representatief zijn voor hun periode: landbouw in de jaren vijftig, ontwikkelingssamenwerking in de jaren zestig, het gevangeniswezen in de jaren zeventig, milieubeleid in
de jaren tachtig, en een vergelijking van alle vier de casussen in de jaren negentig. Deze casussen geven vat op de drie ideaaltypen in het naoorlogse overheidsbeleid – economische
planning, welzijnsplanning en management als beleid – die uit de literatuur zijn afgeleid.2
Landbouw is gekozen als casus omdat op geen ander terrein de technocratisering van
het bestuur en de modelmatige aanpak van beleid meer omarmd werd dan op het platteland, terwijl ook nergens de voor de verzuiling zo typerende verstrengeling van functies
groter was. Ontwikkelingssamenwerking is een goede keuze voor de jaren zestig, omdat
dit beleidsterrein als geen ander de overgang toont van economische planning naar welzijnsplanning en laat zien hoe jongerenprotesten en de roep om democratisering en inspraak grote invloed kregen op de vermaatschappelijking van beleid. Het gevangeniswezen
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is als casus genomen voor de jaren zeventig omdat hier het welzijnsideaal volledig omarmd
werd, terwijl het beleid daarna razendsnel moest worden aangepast aan de nieuwe eisen
van ‘law and order’ en de bezuinigingen van de jaren tachtig. De keuze voor milieubeleid als
casus voor de jaren tachtig werd bepaald doordat dit beleidsterrein zich in de jaren zeventig ontwikkelde volgens de logica van integrale (welzijns)planning, maar in de jaren tachtig diametraal veranderde tot hét schoolvoorbeeld van beleid dat via managementinzichten
ontworpen werd. Voor de jaren negentig worden de vier beleidsterreinen met elkaar vergeleken en blijkt dat ze alle beïnvloed worden door de inzichten van het neoliberale New
Public Management.
De casussen worden ingebed in de (internationale) ontwikkelingen op andere beleidsterreinen, de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en maatschappij en in de ontwikkelingen in de sociale wetenschappen met bijzondere aandacht voor bestuurskunde en
organisatiewetenschappen. Zodoende ontstaat er een beeld dat de casussen overstijgt en
inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen de gehele rijksoverheid.
Bovendien geven de casussen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de denkwereld
van de beleidsmakers, iets wat met een meta-analyse vrijwel onmogelijk is te bereiken.
Zo krijgen we een kijkje in de keuken van de rijksoverheid. Daarvan is wel gesuggereerd
dat het ons meteen de eetlust zou ontnemen: ‘Wetten zijn als worstjes, je kunt maar beter niet weten hoe ze gemaakt worden.’ Met deze aan Bismarck toegeschreven quote probeerde minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner in 2011 bij journalisten begrip
te kweken voor de noodzaak van beslotenheid bij de voorbereiding van overheidsbeleid,
omdat het hierbij ging om het afwegen van belangen, onderhandelen, oplossen van conflicten en het sluiten van compromissen. Allemaal aspecten die volgens Donner niet waren
gebaat bij openbaarheid. Dit zou ten koste gaan van de ‘beleidsintimiteit’; de mogelijkheid
om ongestoord nieuwe bestuurlijke ideeën te verkennen.3 Deze opvatting kwam de minister op nogal wat kritiek te staan van journalisten en de nationale ombudsman, terwijl ook
oud-topambtenaar en hoogleraar staats- en bestuursrecht Jit Peters juist pleitte voor meer
openbaarheid als check op de ambtelijke macht.4
Historisch onderzoek is één van de weinige middelen om inzicht te krijgen in de besluitvorming en de totstandkoming van beleid. Onsmakelijke taferelen levert dat in dit boek niet
op. Wel een fascinerend inzicht in hoe de rijksoverheid dagelijks werkt aan de omzetting
van maatschappelijke thema’s en politieke vragen in beleid. Nadrukkelijk wordt ingegaan
op de rol die personen, vaak topambtenaren, spelen in dit proces en hoe zij zich verhouden
tot de grote politieke trends en veranderende inzichten en mogelijkheden van de moderne
wetenschap. Zo wordt de rol van het individu geplaatst binnen de veranderingen in het politieke systeem en de samenleving en kunnen we, in de woorden van de socioloog Bruno
Latour, ‘catch up with their often wild innovations in order to learn from them what the collective existence has become in their hands’.5
Dit levert een ander beeld op dan het vaak aangehaalde beeld van een sir Humphrey
Appleby, de cynische, manipulatieve en aalgladde topambtenaar uit de bbc-serie Yes (Prime)
Minister uit de jaren tachtig.6 Dat betekent niet dat Nederland niet beschikte over dominante
topambtenaren na de Tweede Wereldoorlog; we ontmoeten er in elk hoofdstuk tenminste
één.7 Maar zij maakten het beleid niet alleen, sommige ministers waren minstens even do-
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minant en Kamerleden kunnen eveneens grote invloed hebben op de vormgeving van beleid. Beleid wordt daarnaast niet gemaakt in ivoren torens; veranderingen in de (sociale)
wetenschappen hebben grote invloed op de tijdgebonden overtuiging wat goed of rationeel
beleid is. Daarnaast is de invloed van maatschappelijke organisaties niet te onderschatten
noch te negeren, of ze nu vertegenwoordigd zijn als geïnstitutionaliseerde goed geoutilleerde standsorganisaties, of bestaan uit een losse verzameling jongeren die zich verenigen
rond een issue. Pogingen van ambtenaren om de belangenorganisaties op een zijspoor te
dirigeren lopen regelmatig catastrofaal af. Dat relativeert de bespiegelingen over de ambtenaren als ‘vierde macht’ in onze democratie. Als dit boek iets laat zien, is het dat overheidsbeleid, ondanks soms verwoede pogingen van ambtenaren en pressiegroepen, nooit ontkomt aan de invloeden van de tijdgeest, de publieke opinie en de veranderende context.
Daardoor is beleid ook nooit objectief rationeel, maar verandert al naar gelang de voorkeuren van de tijd.
Die opmerking is even waar voor de veranderingen binnen de wetenschap. Daarom worden hieronder eerst de historiografie van de politieke en bestuursgeschiedenis geschetst en
wordt uitgelegd hoe dit boek zich verhoudt tot de bestuurskunde.

De geschiedenis van politieke cultuur
‘Ik verzucht zoo dikwijls: leert het groote publiek de geschiedenis der beschaving toch
eigenlijk niet het best uit een goed gebouwde politieke geschiedenis?’ Met deze woorden
uit een brief van de beroemde historicus Johan Huizinga aan zijn al even getalenteerde leerling en collega Jan Romein uit 1925 menen de samenstellers van een boek over tien eeuwen
Nederlandse geschiedenis voldoende verantwoording te hebben gegeven voor hun keuze
om de geschiedenis vooral vanuit een politiek oogpunt te benaderen.8 Het gebruik van het
citaat maakt duidelijk dat politieke geschiedenis weer een vanzelfsprekende plaats in de
voorhoede van de geschiedschrijving heeft bereikt en als onderzoeksveld de laatste drie decennia enorm van karakter veranderd is.
De belangrijkste reden voor deze verandering is de ontdekking van het concept ‘politieke
cultuur’ door historici aan het eind van de jaren tachtig.9 Alhoewel het concept lastig is vast
te pinnen (die pogingen zijn wel omschreven als ‘like nailing jelly to the wall’), is de inhoud
van het begrip wel in grote lijnen duidelijk.10 De klassieke onderzoeksgebieden van politieke
geschiedenis, de partijen, het parlement en de ‘grote politieke persoonlijkheden’ bleven
deel van het onderzoeksgebied van de politieke geschiedenis, maar de nadruk ligt nu meer
op het maatschappelijke en culturele optreden van deze instituties. ‘De studie van politieke
cultuur onderzoekt enerzijds de (in)formele regels van gevestigde politiek – en laat dus zien
hoe instituties in de praktijk functioneren of als het ware gedefinieerd worden – en anderzijds de strijd over de grenzen van wat politiek mag heten in een bepaalde periode (met veel
aandacht voor de publieke kant van politiek).’11
Als gevolg van deze wisseling besteden historici sindsdien veel aandacht aan de ‘zachte kant van de politiek’ door de rol van symbolen en tradities, gebruiken, politieke stijlen,
discoursen en ideologieën te bestuderen. De nadruk op het culturele maar vooral het tali-
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ge aspect laat de invloed zien van de ‘linguistic turn’ en ‘cultural turn’ in de geschiedschrijving.12 Hierin was met name de Cambridge School met historici als John Pocock en Quentin Skinner belangrijk.13 Zij lieten zien hoe nieuwe vormen van tijdgebonden politieke taal
aanzetten tot inhoudelijke verandering van de politiek.14 Wanneer een nieuw politiek discours dominant wordt, zal dit leiden tot verandering van de manier waarop politiek wordt
bedreven.15 Niet voor niets stelde de geschiedfilosoof Frank Ankersmit dat stijl en inhoud
communicerende vaten waren: ‘political content and new issues on the political agenda
were, in point of fact, a spin-off from changes in political style’.16
De benadering van de geschiedenis van de politieke cultuur heeft drie sterke punten.
Ze verruimt allereerst de blik op politiek. Ten tweede maakt ze inventarisatie gemakkelijk
doordat de geschiedenis kan worden opgevat als elkaar afwisselende stijlperiodes, waardoor leiders, de vorm van politiek en de grote maatschappelijke vraagstukken van die periode duidelijk herkenbaar worden. Ten derde maakt de benadering duidelijk dat stijl en
inhoud niet van elkaar te scheiden zijn. Daarom vertellen stijlperiodes ook veel over de inhoud, of de idealen van de politiek, en over de democratie.
Het eerste sterke punt van deze benadering is dat ze verheldert waar politiek zich afspeelt. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat politiek zich ook vaak op plaatsen
buiten de klassieke politieke arena van parlement en regering afspeelt. Bovendien bleken
de hervormingen die deze spelers doorvoerden en die ogenschijnlijk apolitiek leken, in de
praktijk heel politiek te zijn. Daarnaast maakte de benadering duidelijk dat politiek niet alleen maar het geschreven of gesproken woord inhoudt, maar ook naar voren komt in gebruiken, rituelen en stijlen.17
Het tweede sterke punt van de benadering van de geschiedenis van de politieke cultuur
is het inzicht dat de geschiedenis gekenmerkt wordt door elkaar opvolgende tijdperken van
politieke culturen. Henk te Velde maakte met zijn boek Stijlen van leiderschap duidelijk dat
‘er een verband tussen politieke persoonlijkheid en politieke periode [is]’. ‘Iedere periode
biedt ruimte voor een beperkt palet aan leiderskwaliteiten en omgekeerd boetseert de leider weer het beeld van de ideale politicus van zijn tijd.’18 Het beeld van de ideale leider blijft
bovendien niet beperkt tot de politiek, maar geldt als de norm voor de gehele maatschappij
en komt daarom ook bij toonaangevende ambtenaren en zakelijke leiders voor.19 Daarnaast
maakt de politieke-cultuurbenadering de vorm van het politiek bestuur goed zichtbaar.20
Het derde belangrijke inzicht dat stijl en inhoud samengaan, maakte de geschiedfilosoof
Ankersmit duidelijk. Omdat een politicus of een partij aan de inhoud zijn bestaansrecht
ontleent, leent deze zich veel minder gemakkelijk voor experimenten. Daarom ‘zal de stijl,
eerder dan de inhoud het domein zijn waarop de eerste tekenen van een wezenlijk nieuwe
evolutie in de geschiedenis van een partij of van de nationale politiek überhaupt zich zullen
aandienen’.21 Zonder te kijken naar de stijl van politiek-bestuurlijke leiders kan de werking
van de politiek niet begrepen worden.22
De linguistic turn en de politieke-cultuurbenadering hadden ook veel invloed op de periodisering, vooral in de contemporaine geschiedenis. Elders, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, is de culturele benadering van politieke geschiedenis onder de noemer ‘New Political
History’ flink ontwikkeld en doen historici onderzoek naar recente gebeurtenissen en personen. Historische studies over Tony Blair en New Labour zijn bijvoorbeeld al geschreven.23
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In Nederland gebeurde hetzelfde en is bijvoorbeeld de opkomst van Pim Fortuyn al gehistoriseerd in de handboeken over Nederlandse geschiedenis.24
Dat geschiedschrijving van de politieke cultuur dominant is, blijkt wel uit de handboeken die aan geschiedenisstudenten worden voorgeschreven. Het handboek Land van kleine
gebaren koos ‘nadrukkelijk voor het politieke niveau’ om het ‘verhaal’ van de laatste twee
eeuwen Nederlandse geschiedenis te vertellen via de veranderingen in de ‘politieke cultuur’.25 In Nederland in de twintigste eeuw, dat als opvolger kan worden gezien van Land van
kleine gebaren, gebruikt de historicus Friso Wielenga wederom de ‘politiek-culturele ontwikkelingen’ om inzicht te geven in de ‘geleidelijke politieke en maatschappelijke modernisering in het twintigste-eeuwse Nederland’.26 Niet alleen onze oosterburen wordt de Nederlandse geschiedenis via de politieke cultuur bijgebracht, dit geldt ook voor de Engelstalige
wereld.27 De geschiedschrijving van de politieke cultuur domineert daarmee de contemporaine geschiedschrijving.28
Er is echter ook kritiek te bespeuren op de enthousiaste bekering tot de politieke-cultuurbenadering. Zo waarschuwde de historicus en politicoloog Ido de Haan dat de aandacht voor de zachte kant van de politiek wel erg doorgeslagen was. Het machtsaspect
dreigde uit beeld te verdwijnen ‘achter een beschrijving van ogenschijnlijk door iedereen
gedeelde talen, stijlen of culturen’.29 Daarmee dreigt een belangrijk aspect, zo niet het karakter van politiek, namelijk ‘who gets what, when, how’, te worden veronachtzaamd.30
Daarnaast bespeurde De Haan de geringe aandacht voor de rol en verandering van politieke
instituties en tenslotte meende hij dat de beweging te weinig aandacht had voor toeval, misverstand en improvisatie.31 In deze kritiek staat De Haan niet alleen; deze vrees bestond ook
bij internationale historici als Jürgen Kocka die vreesde dat de grote aandacht voor culturele
aspecten leidde tot microstoria, die hij ziet als de trivialisering van de geschiedschrijving.32
Recente pogingen om de ‘high politics’ met de aandacht voor macht te verenigen met de
‘New Political History’ van de politieke-cultuurbenadering liepen echter op niets uit.33
Dat betekent niet dat dit onmogelijk is. Dat de studie van de politieke cultuur minder
goed kan omgaan met macht, is te verklaren doordat macht vaak niet tot de publieke kant
van politiek behoort. Eén van de eerste publicaties van de politieke-cultuurbenadering over
stijlen en vormen van politiek, van Henk te Velde en Ido de Haan, was niet voor niets een
pleidooi voor ‘een nieuwe historiografie van de openbaarheid’ waarmee ‘de veranderende
vorm van de openbaarheid’ onderzocht diende te worden.34 Macht wordt echter vaak uitgeoefend in de achterkamertjes en niet in openbaar optreden, en zal hierdoor door de politieke-cultuurbenadering inderdaad gemist worden.
Dit wordt hier opgelost door de drie inzichten van geschiedschrijving van de politieke
cultuur te gebruiken. Allereerst als middel voor de periodisering. Vervolgens kan voor iedere stijlperiode gemakkelijk worden bepaald wat de grote maatschappelijke vraagstukken
waren. Het overheidsbeleid dat ontworpen wordt als antwoord op zo’n maatschappelijke
kwestie vormt de casus van een hoofdstuk. Door te bekijken welke opinies van instanties
als argumenten in de Kamerdebatten worden aangehaald, kan worden bepaald waar de politiek zich afspeelde en welke actoren in welke periode belangrijk werden geacht. We zullen
zien dat dit per periode verschilt, van de ser, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr), onderzoeksinstituten tot actiegroepen. Omdat stijl en inhoud niet te schei-
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Peter van Straaten, ‘Beleid’ (1994).

den zijn, mag verwacht worden dat voor deze grote thema’s steeds op een nieuwe manier
beleid wordt ontworpen en dat hierbij steeds andere coalities van actoren betrokken zijn.
Om dit na te gaan worden de historische casussen geanalyseerd; met name dankzij
archiefonderzoek zijn de veranderingen in het beleidsproces na te gaan. Zo krijgen we inzicht in de ‘beleidsintimiteit’, de beslotenheid van het besluitvormingsproces. Deze vorm
van studie lijkt op de ‘thick description methode’ van Clifford Geertz, waarmee politieke
cultuur vanuit zowel de politieke wetenschappen als de geschiedschrijving goed te verklaren is.35 Deze aanpak wordt verder versterkt door politicologische en bestuurskundige
publicaties te zien als historische bronnen die inzicht geven in de tijdgebonden opvattingen
over goed bestuur en rationeel beleid. Met deze combinatie van historisering van bestuurskunde en archiefstudie kan het machtsaspect van politiek, het ‘Who gets what, when, how’
goed bestudeerd worden.

De geschiedenis van beleid
De geringe aandacht voor macht in de politieke geschiedenis vindt zijn parallel in de geringe aandacht voor beleid in de geschiedschrijving, al is hier recent gelukkig door toonaangevende historici wel een eerste aanzet toe gegeven. Deze aandacht betrof echter vooral
de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Nico Randeraad en Auke van der
Woud lieten bijvoorbeeld zien hoe de opkomst van ingenieurswetenschappen en met name
statistiek niet alleen grote invloed hadden op de inrichting en totstandkoming van het
moderne Nederland, maar ook op de manier waarop gestandaardiseerde methoden werden
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ingezet bij het maken van beleid.36 Ook werd de opbouw van de sociale wetgeving vanaf het
laatste kwart van de 19e eeuw onderzocht, en de ontwikkeling van modern stadsbestuur.37
Dankzij het recente werk van Ronald Kroeze kregen we inzicht in de veranderende opvattingen over goed bestuur in de tweede helft van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.38 Daarmee is de geschiedenis van het openbaar bestuur van de negentiende en
vroege twintigste eeuw gelukkig niet langer ‘terra incognita’, zoals de bestuurshistoricus
Nico Randeraad dit nog in 1994 moest omschrijven.39
Dit geldt echter nog wel voor de naoorlogse periode in Nederland. Anders dan in de ons
omringende landen zijn er nog nauwelijks studies verschenen over de ingrijpende veranderingen in werkwijze, personeelsopbouw en beleidsterreinen van het nationale bestuur.40
Weliswaar verscheen vanaf de jaren negentig van menig ministerie en overheidsdienst een
jubileumboek, maar dit waren lang niet altijd gedegen historische onderzoeken.41 Wel is de
afgelopen jaren veel bronnenmateriaal gedigitaliseerd en gepubliceerd, en als terreinverkenningen voor deze bronnenpublicaties verschenen al wel enkele studies en interviewbundels.42 Wat tot op heden ontbreekt, is een overkoepelende beleids- en bestuursgeschiedenis
van naoorlogs Nederland.43 Dit boek is hier een eerste aanzet toe. Nadrukkelijk is geprobeerd om de geschiedenis van beleid te integreren met de politieke geschiedenis, zoals Dirk
Jan Wolffram de afgelopen jaren bepleitte.44
Wanneer Wolfframs pleidooi voor de ontwikkeling van beleidsgeschiedenis omarmd
zou worden, loopt Nederland weer internationaal in de pas met een onderzoeksveld dat
de afgelopen jaren tot bloei is gekomen. Dit is een recent verschijnsel. Vanaf de jaren zestig zagen historici die zich met beleid bezighielden, dat ze terrein verloren aan de opkomende sociale wetenschappen als politicologie en bestuurskunde. Er ontstond bovendien
een steeds grotere kloof tussen de historici en de sociale wetenschappen. De sociale wetenschappen waren halverwege de jaren zestig in de greep van de ‘behavioral revolution’ waarmee ze zich modelleerden naar de bètawetenschappen en hun onderzoeksterrein verlegden
van de bestudering van teksten en instituties naar politiek gedrag dat op een bètawetenschappelijke manier beschreven werd.45
Als reactie hierop probeerden beleidshistorici in de jaren zeventig aansluiting te vinden
bij het nieuwe academische veld van publieksgeschiedenis dat het historisch inzicht wilde
vergroten binnen de overheid, bedrijfsleven en de culturele sector.46 In de praktijk bleek het
voor historici echter lastig om de aansluiting met publieksgeschiedenis te houden of beleidsmakers ervan te overtuigen dat zij nuttige bijdragen konden leveren aan het beleidsproces.47 Niet alleen de geschiedschrijving van beleid had het moeilijk, ook de politieke geschiedenis zelf stond in de jaren zeventig en tachtig onder druk doordat de snel groeiende
tak van sociale geschiedenis zich niet langer richtte op elites, maar juist op de gewone man.
Vanaf halverwege de jaren tachtig wonnen politieke geschiedenis en beleidsgeschiedenis weer aan belang. De verwachtingen die samenwerking met de nieuwe politicologische
stroming van new institutionalism leken te bieden, waren groot.48 Deze stroming ging ervan
uit dat het functioneren van instituties samenhing met de context, waardoor de werking en
de vormgeving van instituties padafhankelijk waren. Met andere woorden, de werking van
instituties was te verklaren door te vergelijken hoe zij waren veranderd door cruciale beslissingen uit het verleden (critical junctures).49 Met name binnen de deeldiscipline van het his-
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torisch institutionalisme onderzochten wetenschappers als Theda Skocpol en Charles Tilly
de invloed van geschiedenis op het veranderen van instituties.50 Hiervoor maakten ze vooral
gebruik van historische casestudy’s, maar de historisch institutionalisten waren niet zozeer
geïnteresseerd in de casus an sich, maar vooral in de metaverklaringen die de vergelijking
van vele casussen opleverde.
In de jaren negentig bleek hierdoor het aanvankelijke optimisme van de jaren tachtig
lastig om te zetten in relevante studies. De samenwerking met historisch institutionalisten
bleek in de praktijk minder makkelijk dan gedacht, omdat de sociale wetenschappen in hun
verklaringsmodellen uiteindelijk uitgaan van structuren en daarom niet veel konden beginnen met de individuele verhalen en casussen van de historici.51 Tegelijkertijd waren veel beleidshistorici huiverig voor de linguistic turn waardoor ze lang de aansluiting met culturele
en politieke geschiedenis misten, waarin wel de aantrekkingskracht werd gezien van deze
New Cultural History.52 Maar bovenal verloren beleidshistorici hun ‘practical spirit’, de drang
om bij te dragen aan het maken van beleid.53
Vanaf 2000 vond de ‘verloren stam’ van beleidsgeschiedenis weer aansluiting bij de reguliere geschiedschrijving en bij de beleidsanalyse van bestuurskunde. Dit is allereerst te danken aan een professionalisering van de bestuurshistorici zelf, die door de acceptatie van de
linguistic turn weer aansloten bij mainstreamgeschiedenis. Tegelijkertijd werd samenwerking
met sociale wetenschappen vergemakkelijkt omdat ook daar de linguistic turn als ‘historic turn’
werd overgenomen en ook invloed kreeg op bestuurskunde en organisatiewetenschappen.54
Maar wellicht nog belangrijker was dat bestuurshistorici hun ‘practical spirit’ weer terugvonden. Het belangrijkste voorbeeld is het Britse initiatief ‘History & Policy’ uit 2002, een
platform van historici met als doel: ‘communicating the value of history to a policy audience, then, if this value is accepted, to persuade policymakers to listen and act on these historical insights’.55 Hierin zijn ze inderdaad succesvol, maar wellicht nog belangrijker was de
theoretische legitimatie van het initiatief door Quentin Skinner en John Tosh die lieten zien
dat het initiatief kon worden opgevat als een vorm van toegepaste geschiedenis, waarbij beleidsmakers historisch inzicht wordt geboden via beschrijvende analogieën, een methode
die kan worden omschreven als ‘praktisch historisme’.56 Deze zegen van de pionier van de
linguistic turn en de historiograaf maakte nog maar eens duidelijk dat beleidshistorici inmiddels methodologisch en theoretisch weer hetzelfde te werk gaan als hun collega-historici.

Bestuurskunde
Wat opvalt aan de definities van beleid uit veel gebruikte Nederlandse leerboeken voor bestuurskunde is dat het tijdsaspect van beleid maken ontbreekt. Andries Hoogerwerf, de
nestor van de Nederlandse beleidswetenschap, omschrijft in zijn met Michiel Herweijer geschreven handboek weliswaar beleid als ‘het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes’, maar weidt over de invloed van deze
tijdkeuzes vervolgens niet uit.57 En zelfs de bestuurskundigen Mark Bovens, Paul ’t Hart en
Mark van Twist, onderzoekers die allemaal historisch en kwalitatief onderzoek hebben gedaan, definiëren beleid als: ‘Alle voornemens, keuzes en acties van een of meer bestuurlijke
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instanties gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling’.58 Daarmee wordt nog maar eens duidelijk dat ‘policy sciences movement’ met een systeemtheoretische en behavioristische achtergrond dominant is in de Nederlandse bestuurskunde.59
Dat tijd in het beleidsproces niet te verontachtzamen valt, blijkt uit het voorbeeld van
de autosnelweg A4 tussen Delft en Schiedam. Over het nut werd al vanaf de jaren vijftig
gesproken, in het Structuurschema hoofdwegennet van 1966 werd de weg voor het eerst
gepresenteerd, maar na jarenlang gesteggel werd de eerste heipaal pas 47 jaar later, op
28 januari 2013 in de grond geslagen.60 Ook wetgeving kan een proces van zeer lange adem
zijn. Dat blijkt uit het voorbeeld van de Mammoetwet, de wet op het Voortgezet Onderwijs,
die niet voor niets de moeder aller onderwijswetgeving genoemd wordt. De eerste notitie
over deze nieuwe onderwijswet werd in 1951 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het schrijven
van die wet was zo’n karwei dat het arp-Kamerlid Anton Roosjen in 1955, vier jaar nadat
de minister een eerste nota naar de Kamer had gestuurd, de minister aanraadde: ‘Laat die
Mammouth maar in het sprookjesleven voortbestaan.’ Dit gaf de wet haar bijnaam. Negen
jaar later, in 1963, zou de wet pas door de Eerste Kamer worden aanvaard, waarna het nog
eens vijf jaar duurde voordat de wet in de Staatscourant stond.61 De wet bleef daarna, met
vele aanpassingen, wel vijfentwintig jaar in werking, tot 1993, toen de Mammoetwet werd
vervangen door de Wet op de Basisvorming.62
Om beleidsontwikkeling werkelijk te begrijpen is het besef dat beleid maken een
‘on-going, interactive process which persists through time’ is, cruciaal.63 Dit maakt ook
duidelijk dat beleidsmakers een groot deel van hun tijd bezig zijn met het begrijpen, beheren en verwerken van historische data: namelijk geërfd beleid. Toen Margaret Thatcher in
1979 als premier aantrad erfde ze, ondanks haar belofte van politieke vernieuwing, een corpus van wetgeving waarvan tien procent stamde van voor de kroning van koningin Victoria
(1837); tweederde van alle wetten was zelfs al van kracht voordat Thatcher in 1959 tot het
parlement toetrad.64
Alhoewel de veelgehoorde klacht van sociale wetenschappers is dat het onderzoek naar
politiek en bestuur losgezongen is geraakt van tijdgebonden context, moet ook niet worden onderschat dat de invloed van de historic turn op de bestuurskunde eveneens groot is.65
Zo stelde de bestuurskundige Chris Pollitt een ‘time toolkit’ samen om onderzoekers voortaan tijd in beleidsonderzoek te laten verdisconteren.66 De politicologen Mark Bevir en Rod
Rhodes gingen nog een stap verder en pleitten voor een nieuwe interpretatieve manier van
beleidsanalyse, waarin ze de ‘false idols of hard data and methodological rigour’ inruilen
voor ‘historical and philosophical rigour’, omdat die veel beter de dagelijkse praktijk op
ministeries verklaart. Via antropologisch veldonderzoek ontdekten ze bijvoorbeeld dat de
uitwisseling van informatie veelal via ‘story-telling’ ging, en dat hierin het institutioneel geheugen van de overheid was vastgelegd – en dus niet in blauwdrukken, schema’s en papieren archieven.67 In het vervolg The state as cultural practice ging het tweetal nog een stap verder:
We defend a historical approach to meaning as situated agency, explicitly opposing structural concepts of sigQLĈHUVDQGUHJLPHV)URPWKLVSHUVSHFWLYHWKHVWDWHDSSHDUVDVDGLćHUHQWLDWHGFXOWXUDOSUDFWLFHFRPSRVHGRIDOO
kinds of contingent and shifting beliefs and actions, where these beliefs and actions can be explained through a
historical understanding.68
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Dit pleidooi sluit aan bij het onderzoek naar ‘deliberative policy analysis’, waarin beleid niet
langer als een neutrale tekst wordt gezien, maar als een door beleidsmakers samengesteld
narratief dat samenhang in het probleem schept en waarbij een oplossing vooral wordt
ingegeven door de praktijk en de organisatorische routines.69 Door beleid als discours te
beschouwen, valt ten eerste sneller de professionele achtergrond op van experts die deelnemen aan het beleidsvormingsproces, en is ten tweede ook vast te stellen in hoeverre de
politiek deze visie overneemt.70 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid concludeerde terecht dat ‘het maatschappelijk klimaat weerspiegeld wordt in de dominante
ideeën over planning op een bepaald tijdstip’.71 Bovendien krijgen we op deze wijze sneller
inzicht in het proces waarin een concept inhoudelijk verandert, maar de benaming niet. Het
begrip planning is hier zelf een goed voorbeeld van. In de wederopbouw werd dit begrip alleen voor economische aspecten van beleid gebruikt, maar in de decennia daarna veranderde het in een allesomvattend ordeningsmiddel gericht op welzijn. Deze talige verklaringen
geven tot slot meer ruimte aan de invloed van maatschappelijke context, tijd en de waarden
en overtuigingen van de beleidsmaker.72
Een ander voordeel dat een historische benadering biedt, is dat deze aandacht heeft voor
onbedoelde gevolgen, toeval, maar bovenal voor praktisch inzicht en lokale kennis die niet
passen in een systeembenadering of planmatige abstracte bureaucratische werkwijze van
de overheid en haar experts.73 Deze vorm van kennis, door James Scott in zijn boek Seeing
like a state ‘mētis’ genoemd, biedt echter wel de verklaring voor de vaak desastreuze gevolgen van staatsgeleide social-engineeringprojecten in landen waar een autoritaire staat niet
gehinderd werd door een sterk ontwikkelde civil society.74 Social engineering was niet alleen
aan totalitaire en autocratische landen voorbehouden; deze hoogmoderne ideologie met
haar geloof in planning, vooruitgang en capaciteiten van de sociale wetenschappen was in
grote delen van de twintigste eeuw wereldwijd onomstreden. De problemen van het leveren
van één uniform beleid voor een diverse bevolking met regionale verschillen, waarvan Scott
de uiterste consequentie laat zien, gelden daarom evengoed voor een klein democratisch
land met geringe regionale verschillen en een vrij gelijkmatige bevolking zoals Nederland.
Naarmate het beleid complexer en fijnmaziger werd, namen ook de onzekerheid van de uitwerkingen van het beleid toe.

Periodisering
Onder politicologen en bestuurskundigen bestaat duidelijke consensus over de periodisering van de Nederlandse naoorlogse politiek tot 2002, waarin ze drie tijdgebonden ideaaltypen van politiek onderscheiden.75 Het eerste tijdperk wordt gekenmerkt door de regels
van de verzuilde politiek zoals die werden opgetekend door de politicoloog Arend Lijphart.
Hij beschreef de regels die de politieke elite hanteerde om politiek te bedrijven. Terwijl de
voormannen elkaar met name in verkiezingscampagnes fel bestreden, sloten ze tegelijk
tamelijk gemakkelijk zakelijke compromissen die met name de wederopbouwperiode kenmerken. Deze politiek van de beslotenheid gedijde bij geheimhouding en werd bedreven op
basis van de evenredigheid tussen de verschillende zuilen. Het primaat lag bij de regering.76
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Deze manier van politiek bedrijven, van ‘pappen en nathouden’, werd verfoeid door Hans
Daalder, die hier in zijn oratie van 1964 van gruwde. Tien jaar later moest hij constateren dat de
democratisering, de opkomst van de zwevende kiezer en de ontzuiling de politieke spelregels
duidelijk hadden veranderd. Politisering was de norm van het tweede tijdperk dat van 1967 tot
1977 duurde.77 Philip van Praag heeft de politieke regels van het derde tijdperk geschetst. Na
de politisering en de op conflict gerichte manier van politiek bedrijven keerde met name sinds
het eerste kabinet-Lubbers de rust terug in politiek Nederland. Op straat mocht er soms nog
fel geprotesteerd worden tegen verlaging van de ambtenarensalarissen of tegen kernwapens,
op het Binnenhof keerden de rust en consensus terug. Wie oppervlakkig keek zou bijna een
terugkeer naar de consensuspolitiek van voor 1967 vermoeden, ware het niet dat er inmiddels
een paar belangrijke nieuwe regels golden. Het topoverleg werd weliswaar hersteld, maar nu
in de vorm van overleg tussen de regeringspartijen en de regering, gesymboliseerd in het torentjesoverleg. Het groeiende belang van partijpolitiek werd belichaamd door de premier, die
nu altijd door de grootste partij geleverd werd. Het tweede belangrijke verschil met de verzuilde politiek was dat politieke crises niet langer in de ijskast konden worden weggezet, maar
opgelost dienden te worden. Mocht dit tot een kabinetscrisis leiden, dan leidde dit nu ook onherroepelijk tot verkiezingen.78 Aan dit nieuwe tijdperk van consensus kwam in de felle verkiezingsstrijd van 2001 en de Fortuynrevolte een einde.79
Er is door zowel historici als politicologen betoogd dat deze politicologische indeling te
rigide is.80 Dit wordt ook niet bestreden door de opstellers van de spelregels zelf; zo haastte Lijphart zich al snel te zeggen dat de door hem als revolutionair geduide veranderingen
na 1967 te sterk uitgedrukt was. Er waren inderdaad ook veel elementen van continuïteit.81
Zo was voor het model van de pacificatiepolitiek de begindatum 1917 (door de methode van
de staatscommissie die opereerde als een topconferentie op basis van evenredigheid, geheimhouding en zakelijke politiek op basis van verdraagzaamheid voor de oplossing van
de schoolstrijd en het aanvaarden van algemeen kiesrecht) van groot belang, maar veel van
deze mechanismen waren ook in de periode daarvoor al zichtbaar.82 En het jaartal 1967 dat
de periode afsluit, laat zich zelfs helemaal niet tot een institutionele verandering herleiden.
Weliswaar werd in het politiek gedrag de invloed van ‘de meidagen van 1968’ snel duidelijk,
zoals de historicus James Kennedy heeft laten zien, maar de komst en samenstelling van het
kabinet-De Jong (1967-1971) was voor veel tijdgenoten juist het bewijs dat er niet gebroken
was met pacificatiepolitiek.83 Het belang van de periodisering is dat het hier gaat om ideaaltypen met geïdealiseerde spelregels voor het uitoefenen van macht. Ideaaltypes zijn geen
covering law model, maar een heuristisch hulpmiddel dat het maken van vergelijkingen vergemakkelijkt doordat het snel verschillen van het algemene beeld aanwijsbaar maakt. Hierin
schuilt de waarde van deze ideaaltypen.84
Deze politicologische periodisering volgt in grote lijnen de gangbare indeling van de naoorlogse politieke-cultuurperioden in de Nederlandse geschiedenis. Dat de indelingen van
zowel politicologen als historici grotendeels samenvallen, is ook niet verwonderlijk; het
politieke bestel werd door de politicologen immers beschreven aan de hand van de politieke spelregels, en die spelregels zijn nauw verwant aan wat de politicoloog Sidney Verba als
‘politieke stijl’ omschreef.85
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Tabel 1 Politicologische ideaaltypen en politieke spelregels in de
Nederlandse politiek vanaf 1917
Tijdperk

1917-1967

1967-1977

1977-2001

vanaf 2001

Benaming

Verzuilde
politiek

Democratisering en politisering

Managerpolitiek
Consensuspolitiek

Populisme

Opsteller ideaaltype

Lijphart, 1968

Daalder, 1974

Van Praag, 1993

Pennings en
Keman, 2008

Manier van politiek
bedrijven

Zakelijke
politiek

Ontmaskeren
van ‘establishment ideologie’,
‘kritiese’ maatschappijvisie

Zakelijke politiek Kritiek op
bureaucratie en
partijkartels

2SORVVHQYDQFRQĉLFWHQ

Agreement
to disagree
(ijskastpolitiek)

&RQĉLFWLQGH
openbaarheid

Agreement to
disagree

&RQĉLFWHQRS
beperkt aantal
zaken: allochtonen, eu

Besluitvorming over de
belangrijke kwesties

Topconferenties

Zelfbeschikking
van de basis, democratisering,
Evenredigheid Polarisatie
om electorale
meerderheid te
winnen

Selectief gebruik
topconferenties

Selectief
gebruik topconferenties
Torentjesoverleg

Politisering vs.
depolitisering

Depolitisering Politisering

Symbolische
politisering

Polarisatie en
catch-all-tisme

Omgang met de
openbaarheid

Geheimhouding

Open regering

Selectieve openheid

Politisering

Regering vs. parlement

De regering
regeert,
weinig
interventies
door het
parlement;
coalitiewisseling mogelijk
zonder verkiezingen

Onmacht van
het parlement,
heerschappij van
de ministerraad;
invloed van de
vierde macht;
geen wisseling
coalitie zonder
verkiezingen

Grote rol regeringsfracties;
grootste partij
levert premier;
geen wisseling
coalitie zonder
verkiezingen

Grote rol regeringsfracties;
grootste partij
levert premier;
geen wisseling
coalitie zonder
verkiezingen

Besluitvormingsmethode

Torentjesoverleg

Bron: Aanvulling op: Andeweg en Irwin, Governance and politics of the Netherlands, 40, tabel 2.2.
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Voor politiek historici suggereert de periode 1917-1967 te veel continuïteit en geeft deze
te weinig aandacht aan de breuk van de Tweede Wereldoorlog, toen het parlement niet bijeenkwam en de regering in ballingschap verkeerde, of aan het unieke karakter van de wederopbouwperiode. Zo treffen we bijvoorbeeld in het boek Stijlen van Leiderschap een indeling aan die Te Velde maakte aan de hand van de gezichtsbepalende naoorlogse premiers
Willem Drees (PvdA 1945-1958), Joop den Uyl (PvdA 1973-1977) en tegenpool Dries van Agt
(cda 1977-1982), om af te sluiten met het tijdperk van Ruud Lubbers (1982-1994) en Wim
Kok (1994-2002) die in eenzelfde stijl politiek bedreven. Te Velde liet voor het eerst zien dat
leiders die succesvol de mogelijkheden van hun tijd wisten uit te buiten, de personificatie
van een tijdperk kunnen worden. In het rijtje van premiers ontbreken de premiers uit overgangstijden zoals de premiers van de vroege jaren zestig, een tijd waarin onduidelijkheid
over de gewenste nieuwe politieke moraal, politieke spelregels en politiek gedrag leidde tot
een serie wegwerppremiers die zelden langer dan één verkiezing meegingen.86
De indeling van Te Velde treffen we grosso modo ook bij de meeste politieke historici
aan.87 Een goed voorbeeld is Wielenga’s Nederland in de twintigste eeuw, waarin de naoorlogse
tijd wordt opgedeeld: het tijdperk van de Wederopbouw (1945-1958), dat wordt gekarakteriseerd als een tijd ‘tussen vernieuwing en restauratie’; gevolgd door de lange jaren zestig
(1958-1977) als tijdperk van ‘protest, ontzuiling, participatie’; waarna tijdens het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981) Nederland voorzichtig wordt voorbereid voor het tijdperk van realisme (1982-2002) dat aanhoudt tot 2002, wanneer de moord op Fortuyn een einde maakt
aan een periode van ‘hernieuwde consensus’.88 Ook de recent verschenen boeken over de
jaren zestig, zeventig en tachtig laten ‘hun’ decennium grotendeels samenvallen met deze
periodes.89
Weliswaar kun je redetwisten over de vraag of er nu sprake is van een eindeloos lange
jaren zestig of van een lange jaren zeventig,90 maar waar het hier om gaat, is dat we een historische indeling aanwijzen met daarin historische pieken waarin de tijdgeest duidelijk aan
de oppervlakte komt. Omdat historische periodes, wanneer ze niet plotseling worden onderbroken door revolutie of oorlog, elkaar opvolgen als golven, is het niet duidelijk vast te
stellen waar de ene golf begint en de andere ophoudt. Bovendien blijven sommige gebruiken die specifiek voor een tijdsperiode zijn, ook in volgende periodes behouden. Nieuwe
historische periodes beginnen immers nooit met een onbeschreven blad, maar bouwen
voort op de geschiedenis.
Wanneer we de inzichten van de politieke geschiedenis, de bestuurskunde en politicologie combineren, komen we in dit boek tot vier periodes waarin elk op een karakteristieke
wijze beleid werd gemaakt. Zoals we zullen zien, wordt de manier van beleid maken zowel
beïnvloed door de dan geldende politieke cultuur en politieke spelregels, als door de stand
van de sociale wetenschappen en het management van dat moment. Net als bij de periodisering van de politicologen en de historici gaat het hier om ideaaltypes.
De eerste periode beslaat de wederopbouw 1945-1958 en daarin domineert de economische planning het beleid. De tweede periode loopt van 1958-1967 en typeert de omslag van
economische planning naar welzijnsplanning. De periode 1967-1977 is het hoogtepunt van
de welzijnsplanning en het idee van de maakbare samenleving. De laatste periode loopt van
1977-2002 en wordt gekarakteriseerd door de acceptatie van management als beleid; dit is
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de periode van de bezuinigende en terugtrekkende overheid. Deze laatste periode beslaat
een periode van vijfentwintig jaar die grotendeels samenvalt met Wielenga’s periode van
‘realisme’, waarin de politicologische politieke spelregels inderdaad nauwelijks veranderen. Maar we zouden ook een onderscheid kunnen maken door te kijken naar de periode
van Lubbers i en ii (1982-1989) die wordt gekenmerkt door economische argumenten om
te bezuinigen, en een tweede periode die zich begint af te tekenen onder Lubbers iii (19891994) en die zijn hoogtepunt bereikt onder de paarse kabinetten (1994-2002), waarin managementargumenten de inrichting van de staat bepalen (scheiding tussen uitvoering en
beleid). Om dat laatste onderscheid te accentueren is gekozen om deze periodisering in
vijf hoofdstukken te behandelen. Sommige hoofdstukken lopen echter nog een paar jaren
vooruit of door om de overgang in de ideaaltypen van beleid extra duidelijk te maken.

De hoofdstukindeling
De hoofdstukken volgen een identieke indeling. Ieder hoofdstuk begint met een sociaaleconomisch en politiek kader waarin een inleiding wordt gegeven op de karakterisering van
het overheidsbeleid van de te behandelen periode en de casus wordt geïntroduceerd. Dan
volgt een overzicht van de organisatie en ontwikkeling van de overheid in de hoofdstukperiode en wordt de belangrijkste wetenschappelijke gedachtevorming over het beleid gepresenteerd. Hierna wordt het departement van de casus geïntroduceerd, waarna de casus
– een specifiek beleidsterrein of probleem – wordt behandeld. Om te laten zien dat de beleidsontwikkeling niet specifiek beperkt is tot de Nederlandse overheid, sluit ieder hoofdstuk af met een korte internationale vergelijking.
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de periode van verzuiling en wederopbouw,
maar vooral van modernisering, waarin sterk de nadruk wordt gelegd op rationalisering,
productiviteit, zakelijkheid en technocratisering van beleid dat wiskundig kon worden gepland en dat via economen en al snel ook door sociologen en andere deskundigen kon worden ontwikkeld. Die waarden pasten in de politieke cultuur van de wederopbouw. De landbouw is het beste voorbeeld van de voor de verzuiling zo typerende verstrengeling van het
maatschappelijk middenveld met de politiek. Op geen enkel terrein werden de technocratisering van het bestuur en de modelmatige aanpak van beleid zo stevig omarmd.
Het tweede hoofdstuk gaat over de overgangsperiode van macro-economische planning
via wiskundig modelleren naar de omarming van een planning die op welzijn is gericht.
Mede door deze verandering werd ontwikkelingshulp van een economisch probleem een
maatschappelijk thema en daarmee een goede casus voor het tweede hoofdstuk. Dit laat de
invloed van het belang van ‘1968’ op zowel de politiek als het beleid zien. De pacificatiepolitiek verloor aan het eind van de jaren zestig snel aan aantrekkingskracht en werd ingeruild
voor een nieuwe strategie van politisering die in de Kamer werd uitgevochten aan de hand
van debatten over gedetailleerde uitvoeringskwesties. Ontwikkelingssamenwerking was
een thema dat zich hier bij uitstek voor leende. Dit had grote consequenties voor de vormgeving van het rijksbeleid. Ambtenaren konden hier maar moeilijk aan wennen en werden
bovendien steeds vaker argwanend als vierde macht bezien, juist vanwege hun technocrati-
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sche kennis waarom ze tijdens de wederopbouw nog waren bejubeld. Door de steeds dwingender eis van democratisering werden ambtenaren gedwongen inspraak te organiseren.
Hoofdstuk drie gaat over de jaren zeventig en over de omslag in het denken over welzijn,
en over de groeiende scepsis over de vraag of de rijksoverheid dit integraal kan plannen.
Planning en inspraak belemmeren de efficiency van de overheid. Deze omslag is goed te
zien in het denken over het gevangeniswezen in Nederland, waarin welzijn centraal stond.
Het hoofdstuk concentreert zich op de bouw van de Bijlmerbajes, een huis van bewaring
zonder tralies en met woonkamers in plaats van cellen, gebouwd voor samenleven in groepen. Vanaf halverwege de jaren zeventig wordt een kentering zichtbaar. Hooggespannen
planningsidealen worden snel verlaten doordat een keynesiaanse aanpak van de economie
werd ingeruild voor een neoliberale visie waarin de staat minder taken kreeg. Voor de overheidsorganisatie zelf betekende dit de overgang naar management, gerichtheid op efficiency en effectiviteit en met minder aandacht voor buitenparlementaire actiegroepen. Het denken over criminaliteit veranderde mee, waarbij de zorgen om het welzijn van de gevangene
werd ingeruild voor ‘law and order’.
Hoofdstuk vier laat de invloed van de nieuwe zakelijkheid van de jaren tachtig zien op zowel de politiek als het beleid. Het ordenende begrip hierbij is management. De managers in
de politiek van de kabinetten-Lubbers troffen op hun departementen ambtenaren aan die
ook met enthousiasme de jongste inzichten uit de bedrijfskunde aanhingen. Deze inzichten beperkten zich, niet alleen tot de inrichting van de rijksoverheid, maar veranderden ook
het beleid. Een verrassend voorbeeld hiervan is de casus van het milieubeleid. In de jaren
zeventig had het nieuwste beleidsterrein van de rijksoverheid zich nog via de inzichten van
de planning fijnmazig ontwikkeld. In de jaren tachtig werden managementconcepten en
marktinstrumenten het uitgangspunt voor het milieubeleid, met een groot vertrouwen dat
het bedrijfsleven vrijwillig milieuvriendelijker zou gaan produceren.
Het vijfde hoofdstuk laat tot slot de veranderingen van politiek en beleid onder Paars
zien. Politiek is er geen sprake van een werkelijke breuk met de kabinetten-Lubbers, en ook
het overheidsbeleid kan vooral worden gezien als een verdieping van de veranderingen die
tijdens de jaren tachtig werden ingezet. In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen van de
vier beleidsterreinen nogmaals kort terug en worden de veranderingen in de jaren 19942002 geanalyseerd. Zo valt de overeenkomst in de ontwikkeling van de vier beleidsterreinen
en de werkwijze van de rijksoverheid op. Op alle terreinen heeft het mantra van verzelfstandiging en de scheiding tussen beleid en uitvoering grote invloed. Het hoofdstuk vindt zijn
logische eind in de Fortuynrevolte van 2002, waarmee in zekere zin werd afgerekend met de
politieke cultuur en beleidscultuur van de twintig jaar daarvoor. Daarmee is een periode in
de Nederlandse geschiedenis duidelijk afgesloten en is het mogelijk om de veranderingen
in 57 jaar naoorlogs overheidsbeleid te overzien en te verklaren.

I Koehandel met de melkprijs
De objectieve belofte van het landbouwbeleid, 1945-1958

I am sometimes wondering whether, upon looking at some recent work
by planners, i should not repeat the famous words by Goethe’s Zauberlehrling ‘Die ich rief, die Geister, / Werd’ ich nun nicht los.
(Jan Tinbergen, rede bij aanvaarding van de eerste ‘Nobelprijs’ in de economie 1969)

Inleiding: de wetenschap van modernisering
Na de Tweede Wereldoorlog was het voor de Nederlandse elite duidelijk dat Nederland
moest moderniseren. Allereerst op economisch gebied. Door de grote oorlogsschade,
de groeiende bevolking, de afname van arbeidsplaatsen in de landbouw en het verlies
van Indië werd industrialisering een noodzakelijke prioriteit. Politiek gezien stond de
verzuiling onder druk. Alhoewel de doorbraak nooit kwam, bleef door de discussie over
politieke veranderingen toch het beeld hangen dat de verzuiling iets conservatiefs was
dat niet meer bij de moderne tijd paste. Dit beeld werd versterkt door de politieke elite,
die zelf toegaf dat de politieke en sociale verhoudingen dienden te veranderen.1 Dat gaf
de ruimte aan ambtenaren, economen, sociologen en andere deskundigen om na te denken over apolitieke, technische oplossingen voor de modernisering.
Het geluk van de wederopbouwjaren was dat de middelen en methoden om met het
verleden te breken, ruim voorhanden bleken. De industrialisatie kon dankzij de dollars
van de Marshallhulp in 1949 van start gaan. Van overzee kwamen bovendien niet alleen
harde valuta, maar vooral ook (wetenschappelijke) kennis en een lonkend perspectief.2
De Verenigde Staten leken de sociale problemen van de negentiende-eeuwse industrialisatie te hebben opgelost. Sociale geschillen konden dankzij economische groei worden beslecht, zodat sociale vooruitgang voor iedereen bereikbaar zou worden. Deze belofte werd wetenschappelijk aannemelijk gemaakt met de moderne sociologie die in de
vs hoogtij vierde als de theorie van de ‘End-of-Ideology’. Deze optimistische variant van
sociologie maakte al snel de oversteek naar West-Europa.3
End-of-Ideology leek niet alleen een oplossing voor de anachronistisch aandoende
verzuiling; sociologen konden dit bovendien vertalen naar theorieën over nieuw management voor het bedrijfsleven en planning voor de overheid. De sociologen combineerden hiervoor de Weberiaanse notie van de technische superioriteit van bureaucratie
en rationalisering met nieuwe ideeën over democratie en planning.4
De modernisering werd na 1945 snel door de (politieke) elite omarmd omdat deze
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sterk de nadruk legde op zaken als rationalisering, productiviteit, zakelijkheid en technocratisering van beleid. Die waarden pasten in de politieke cultuur van de wederopbouw. De zakelijke manier van politiek bedrijven garandeerde bovendien dat de gewaardeerde ‘passiviteit in politicis’ en ‘gezagsgetrouwheid’ van de bevolking gegarandeerd
bleven.5
De voorwaarden voor deze beheerste vorm van modernisering werden gecreëerd door
een op het eerste gezicht verbazingwekkende aanjager voor een moderniseringsproces: de
wiskundebeoefening van het wiskundig modelleren. Het wiskundig modelleren ontstond
halverwege de twintigste eeuw en stimuleerde het wiskundig denken in ruime zin, doordat
het wiskundige in de werkelijkheid zichtbaar gemaakt kon worden door de werkelijkheid in
structuren te presenteren en die in een model te ordenen. Dankzij de wiskundige formules
die samen het model vormden en geabstraheerd konden worden uit de wiskundige omzetting van de werkelijkheid (statistiek), kon nu ook de toekomst worden voorspeld en zelfs
bijgesteld.6
De constructie van het eerste macro-economische model van Jan Tinbergen bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) in de jaren dertig is een goed voorbeeld van de
nieuwe inzichten die wiskundig modelleren opleverde, en van de ongekende mogelijkheden die hierdoor voor het overheidsbeleid ontstonden. Aan het begin van de jaren dertig
was de economische wetenschap alleen in staat de conjunctuur te voorspellen met behulp
van een ‘barometer’ of index. Deze barometers waren in feite statistische grafieken van de
economische groei, die vooral descriptief waren en nauwelijks voorspellende waarde bezaten. De barometer was niet in staat aan te geven welke factoren binnen de gehele economie van invloed waren op de economische groei. Om dit te kunnen bepalen was volgens
Tinbergen een combinatie van ‘theoretisch-wiskundig en statistisch onderzoek’ noodzakelijk. Hij slaagde er in 1936 als eerste in de statistische reeksen terug te brengen tot een
wiskundige formule van de onafhankelijke economische factoren die de (beweging van) de
gehele conjunctuur bepaalden. Niet voor niets noemde Tinbergen dit eerste macro-econometrische model ‘een mathematische machine’.7
Het model gaf de overheid nieuwe mogelijkheden. Was het doel van de barometer economische groei of krimp te voorspellen, met het nieuwe model van Tinbergen konden beleidsmakers voorspellen welke factoren van invloed waren op de conjunctuur.8 Zo konden ze niet
alleen de effecten van bepaalde beleidsopties tegen elkaar afwegen, maar ook de economie
beïnvloeden. Dankzij wiskundig modelleren kon de macro-economie ontstaan en was er al
snel ‘algemene aanvaarding dat er een econometrisch beeld van de volkshuishouding was,
een model, een beeld als van een machine met knoppen er aan’.9 De econoom William Phillips visualiseerde dit wiskundige wereldbeeld in 1949 door de analoge Moniac-computer te
bouwen: een gesloten waterbaan waarin gekleurd water geld voorstelde en waarvan hij met
klepjes en sluisjes kon demonstreren welke invloed variabelen als belasting, consumptie en
sparen op de economie hadden en waarmee ook gerekend kon worden.10
De voorstelling van de economie als een eeuwigdurende golfbeweging waarvan de toppen en dalen dankzij de knoppen van de macro-economie konden worden afgevlakt, werd
dankzij wiskundig modelleren zo vanzelfsprekend dat de grote invloed ervan nu nauwelijks
meer opvalt. Door de veranderingen en de razendsnelle acceptatie in de jaren veertig en vijf-
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tig kwam deze voorstelling in de woorden van de historicus Alberts ‘als het ware even boven
de oppervlakte (…) voordat ze weer wegzakt naar het niveau van de vanzelfsprekendheden’.11
Deze nieuwe vorm van wiskunde schiep niet alleen nieuwe vakgebieden als de econometrie, mathematische statistiek en (kwalitatieve) bedrijfskunde, maar zorgde ook voor een
fundamentele verandering in de beoefening van de sociologie, ingenieurswetenschappen
en de landbouwkunde, waar nieuwe beroepen als bedrijfsstatistici, planologen, kwaliteitsdeskundigen en opinieonderzoekers ontstonden. Het instituut dat zo kenmerkend werd
voor cijfermatige onderbouwing van de Nederlandse overlegeconomie, het Centraal Planbureau (cpb), zou zonder deze verandering in de wiskunde niet bestaan hebben.12
Doordat de samenleving zich steeds meer ging richten op mensen met kennis van het
wiskundig modelleren, raakte deze kennis steeds verder geïnstitutionaliseerd en werd deze
werkwijze de stijl van deskundigheid.13 De opmars van de wiskundige als deskundige is niet
in de laatste plaats te danken aan de maatschappelijke taak die wiskundige modelleurs voor
zichzelf en hun methode zagen weggelegd. Mensen als Jan Tinbergen en de wiskundige
David van Dantzig mengden zich niet alleen in het publieke debat, maar namen snel ook
belangrijke posities in. Tinbergen werd de directeur van het cpb en Van Dantzig was de
‘geestelijk vader’ van het Mathematisch Centrum.14 Van Dantzig hield bijvoorbeeld bij de
oprichting van de opleiding actuariaat en econometrie aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam de vergadering voor: ‘Er zal een tijd komen dat plaatsen in de samenleving
ingenomen zullen worden door wiskundigen, die nu nog bezet worden door economen en
juristen.’15 Dat deze tijd snel zou aanbreken, was voor de wiskundigen vanzelfsprekend.
Deze fundamentele wijziging in de aard van deskundigheid zien we niet alleen terug bij
de economen, maar ook binnen de sociologie, die veel wiskundiger werd.16 Tot in de Tweede Wereldoorlog nam de sociografie daar een belangrijke positie in. Deze geschiedschrijvers van het heden richtten zich op objectiviteit en daarom vooral op het verzamelen van
geografische en demografische gegevens. Over culturele zaken wilden ze alleen via deze
harde data uitspraken doen. Hierdoor bleef de wetenschap vooral descriptief. Na de oorlog nam een nieuwe generatie jonge sociologen de leidende positie van de sociografie snel
over. Zij wilden de sociologie verwetenschappelijken, zodat deze beter paste bij de nieuwe
positie die ze voor zichzelf zagen: als ‘sociaal ingenieur’ in dienst van het maatschappelijk
‘bedrijf ’. Zij waren niet bang voor kwalitatieve uitspraken en het interpreteren van culturele
zaken, dit zagen ze als hun taak.17
Voor deze modernisering richtte de sociologie zich sterk op Amerika, vanwaar ze naast
de End-of-Ideology ook nieuwe onderzoeksmethoden als statistiek en surveys overnamen.
‘De methoden garandeerden, zo leek het, een zekere wetenschappelijkheid, ook als sociologen weinig te zeggen hadden. Ze vormden een relatief gemakkelijk te leren, naar buiten
toe indruk makend, technisch arsenaal.’ Deze wetenschappelijke claims werden lang niet
altijd gehaald, maar ‘het oogde modern, wellicht zelfs dynamisch en zeker technisch’.18
Ook in de onderwijskunde, politicologie, bestuurskunde en psychologie was deze tendens zichtbaar. Zo werd de meer historische en intuïtieve psychologische kennis van de
Rorschach-inktvlekkenmethode en de psychoanalyse voor het eerst wiskundig getoetst in
de onderzoeken van Johan Barendregt en kreeg de ‘psychotechnicus’ op terreinen als personeelsselectie, verkeersveiligheid of arbeidsstratificatie als deskundige definitief voet aan de

Inleiding: de wetenschap van modernisering

27

grond.19 Door de verwetenschappelijking veranderden de werkwijzen van uiterst verschillende beroepen, van sociologen en landbouwkundigen tot medici, geholpen en aangejaagd
door het wiskundig modelleren dat zorgde voor de samenhang tussen deze disciplines.
Het is niet verwonderlijk dat ook in de overheid deze werkwijze werd geïncorporeerd.
Zowel de wederopbouw als de industrialisatie ‘vroegen om kennis en prognose’. Deze kennis was ook cruciaal voor de uitoefening van de nieuwe taakopvatting die de staat kreeg
toebedeeld: het garanderen van bestaanszekerheid door de opbouw van een aanvankelijk
bescheiden stelsel van sociale zekerheid. Door deze ontwikkelingen kreeg ‘planning, opgevat als ordening, een steeds grotere plaats in de economische en sociale inrichting van de
samenleving’.20 De bureaucratie groeide hierdoor na 1945 snel en had behoefte aan jonge,
specialistische, universitaire krachten.21 Snel na de oorlog kregen tal van nieuwe instanties
als het cpb, het Landbouweconomisch Instituut (lei) en het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (crm) op basis van deze nieuwe kennis een belangrijke rol in
de beleidsbepaling.
Overlegplatforms die zo karakteristiek zijn voor de Nederlandse overlegeconomie als de
Stichting van de Arbeid, de Sociaal Economische Raad (ser), de Sociale Verzekeringsraad
en de Stichting voor de Landbouw, gebruikten de aangeleverde statistieken om succesvol
te kunnen polderen. Alberts meent dat voor de Nederlandse overlegeconomie de brancheorganisatie met een ‘onafhankelijk’ wetenschappelijk bureau, al of niet gesteund door de
overheid, typerend is.22 In de sociologie zagen we deze wetenschappelijke bureaus inderdaad snel ontstaan. Elke zuil richtte zijn eigen sociologisch instituut op. De socialisten besteedden hun onderzoek uit aan de Wiardi Beckman Stichting, de katholieken vormden hun
kaski (Katholiek Sociaal-Kerkelijke Studiekring). De hervormden, humanisten en gereformeerden volgden dit voorbeeld. Al deze wetenschappelijke instituten oefenden grote invloed
uit op hun eigen achterban, maar ook op het in 1952 opgerichte ministerie van crm.23
De politiek nam de resultaten van deze nieuwe deskundigen graag over, omdat in het
wiskundig modelleren ook de belofte van depolitisering dankzij rationalisering besloten
lag. Een grondlegger als Jan Tinbergen was hiervan overtuigd. Tinbergen was niet alleen
een econometrist, maar ook socialist. Tinbergen was geen voorstander van een werkelijke
planeconomie, zoals de Sovjet-Unie had. Hij zag de planningsgedachte vooral als een middel waarmee verschillende politieke ideologieën konden worden overstegen. Het wiskundig
modellerend plannen had nog een groter voordeel. Door de objectiviteit van de cijfers zou
automatisch hét juiste beleid gevolgd worden, waarmee ideologie buiten spel zou komen te
staan.24 Tinbergen omschreef dit mechanisme in 1936 in een rapport aan de Volkerenbond:
Statistical research is needed in those cases where one needs to decide which of the two opposite opinions is correct.
(…) In most cases both form part of the truth. (…) The two opinions as a rule don’t exclude each other. (…) We can
FRPELQHGLćHUHQWYLHZVE\DVVXPLQJWKDWWKHPRYHPHQWV è FDQEHH[SODLQHGE\VRPHPDWKHPDWLFDOIXQFWLRQ
of all the variables mentioned.25

Tinbergen was zeker niet de enige die dacht dat wiskundig modelleren of de sociologie de
politieke meningsverschillen zou overbruggen en daarmee de politiek zou depolitiseren.
Toonaangevende sociologen als Karl Mannheim en Seymour Lipset vonden dat de emotionele politiek teruggedrongen moest worden ten faveure van de hooggekwalificeerde ratione-
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le bureaucratie. ‘The reduction of the political element is essential for any form of planning,
as the continuous flash of emotions and group valuations hinders the execution of the plan’,
schreef Mannheim.26 Lipset bracht de oplossing om die emoties buiten de besluitvorming te
houden: ‘Constant emphasis on the need for objective criteria as the bases for settling conflicts enables bureaucratic institutions to play major mediating roles. Thus in many ways the
pressures to extend bureaucratic norms and practices strengthen democratic consensus.’27
Mannheim, Lipset of Tinbergen waren hiermee zeker niet antidemocratisch; integendeel, zij geloofden dat deze werkwijze noodzakelijk was om tot een geplande democratische samenleving te komen: het was planning for freedom. Kenmerkend voor hun ideaal was
het geloof in het Weberiaanse ideaaltype van de onpartijdige deskundige bureaucratie die
noodzakelijk is om tot een rationele planning te komen. Deze ideeën werden overgenomen
door de aanhangers van de End-of-Ideology waarin het optimistische ideaal van democratische planning van Mannheim duidelijk te herkennen was.28
Sociaaldemocratische collega’s van Tinbergen, zoals Henk Vos en W. Banning waren
tijdens de oorlog tot de slotsom gekomen dat via de planningsgedachte ook een politieke
doorbraak geforceerd kon worden. Door de acceptatie van politiek als economisch model
zou de hokjesgeest van de jaren dertig worden opgeheven en de politiek rond twee grote
blokken, een conservatief en een progressief blok, kunnen worden gegroepeerd.29
Het kabinet-Schermerhorn dat na de bevrijding in 1945 geformeerd werd, en waarin
doorbraakdenkers als Vos (Economische Zaken) en Willem Schermerhorn (premier) zitting namen, moest aan die belofte invulling geven. De vernieuwers begonnen in de woorden van de minister van onderwijs Gerard van der Leeuw (PvdA) met een ‘revolutionair
elan’ aan hun missie, maar kwamen met hun vernieuwingsdrang al gauw in botsing met de
confessionele partijen die de verzuiling nog steeds het enige juiste organisatiemodel vonden.30 Bij de eerste naoorlogse verkiezingen werd de PvdA niet beloond voor het doorbraakstreven. Wel bleef de partij regeringspartij en zo ging de planningsgedachte niet geheel verloren. De historicus Kennedy beschreef dit als ‘één van de merkwaardigste paradoxen van
de jaren veertig en vijftig’. Hoewel de doorbraak niet kwam, wilden de meeste politici wel
toegeven dat de politiek moest veranderen.31
Mede hierdoor waren de confessionelen bereid de plangedachte alsnog over te nemen;
ontdaan van ideologische pretenties kon het de stijl voor modern bestuur worden. Door de
grote invloed van de wetenschap werd planning steeds meer iets onpartijdigs.32 De acceptatie van planning werd illustratief voor de consensus binnen de rooms-rode coalitie. Het
van oorsprong katholieke ideaal van ordening ging samen met het socialistische idee van
de planeconomie.33
Door de politieke aanvaarding van het econometrische beeld van de volkshuishouding
als een model ontstond het beeld van de maatschappij als een machine die met knoppen
bijgesteld kon worden.34 Dit draaien aan de knoppen werd voorgesteld als beleid. Premier
Schermerhorn had het voortaan niet langer over economische politiek, maar over economisch beleid, terwijl op andere terreinen de politiek voorlopig bleef overheersen: zoals buitenlandse politiek of onderwijspolitiek.35
Het woord ‘beleid’ klonk objectief en rationeel en appelleerde als uiting van de modernisering aan het ‘onbetwistbare van het technisch kunnen’. De techniek begon ook voor
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niet-technische zaken steeds meer als positief model te fungeren en werd daardoor ook
het model voor de ordening van menselijke verhoudingen. Belangrijke denkers als Max Weber en organisatiedeskundige Frederick Taylor bleven ook na hun dood belangrijk voor de
acceptatie van de machinemetafoor als organisatiebeeld, doordat zij de bureaucratie en de
bedrijfsorganisatie als machines hadden voorgesteld.36 Dit is terug te zien in metaforen als
‘bestuursapparaat’.37
‘Beleid’ raakte snel politiek ingeburgerd. Werd er in de Kamer voor de oorlog duidelijk
veel vaker over ‘politiek’ gesproken dan over ‘beleid’, na 1945 domineerde het woord ‘beleid’ over ‘politiek’.38 Het gebruik er van nam snel toe. In het eerste volledige naoorlogs parlementaire jaar 1945-1946 werd in 31 debatten 146 maal het woord ‘beleid’ gebruikt, tien
jaar later passeerde het woord in 108 debatten 781 maal de revue.39 Beleid en vooral planning werden hiermee in Nederland ook ‘so dominant and self-evidently right as to belong
to the very definition of good government’.40
Alhoewel over de planning politieke consensus bestond, betekende dit niet dat het cpb
de positie van hét meerjarig planningsinstituut in de Nederlandse economie kreeg, zoals
mensen als Vos hadden gehoopt. Ontdaan van ideologie werd planning het begrip waarmee de industrialisatie van Nederland ter hand werd genomen.41 Dankzij de econometrie
en de nieuwste statistische inzichten kon minister van Economische Zaken Jan van den
Brink (kvp 1948-1952) in zijn Industrialisatieplan van 1949 voor het eerst zeer nauwkeurig
de toekomst van de Nederlandse industrie uitstippelen. De voor het Algemeen Economisch
Plan van 1951 ontwikkelde econometrische modellen zorgden ervoor dat het cpb aanzien
kreeg, doordat deze meerjarenplanningen voor alle partijen het gemeenschappelijk beeld
van de nationale economie bepaalden. Alhoewel alle West-Europese landen tijdens de wederopbouw vertrouwden op economische voorspellingen, ging geen land hierin zover als
Nederland.42
Het Nederlandse industrialisatiebeleid dat tot 1963 werd gevoerd, werd hiermee een
‘typisch product van Nederlandse beleidsvorming’ en een voorbeeld van het compromis
tussen de PvdA en de confessionele partijen. En alhoewel is betoogd dat de rol van het cpb
als onafhankelijke planner en de invloed van de industrialisatienota’s niet moet worden
overschat, speelden de industrialisatieplannen wel een grote rol in de verspreiding van een
nieuwe gemeenschappelijke taal die bijdroeg aan de creatie van ‘een nieuwe identiteit’.43
Daarmee zijn het goede voorbeelden van het nieuwe actieve staatsoptreden van na de Tweede Wereldoorlog, dat zich niet langer bediende van stimuleringspolitiek maar overging tot
sturend en plannend beleid. Deze nieuwe taal van objectieve planbaarheid en rationaliteit
droeg er sterk toe bij dat de ‘belangrijkste partijen een consensus (…) [vonden] over de wenselijkheid van economische groei, industrialisatie en de uitbreiding van de welvaartsstaat’,
waarbij de ser uitgroeide tot het symbool van deze consensus.44
Het gebruik van de cpb-berekeningen paste uitstekend in de spelregels van de pacificatiepolitiek die Lijphart abstraheerde uit het gedrag van de politieke elite tijdens de verzuiling. Het cijfermateriaal gaf niet alleen inzicht in de verhoudingen; hiermee kon bovendien
een evenredige verdeling tussen de zuilen worden bepaald. Evenredigheid was volgens
Lijphart de belangrijkste en moeilijkste spelregel die de verzuilde elite toepaste.45 Dankzij de
steeds verder ontwikkelde statistiek en modellen kon de politiek overgaan, tot wat volgens
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Daalder als dé staatstaak werd gezien: ‘het naar objectieve criteria verdelen van subsidies’.46
Zo meende het Kamerlid H.H. van der Zanden (kvp) bijvoorbeeld in 1947 dat minister van Landbouw Sicco Mansholt (PvdA 1945-1958) de landbouwscholen opnieuw over
de zuilen moest verdelen, omdat de oude ‘4,3,3’ verdeling tussen de rooms-katholieken, protestanten en niet-confessionelen nog op oude cijfers uit 1929 zou zijn gebaseerd.
Nu bedroeg het percentage katholieken 43,5% van de totale bevolking. Het leek Van der
Zanden logisch dat zijn zuil op het platteland ‘de 43,5 aanmerkelijk zal overschrijden’,
waarmee ‘de gelegde basis’ was ‘scheef getrokken’.47 Mansholt moest Van Zanden echter
teleurstellen. Zijn cijfers stamden uit 1945 en de verdeling 4,3,3 bleek nog steeds ‘aardig
benaderd’, zodat de basis niet hoefde te worden herzien.48
Niet alleen de verdeling van landbouwscholen, maar ook de zetelverdeling van de ser
bleek bij de oprichting een probleem van de evenredigheid die in de ministerraad pas na
‘de nodige rekenexercities [kon worden] vastgesteld’.49 Met hun objectieve rekenmodellen
kregen het cbs, het cpb en economen steeds meer de rol van de honest broker.50
In navolging van Duitsland kan ook van Nederland gezegd worden dat de jaren vijftig en
zestig de Stunde der Ökonomen vormden.51 Waren ambtenaren in 1945 over het algemeen nog
weinig gecharmeerd van het cpb, na de opname van cpb’ers in interdepartementale commissies nam de waardering snel toe. ‘Die invloed werd daar ook geaccepteerd als objectieve
oplossing van meningsverschillen.’52 In de ser gebeurde hetzelfde al in 1951 tijdens de besprekingen over het allereerste grote advies. De ser was verdeeld en bereikte uiteindelijk
pas overeenstemming na een ‘schriftelijk college’ van president van de Nederlandsche Bank
M.W. Holtrop waarin hij uitlegde ‘hoe de economische werkelijkheid nu werkelijk in elkaar
zat’. De laatste weerstand van de socialistische nvv (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) werd gebroken nadat Holtrop en Tinbergen ‘als economen onder elkaar het eens
waren dat ze [de nvv] de loonsverlaging moest aanvaarden’.53
Depolitisering was een aanvullende spelregel van de pacificatiepolitiek die naar hartenlust werd ingezet. Politiek geeft snel aanleiding tot emotie, en daarom was het nodig
om politieke zaken zo objectief mogelijk voor te stellen. Lastige compromissen werden
aan de achterban uitgelegd met ‘ingewikkelde economische argumenten en het goochelen met cijfers, die voor de meeste mensen niet te begrijpen waren’.54 De opkomst van het
als neutraal voorgestelde woord ‘beleid’ past binnen deze spelregel. Bovendien sterkte de
elite zichzelf steeds meer in de overtuiging dat politiek uiteindelijk vooral ‘kwesties [waren] die volgens objectieve gevestigde principes van de economische leer, van de rekenkunde (evenredigheid), of van de rechtsgeleerdheid konden worden behandeld’. De uitkomst van de elite was gericht op consensus om de lijdelijkheid van de achterban in stand
te houden. Opwindend was de politiek daarmee niet en dat was bewust. Politiek werd nadrukkelijk niet gezien als spel maar als zakelijkheid, waarvan het spelelement – de onderhandelingen en compromissen – zoveel mogelijk in een sfeer van geheimhouding plaatsvonden.55
Binnen het hierboven geschetste kader gaan we in op landbouw. Dat is om een aantal
redenen van belang. Ten eerste was er grote behoefte aan fundamentele verbetering van
de voedselvoorziening in de wederopbouwperiode. Dit was in 1945 dé absolute prioriteit,
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Premier Willem Drees bij de onthulling van het Monument op de Dam
op 4 mei 1956. Premier Drees werd
de personificatie van de wederopbouw ( foto: Ben van Meerendonk).

maar ook bij de oprichting van de Europese Gemeenschap in 1957 nog van groot belang.56
De verzuilingsperiode mag als periode van rust en ascese gelden, maar op het platteland
was de rust ver te zoeken. Op geen ander terrein werd de spanning tussen de modernisering
en haar sociale gevolgen zo groot als in de landbouw. ‘Op het platteland voltrekt zich een
economische, sociale en mentale revolutie, die zelfs insiders telkens weer verrast door haar
omvang en haar tempo’, schreef M.W. Schakel in 1961.57 Schakel kon het weten: als burgemeester van drie gemeenten in de Alblasserwaard, secretaris van de lokale kring van de
Christelijke Boeren- en Tuindersbond (cbtb) en voorzitter van de plaatselijke ruilverkaveling behoorde hij tot die insiders. Schakel was een typische representant van de verzuilingselite met haar vele dubbelfuncties.58 Deze en talloze andere bijbanen zou hij vanaf 1964 met
een Kamerlidmaatschap voor de arp combineren.
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Deze voor de verzuiling zo typerende verstrengeling van maatschappelijk middenveld en
politiek door vele dubbelfuncties was wellicht nergens sterker dan in de georganiseerde
landbouw.59 Niet-georganiseerde boeren hadden geen toegang tot en konden niet deelnemen aan de permanente topconferentie tussen minister en georganiseerde landbouw.60 In
geen ander veld werd de technocratisering van het bestuur en de modelmatige aanpak van
beleid meer omarmd. De landbouw vormde kortom het hart van de verandering van de modernisering en de wederopbouw. Hoe daarmee op het platteland en door de boerenbestuurders werd omgegaan, is de focus van dit hoofdstuk.

Het parlement en het groene front, 1948-1958
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal onderwerpen op de parlementaire agenda
snel toe. Bovendien werden ze specialistischer, wat de parlementaire controle tijdrovender
maakte. Die controle werd bemoeilijkt doordat steeds meer zaken aan het internationale
podium en aan de daar opererende organisaties werden toevertrouwd: de vn, diens voedsel- en landbouworganisatie fao, of de uitvoeringsorganisatie voor de Marshallhulp: de
Organisatie van Europese Economische Samenwerking (oees).61
Naast deze samenwerkingsorganen ontstonden ook internationale samenwerkingsverbanden met eigen parlementen: de Benelux, de egks en eeg, West-Europese Unie (weu),
de navo en de Raad van Europa. Het lidmaatschap van deze assemblees was voorbehouden
aan nationale parlementariërs. De honderd parlementariërs moesten dus niet alleen hun
tijd verdelen over steeds meer en complexere nationale aangelegenheden, maar ook steeds
vaker reizen voor internationale zittingen.62
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het parlement toestond dat veel belangrijke sociaaleconomische vraagstukken niet in de Kamer werden besproken, maar uit het parlementaire debat werden gehaald en naar de zakelijke en ogenschijnlijk neutrale fora als de ser,
de Stichting van de Arbeid, het Landbouwschap, College van Rijksbemiddelaars, de Sociale
Verzekeringsraad of de Bankraad werden overgeheveld.
Alhoewel ze niet democratisch gekozen werden, kregen deze fora vaak zelfs verordenende bevoegdheden. Weliswaar hadden vanwege hun hoge posities in het georganiseerde middenveld wel politici zitting in deze gremia, maar die zaten daar uit hoofde van hun
voorzitterschap van een vakbond, werkgeversvereniging of boerenbond. De vergaderingen
van deze raden en schappen waren niet openbaar; de kracht van beleid ontwerpen in verzuilingstijd lag immers juist in het compromissen kunnen sluiten in de beslotenheid. Niet
voor niets ziet Lijphart de oprichting van de ser als ‘toppunt van de institutionalisering van
de pacificatie-politiek’ waarmee de institutionalisering van het eliteoverleg was voltooid.
Voor verschillende beleidsterreinen waren er nu ruimtes om ononderbroken topoverleg te
voeren.63
Het parlement stootte niet alleen complexe onderwerpen af, het probeerde zich ook te
moderniseren door het aantal Kamerleden in 1956 uit te breiden tot honderdvijftig. Dit kon
echter niet verhinderen dat het Kamerlidmaatschap zelf van karakter veranderde. Tot in
de jaren vijftig bleef het gelden als een bijbaan, terwijl het door het toenemen van het aan-
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tal beleidsterreinen en de buitenlandse verplichtingen steeds meer een voltijdbaan was
geworden. De grotere fracties konden deze toenemende werkdruk nog vrij lang opvangen.
vvd-fractievoorzitter Pieter Oud vond nog tot 1952 tijd om ook burgemeester van Rotterdam te zijn. In 1957, een jaar na de uitbreiding van de Tweede Kamer van honderd naar honderdvijftig leden, constateerde vice-fractievoorzitter van de kvp W.J. Andriessen tijdens een
debat over loonsverhoging voor parlementariërs dat Nederlanders goed moesten beseffen dat het Kamerlidmaatschap eigenlijk geen nevenfunctie meer was en dat de salariëring
daaraan moest worden aangepast.64
De politicoloog Van den Berg stelde inderdaad vast dat het Kamerlidmaatschap steeds
meer een voltijdbaan was geworden. Vanaf 1901 nam het aantal Kamerleden dat een beroep
opgaf om zich exclusief op de Kamer te richten toe, van zo’n twintig tot veertig procent in
1967.65 Ook het aantal nevenfuncties nam af. In 1937 had het aantal nevenfuncties met 1,6
een hoogtepunt bereikt om daarna tot 1959 af te nemen tot 1,3 nevenfuncties per parlementariër. Met name nevenfuncties in de overheid of vakvereniging namen na 1945 snel af.
Agrarisch specialisten vormden op dit beeld een uitzondering, zij bleven op stabiele wijze
met de boerenorganisaties verbonden, terwijl het aantal Kamerleden in publiekrechtelijke
bedrijfsorganen (dus veelal op het gebied van de landbouw) tussen 1959 en 1967 zelfs zou
stijgen van zes tot negen procent.66
De uitbreiding van de Tweede Kamer was een teken van de specialisering van de politiek.
Toch hoopte Kamervoorzitter L.G. Kortenhorst (kvp) in zijn kersttoespraak van 1956 juist
dat uitbreiding ervoor zou zorgen dat de specialisering tot staan kon worden gebracht. De
fracties lieten volgens hem hun oordeel te veel afhangen van een klein aantal specialisten.
Omdat voortaan het werk onder vijftig extra leden zou worden verdeeld, hoopte hij dat de
leden meer tijd over zouden houden om zich breder te ontwikkelen.67 Met die wens was hij
echter al te laat. Sinds 1919, toen de eerste vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken
was opgericht, waren de Kamerleden hun werk steeds verder gaan differentiëren.68
Door de komst van de partijdemocratie waren de fracties steeds hechter geworden. De
voorbereiding van wetsvoorstellen kon hierdoor gemakkelijker aan andere fractieleden
worden overgelaten: hun standpunt was vaak hetzelfde, want ze waren immers op hetzelfde
programma in de Kamer gekozen.69 Deze taakverdeling leidde tot verdere specialisatie en
de oprichting van nieuwe vaste commissies. In 1923 vormden de financiële specialisten de
vaste commissie voor de staatsuitgaven, in 1925 gevolgd door commissies voor privaat- en
strafrecht, belastingen en één voor openbare werken, verkeer- en waterstaatsaangelegenheden. Bij de oprichting van deze laatste drie commissies werd er expliciet op gewezen dat
de commissies slechts waren bestemd voor aangelegenheden die ‘voornamelijk van technische aard’ waren. Zaken die aan ‘algemeen Regeringsbeleid raken of van politieke aard zijn’
waren voor commissieoverleg uitgesloten; die dienden plenair behandeld te worden. Dit onderscheid tussen techniek en politiek bleef tot na de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd.70
De vaste commissie voor de landbouw werd in 1948 opgericht. In 1953 werd ten slotte
vastgelegd dat elk departement zijn eigen vaste commissie kreeg met elf vaste en elf vervangende leden. Daarnaast konden voor specialistische deelonderwerpen van een departement
aparte vaste commissies worden opgericht. Deze waren meestal kleiner; zo had de vaste
commissie voor de Visserij zeven leden.71
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Tabel 1 Het aantal vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer, 1919-2009
Jaar

Aantal vaste Kamercommissies

1919
1923
1925
1932
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1973
2009

1
2
5
7
13
14
15
16
22
28
16
16

Bronnen: Hagelstein, De parlementaire commissies, 44-48; Pippel, Het reglement van orde (1950), 271-275; Maas, Het kabinet-Drees-Van
Schaik, Band A 851, 852; Band B, 755, 756; Band C, 875; Ramakers ed., Het kabinet-Drees ii, 775; Van Baalen en Ramakers ed., Het
Kabinet-Drees iii, 586, 587; Van Waasbergen, ‘De vaste commissies’, 165; www.tweedekamer.nl.

De specialisering van de Kamer in Kamercommissies zorgde weliswaar voor een geïnformeerde en efficiënte besluitvorming, maar werkte groepsvorming verder in de hand. De
vaste Kamercommissie voor Landbouw voldeed als geen andere commissie aan dit beeld.
De toch al hecht samenwerkende landbouwspecialisten gebruikten de commissie om het
beleid onderling af te stemmen, buitenstaanders waren hierbij niet gewenst. Niet voor niets
werden de landbouwparlementariërs het groene front genoemd. Naast de twaalf leden van
het groene front waren er evenzoveel onderwijsvertegenwoordigers en veertien Kamerleden uit de vakvereniging die ook een gesloten front vormden, dwars door partijpolitieke
scheidslijnen heen. De vaste Kamercommissie was voor dit gesloten overleg een ideaal middel, omdat het de beslotenheid om twee redenen als vanzelf bewaarde.
Ten eerste waren vaste Kamercommissies weliswaar voor alle Kamerleden toegankelijk
en konden ook niet-leden het woord voeren, maar in de praktijk gebeurde dit vrijwel nooit.
De commissievergaderingen waren al snel zo gedetailleerd dat bij de selectie van plaatsvervangende leden niet naar partijkleur, maar vooral naar specialismen werd gekeken.72 Inbreng van buitenstaanders werd hierbij niet op prijs gesteld. Toen Marinus van der Goes van
Naters (PvdA) eens vanuit zijn nevenfunctie als voorzitter van de Contactcommissie Natuur
en Landschapsbescherming een vraag aan Mansholt probeerde te stellen, zag de vaste Kamercommissie voor Landbouw dit als een ‘soort aanslag op hun domein’.73
Ten tweede waren de verslagen van de commissievergaderingen geanonimiseerd en niet
openbaar.74 Deze regel was lang onomstreden. Toen bijvoorbeeld in 1966 het Reglement
van Orde fors gewijzigd werd, bleef deze regel ongewijzigd. Van de commissievergaderingen werd wel een verslag gemaakt, maar dat werd gedaan in een (niet altijd even consequent) ‘soort geheimtaal’, waarin sprekers en fracties onbenoemd bleven. Fracties zouden
pas in 1974 bij naam genoemd worden. Tot die tijd sprak men van ‘vele leden’ voor de kvp
of ‘vele andere leden’ (PvdA), zodat alleen ingewijde journalisten en ambtenaren konden
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reconstrueren wie wat gezegd had.75 Als argument voor de beslotenheid gold dat uitgenodigde bewindslieden dan ‘meer kwijt willen’. ‘Men is met specialisten onder elkaar. De
sfeer is minder politiek geladen’, waardoor er meer bereidheid zou zijn om compromissen
te sluiten.76
Het specialisatieproces voltrok zich niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de senaat. Dat proces werd niet geformaliseerd. De Eerste Kamer kende tot de afschaffing van
het afdelingsonderzoek in 1967 nauwelijks commissies,77 maar de senatoren kwamen wel
tot een werkverdeling. In 1954 verdeelden de landbouwafgevaardigden bijvoorbeeld de verschillende wetsvoorstellen op hun terrein, zodat steeds één van hen het woord voerde over
een voorstel.78 Zo sprak de arp-senator W. Rip als enige over de instelling van productschappen, de PvdA’er J.L. Hoogland over de Jachtwet en mocht A.L.H. Roebroek (kvp) de
Ruilverkavelingswet behandelen. Of liever: uitleggen; hij had het wetsvoorstel namelijk zelf
geschreven toen hij nog directeur-generaal (dg) van de Landbouw was.79
Niet alleen vanwege zijn werkwijze, maar ook vanwege zijn relatieve oververtegenwoordiging was de georganiseerde landbouw dominant in de Kamer. Deze was bijvoorbeeld nog
sterker dan de vakbonden verweven met de politiek. Het aantal vakbondsbestuurders in de
Tweede Kamer liep sinds 1937 terug van 20%, via 13% in 1946, tot slechts 8% in 1967, terwijl het aantal leden met nevenfuncties in de georganiseerde landbouw na de oorlog stabiel
bleef.80 Zeven van de elf bestuurders die in de tijd van de rooms-rode coalitie het dagelijks
bestuur van het Landbouwschap vormden, zaten in het parlement. De katholieken waren
de grootste leverancier van agrarische politici; de helft van de ongeveer twintig agrarische
specialisten die tussen 1956 en 1961 in de Tweede Kamer rondliepen, was katholiek. Hiermee was de strategie die de boerenorganisaties vanaf de jaren dertig hadden gevoerd om
hun bestuurlijk talent te laten doorstromen naar de Tweede Kamer geslaagd. In 1918 was
nog maar vier procent van de Kamerleden boerenbestuurder.81 Niet voor niets werd de wederopbouwperiode door de agrarisch econoom Louwes als ‘het gouden tijdperk van het
groene front’ betiteld.82

De georganiseerde landbouw
De banden tussen de vaste Kamercommissie, ambtenaren en de georganiseerde landbouw
waren hecht, zo hecht zelfs dat deze drie spelers als een ijzeren driehoek zijn omschreven.
Het voordeel van hecht overleg is dat deelnemers zich vertrouwd voelen en hierdoor makkelijker informatie uitwisselen, en bovendien eerder bereid zijn tot compromissen.83 Maar
doordat de toegang voor andere partijen nihil is en het overleg wordt gekenmerkt door een
gedeeld gevoel van esprit de corps, is de kans op ‘groupthink’ groot.84 Hierdoor streven
ijzeren driehoeken in de regel deelbelangen na en fragmenteren ze de overheid, waardoor
beleidscoördinatie en -implementatie bemoeilijkt worden. IJzeren driehoeken hebben bovendien de neiging om zich aan democratische controle te onttrekken en ze kunnen de overheidsuitgaven belangrijk verhogen door een onevenredige subsidiëring van ‘hun’ sector.85
De vaste Kamercommissie voor de Landbouw fungeerde inderdaad tegenover andere Kamerleden als poortwachter. Het landbouwjargon vormde hierbij een tweede hindernis.86
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De bestuurskundige Jouke de Vries onderzocht in hoeverre er in Nederland sprake
was van een ijzeren driehoek binnen de landbouw. Hiervoor steunde hij op het werk van
de Amerikaanse bestuurskundige Hugh Heclo die concludeerde: ‘Based largely on early
studies of agricultural, water and public works policies, the iron triangle is not so much
wrong as it is disastrously incomplete’. Deze incompleetheid ontstond volgens Heclo
echter pas in de jaren zestig, toen door de groei van beleidsterreinen, ambtenaren en lobbygroepen het politieke proces te diffuus werd om door slechts drie actoren te worden
bepaald. Tot die tijd golden ‘the clubby days of Washington politics’, een tijd waarin zaken
in Washington nog vriendschappelijk en ongestoord geregeld konden worden en politiek
nog ‘fun’ was. Landbouw was daarom in de jaren vijftig volgens Heclo zeker een beleidsterrein dat door een ijzeren driehoek werd gedomineerd.87
In zo’n zelfde ‘clubby’ sfeer onderhandelde ook de Nederlandse landbouw met de overheid. Daar werd ook niet geheimzinnig over gedaan. Er werd door de landbouworganisaties vanaf de corporatistische crisisjaren openlijk naar gestreefd en tegenwoordig nostalgisch op teruggeblikt.88 In 1935 hield de voorzitter van het liberale Koninklijk Nederlands
Landbouw Comité (knlc) Herman Louwes zijn achterban al voor dat het toen net opgerichte ministerie van Landbouw ‘ons bolwerk [moet] zijn in dat ambtelijke milieu. (…)
Daarvoor moet ons departement, door een intense belangstelling steeds weer uit de Haagsche sfeer worden getrokken en gebonden aan het volle leven’.89
‘Het volle leven’ had zichzelf ook strak georganiseerd. Deze strakke organisatie was te
verklaren door de crisis die na een gouden tijd van zeventig jaar goede prijzen door laissezfaire was opgetreden na 1870. Toen werd door de openlegging van het middenwesten van
de Verenigde Staten door spoorwegen en de introductie van stoomschepen de Europese
markt overspoeld met goedkoop Amerikaans graan waardoor de graanprijs tot 1900 met
vijftig procent zakte. De boterprijs daalde tegelijk met een kwart door de opkomst van de
margarine-industrie en de concurrentie met de kwalitatief betere Deense boter.90
Eén van de oplossingen tegen de dalende prijzen en lonen bleek organisatie. Boeren
vormden coöperaties die tegen forse kortingen zaden en kunstmest konden inkopen en
die vanaf de late jaren tachtig zuivelfabrieken zouden oprichten. Na het herstel van de
landbouwprijzen in 1904 ontwikkelden de boerenleenbanken zich. Ook de landarbeiders
begonnen zich tijdens de depressie voorzichtig te organiseren. De werkelijke groei van een
centrale arbeidersorganisatie, vanzelfsprekend op verzuilde grondslag, voltrok zich pas
na de Eerste Wereldoorlog.91
De depressie van de jaren tachtig zorgde voor een omslag in het overheidsbeleid. Weliswaar werden in Nederland anders dan in de omringende landen geen protectionistische
maatregelen afgekondigd, maar dankzij het advies van de Staatscommissie van 1886 kwam
wel geld beschikbaar voor landbouwkundig onderwijs en onderzoek in nieuw op te richten
proefstations. Via wandelleraren moesten de landbouwers in contact komen met de nieuwste inzichten van de landbouwkunde.92
Veel interesse voor landbouw was er in de politiek niet. De beleidswijziging was vooral
te danken aan de inspanningen van één hoofdambtenaar, J.C. de Marez Oyens. Bovendien
wist hij zijn minister te overtuigen het georganiseerde bedrijfsleven bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Zo werd het liberale Nederlands-Landbouw-Comité (nlc) in 1893 de
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exclusieve overlegpartner van de minister van Binnenlandse Zaken.93 Hiermee was de landbouw het eerste beleidsveld waar voorzichtig corporatisme werd bedreven, ver voor het
hoogtepunt van het corporatisme in het interbellum.94 Dit verklaart ook waarom juist in de
landbouw het georganiseerde middenveld zo sterk kon worden.
De organisatiegraad van landbouwers was tijdens de landbouwdepressie nog laag, terwijl ook de verzuiling nog nauwelijks begonnen was. De landbouwers waren nog vooral in
algemene provinciale landbouwcomités georganiseerd, de koepelorganisatie nlc werd
pas in 1884 opgericht. Doordat de katholieke clerus de coöperaties ondersteunde, ontstonden katholieke boerenbonden die in 1897 als Nederlandse Boeren Bond tot de nlc toetraden.95
In 1905 werd in het nieuwe ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel een afdeling
Landbouw opgezet, die een jaar later al een directie werd. Ondanks de eigen directie bleef
de overheid zich beperken tot ‘de trits van onderzoek, onderwijs en voorlichting’.96 Dit veranderde ingrijpend tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de overheid voor het eerst verordenend ingreep ten behoeve van de voedselvoorziening met distributie, exportverboden en vaste productprijzen. De uitvoering liet men als vanouds grotendeels aan de boerenorganisaties
over, die nog dichter bij de beleidsvorming betrokken werden door regelmatige overleggen
met de minister. Ondanks dit overleg zette de verzuiling door. De afscheiding van de gereformeerden in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (cbtb) markeerde hiervan de voltooiing, hierbij met raad en daad bijgestaan door de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (knbtb), van de daardoor ‘noodgedwongen’ liberaal geworden knlc in 1918.97
Vanaf 1922 voerden de drie grote boerenorganisaties knlc, cbtb en knbtb periodiek
overleg en vormden hiervoor het centrale landbouworganisatie-overleg (clo).98 Tijdens de
Tweede Wereldoorlog raakten de boerenorganisaties in gesprek met de drie boerenarbeidersbonden. Net als de Stichting van de Arbeid vormden de werkgevers en werknemers in
de landbouw meteen na de oorlog een eigen organisatie: de Stichting voor de Landbouw,
die binnen een paar dagen de exclusieve overlegpartner werd van het ministerie van Landbouw. Hiermee werd het ongeorganiseerde gedeelte van de plattelandsbevolking uit het
beleidsproces geweerd. Zelfs toen ‘de Vrije Boeren’ zich in 1946 onder leiding van Boer
Koekoek verenigden in de Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw, werden ze
niet bij het politieke proces betrokken.99 De Stichting van de Landbouw gebruikte hiervoor
eveneens de verzuilde logica van depolitisering. In 1948 liet de Stichting bijvoorbeeld door
de hoogleraar G. Minderhoud onderzoeken hoe het beloningsbeleid voor landbouwproducten het best geregeld kon worden. De commissie, een in Nederland van oudsher gebruikt middel om te depolitiseren,100 rapporteerde dat het toen geldende stelsel van minimumprijzen moest worden gehandhaafd. Een direct subsidiestelsel zou ‘een odium van
“steun” op de maatregelen [leggen], dat licht aanleiding kan geven tot onverkwikkelijk
politiek getwist’.101 Een stelsel van minimumprijzen is in werkelijkheid niets anders dan
een indirect stelsel van subsidiëring, maar heeft dat ‘odium’ niet; het lijkt een technische
regeling.102
De Stichting was opgericht om na verloop van tijd over te gaan in een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo). In 1954 was dit stadium bereikt en ging de Stichting voor de
Landbouw over in het Landbouwschap.103 De relatie tussen de Stichting en het Landbouw-
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schap en het ministerie kon worden gekarakteriseerd als een ‘partnerschap’.104 De banden waren zeer hecht, niet alleen op ministerieel niveau, maar ook op afdelingsniveau. Het
Landbouwschap, geholpen door uit heffingen verkregen aanzienlijke financiën, beschikte
al snel over uiterst competente beleidsafdelingen die niet zelden een informatievoorsprong
op de overheid hadden. Bovendien kon het Schap beschikken over informatie van het Landbouweconomisch Instituut (lei), expert(commissie)s en de kennis van de aangesloten organisaties. Doordat de Schapbestuurders vrijwel allemaal Kamerlid waren, stroomde ook
politieke informatie vrijelijk het Landbouwschap binnen.
Het ministerie van Landbouw baseerde zich daarom gemakkelijk op de informatie van
het Schap, zoals ook het ministerie van Sociale Zaken dat deed met informatie van de Stichting van de Arbeid. Ook hier ontstond er een bijna dagelijks contact tussen ambtenaren en
de staf van de Stichting, waarbij voortdurend ‘informele persoonlijke informatie’ werd uitgewisseld.105 De machtspositie van de Stichting van de Arbeid kon eveneens groeien dankzij het uitgebreide secretariaat. Het wiskundig modelleren was een geliefd middel om de
loonvorming te voorzien van de ‘schijn van rationaliteit en objectiviteit’.106 Het College
van Rijksbemiddelaars gebruikte hiervoor zeer complexe berekeningen gebaseerd op verschillende classificaties naar opleiding, ervaring, woonplaats, sekse en leeftijd. Doordat
vrije loonvorming verboden was, betekende dit dat voor ieder beroep classificaties moesten worden gemaakt. Het College had zelf echter nauwelijks ambtelijke ondersteuning en
maakte daarom op ruime schaal gebruik van het Stichtingsapparaat om de varianten door
te rekenen.107
Het grote vertrouwen dat het ministerie van Landbouw in de informatie van het Landbouwschap stelde, was ook grotendeels aan zijn voortreffelijke staf te danken. In 1950
werkten op het ministerie 1048 ambtenaren, variërend in rang van klerk tot secretaris-generaal.108 De staf van het Schap kon daar meer dan tweehonderd eigen medewerkers tegenover
stellen, waaronder dertig academische experts als economen, juristen en landbouwingenieurs. Deze stafafdelingen hadden conferenties met hun tegenhangers op het ministerie en
voerden continu telefonisch overleg.109
Bij het ontwikkelen van beleid anticipeerden de ambtenaren van Landbouw op de voorkeuren van het Landbouwschap en wanneer voor de beleidsvorming afstemming met andere departementen nodig was, zorgden ze ervoor dat ze slechts met ‘haalbare’, dat wil zeggen voor het Landbouwschap acceptabele, compromissen het overleg uitkwamen.110 Het
Landbouwschap was dan ook een organisatie waarmee terdege rekening gehouden moest
worden. Premier Drees meende zelfs dat ‘de vakverenigingen (...) niet gemakkelijk’ waren,
maar toch ‘in het overleg bepaald soepeler dan het Landbouwschap’.111
Ondanks de anticipatie kwamen de minister en het Schap niet altijd uit hun op compromissen gerichte maandelijkse overleg. Door de geringe begrotingsruimte was het prijsbeleid meestal het breekpunt. Wanneer de minister uiteindelijk tegen het prijsbeleid van het
Landbouwschap besloot, bracht het Landbouwschap dit meteen in de openbaarheid. De
geoliede machinerie van het Landbouwschapsecretariaat werd dan vliegensvlug op stoom
gebracht om het besluit van de minister op het politieke podium alsnog te blokkeren. In de
praktijk lukte dit meestal ook: volgens De Vries fungeerde het Landbouwschap in de praktijk als een ‘vetogroep’.112
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Tabel 2 Dagelijks Bestuur Stichting voor de Landbouw en
Landbouwschap 1945-1958
Naam

Periode

Organisatie Politieke
partij

H.D. Louwes
C.J. van der Ploeg
J. Lageveen
Ch. van den Heuvel
F.J.M. Smits van Oijen
C.J. van Mastrigt
C.G.A. Mertens
P. Stokman
D. Tiggelaar
C.S. Knottnerus
B.W. Biesheuvel

1945-1959
1945-1965
1945-1953
1945-1956
1947
1947-1949
1948-1974
1950-1963
1954-1961
1954
1956-1962

knlc
nklb
anlb
cbtb
knbtb
nclb
knbtb
nclb
anlb
knlc
cbtb

Kamerlidmaatschap

vvd
kvp

ek 1950-1960
tk 1949-1971

arp
kvp
chu
kvp

tk 1922-1956
tk 1946-1947
tk 1956-1960
ek 1952-1979

chu
arp

ser-commissie
advies melkprijs
Lid
Lid
Lid

Lid
Lid
Lid
tk 1956-1963

Bronnen: Bijlage 1 van: Krajenbrink, Het Landbouwschap, 443-448; Politieke ambten via pdc.

Snel werden brieven naar de vaste Kamercommissie van de landbouw en alle fracties gestuurd waarin het standpunt en het cijfermateriaal van het Landbouwschap werden gepresenteerd. Tegelijkertijd gingen er een serie ingezonden brieven naar de pers, met wie het
Schap ook uitstekende contacten onderhield.113 Het ware lobbywerk liet het Landbouwschap echter over aan de landbouworganisaties, omdat het zichzelf als een neutraal instrument zag. De zuilgebonden landbouworganisaties schreven daarop brieven aan de eigen
fractie om het standpunt van de landbouworganisatie uit te leggen. Dit laat goed de schizofrenie van de pacificatiepolitiek zien, want in feite schreven de Kamerleden dus brieven aan
zichzelf. De inhoud was bovendien bekend omdat ze die punten immers zelf hadden ingebracht in het maandelijks overleg met de minister van Landbouw, waar ze als Landbouwschapbestuurder waren aangeschoven. Met dubbele petten hadden de landbouwers geen
probleem. C.G.A. Mertens (kvp) meende ‘dat een voorzitter van een landbouworganisatie
anders niet goed kon werken’.114
Drees merkte in een terugblik op dat na een geschil met de Stichting van de Arbeid of het
Landbouwschap
de daarbij betrokken minister, als hij in het parlement verschijnt daar verscheidene bekende, zeer vertrouwde gezichten zien van degenen, met wie hij ook de besprekingen te voren heeft gehad, en het is aannemelijk, dat zij als
Kamerlid een en ander zullen verdedigen, dat in het overleg hunnerzijds niet is verkregen.115
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‘Waarde jonge collega (…) door ambtenaar te worden ben je ingetreden in de grote gemeenschap van de burgerlijke overheidsdienst, de gemeenschap van hen, die geroepen zijn, met
inzet van al hun krachten en gaven het algemeen belang te dienen.’ Zo heet Nederlands
eerste bestuurskundige prof. G.A. van Poelje in zijn Vademecum voor de jonge ambtenaar een
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nieuwe generatie ambtenaren welkom. Op een pentekening houdt Van Poelje met zijn monumentale snor de eerste pagina uitnodigend en knipogend open, als een circusdirecteur
die toegang geeft tot zijn tent. Wie zijn zakboekje gebruikte, zou niet verdwalen in de wandelgangen van de snelgroeiende overheid, en bovendien weten hoe het hoort. Want als jonge ambtenaar mocht je dan wel onderdeel zijn van een gemeenschap, maar dat betekende
‘volstrekt niet, dat je (…) de secretaris-generaal, voortaan als “collega” kunt aanspreken’.116
Na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan dit soort leidraden, want de overheid
was snel gegroeid.117 Deze groei was niets nieuws; vanaf de tweede helft van de 19e eeuw was
het ambtenarenapparaat voortdurend groter geworden. De crisis van de jaren dertig leidde
na een aanvankelijke inkrimping tot een snelle groei als gevolg van de uitvoering van de crisismaatregelen.118 De oprichting van het ministerie van Landbouw in 1935 past in dit beeld.
Na de Tweede Wereldoorlog volgde een tweede veel grotere groeigolf. Tussen 1938 en 1950
nam het burgerlijk overheidspersoneel met 150.000 man (ofwel 67%) toe en daarmee was de
Haagse bureaucratie 2,7 maal groter dan in 1930.119 Om de vele nieuwe overheidstaken uit te
voeren werden zo’n 82.000 zogenaamde contractanten aangesteld, werknemers die tijdelijk
ambtelijke taken uitvoerden maar niet onder de Ambtenarenwet vielen. Vlak na de bevrijding was de omvang van het overheidsapparaat het grootst als gevolg van de wederopbouw,
bijzondere rechtspleging, distributie, geldsanering en de militaire operaties in Indonesië.120
Deze omvangrijke taken waren binnen vijf jaar na de bevrijding afgebouwd, waardoor het
ambtenarenapparaat ook snel slonk. In de jaren vijftig begon het rijkspersoneel weer te
groeien en werden veel contractanten vanwege hun onmisbaarheid alsnog vast aangesteld
als ambtenaar, maar deze groei ging toch minder snel dan in de jaren dertig.121
De instroom van deze nieuwe ambtenaren viel lang niet bij iedereen goed. Er bestond een
brede politieke overeenstemming dat de overheid veel te snel groeide en moest worden teruggebracht.122 Dat van dit streven weinig terecht kwam, mag blijken uit de cijfers. Het luidst waren
de klachten van de ‘oude ambtenaren’, die opeens tal van nieuwe collega’s moesten dulden die
geen respect of voeling zouden hebben ten aanzien van de ambtelijke mores. Vooral onder de
hoge Haagse ambtenaren was het korpsgevoel nog groot, was het standsbesef hoog, en werd
Tabel 3 Omvang van het departementaal personeel, 1899-1960
Jaar

Aantal

1899 =100

1930=100

1950=100

1899
1909
1920
1930
1942
1950
1955
1957
1958
1959
1960

13500
15900
32500
32300
55700
87400
93300
97600
98200
97600
97800

100,0
117,8
240,7
239,3
412,6
647,4
691,1
723,0
727,4
723,0
724,4

100,0
172,4
270,6
288,9
302,2
304,0
302,2
302,8

100,0
106,8
111,7
112,4
111,7
111,9

Bron: Van der Meer en Roborgh, De ambtenaren in Nederland, 69.
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Tabel 4 De sterkte van het burgerlijk rijkspersoneel en het
ministerie van Landbouw, 1946-1961
Peildatum
1 januari 1946
1 januari 1947
1 januari 1948
1 januari 1949
1 januari 1950
1 januari 1951
1 januari 1952
31 januari 1953
31 januari 1954
31 januari 1955
31 januari 1956
31 januari 1957
31 januari 1958
31 januari 1959
31 januari 1960
31 januari 1961

Rijkspersoneel
131018
122831
110427
99026
96291
95543
95625
99904
103620
107220
111448
114918
114662
114417
114462
115749

1946 = 100

Ministerie van
Landbouw

1946 Landbouw = 100

100,0
93,8
84,3
75,6
73,5
72,9
73,0
76,3
79,1
81,8
85,1
87,7
87,5
87,3
87,4
88,3

19991
14758
10048
8707
7750
6642
5916
5996
6180
6625
7613
8164
8446
8666
8486
8419

100,0
73,8
50,3
43,6
38,8
33,2
29,6
30,0
30,9
33,1
38,1
40,8
42,2
43,3
42,4
42,1

Bronnen: Rijksbegrotingen 1950, p. 26; 1955 bijlage 12, p33; 1960, p. 34, bijlage 9, p.21; Miljoenennota’s 1962 bijlage 9, p. 26;
1965, bijlage 10 p.139.

de sociale exclusiviteit gekoesterd. Wie het Haagse telefoonboek van de jaren vijftig doorbladerde, zag zeer nauwkeurige rangaanduidingen achter de naam van de ambtenarenabonnees, veelal rangen op persoonlijke titel als inspecteur-titulair, referendaris met de persoonlijke titel van administrateur, als de laatste zichzelf al niet als hoofdambtenaar aanduidde.123
De lichting die na 1945 werd aangesteld voor vaak nieuwe diensten en functies, werd niet
zelden op persoonlijke titel aangetrokken. Vooral de hoge benoemingen en dito salarissen
die de nieuwelingen kregen, zetten kwaad bloed.124 De kritiek van de oude ambtenaren op
de nieuwe ‘pseudo-ambtenaren’ was fel. ‘Ons esprit de corps dient te worden bewaard en
beveiligd voor deze ons onbekende blaam’ van tijdelijke krachten en politieke benoemingen, was in het personeelsblad van Financiën te lezen. Ook de andere departementen en de
ambtenarenbonden dachten er zo over. Ambtenaren moesten mensen zijn die hun hele leven aan de dienst wilden wijden, ambtelijk getraind waren ‘en doordrenkt zijn van de ambtelijke traditie van onkreukbaarheid en getrouwheid aan de plicht jegens de gemeenschap’,
schreven de Centrales van Hogere Ambtenaren in 1947.125
In dit ideaal werden ze gesteund door het Rotterdamse hoofd van de gemeentelijke
Sociale Zaken A. Lührs. Als we deze mogen geloven, was de kritiek zeker niet onterecht.
‘Nimmer zijn ambtelijke misstanden groter, de gevallen van ambtelijke fraude en corruptie
talrijker geweest dan in deze [huidige] jaren.’ De schuld legt Lührs bij de ‘z.g. nieuwe ambtenaren’ die veelal uit het bedrijfsleven kwamen. Hij meende dat het merendeel van de schandalen ‘voor het overgrote deel komen voor rekening van deze nieuwe ambtenaren’.126
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Van Poelje gaf Lührs hierin gelijk. ‘Allerlei plaatsen waren bezet met personen, die niet
in de sfeer van de oude administratie waren opgegroeid, [daarom] is er ongetwijfeld veel en
ernstig tegen de goede zede van het openbaar bestuur gezondigd.’127 Dat was volgens Van
Poelje vooral te wijten aan het sterk uitgebreide takenpakket van de overheid en de deplorabele staat waarin het ambtenarenapparaat door de oorlog was geraakt. Hierdoor waren
er snel nieuwe ambtenaren nodig. Van Poelje meende dat de overheid deze problemen aan
zichzelf te wijten had: formele vormingseisen kende Nederland niet.128
Veel van die kritiek op de ‘pseudo-ambtenaren’ lijkt veroorzaakt te zijn door de nieuwe werkwijze en expertise die ze met zich meebrachten. Het wiskundig modelleren
werd na 1945 steeds meer politiek omarmd, maar voor deze nieuwe kennis moesten ook
nieuwe rekruteringsbronnen aangeboord worden. Economische Zaken kreeg als eerste
beleidsterrein te maken met de nieuwe politieke opvattingen over planning en had daardoor behoefte aan nieuwe kennis. Het cpb was het voorbeeld van het ‘fysieke produkt van
een gedachtenwereld waaraan nog velen moeten wennen’. De traditionele ambtenaren bekeken deze uitzonderlijk jonge nieuwkomers (de gemiddelde leeftijd was 31) met hun al
even jonge macro-economische modellen vooral afwachtend en argwanend.129
De doorbraaksocialist Henk Vos vernieuwde zijn ministerie van Economische Zaken
bijvoorbeeld ingrijpend. Hij trok vier partijgenoten als hoofdambtenaren aan. Als (waarnemend) secretaris-generaal koos hij Nederlandse Spoorwegenchef Pieter Kuin die was
gepromoveerd op ‘ordening als maatschappelijk verschijnsel’. Voor de nieuwe afdeling
Technisch-Economische Vraagstukken werd G.A. Kohnstamm van de Shell geleend. Deze
en andere nieuwe ambtenaren beschikten ontegenzeggelijk over de benodigde nieuwe
kennis. Grootbedrijven hadden zich al voor de Marshallhulp op de nieuwste Amerikaanse
sociologische en statistische (management)kennis gericht.130
Deze nieuwe ambtenaren doorbraken echter ook de ambtelijke hiërarchie en de mores.
Kuin blokkeerde bijvoorbeeld de doorgroei van de tweede man van het ministerie. Voor
Kohnstamm gold hetzelfde; daarbij was zijn directe toegang tot de minister, hoewel hij
slechts de rang van afdelingshoofd had, veel collega’s een doorn in het oog. Kohnstamm
breidde zijn afdeling snel uit, maar vooral met talent uit het bedrijfsleven. Doordat hij bovendien nooit hulp vroeg van bestaande afdelingen, gold hij als ‘prima donna’ en ‘empire builder’.131 Zijn afdeling had als taak om industrialisatiebeleid voor de lange termijn te ontwerpen. Deze planmatige aanpak paste bij de ordeningsgedachte van Vos, maar op steun in het
departement hoefde Kohnstamm niet te rekenen. De overgrote meerderheid van de directeuren-generaal en directeuren zag niets in zijn grootscheepse industrialisatiebeleid. De opvolger van Vos, de katholiek G.W.M. Huysmans, al evenmin.132 Al op de ochtend van zijn benoeming ging hij over tot reorganisatie. Binnen anderhalf jaar waren de topambtenaren van
Vos verdwenen.133
De nieuwe ambtenaren stonden ook in een zeer slechte reuk doordat ze door de bestuurlijk onervaren (PvdA-)ministers als Vos werden aangetrokken als steun tegen de in deze ministers ogen vooringenomen ambtenaren. Hiermee kwamen ze echter wel in botsing met
wat Van Poelje in navolging van Weber het ‘essentiële kenmerk’ van de overheidsdienst
noemde, namelijk ‘haar hiërarchische ordening’.134 Voor Weber gold de ambtshiërarchie, ‘ein
fest geordnetes System von Über- und Unterordnung der Behörden’, als beginsel van de
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moderne bureaucratie. Juist aan die rangen ontleende een ambtenaar zijn sociaal prestige,
meende Weber, en dit garandeerde weer de kwaliteit van het overheidsapparaat.135 De kwaliteit van het apparaat werd bepaald door de typisch bureaucratische kenmerken van de ambtenaar: de opleiding, het gebruik van schriftelijke stukken, de kennis van vaste regels en
de onpersoonlijke (neutrale) identieke behandeling garandeerden dat de bureaucratie snel
en secuur als een machine kon functioneren.136 Van Poelje stelde dat ‘de waarborg voor de
handhaving van de ethiek van het bestuur (…) nergens anders dan in de beroepseer van de
ambtenaren’ wordt gevonden. De neutraliteit van de ambtenaar stond bij Van Poelje daarom
eveneens voorop.137
Het ambtenaarschap diende volgens Weber een ‘beroep’ te zijn, waarvoor je je met behulp van een voorgeschreven vorming kwalificeerde. Om de kwaliteit van de bureaucratie te
garanderen mocht de functie geen ambt zijn dat te koop was, of dat werd weggegeven. Vakkennis, onkreukbaarheid en een benoeming voor het leven moesten de onafhankelijkheid
van ambtenaren garanderen. Alleen door neutraliteit kon een ambtenaar zijn sociale positie
garanderen, en die was in de ‘oude cultuurlanden waar een sterke behoefte aan deskundig
bestuur bestaat’ ook niet voor niets het hoogst.138
Toen Van Poelje de Weberiaanse norm in zijn Vademecum opschreef, moet hij beseft hebben dat die neutraliteit vooral theorie was. Van Poelje was zelf door de minister van Onderwijs Gerard van der Leeuw in 1945 eervol ontslagen ‘wegens verandering van de inrichting’
van het departement. Van Poelje bezat bovendien de nieuwe kennis niet, hij redeneerde ouderwets ‘historisch bestuurlijk’.139 Van der Leeuw, ‘een typische representant van de Doorbraak-gedachte’, had een nieuwe organisatie nodig, die hij optuigde met ‘revolutionair
elan’ en waarin hij voorbijging aan ambtelijke lijnen, anciënniteit en gewoontes, en alleen
daarom al tot onvrede moest leiden.140
Van Poelje werd opgevolgd door H.J. Reinink, een persoonlijke vriend van Van der
Leeuw. Reinink werd tevens directeur-generaal van het directoraat-generaal van Kunsten
en Wetenschappen. Juist deze functie van directeur-generaal, die tot dan niet bestaan had,
zorgde voor veel wrevel. De andere twee directoraten-generaal kregen eveneens directeuren
die Van der Leeuw vertrouwde. Zo doorkruiste hij de ambtelijke hiërarchie en werden carrièrepaden afgesneden. Het voelde alsof iedereen hiërarchisch een stap terug moest doen. Dit
was bewust. Zo kon J.H. Wesselings, Van Poeljes kandidaat voor dg Onderwijs, worden gepasseerd omdat het ‘vernieuwingsvirus’ hem niet aangestoken had. De gehele top bestond
uit PvdA’ers en bovendien stelde Van der Leeuw tal van adviseurs aan die zich volledig aan
de ambtelijke hiërarchie onttrokken.141
Van der Leeuw zou maar één jaar en negen dagen minister blijven en de snelheid waarmee zijn opvolger J.J. Gielen (kvp) hierna reorganiseerde, was fenomenaal. Een uur nadat
de troonrede was uitgesproken, liet hij zijn top al weten dat ze ontslagen was. Om te komen
‘tot een functioneel apparaat’ werden de directoraten-generaal weer opgeheven. Volgens
Gielen kon hij niet anders omdat er onder zijn voorganger ‘lits-jumeauxafdelingen’ waren
ontstaan. De reorganisatie legitimeerde hij met de consensus die bestond om de overheid
in te krimpen. Van een verdere inkrimping bij Onderwijs kwam overigens niet veel terecht;
in 1948 moest de Kamer constateren dat ze niet in staat was ‘te ontwaren waar deze tot uitdrukking komt’.142
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Leo Jordaan, ‘Het Jericho der ambtelijke tegenwerking’. Cartoon naar
aanleiding van gemor over het Akkoord van Linggadjati (1946) in
het ambtenarenapparaat. Minister
van Overzeese Gebiedsdelen J.A.
Jonkman (PvdA) verzekert de Eerste
Kamer dat hoge ambtenaren ‘con
amore’ regeringsbeleid dienen uit
te voeren.

Ook het ministerie van Landbouw kreeg te maken met de toestroom van deze nieuwe
ambtenaren en hun moderne expertise. Voor het ministerie van Landbouw gold de Landbouwhogeschool te Wageningen aanvankelijk als grote toeleverancier van de academische
kennis voor de directies. Hier kregen veel boerenzonen hun scholing. Op het departement
was hierdoor het ideaalbeeld van ambtenaren met ‘klei aan de schoenen’ en ‘een atypische
ambtelijke werkdrift die boeren tijdens oogsttijd evenaart’ ontstaan.143 Maar na 1945 kwamen er snel nieuwe disciplines het ministerie van Landbouw binnen, zoals de planoloog De
Casseres en ambtelijke secretarissen van de minister, die geen van allen aan de Landbouwhogeschool gestudeerd hadden en mede daardoor niet snel geaccepteerd werden.

De oprichting en inrichting van het ministerie van Landbouw
Na relatieve afzijdigheid in het interbellum had de crisis van 1929 de boerenbonden en de
overheid weer in elkaars armen gedreven. Gezamenlijk ontwikkelden ze een beleid tegen
de Landbouwcrisis dat voorzag in de bescherming van bepaalde landbouwproducten die
ieder door een eigen centrale werden gereguleerd.144 De groei van de verschillende centrales
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vroeg om standaardprocedures en centralisatie, die de Landbouwcrisiswet van 1934 leverde. Dankzij deze wet kon de overheid elk landbouwproduct aanmerken als ‘crisisproduct’,
waarna regulering, subsidiëring en vooral controle werd toegekend.
Door deze overheidsbemoeienis groeide de bureaucratie onvermijdelijk en zo snel dat
het de minister van Economische Zaken boven het hoofd groeide. In 1935 werd daarom
voor het eerst het Departement van Landbouw en Visserij opgericht. De katholiek L.N.
Deckers werd de eerste minister van Landbouw. Hij had grote bekendheid gekregen als minister van Defensie door zijn medeverantwoordelijkheid voor het luchtbombardement op
het muitende pantserschip ‘De Zeven Provinciën’.145 Toch was hij vooral een typische representant van de katholieke georganiseerde landbouw.146
Het departement was echter vooral ontstaan om een politieke impasse te doorbreken
nadat het kabinet-Colijn ii (1933-1935) in een crisis was geraakt over de devaluatie van de
gulden. Na slechts acht dagen demissionair te zijn geweest maakte dezelfde coalitie als
Colijn iii (1935-1937) een doorstart. De komst van een nieuw departement vergemakkelijkte de doorstart aanzienlijk. Dit gelegenheidsargument was terug te zien in de organisatie. Het departement kende slechts één directie, die van Landbouw, en bleef de huisvesting
delen met Economische Zaken. Al na twee jaar zou het ministerie weer verdwijnen. In Colijn
iv was geen plaats meer voor een eigen departement.
In 1939 keerde het departement weer terug nadat de minister van Economische Zaken
M.P.L. Steenberghe (rksp) overwerkt was geraakt. Nadat een vakantie geen soelaas had geboden, werd besloten om Economische Zaken op te splitsen. Zijn secretaris-generaal A.A.
van Rhijn (chu) werd, twee dagen voordat de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak,
als minister van Landbouw geïnstalleerd.147 Tijdens Van Rhijns ballingschap bleef het ministerie in Nederland doordraaien. De tweede poot van het ministerie van Landbouw, die
van de voedselvoorziening, werd door de voedseldistributie tijdens de oorlog steeds belangrijker. De verantwoordelijke directeur-generaal Stefan Louwes – de jongere broer van landbouwvoorman Herman Louwes – werd één van de invloedrijkste ambtenaren van Nederland. Met het door Louwes in de crisistijd al geconstrueerde instrumentarium legde hij niet
alleen de basis voor de voedselvoorziening van na de oorlog, maar ook voor het heffingstelsel van het Europese landbouwbeleid. Dit zou één van de dingen zijn die Sicco Mansholt in
1958 als eurocommissaris voor de landbouw naar Brussel zou meenemen.148
Het ministerie zelf haalde de bevrijding niet; in 1944 werden de landbouwafdelingen
weer onderdeel van Economische Zaken, waarmee de banden hecht waren gebleven. Een
eigen stafafdeling had Landbouw tijdens de zelfstandige periode nooit gehad; die bleef bij
Economische Zaken. Als echte geboortedag voor het ministerie van Landbouw geldt 23 mei
1945; dat werd toen voor de derde maal opgericht en nu met eigen stafafdelingen.149
Toen het ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij in 1945 definitief
als zelfstandig departement de deuren opende, bleef de invloed van de jaren bij Economische Zaken zichtbaar. Niet alleen in de huisvesting (het nieuwe ministerie bleef gehuisvest bij Economische Zaken), maar vooral in de structuur.150 Door de jaren heen waren er
twee sterke directies gegroeid, de directie van Landbouw en de directie van Voedselvoorziening. De directie van de Voedselvoorziening bleef in handen van de bekwame Stefan
Louwes. De directie Landbouw kwam onder leiding te staan van Cornelis Staf, een vriend
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Minister Mansholt (links) in gesprek met zijn directeur-generaal Voedselvoorziening en neef Stefan Louwes tijdens de
fao-conferentie in Rome, 23 november 1951.

van Stefan Louwes die weldra goed bevriend raakte met de nieuwe minister van Landbouw
Sicco Mansholt, die zelf weer een neef van de gebroeders Louwes was. In 1958-59 zou Staf
ad interim als minister van Landbouw functioneren.151 Hij was ook directeur-generaal van
de directie Grondgebruik en Landbouwherstel. Deze directie, die zich vooral bezighield
met de tweede taak uit haar naam, bleef een oorlogskindje en werd in 1947 opgeheven.
Visserij bleef ook na ’45 een kleine afdeling waarvoor de georganiseerde landbouw zich
nauwelijks inzette en waarvoor ook in het parlement weinig belangstelling bestond.152
Een kleine afdeling die wel belangrijk zou worden, was het Regeringscommissariaat voor
Buitenlandse Aangelegenheden. Deze afdeling liet als geen ander de hand van Stefan
Louwes zien. Als regeringscommissaris werd Addeke Boerma aangesteld, die sinds 1934 al
de rechterhand van Stefan Louwes was geweest.153 Lang bleef Boerma niet. In 1947 werd hij
Europees directeur van de Food and Agricultural Organsiation (fao) van de vn.
Dat Landbouw in 1945 een zelfstandig ministerie zou blijven bleek vooral uit de
toekenning van stafafdelingen. Deze waren zeer modern en zelfs bijzonder uitgebreid en
stonden onder leiding van de secretaris-generaal. Na het vertrek van H.M. Hirschfeld in 1947
kreeg Johan Bonnerman deze functie. Voor de oorlog was hij werkzaam geweest voor het
landbouwcrisisbureau van het ministerie van Economische Zaken en tijdens de oorlog was
hij secretaris van het Rijksbureau Voedselvoorziening, dus werkzaam onder Stefan Louwes.
Dat de hiërarchie na de oorlog zonder heibel werd omgedraaid, was een bewuste keuze. Aan
een daadkrachtig figuur op de functie hadden Louwes, Staf en Mansholt geen behoefte.154
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De belangrijkste stafafdeling zou de afdeling Juridische Zaken worden. Fons van der
Stee, minister van Landbouw in de jaren zeventig (kvp, cda 1973-1980) keek vol trots terug
op juist deze afdeling. ‘We hebben een enorme grote groep juristen. Groter dan welk departement ook. Afgezien van Justitie. Dat is van oudsher zo.’ De afdeling Juridische Zaken werd
zo groot opdat Landbouw als typisch vakministerie, vaak zonder dat het andere ministeries
raakte, zijn eigen wetgeving kon ontwerpen.155
De juristen van Landbouw waren zeer talentvol en kwamen niet zelden in de politiek
terecht. Dat begon al bij het eerste hoofd Jan van Aartsen (arp), die in 1949 afscheid zou
nemen en in het kabinet-Drees iv (1956-1958) minister van Verkeer en Waterstaat werd. Als
minister van Justitie trof hij daar zijn opvolger Ivo Samkalden (PvdA) aan.156 In de benoeming van Samkalden is de hand van Mansholt te herkennen. Samkalden was hem aangeraden door Schermerhorn, die Mansholt wel vaker suggesties deed voor nieuw personeel.157
In 1946 stelde Mansholt in navolging van Schermerhorn, Vos en Van der Leeuw ook een
eigen politiek adviseur aan. Hij benoemde Barend van Dam, de schoonzoon van Schermerhorn, tot politiek secretaris. Deze oud-verzetsman en landbouwkundige moest de politiek
onervaren Mansholt bijstaan, maar ook binnen het departement voor steun zorgen. Mansholt had bij zijn aantreden
het grootste wantrouwen tegen die troep [ambtenaren] die daar was blijven zitten met ponden boter op het hoofd.
We wilden een beleid dat dwars inging tegen dat van vroeger. Vandaar dat ik een klankbord wilde (…) vooral ook
vanwege dat zuiveringsproces. Voor Drees lag dat anders, die had vertrouwen in de Haagse wereld, die keek ook
wat bevreemd naar de Schermer-boys.158

De ambtenaren van het ministerie van Landbouw waren aanvankelijk inderdaad afwachtend, zo niet sceptisch over Mansholt. Het zou nog een paar jaar duren voordat hij zijn positie als charismatische rücksichtsloze machtspoliticus veroverd had.159 Bij zijn aantreden
was Mansholt slechts 36 jaar oud, en nog een in planmatige ordening gelovende socialist
bovendien. Achter zijn rug werd er gelachen: ‘Zo’n boertje op het departement, die zal het
nog moeilijk krijgen met de ambtelijke mores.’160
Net als de regeringsadviseurs van Onderwijs stond Van Dam volledig los in de hiërarchie, hij rapporteerde alleen aan Mansholt.161 De ambtenaren voelden zich door de komst
van Van Dam aangetast in hun beroepseer. Dat werd niet beter toen Van Dam in 1947 een assistent aannam, J.J. van der Lee. Een zelfbenoemde ‘Schermerboy’, die ‘ook helemaal achter het personalistisch socialisme van Schermerhorn’ stond.162 De Schermerboys waren een
groep jonge proactieve ambtenaren van met name de Rijksvoorlichtingsdienst (rvd), die
vlak na de oorlog in hun voorkeur voor de doorbraak en de PvdA wel erg ver gingen in de
voorlichting ten faveure van de vernieuwing.163 De doorbraakdenkers vreesden dat er door
de oorlog een kloof was ontstaan tussen burger en politiek. Om deze kloof te dichten hield
Schermerhorn elke vrijdag een radiopraatje en werden er afdelingen ‘Oog en Oor’ opgericht, waar de burgers in het land hun klachten konden inleveren. De nieuwe dienst werd
geleid door Henk Brugmans, de nieuwe regeringscommissaris voor Voorlichting, die zijn
persoonlijk lot had verbonden met de positie van zijn premier. Hoe groot de afkeer van met
name de confessionelen hiertegen was, blijkt wel uit het feit dat één van de eerste debatten
van de Voorlopige Tweede Kamer aan de kwestie ‘Oog en Oor’ waren gewijd.164 Zeer kort na
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het aantreden van het kabinet-Beel i (1946-1948) werd deze rvd-organisatie ontmanteld.
Na de komst van Van Dam volgden snel andere, meestal jonge PvdA-gezinde ambtenaren, die lang niet altijd een organische plek in de hiërarchie van het ministerie van Landbouw kregen. Samkalden, die naast hoofd van de juridische afdeling ook tot raadadviseur
werd benoemd, gold eveneens als een ‘rara avis’.165
Op de nieuwe stafafdelingen kwam de wrevel tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ ambtenaren
duidelijk aan het licht. Hiervoor zijn drie redenen te geven. Allereerst de uitbreiding van
de overheid zelf. Na 1945 ging de rijksoverheid zich met steeds meer beleidsgebieden bezighouden, het ministerie van Landbouw is daar zelf het voorbeeld van. Hield de staatsbemoeienis tot de jaren dertig met de trits onderwijs, onderzoek en voorlichting op, in
de crisis kwam daar de prijsbeheersing bij. Na 1945 werden daar beleidsterreinen als ruilverkaveling, kostprijsberekening, maar ook op sociologische leest geschoolde landbouwhuishoudkunde (home economics) aan toegevoegd.
Voor deze nieuwe terreinen was nieuwe kennis nodig. Hierdoor werden deze nieuwe afdelingen bemand door nieuwe, veelal jonge, ambtenaren die beschikten over deze nieuwe
kennis, die niet zelden van het wiskundig modelleren afgeleid was. Zo werd het ministerie
versterkt met een planoloog, experts op het gebied van organisatie en efficiency, sociologen
en macro-economen.
Ten slotte was, zeker ten tijde van het kabinet-Schermerhorn, nog niet uitgekristalliseerd
hoe deze nieuwe kennis zou worden ingezet. Het nog socialistisch getinte planningsideaal
viel bij Mansholt in vruchtbare aarde, en ook nieuwe medewerkers als Van der Lee identificeerden zich nadrukkelijk met die ideologie. Dat dit tot spanningen leidde, was welhaast
onvermijdelijk. De drie boerenorganisaties waren duidelijk katholiek, protestants-christelijk en liberaal en hun voormannen zaten voor de kvp, arp, chu en vvd in het parlement.
De PvdA had zelf nauwelijks een achterban op het platteland. Er waren niet alleen nauwelijks socialistische boeren, ook het aantal socialistische boerenarbeiders was gering. De afkeer voor socialistische doorbraakexperimenten verhinderde uiteindelijk niet dat de boeren
de moderne kennis omarmden, maar pas nadat deze van de ideologie was ontdaan.
Het proces van de modernisering in de landbouw wordt hieronder geïllustreerd in drie
delen. Allereerst wordt bekeken hoe Landbouw omging met deze ‘nieuwe’ ambtenaren als
Van Dam en Van der Lee aan de hand van de parlementaire discussie over de ministeriële
secretaris. Daarna zal worden ingegaan op de weerstand die planning in de landbouw opriep in het parlement en bij de georganiseerde landbouw. Ten slotte wordt aan de hand van
de casus van de kostprijsberekening van melk getoond hoe deze moderne kennis, mits van
ideologie ontdaan, wel degelijk een ideaal middel was om aan de spelregels van de pacificatiepolitiek te voldoen. Al snel zou overigens blijken dat op de gehoopte rationaliteit van
cijfers nog heel wat af te dingen was.

‘De ministers politieke neus’, de affaire Van Dam
Dat traditionele landbouwambtenaren niets van de nieuwe adviseur van de minister wilden
weten, werd al gauw duidelijk. Anders dan Vos en Van der Leeuw was Mansholt na de verkie-

‘De ministers politieke neus’, de affaire Van Dam

49

zingen van 1946 aangebleven, zodat een politieke reorganisatie alleen via het parlement zou
kunnen worden bereikt. Bij de begrotingsbehandeling van 1948 bleek de Tweede Kamer te
zijn getipt over de positie van Van Dam in het ambtenarenapparaat.166 Bovendien was het
bekend geworden dat Mansholt via Van Dam contact hield met Schermerhorn, die op deze
wijze op de hoogte was van de discussies in de ministerraad over Indië.167
Het tijdstip van de ambtelijke klachten aan de Kamer was zorgvuldig gekozen. De post
van Van Dam had ook al op de vorige begroting gestaan, maar door nieuwe begrotingsregels werd de organisatiestructuur van de verschillende ministeries vanaf het begrotingsjaar
1948 veel inzichtelijker. De politiek secretaris had nu een eigen post op de begroting. Bovendien was Van Dam niet langer alleen, maar was hij sinds 1947 begonnen met het opzetten van een politiek kabinet dat hij vulde met jonge partijgenoten als Van der Lee.168 Hierin
leken ze op de Schermerboys voor wie Mansholt bewondering had.169
Het was de arp-fractie die de kat de bel aanbond. Tijdens de begrotingsbehandeling
vroeg ze of de politiek secretaris van Mansholt met belastinggeld werd betaald. Het was
meteen duidelijk dat dit als een zaak van hoge politiek werd beschouwd, omdat alleen de
fractievoorzitters het woord voerden. Altijd als het spannend werd, meden de fractiespecialisten de katheder, en kwamen de voorzitters van achter de groene gordijnen tevoorschijn.170
Mansholt liet de Kamer weten dat het salaris van zijn politiek secretaris inderdaad op de
begroting stond en gaf in zijn antwoord ook een functiebeschrijving. De secretaris gaf politieke adviezen die zijn departementsambtenaren niet konden geven doordat die ‘bij de huidige opbouw van het ambtenaren-apparaat en bij de huidige rechtspositie der ambtenaren,
noodzakelijkerwijze neutraal’ waren. Bovendien was hij ‘belast met de behandeling van die
vraagstukken die niet tot de zorg van het Ministerie (…) behoren, doch waarbij de ondergetekende als lid van het kabinet betrokken is’.171
De katholieke en ar-fractie meenden dat een politiek adviseur niet in het Nederlandse
staatsbestel paste; dat zou enkel leiden tot een tweedeling van het ambtenarenkorps. Bovendien, ‘bij een minister hoort nu eenmaal, als ik het zo mag uitdrukken, een eigen politieke neus’, aldus kvp-fractievoorzitter C.P.M. Romme. Romme meende bovendien dat de
aanstelling ‘in flagrante strijd’ was met de beslissingen van de ministerraad in augustus
1946 om slechts de secretaris van de premier als enige politieke ambtenaar toe te staan. Met
die beslissing was ‘de enige goede manier’ na de ‘wat wildere tijd kort na de bevrijding’ weer
hersteld.172 De beslissing waar Romme op doelde, was de afwikkeling van de affaire ‘Oog
en Oor’. S.E.B. Bierema (Partij van de Vrijheid) verwoordde deze kritiek het duidelijkst. In
navolging van de confessionelen meende hij dat het aanstellen van politieke ambtenaren
zou leiden tot introductie van het Amerikaanse (spoils) systeem, waarin bij het vertrekken
van de minister ook de politieke ambtenaar zou worden ontslagen. En dat was volgens de
afgevaardigde een ‘verwerpelijk systeem’.173 Alleen PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van
Naters snapte de ophef niet en vond dat deze kwestie door de confessionelen over henzelf
was afgeroepen, want wanneer bij de Grondwetherziening van 1948 de functie van staatssecretaris zou zijn ingevoerd ‘was er waarschijnlijk hier in het geheel geen vraag gesteld, want
ik vermoed, dat de betreffende functionaris zou zijn geweest staatssecretaris’.174
chu-leider A.D.W. Tilanus had toen echter de doodsteek al toegebracht: ‘Leven wij in
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Nazi-Duitsland of in Rusland? Zijn hier van die politieke controleurs nodig, zoals wij die in
de Duitse tijd gekend hebben?’ Na deze grote woorden werd de motie, waarin Van Dams salarispost geschrapt werd, aangenomen en moest de politiek adviseur vertrekken.175
Politieke motieven speelden in de verwerping van politieke benoemingen bij de confessionele fracties zeker een rol. De confessionelen waren immers geenszins gecharmeerd van
de doorbraakgedachte. De verontwaardiging van de confessionelen had dan ook iets selectiefs. Premier Beel had augustus 1946 Brugmans in feite vervangen door een eigen particulier secretaris, maar bij deze benoeming had de Kamer een tweedeling van het ambtenarenkorps niet aan de orde gesteld.176 Ook de vervanging van topambtenaren op Economische
Zaken en Onderwijs, een handelwijze van sociaaldemocraten én katholieken die nog het
meest deed denken aan de introductie van het Amerikaanse ‘spoils system’, kon na lichte
commotie in de Kamer ongehinderd worden doorgezet.
Van Dam functioneerde bovendien in alle openheid: hij en Van der Lee stonden openlijk
in de Staatsalmanak. Hetzelfde had ook gegolden voor de assistentie op Nijverheid en Onderwijs. Dit in tegenstelling tot Hans Hermans, de particulier secretaris van Beel, die in de
Staatsalmanak als één van de secretarissen van Algemene Zaken wordt opgevoerd, alsof zijn
taken vergelijkbaar waren met andere secretarissen.177 Hermans en Van Dam hadden beiden politieke werkzaamheden en beiden waren ze politiek adviseur. Van Dams positie was
zelfs minder politiek omdat hij geen voorlichtingstaken had en Hermans wel. Deze laatste
schreef bovendien zelfs memories van toelichting bij nieuwe wetgeving van premier Beel.
Mansholt volgde hierop een vergelijkbare strategie als Beel door zijn politiek kabinet uit
de openbaarheid te halen. Van Dam moest hij wel ontslaan, maar dat werd vergemakkelijkt
doordat Van Dam zelf al voor het Kamerdebat had aangekondigd dat hij zou vertrekken. Hij
meende dat hij te weinig steun vond bij de ‘Wageningse ambtenaren’. Bovendien vond hij
dat Mansholt te veel was ‘opgegaan in de politiek der landbouworganisaties tot schade van
de algemene politieke lijn’.178 ‘Toen Van Dam de hals was afgesneden door Romme viel daar
niks aan te doen’, zo meende Mansholt in een terugblik. ‘Ik heb het toen verder op een andere manier gedaan door een directoraat internationale zaken [dio] te creëren met allemaal
linkse mensen. Men wist dat wel, maar dat viel niet te bestrijden.’179 De ‘gevaarlijke schaduw
van Mansholt’, zoals de landbouwambtenaren Van der Lee noemden, kreeg de leiding over
het dio dat door dezelfde ambtenaren ‘het politbureau van Mansholt’ werd genoemd.180
Van der Lee ontwikkelde die status nadat hij door Mansholt was overgeplaatst naar de
staf van de Regeringscommissaris voor Buitenlandse Aangelegenheden. Deze overplaatsing
was een direct gevolg van het debat over Van Dam. Na het vertrek van regeringscommissaris
Boerma naar de fao volgde Van der Lee hem op en vormde het regeringscommissariaat om
tot het Directoraat Internationale Organisaties, dat Mansholt moest bijstaan in het ontwerpen van zijn internationale plannen. Het idee van de omvorming was afkomstig van die andere ‘rara avis’, Samkalden, die dit samen met dg Buitenlandse Economische Betrekkingen
(beb) D.P. Spierenburg van het ministerie van Economische Zaken had opgezet.
De beb was opgericht om buitenlandse economische aangelegenheden tussen de verschillende departementen te coördineren. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken betwistten elkaar al sinds de jaren dertig de beleidsverantwoordelijkheid. Dit was een twist die voor bestuurskundigen tot het begin van de jaren tachtig als hét
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schoolvoorbeeld gold voor ‘onvervalste bureaupolitiek’. ‘Het was een strijd die meer dan
vijftien jaar duurde en nog lang bleef smeulen.’181
Van deze twist wist Mansholt te profiteren. Nadat de distributie in 1948 goeddeels was
afgeschaft en het departement onder de leiding van Staf en Louwes goed liep, kreeg Mansholt meer tijd om zich internationaal te oriënteren. Hiervoor zette hij het dio in, dat al snel
uitgroeide tot een eigen landbouwministerie van buitenlandse zaken. Voor landbouwaangelegenheden had het buitenlandministerie geen belangstelling. Diplomaten spreken niet
over kaas, zo meende minister van Buitenlandse Zaken E.N. van Kleffens (1939-1946); daarom stond hij Mansholt toe dat de landbouwattachés voortaan direct onder Landbouw zouden vallen. Als tegenprestatie koos Mansholt de zijde van Buitenlandse Zaken in zijn twist
met Economische Zaken.182

Een ‘gekoeieneerde’ hoofdingenieur:
bureaupolitiek als middel om de landbouw in te richten
Zo fortuinlijk als Van der Lee kon opgaan in de structuur, zo weinig fortuinlijk zou het de
hoofdingenieur en het planbureau voor de zesjarenplannen vergaan, zelfs al waren ze de
representanten van de nieuwe kennis. De hoofdingenieur, de planoloog J.M. de Casseres
(PvdA) werd waarschijnlijk door Vos onder de aandacht van Mansholt gebracht. De Casseres werd een ‘protegé van minister Mansholt, die hem had aangesteld zonder hem een bepaalde plaats in de ambtelijke santenkraam te geven (…) Hij kon dus vrijuit filosoferen, en
daar was hij ook voor aangesteld.’183
De overwegend Wageningse ambtenaren waren veel te nuchter voor dit vrij filosoferen
over ‘luchtschappen’ of ‘horizonvervuiling’. Wat de acceptatie van de planoloog evenmin
bevorderde, was zijn door de oorlog onwerkbaar geworden persoonlijkheid. Vlak voor de
oorlog had De Casseres voorzichtige erkenning gekregen als planoloog; de term planologie
was zelfs zijn vinding. Hij schreef een lovend boek, Het andere Amerika (1939), over de Newdeal projecten. President Roosevelt was voor De Casseres ‘een geboren planoloog. Voor de
planning-beweging heeft niemand grotere verdiensten gehad’.184 Als jood moest De Casseres in de oorlog echter onderduiken, waarvan hij zeer depressief raakte. Wel schreef hij toen
zijn belangrijkste werk, Het leerboek der planologie, maar dat zou wegens constant geruzie met
uitgevers nooit de drukpers zien. Vervolgens werd hij voor twee hoogleraarschappen gepasseerd, zodat hij zich uiteindelijk tevreden moest stellen met een betrekking bij Mansholt.185
Mansholt had De Casseres’ Het andere Amerika gelezen en wilde de bevrijding aangrijpen
om de landbouw onderdeel van een ‘planned society’ te maken. Staf steunde Mansholt hierin en stelde daarom in december 1945 voor om een ‘Dienst voor agrarische plannen’ in te
stellen, waar wiskundige deskundigheid voorop diende te staan. Voor de afdeling werden
‘een landbouwkundig ingenieur, die zoo mogelijk “plan minded” is’ en een planoloog aangezocht.186 De Casseres kwam als planoloog op deze afdeling te werken om zesjarenplannen op te stellen voor de landbouw. Hij kreeg hiervoor een even hoog salaris als de directeur
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan F. Bakker Schut, die namens het ministerie van
Wederopbouw aan de planning van heel Nederland was begonnen. Het ministeriële ver-
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trouwen in de planafdeling was groot, zodat deze binnen een jaar meer dan verdubbelde in
personeelsterkte.187
De Casseres zelf werd echter al in 1945 buitenspel gezet door zijn tegenstrever Bakker
Schut. Hij had ‘grote bezwaren’ tegen De Casseres en meende dat ‘vrijwel alle ingenieurs
en directeuren van planologische diensten’ deze deelden. In ruil voor het opofferen van De
Casseres kwam Staf met Bakker Schut overeen dat Stafs directoraat definitief de agrarische
delen voor het Nationale Plan mocht opstellen.188 De Casseres’ rol was hiermee uitgespeeld.
Weliswaar kreeg hij nog een eigen afdeling, het Bureau van de Hoofdingenieur, maar aanvankelijk kreeg hij nog geen secretaresse om zijn telefoon aan te nemen.189 Hij behield zijn
toegang tot Mansholt, maar die gesprekken bestonden volgens zijn biograaf Bosma uit
‘prietpraat’: ‘beleefdheidsgesprekjes met een uitgerangeerde topambtenaar’.190
De afdeling voor Agrarische Plannen leek daarmee de winnaar van deze bureaustrijd met
Bakker Schut, maar behaalde slechts een Pyrrusoverwinning. Het planisme mocht grote
aantrekkingskracht hebben op Mansholt, maar op de katholieken had het dit zeker niet.
Mansholt had het liefst een plan voor de komende twintig jaar ontwikkeld, maar zijn ambtenaren vonden een zesjarenplan al ambitieus en wel zo concreet. In een half jaar slaagden
zij er in een zesjareninvesteringsplan op te stellen ter waarde van 3,1 miljard gulden, waarvan twee derde door particulieren zou moeten worden opgebracht. Met dit plan moest de
Nederlandse landbouw na de oorlog worden hersteld, Walcheren worden drooggelegd en
heringericht en de Noordoostpolder in cultuur worden gebracht.191 Mansholt was heel tevreden over dit plan en liet zelfs in de troonrede van 1947 opnemen dat het ‘eerlang aan de
Staten-Generaal zal worden aangeboden’.192
Intern was men echter minder tevreden. Zijn raadadviseur de econoom Jan Horring had
al in april 1947 laten weten dat er naar zijn mening ‘wat al te veel met millioenen gegoocheld
wordt’.193 De landbouwhistoricus Van den Brink meent dat het aan dit negatief oordeel van
Horring te wijten is dat het zesjarenplan nooit van de grond zou komen en dat het socialistisch plandenken niet terug te zien zou zijn in het plan. De nog relatief zwakke positie van
Mansholt en de algehele confessionele afkeer van de plangedachte lijken echter een waarschijnlijker reden voor het falen van het zesjarenplan. Horring was partijgenoot van Mansholt en stond als raadadviseur los in de hiërarchie.194 Horring accepteerde bovendien na zijn
kritiek de taak om als raadadviseur van het gegoochel met miljoenen een realiseerbaar zesjarenplan te maken. Een beslissing die binnen het ministerie zeker niet door iedereen werd
gewaardeerd.195
Door het aanvaarden van deze taak kwam Horring in aanvaring met zijn hoofdtaak, het
directeurschap van het Landbouweconomisch Instituut (lei). Het lei was in 1940 opgericht als onafhankelijke instantie voor onderzoek naar productiekosten in de landbouw.
Deze kennis moest tot reële prijsvaststelling leiden. Het lei werd gezamenlijk gefinancierd
door het ministerie en de in de Stichting voor de Landbouw verenigde georganiseerde landbouworganisaties. Het was de georganiseerde landbouw al langer een doorn in het oog dat
‘hun’ directeur tevens raadadviseur van de minister was; dit zou de objectiviteit en onafhankelijkheid van het lei schaden.196 Ze zagen er dan ook niets in dat Horring als raadadviseur verder zou werken aan het in hun ogen socialistische zesjarenplan. Daarom eiste de
Stichting begin 1948 dat Horring zijn raadadviseurschap zou neerleggen.
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Mansholt vond na zijn aankondiging in de troonrede vrijwel de gehele Kamer tegenover
zich, van de cpn tot C.N. van Dis (Staatkundig-Gereformeerde Partij, sgp) die meende dat
ruilverkavelingen ‘te recht onder de kleine boeren op groot verzet stuiten’.197 Ook de liberalen meenden dat Mansholts vergezichten helemaal niet aan de orde waren zolang er sprake bleef van een ‘vlucht naar de stad’ die te wijten was aan de te lage beloning in de landbouw.198 Stichtingbestuurder Ch. van der Heuvel (arp) keerde zich in het debat volledig
tegen het beleid van de minister om kostprijsverlaging te bereiken via mechanisatie, rationalisatie en ruilverkaveling. Hij meende ‘niet dat hiermede grote dingen te bereiken zijn’.
Verder doorgaan met mechanisatie en kapitaalintensivering zou alleen maar tot werkeloosheid op het platteland leiden. Daarna torpedeerde Van der Heuvel met hetzelfde gevoel voor
understatement het zesjarenplan: ‘Ik geloof, dat de plannen niet helemaal klaar zijn’.199 Dit
alles voltrok zich tijdens dezelfde begrotingsbehandeling die Mansholt zijn politiek secretaris kostte, een onderwerp dat Van den Brink buiten beschouwing laat.
Alleen Anne Vondeling toonde zich enthousiast over het ‘zesjarenplan’ en maande de
minister tot meer spoed bij de ontwikkeling. Mansholt had toen echter al gemerkt dat hij
alleen stond en begon zijn antwoord met de verzekering dat de term ‘zesjarenplan (…) niet
van mij afkomstig’ is, maar een vondst van de pers was. Daarna benadrukte hij dat, als hij
een ‘toekomstplan’ zou introduceren, dit vanzelfsprekend ‘op een brede basis moet staan’.
De Stichting voor de Landbouw kreeg nog een voorzichtige sneer voor het terugfluiten van
Horring; door ‘de weinig beschikbare krachten’ liep Mansholts ‘concretisering’ van ‘deze
zeer omvangrijke arbeid’ hinder op, om vervolgens ruimte te scheppen voor zijn aftocht
door te wijzen op de ‘grote verschuivingen’ die op dat moment zouden plaatsvinden in de
landbouw – zonder deze nader te specificeren – die volgens Mansholt zelfs konden wijzen
op ‘structuurwijzigingen’. De minister meende dat hij hierover pas na ‘een omvangrijke studie en de verwerking van veel gegevens’ ‘onze conclusies’ zou kunnen trekken.200
Die conclusies had Mansholt al getrokken: dit debat betekende het einde van het zesjarenplan.201 Mansholt zag geen kans ‘een plan op zo’n wankele basis in het parlement te
verdedigen’. En daaruit spreekt de Realpolitiker Mansholt: ‘Ik wilde mijn naam er niet aan
geven.’202 Dat was de tweede gevoelige nederlaag die hij bij deze begrotingsbehandeling
moest accepteren.
Horring verdween hierop als raadadviseur, zij het onder protest. Door zijn gedwongen
afscheid van het adviseurschap bekoelde de relatie tussen Horring en de landbouworganisaties. In de jaren vijftig verslechterde deze verder doordat Horring al vroeg en in het openbaar voor subsidieverlaging zou pleiten. Hij zou daarom uiteindelijk zijn positie in 1959
opgeven en zich volledig op het hoogleraarschap richten.203 De directeur van de afdeling
Agrarische Plannen verdween eveneens. Hij werd na de begrotingsbehandeling plots belast
met een opdracht in Suriname. De vacature die hij achterliet, zou tot aan de opheffing van
de afdeling niet worden opgevuld.204 De afdeling speelde in de volgende begroting al geen
rol meer. In zijn Memorie van Antwoord schreef Mansholt de Kamer bij zijn lange termijnplannen ‘naar eenvoud in de maatregelen’ te streven.205
Socialistische planning ontwikkelde Mansholt hierna nooit meer, zijn denken verschoof
zich in de richting van een nieuw beleid, waarbij hij boeren met een efficiënt gerund boerenbedrijf een redelijk inkomen wilde garanderen. Maar ook dit nieuwe beleid kon op veel
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weerstand rekenen, met name van de confessionele georganiseerde landbouw zoals wel
bleek bij de jaarlijkse vaststelling van de melkprijs.

‘Het melklabyrint’, de wetenschappelijke vaststelling van de melkprijs
Hoe landbouwbeleid in de praktijk werd vastgesteld, wordt in deze paragraaf aan de hand
van de casus van de vaststelling van de garantieprijs op melk na 1954 behandeld. Deze casus
is om meerdere redenen interessant. Allereerst was de landbouw voor de Nederlandse economie cruciaal: die bepaalde 45-50% van de export en vormde daarmee de grootste exportcategorie. Nederland probeerde daarom zijn landbouwprijzen beneden de wereldmarktprijzen te houden. Met het oog op de concurrentiepositie probeerde de regering de kosten
van levensonderhoud, waarvan voedsel een groot deel uitmaakte, zo laag mogelijk te houden. De sterke regulering van de prijs van landbouwproducten bleef ook na de afschaffing
van de distributie in 1948 één van de belangrijkste onderdelen van de geleide loonpolitiek
waarmee Nederland een zo gunstig mogelijke exportpositie verkreeg. Mede hierdoor lagen
in Nederland in vergelijking met België het prijsverschil en het loonniveau 43% lager.206
Vanaf 1955 daalden de wereldprijzen van landbouwproducten, met name voor melk, waardoor de garantieprijzen voor landbouwproducten voor het eerst in werking traden en er een
tekort ontstond in het zuivelfonds.207 De export liep tussen 1954 en 1956 terug, terwijl Nederland in 1952-1953 en 1957-1958 bovendien in recessie was. De overheid moest de melkprijs aanvullen, maar tegelijkertijd bezuinigen.208 De belastingbetaler draaide uiteindelijk
op voor de landbouwsubsidies en voor het eerst zouden consumenten daar, via de in 1953
opgerichte Consumentenbond en de vakbonden, tegen protesteren.
Daarnaast probeerde Mansholt vanaf 1954 een nieuw landbouwbeleid te ontwikkelen
waarin inkomenssubsidies werden vervangen door garantieprijzen.209 De melkprijs was het
eerste experiment voor deze nieuwe subsidiestructuur. Wat deze casus ten slotte het meest interessant maakt, is dat dit gevecht om de garantieprijsbepaling de deelnemers voor het eerst
duidelijk maakte dat wiskundig modelleren veel politieker was dan men dacht, en dat terwijl
deze ‘wetenschappelijke wijze van werken’ juist was ingevoerd omdat het Landbouwschap
daarmee slechts een ‘beperkte mogelijkheid van interpretatie’ verwachtte.210
De belofte was in 1948 nog zo groot geweest. In dat jaar promoveerde lei-directeur Jan
Horring op het proefschrift Methode van kostprijsberekening in de landbouw, waarmee hij als
eerste ter wereld een macro-economisch model voor kostprijsberekening in de landbouw
publiceerde. Dankzij Horring was het voortaan mogelijk om de werkelijke kosten van een
landbouwproduct te berekenen. De methodiek van Horring werd dan ook snel internationaal overgenomen als oeso-standaard.211
Voor een deugdelijke kostprijsberekening voor de landbouw richtte Horring zich op ‘de
methode, die wordt gevolgd in de industriële sector van het economische leven’: op de econometrie en niet op de landbouwbedrijfsleer en zijn statistiek, die alleen achteraf prijzen
kon vaststellen en geen voorspellende waarde had.212 Dankzij wiskundig modelleren had
de landbouw nu ook een methode die volgens Horring ‘algemene geldigheid’ bezat.213 Zijn
methode was naar eigen zeggen ‘onmisbaar’ voor het vormen van overheidsbeleid: ‘zonder
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concreet beeld is de weg vrij voor willekeur’.214 Hoe universeel Horring zijn methode achtte,
blijkt uit de laatste zin van zijn proefschrift, waarin hij concludeerde ‘dat de kostprijsberekening in de landbouw niet een bijzonder geval uitmaakt, maar daarentegen juist het vraagstuk van de kostprijsberekening in zijn meest algemene gedaante stelt’.215 Het was met andere woorden zuivere econometrie, van elke ideologische pretentie ontdaan, en daarom hét
instrument om ‘objectief ’ beleid mee te creëren.
Na de oorlog kreeg het lei veel ruimte om de kostprijsberekeningen verder te ontwikkelen. Het instituut werd de neutrale arbiter. Om die onafhankelijkheid te onderstrepen hevelde
Mansholt zijn afdeling Kostprijsberekening over naar het lei. Dit gebeurde mede op instigatie van de commissie-Minderhoud, die continuering van prijsgaranties had voorgesteld
om daarmee aan het ‘odium van “steun”’ te ontkomen.216 Het onderzoek van het lei werd
al snel uitgebreid met andere nieuwe onderzoeksmethoden uit onder andere de sociologie.
Hiervoor werd een afdeling voor structuuronderzoek opgericht die intensief samenwerkte
met Wageningen.217
Het principe van garantieprijzen was voor zowel de minister als de georganiseerde landbouw onomstreden. Niet onomstreden was de hoogte van de prijsgaranties. Hoewel de
methode als objectief gold, kon over variabelen nog voldoende worden getwist. Bovendien
gebruikten de landbouworganisaties de kostprijsberekening voor een politiek doeleind:
onderling tot een politiek acceptabele uitkomst komen. De drie boerenorganisaties hadden
namelijk sterk verschillende achterbannen.
De liberale knlc vertegenwoordigde vooral de grote boeren van de klei, die vanwege
hun bedrijfsomvang en hun vruchtbare grond tegen relatief lage kosten konden produceren. De kleine protestants-christelijke cbtb leek qua achterban op de knlc.218 De knlc
was een voorstander van sanering van de kleine zandboeren. De cbtb en zeker de knbtb
waren dit niet: 66% van de katholieke achterban had een bedrijf van minder dan 25 hectare,
tegenover slechts 46% van de knlc-leden. De knbtb vertegenwoordigde vooral de kleine
zandboeren uit Brabant en Limburg. In beide provincies hadden 92, respectievelijk 95% van
alle boerderijen minder dan tien melkkoeien of -kalveren.219
Het grote verschil in kostprijs tussen zand- en kleiboeren was pas vanaf 1950 objectief
vast te stellen, doordat het lei vanaf toen de kosten van het gemengde bedrijf kon vaststellen.220 Hoe verfijnder de kostenmethodiek werd, hoe verfijnder ook de bepaling van de garantieprijs. Tot 1949 was er een de facto vaste prijs voor zuivel, omdat men door rantsoenering en tekorten stuurde op hoeveelheden.221 De garantieprijs werd bepaald op de kostprijs
in weidegebieden, die werd verhoogd met een opslag van twintig procent. Tussen 19511952 gebruikte men de landelijke kostprijs, waarin ook de kosten van de zandgebieden waren meegenomen.222
Dankzij de gegevens van structuuronderzoeken en de verfijning van Horrings methodiek
kon vanaf de vroege jaren vijftig voortaan zelfs per regio de kostprijs bepaald worden. Deze
gegevens leverden voldoende munitie voor de boerenorganisaties op om elk voor hun eigen
regio aanvullende maatregelen te vragen. Door de oververtegenwoordiging van katholieke
agrarische specialisten in de Kamer werd vooral voor de zandboeren goed gelobbyd. Tot
1956 wist kvp-Kamerlid W.J. Droesen jaarlijks drie miljoen gulden subsidie voor zijn zandboeren veilig te stellen. Dit gebeurde met zo’n regelmaat en vanzelfsprekendheid dat men
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in de verslagen van het maandelijkse overleg tussen Schap en minister volstond met: ‘Droesen hield zijn gebruikelijke gloedvolle betoog.’223
Mansholt wilde echter van deze inkomenssteun af. Nadat Mansholt afscheid had genomen van zijn socialistische plangedachte, propageerde hij vanaf 1948 het beleid waarin
‘goed geleide en sociaal-economisch verantwoorde landbouwbedrijven’ het uitgangspunt
werden zonder aan deze formule een duidelijke invulling te geven. ‘Daar kocht hij niets
voor’, hield hij het parlement voor.224 In werkelijkheid beletten de fundamenteel botsende
opvattingen van de (confessionele) boerenorganisaties een verdere uitwerking van deze formule. Mansholt wilde zijn prijsbeleid koppelen aan structuurbeleid, een eufemisme voor
(gedwongen) sanering van onrendabele – dus kleine – boerenbedrijven. Via ruilverkaveling,
ontginning van nieuwe polders, industrialisatie en emigratie, maar vooral door de nadruk
op efficiency en productiviteit – de toverwoorden uit Amerika –225 te leggen, hoopte Mansholt dit doel te bereiken. De cbtb, maar vooral de knbtb waren hier faliekant tegen.
De boerenorganisaties behaalden hun eerste overwinning op dit structuurbeleid in 1953
door de uitgangspunten van de kostprijsberekening voor melk te herzien. De nota waarin
deze afspraken tussen Schap en minister werd gepresenteerd, is interessant omdat er een
eerste breuk in de suggestie van zuivere objectiviteit ontstaat zoals Horring die in 1948 nog
predikte.
Grootste discussiepunt van de nota was de vraag wat nu ‘typisch (…) vakbekwame bedrijfsuitoefening’ was. Voor het eerst werd toegegeven dat deze term ‘een normatief element’
bezat en zelfs dat ‘een sterk normatieve inslag in de kostprijsberekening onvermijdelijk’ was.226 De kostprijsberekening was er dan ook ‘niet op gericht de nieuwste en meest
efficiënte werkwijzen (…) als grondslag’ te nemen.227 Integendeel, de kritiek van de boerenorganisaties was juist dat het lei veel te efficiënte bedrijven als uitgangspunt had genomen.
Het lei gebruikte voor zijn berekeningen namelijk referentiebedrijven die werden geholpen door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, waardoor ze sneller dan gemiddeld innoveerden en efficiënter werden.228 Afgesproken werd dat deze referentiebedrijven na vijf jaar
uit de lei-administratie gehaald zouden worden. Had Mansholt het oude systeem kunnen
Wim Boost, ‘Hoe wordt de melkprijs? ... Vol verwachting klopt ons
hart’. Cartoon over het gesteggel
om de melkprijs voor het jaar 1956
(Boer en Tuinder, 26 november
1955).
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handhaven, dan had hij invulling kunnen geven aan zijn beleid van ‘goed geleide en sociaaleconomisch verantwoorde landbouwbedrijven’, omdat de melkprijs dan zou worden vastgesteld aan de hand van de kosten van de meest efficiënt producerende bedrijven. Dit zou
zeker tot versnelde sanering van de kleine zandboeren hebben geleid.
Deze discussie over de uitgangspunten toont het proces dat ‘elk melkprijsjaar na de
oorlog, al naar gelang van de politieke opportuniteit, andere uitgangspunten en andere
groepen bedrijven werden gekozen voor de vastlegging van de kostprijzen en de daarop te
baseren garantieprijzen’.229

1954: de ontkoppeling van de melkprijs van zand- en kleigrond
Gedurende de jaren vijftig ontstond er wrijving tussen de verschillende achterbannen binnen het Landbouwschap. Tot halverwege de jaren vijftig hadden de kleiboeren gedomineerd. De gebroeders Louwes waren hier typische vertegenwoordigers van, maar ze zouden
in de tweede helft van de jaren vijftig vertrekken.230 Dit veranderende evenwicht werd ook
duidelijk zichtbaar in de voorstellen van het Schap voor de garantieprijzen, voor het eerst
bij de vaststelling van de prijzen voor het melkjaar 1955. Door prijsstijgingen, mede veroorzaakt door een nieuwe ronde van loonsverhoging, meende het Landbouwschap dat een forse stijging van de melkprijs op zijn plaats was.
Aanvankelijk probeerde het Landbouwschap de garantieprijs voor 1955 te verbeteren door
het vetpercentage van de melk te verhogen. Hiermee zou worden tegemoetgekomen aan de
grotere consumentenvraag naar vollere melk en bovendien zou daardoor automatisch de garantieprijs voor alle boeren met 2,5 cent stijgen.231 Omdat de Voedingsraad vreesde dat de
consumptiemelk hierdoor voor velen te duur zou worden, met alle negatieve gevolgen voor
de volksgezondheid van dien, ging deze verkapte garantieprijsstijging niet door.232
Daarop stelde het Schap voor om voortaan twee garantieprijzen te voeren, één voor
zandboeren en één voor kleiboeren. Zandboeren moesten 1,7 cent extra subsidie bovenop
de garantieprijs krijgen om tegemoet te komen aan de slechtere productieomstandigheden
en de stijgende kosten van arbeid in de zandstreken. Deze 1,7 cent zou worden opgebracht
door de kleiboeren en die waren hier zeker niet blij mee. De Friese Maatschappij van Landbouw had in oktober 1954 al haar overtuigingskracht nodig om haar achterban achter het
voorstel van het Landbouwschap te krijgen. De Friezen zagen het voorstel als een ‘straf op
het goede werk dat de Friese boer bij de opvoering van de melkproductie heeft gedaan’. ‘Het
plan is uit Brabantse kringen gekomen,’ zo hield de voorzitter van de Friese Maatschappij van Landbouw zijn achterban voor. Maar om het overleg van het Landbouwschap ‘niet
te remmen’, accepteerde de Friese Maatschappij uiteindelijk mopperend het voorstel als
‘noodoplossing voor één jaar’.233
Hiermee accepteerde het Landbouwschap het voorstel en moest Mansholt de ministerraad zien te overtuigen van dit compromis, dat zeker extra geld zou kosten. Want de
wereldprijzen daalden terwijl de garantieprijzen stegen. Anderzijds zou verlaging van de
garantieprijs een beleidswijziging zijn. De ministers waren het met Mansholt eens dat het
‘woordbreuk’ zou zijn om het ‘beleid om te buigen nu er financiële gevolgen uit kunnen
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voortvloeien’.234 Op de berekeningen waarmee de kostprijs werd gerechtvaardigd, vonden
de ministers echter nog wel wat af te dingen. Minister van Economische Zaken Jelle Zijlstra
(arp) meende dat de prijsstijging zelfgecreëerd was doordat ‘met de arbeidsfactor op de
zandgronden te slordig is omgesprongen’. Premier Drees was het daarmee eens, temeer
omdat de inkomsten van de Brabantse boeren en arbeiders de afgelopen vier jaar ruim boven de cao-lonen hadden gelegen.235 Zelfs de katholiek Louis Beel van Binnenlandse Zaken
was niet overtuigd van de noden van zijn eigen achterban en vroeg zich af ‘of de betekenis
van de cijfers niet wordt overtrokken en het beleid te zeer aan de l.e.i.-berekeningen is gebonden. Alleen in deze sector treedt een zo sterke cijfermatige verbondenheid op.’ Cijfers
die bovendien ‘toch ook slechts op veronderstellingen berusten’. En ook oud-landbouwman Staf moest toegeven dat de cijfers van zandgronden ‘meer fictief ’ waren.236
Mansholt verklaarde dat een ander compromis niet geaccepteerd zou worden en verdedigde zijn voorstel door te stellen dat ‘door het l.e.i. niet is gemajoreerd (…) Er is geen bedrijfstak, die over zulke nauwkeurige gegevens beschikt.’ Hoewel de ministerraad het voorstel veel te hoog vond, meende Mansholt iets anders ‘niet te kunnen verdedigen’. Daarmee
dreigde hij met aftreden. ‘Wij voelden allen dat het te veel is’, schreef Drees in zijn dagboek,
maar de raad kon niet anders dan berusten in het voorstel van Mansholt.237 Zijlstra vatte de
kritiek passend samen: ‘Bedrijfs-economisch [zullen] de gegevens van het lei-rapport wel
verantwoord zijn, maar de vraag is in hoeverre zij tot basis kunnen dienen voor een politiek
beleid.’238
Niemand was gelukkig met het nu ontstane twee-prijzenbeleid. ‘Vooruit dan maar voor
één jaar’, was ook de sfeer in het kabinet. De meeste ministers waren weliswaar niet overtuigd van de macro-economische onderbouwingen van het lei, maar ‘gemajoreer’ leek
ook niet waarschijnlijk. Zo werden op 28 december 1954 twee melkprijzen vastgesteld, zij
het uiteindelijk vier cent lager dan het Landbouwschap aanvankelijk had bepleit. De minister deelde op een persconferentie mee dat hij het voorstel van het Landbouwschap niet had
kunnen volgen, omdat dan ook de consumentenprijs van de melk had moeten stijgen, en
hiervoor ontbrak het budget.239

1955 en 1956: het ser-rapport zonder duidelijkheid
De melkprijs was nog maar twee maanden oud toen het binnen het Landbouwschap begon
te gisten. De vaststelling van de melkprijs was pas na lange onderhandelingen bereikt. De
prijs was lager geworden dan het Schap had gewenst, en de uitkomst van twee melkprijzen
had geleid tot verdere verdeeldheid binnen het Schap. Bovendien had Mansholts belofte bij
de aankondiging van de nieuwe melkprijs, dat de verhoging van de producentenprijs geen
gevolgen zou hebben voor de consumenten, geen stand kunnen houden. In allerijl werd de
vastgestelde melkprijs met nog eens 0,4 cent verlaagd, maar dit kon niet voorkomen dat in
januari 1955 de prijs voor melk voor consumenten verhoogd werd met drie cent.240 Hierdoor klonk voor het eerst openlijke kritiek van de bevolking op de kosten van het gevoerde
landbouwbeleid, die op hen werden afgewenteld. De vakbonden en de net opgerichte Consumentenbond namen het voortouw in dit protest, wat Mansholt niet ongelegen kwam. Hij
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plaatste zijn besluit in het streven van de regering om de prijs zo laag mogelijk te houden,
maar bovenal benadrukte hij ‘dat de nieuwe melkprijs zuiver berekend is op de kosten’.241
Het Landbouwschap zag dit anders en vond de prijs te laag, omdat tal van factoren – van
afwatering, verkaveling, tot de hoge pachtprijzen – niet betrokken waren in de nieuwe melkprijs. Het Landbouwschap presenteerde daarom een eigen berekening die als uitkomst had
‘dat de berekende 23,7 cent voor zandgronden beslist te laag is’.242 In een poging de geest
weer terug in de fles te krijgen vroeg het groene front meteen na het einde van het winterreces in februari 1955 een interpellatie aan. W.J. Droesen (kvp) probeerde de steun van de bevolking weer terug te winnen door te pleiten voor subsidiëring van de consumentenprijs en
tegelijkertijd de minister alsnog te overtuigen van een verdere verhoging van de producentenprijzen die door het Landbouwschap gepropageerd werd. Tijdens zijn interpellatie beriep Droesen zich nadrukkelijk op de hem door het Schap ter beschikking gestelde cijfers.243
Hij zag in het breken van de belofte ‘dat de Regering steeds verder terugkrabbelt, al naarmate de garantie, die haar tot verleden jaar nimmer geld kostte, werkelijke betekenis dreigt
te krijgen’. Het lei had berekend dat de kostprijs op zand op 23,60 cent lag. Met de 1,7 cent
toeslag zou de zandprijs weliswaar hoger worden,244 maar deze prijs zou de werkelijke kosten nog niet dekken doordat de transport- en verwerkingskosten volgens Droesen op zandgronden in werkelijkheid hoger zouden liggen. Om die reden had het Landbouwschap om
een melkprijs van 26 cent gevraagd. Droesen snapte niet waarom de minister van het gelijkluidende lei-advies was afgestapt: ‘Het is een feit, dat alle deskundigen, die dit kunnen
beoordelen, hierop praktisch geen aanmerking kunnen maken.’ Daarnaast was Droesen er
niet van overtuigd dat de toeslag uiteindelijk ook daadwerkelijk zou worden uitbetaald. ‘En
is die 1,7 cent wel geheel safe? Reeds wordt gefluisterd, dat dit mogelijk lager zal worden. ’245
Een mede-groenefrontman als A.W. Biewenga (arp) steunde Droesen. Ook hij prees de
berekenmethode van het lei omstandig. Het was volgens hem zelfs een ‘open-deurpolitiek’ om op te merken dat zowel de Kamer, als de Regering als de georganiseerde landbouw
met de berekeningen instemden. ‘Daarom verheug ik mij er over, dat de landbouw over zo
goede kostprijsgegevens beschikt.’246
Uiteindelijk bleef de interpellatie voor de minister bij een schot voor de boeg, want ondanks de aanvankelijke steun van de arp stemde alleen de kvp voor de motie-Droesen.
Die motie was dan ook vooral symbolisch. Er werd na twee dagen verhit debat uiteindelijk slechts gevraagd om ‘er voor te waken dat (…) inderdaad een toeslag van 1,7 ct. per kg.
wordt uitbetaald’.247
Mansholt probeerde hierop de groene parlementaire druk in te dammen door advies
te vragen aan de Stichting van de Arbeid en de ser. De drie grote vakverenigingen nvv,
Katholieke Arbeidersbeweging (kab) en Christelijk Nationaal Vakverbond (cnv) hekelden binnenskamers al langer de gebrekkige aandacht voor de consumentenbelangen bij de
discussie over de melkprijs en deden dit sinds begin januari 1955 ook publiek.248 Zij sloten
hiermee aan bij de pleidooien van de Consumentenbond, die eind 1954 al in verzet was gekomen tegen de verhoging van de garantieprijs. Met slechts 3500 leden was de invloed van
de Bond echter nog gering.249
Mansholt hield de Stichting van de Arbeid in januari 1955 voor dat ‘de landbouw moe[s]t
ervaren dat er grenzen zijn, dat het publiek niet alles neemt’. De socialistische nvv en de ka-
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tholieke kab waren het hiermee eens. Beide bonden meenden dat de minister zich meer zou
moeten richten op de efficiëntste bedrijven en dat de prijsberekeningen van het lei, doordat
die zich op het gemiddelde bedrijf richtte, aan efficiënt producerende boeren ‘een belangrijke prikkel wordt ontnomen om zich te rationaliseren’. De kab stuurde deze overweging als
adres naar de eigen katholieke fractie en keerde zich hiermee tegen delen van zijn eigen zuil.250
De georganiseerde landbouw reageerde hierop als door een wesp gestoken. ‘Met een van
verontwaardiging trillende stem’ hield voorman H.M. Gerbrandy zijn cbtb voor dat het publiek, dat ‘geleid door de vakbonden was opgehitst door de grote kranten, als één man in
actie gekomen is’ tegen het melkbeleid.251 De meningsverschillen tussen de vakverenigingen en de Consumentenbond enerzijds en de georganiseerde landbouw en de Kamer anderzijds laten de twee kanten van het melkbeleid zien. Een verhoogde garantieprijs betekende
steun voor de boereninkomens. Om de consumentenprijs constant te houden moest deze
echter uit inkomenspolitieke overwegingen weer worden gecompenseerd met een subsidie
op de consumentenprijs van melk. Zo werden niet alleen de boeren gesubsidieerd, maar
ook de consumenten. En wanneer de garantieprijs steeg, steeg ook de consumentenmelksubsidie en werd de schatkist (en dus uiteindelijk de belastingbetaler) steeds zwaarder belast. Drees en Zijlstra hielden niet voor niets de hoogte van de garantieprijs nauwlettend in
de gaten. De kosten van de consumentenmelkprijssubsidie bedroegen alleen in het melkjaar 1955 al 55,7 miljoen gulden.252
Het pro-consumentenstandpunt van de vakverenigingen lijkt bepalend te zijn geweest
voor Mansholts besluit om op 8 juli 1955 aan de ser advies te vragen ‘over de problemen,
welke zich telkenmale voordoen met de consumptiemelk’. Het was een poging om de opwaartse prijsdruk van de georganiseerde landbouw af te remmen. De ser stelde een commissie in van drieëntwintig leden, waaronder vrijwel de gehele top van de georganiseerde
landbouw. Het zou meer dan een jaar duren voordat de commissie haar verdeelde advies
presenteerde. Mansholt vroeg nog in de adviesperiode om de evaluatie uit te breiden tot het
gehele garantieprijsstelsel, maar dat rapport zou pas in 1959 worden gepresenteerd en al
even verdeeld zijn.253 Uit alles bleek dat de zes (oud)-bestuurders van het Landbouwschap
voorkwamen dat het ser-advies iets zou opleveren.
Het advies geeft wel een goed inzicht in hoe een botsende elite in Nederland tot compromissen kwam. Problemen werden van alle politieke en emotionele angels ontdaan en
gereduceerd tot de ‘objectieve gevestigde principes van de economische leer’.254 Het sermelkadvies van 1956 leest als één lange macro-economische verhandeling, die voor nietingewijden in de landbouw nauwelijks leesbaar is. Wie zijn weg niet wist in de zuivelwaardetoeslagen, verrekenprijzen, aanvullingsmelk en grensbedrijven liep al snel vast in wat
Mansholt al het ‘melklabyrint’ had genoemd, omdat het ‘voor velen zo ontoegankelijk is,
dat het buitengewoon moeilijk is om in een debat in de Kamer degenen, die hiervoor interesse hebben en die ik gaarne op de hoogte zou willen stellen, hierin mede te voeren’.255
De ser-commissie kwam alleen tot een gezamenlijk standpunt over de ‘motivering van
de overheidsbemoeiingen met de prijsvorming’ en over de ‘doeleinden en middelen van het
melkprijsbeleid’. Voor het eerste punt kon de commissie terugvallen op het ser-rapport
over het voorontwerp Landbouwwet uit 1954. Hierin werd overheidsbemoeienis gebillijkt
omdat, hoewel de prijsvorming plaatsvond op een markt met vrijwel ‘volledige vrije mede-

1955 en 1956: het ser-rapport zonder duidelijkheid

61

dinging’, zowel de vraag als het aanbod van landbouwproducten ‘inelastisch’ zijn, maar
wel sterk op ‘inkomenselasticiteit’ reageren. Hierdoor ontstond voor boeren ‘een grote
onzekerheid (…) of de productie lonend zal zijn’. Over de praktijk, de hoogte van de overheidsbemoeienis, wilde de ser zich in 1954 niet uitspreken.256
Over de doeleinden en middelen kon de commissie eveneens dankzij macro-economische aannames tot overeenstemming komen. Op basis van een marginale kostencurve als
aanbodcurve werd het effect van een garantieprijs grafisch weergegeven en geaccepteerd.257
‘Waar het nu in de praktijk op aankomt is, hoe, dat wil zeggen op welke wijze en op welk niveau, deze garantieprijs wordt vastgesteld.’258 Hierover, dus over de uitvoering van de theorie en daarmee de crux van het probleem en de reden voor de adviesaanvraag, bereikte men
net als in 1954 (Landbouwwet) en 1959 (garantiebeleid) geen overeenstemming.
De landbouwvertegenwoordigers wilden niet afwijken van de twee melkprijzen en zagen
kans het vraagstuk van sanering buiten het advies te houden.259 De niet-agrariërs voelden
wel voor rationalisatie, maar de agrarische leden stelden dat rationalisatie ertoe zou leiden
dat veel boeren hun zoons na de lagere school zonder verdere opleiding op de boerderij of
in de fabriek zouden laten meewerken. Bovendien verzetten zij zich tegen een door de overige commissieleden bedacht stelsel waarin slechts een gedeelte van de geproduceerde melk
gegarandeerde prijzen kende. De rest van de melkplas moest daarna tegen marktprijzen
worden aangeboden. Ook dit stelsel werd met een marginale kostencurve geïllustreerd.260
De agrariërs konden zich, doordat zij het onderling eens waren, met gemak bedienen
van effectieve, eenvoudige, emotionele argumenten, terwijl de rest van de commissie met
een moeilijk volgbaar en voorzichtig macro-economisch compromis kwam dat aansloot bij
de algehele overeenkomst rond de doelen en middelen en rechtvaardiging van overheidsingrijpen.
Het zorgvuldige compromis van de meerderheid van de ser haalde het niet; allereerst
kwam het productschap van Zuivel met een vernietigende reactie op al die economische
aannamen.
Een dergelijke theoretische benadering van het verband tussen melkprijs en melkproduktie-omvang gaat echter
uitsluitend op in een samenleving, waarin elke economische handeling strikt rationeel en zonder enige vertraging
plaatsvindt. (…) Daarbij moet dan bovendien worden uitgegaan van een ‘tijdloze’ [ceteris paribus] economie.
(…) Afgezien van het feit, dat de melkveehouder nu eenmaal niet als een ‘homo economicus’ reageert, zijn er ook
natuurlijke en economische redenen om aan te nemen, dat (…) de hoogte van de garantieprijs de omvang van de
melkproduktie niet in een mate van enige betekenis direct beïnvloedt.261

Niet verwonderlijk na hun inbreng in de ser-commissie zou het Landbouwschap in de
maandelijkse bespreking met de minister in december 1956 laten weten een gedeeltelijke
garantieprijs ‘onaanvaardbaar en onuitvoerbaar’ te vinden. De minster was het hiermee
eens; dit plan leek ook hem technisch niet haalbaar.262
Wat wel interessant was, maar nooit publiciteit kreeg, was het rapport dat het cpb had
opgesteld en als bijlage bij het ser-advies was gevoegd. De commissie had het cpb namelijk gevraagd zich ook eens te buigen over de werkelijke hoogte van de kostprijs. In een ‘eerste benadering’ bepaalde het cpb die op 22 cent en kwam daarmee fors lager uit dan de uiteindelijk vastgestelde prijzen voor 1956, die 23 en 24,7 cent zouden bedragen.263
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Bij de vaststelling van het melkjaar 1956
was het ser-advies nog niet gepubliceerd.
Bovendien deed het Landbouwschap toen
zelf nog onderzoek, evenals een gemengde
commissie van Schap, ministerie en lei. In
afwachting van de onderzoeksresultaten opperde het Landbouwschap om voor 1956 de
twee melkprijzen op een nieuwe manier te
berekenen, elk op een andere manier. Voor
de kleigronden zou de garantieprijs moeten
worden vastgesteld op de gemiddelde landelijke kostprijs, die hoger lag dan de kostprijs
van de efficiënter producerende kleiboeren
doordat ook de zandboeren in de landelijke
prijs meetelden. Voor de zandgronden wilde
het Landbouwschap echter met de integrale
kostprijs voor zandgronden rekenen, wat een
toeslag van 2,2 cent voor de zandgronden zou
opleveren. Het idee achter deze nieuwe prijzen was dat ze voordelig waren voor zowel de
kleiboeren als voor de zandboeren. In de beslotenheid van het maandelijkse Schapoverleg wees Mansholt dit idee meteen resoluut
af omdat het voorstel ‘wel zeer op 2 gedachten hinkt’.264
Leo Jordaan, ‘De melk kookt over’. Cartoon over de
Hoewel de splitsing in twee prijzen eind
prijsstijging van melk voor consumenten als gevolg
1954
nadrukkelijk voor één jaar was bedoeld,
van de door Mansholt met het Landbouwschap vastachtten zowel het Schap als de minister het
gestelde melkprijs, 15 januari 1955.
in afwachting van de onderzoeksresultaten
uiteindelijk beter dit stelsel nog maar een jaar te verlengen.265 Voor de weideboeren was dit
geen groot probleem, want hun prijzen lagen boven de garantieprijzen. De tweede melkprijs, de toeslagregeling voor zand, trad echter tijdens de vaststellingsperiode in werking.
En wat tot dan een objectief prijsmechanisme leek, bleek in werkelijkheid een arbitrair
monstrum waar het parlement snel zijn handen vanaf zou trekken.
De willekeur van de verschillende grondtypen kwam duidelijk naar voren in veengebieden: voor ‘slecht veen’ bleek een hele toeslag te gelden, terwijl ‘niet-zo-slecht veen’ slechts
recht had op een halve toeslag. Het gevolg was dat veenboeren opeens ‘geen woorden genoeg [vonden] om hun grond zwart te maken’. Het was echter geen welbespraaktheid,
maar het ‘domme potlood’ op de bodemkarteringskaart dat de grenzen dicteerde. Het
Landbouwschap had deze grenzen ‘met tegenzin’ in samenspraak met het ministerie getrokken en nu de garantieregeling voor slechts een deel van de melk inging, bleken deze in
de praktijk wel zeer arbitrair.266 Waarom kregen komgronden tussen de grote rivieren wel
een halve toeslag, terwijl dat ook kleigronden waren? En waarom kregen de veenboeren van
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het Lage Midden bij Joure slechts een halve toeslag, terwijl de zandboeren bij Ureterp met
een veel hogere opbrengst ‘recht’ hadden op een hele toeslag? Het garantiestelsel was nu
zelfs voor boeren niet meer uit te leggen.267 De sfeer van rationaliteit die om de garantieprijzen hing was definitief gebroken. De melkprijs werd met behoud van zandtoeslag eind
december 1955 nog wel vastgesteld, maar de geest was uit fles.268
Het Landbouwschap probeerde de schade nog te repareren in het maandelijks overleg,
maar ving bot bij Mansholt, die geen zin had om het overleg te heropenen. Het Schap voelde
zich hierdoor miskend; het meende dat er ‘veeleer van een “hearing” kon worden gesproken dan van overleg’ en dat werd door de minister bevestigd.269
Het Landbouwschap probeerde vervolgens zijn gelijk via het parlement te halen. B.A.A.
Engelbertink (kvp) gooide in januari 1956 als eerste de knuppel in het hoenderhok door de
melkprijs voor de zandgronden ‘te schriel’ en ‘absoluut onvoldoende’ te noemen.270 Al snel
kwam ook het apparaat van het Landbouwschap op stoom en werden er brieven naar de
Kamerfracties verstuurd en de media ingelicht: uitgangspunt voor het Landbouwschap was
het door Mansholt afgewezen voorstel om de twee-prijzenregeling definitief in te voeren.
‘Landbouwschap zoekt uitweg uit doolhof ’ kopte de Leeuwarder Courant, alhoewel het Schap
niets veranderd had aan zijn aanvankelijke standpunt.271 Ch. van den Heuvel (arp) opende
het debat een week later in de Kamer en verweet Mansholt dat hij niet op het voorstel van het
Schap was ingegaan: hij vond het kwalijk dat wanneer ‘een zijn verantwoordelijkheid beseffend publiekrechtelijk lichaam als het Landbouwschap komt met een zeer krap voorstel, de
Minister daarop nog beknibbelt’. In zijn pleidooi ging Van den Heuvel zelfs zo ver dat hij
meende dat aan de tot dan toe onomstotelijke lei-methoden ‘een evident onjuiste berekening’ ten grondslag lag.272
Mansholt erkende dat de berekeningen weliswaar ‘onvolkomen’ waren, maar daarmee
nog niet ‘pertinent onjuist’. Mansholt sloot zich aan bij Vondeling, die Van den Heuvel had
voorgehouden dat nota bene zijn fractiegenoot Biewenga het jaar daarvoor het lei juist
omstandig had geprezen om zijn goede en onomstreden kostprijsberekeningen.273 Van der
Heuvel diende uiteindelijk geen motie in, al had hij door de steun van vvd, chu en kvp een
Kamermeerderheid. Daarom bleven de afgekondigde melkprijzen gehandhaafd, maar was
de spanning ook niet uit de lucht.
De opstelling van het Landbouwschap ontving ondertussen steeds vaker kritiek. De
Leeuwarder Courant meende dat de organisatie in deze kwestie bepaald ‘geen heldenrol’ had
gespeeld doordat ze niet uit de interne tegenstelling tussen zandboeren en kleiboeren was
gekomen. Hieruit was het voorstel gekomen dat zowel voordelig was voor zand- als kleiboeren, en dat Mansholt meteen had afgewezen omdat het op twee gedachten hinkte. Maar deze
afwijzing had het Landbouwschap nooit aan de achterban gemeld, met als argument dat de
besprekingen met de minister ‘vertrouwelijk’ waren. Het gevolg was ‘een baaierd van misverstanden’ die er voor hadden gezorgd dat de discussie ‘loodzwaar’ was geworden.274
Ondanks de kritiek wilde het Landbouwschap niet inbinden en hield het vast aan het
door Mansholt afgewezen voorstel. De laatste ronde was ingegaan, zo meldde het Schap in
maart 1956 bij het indienen van dit ongewijzigde voorstel aan de minister, om vervolgens de
begrotingsbehandeling van de senaat af te wachten die een maand later zou plaatsvinden.275
Het groene front deed daar zijn werk efficiënt. Nadat de minister had laten weten dat het
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standpunt van de regering ongewijzigd was, diende Schapbestuurder Mertens in de Eerste
Kamer de motie waarmee Van den Heuvel in de Tweede Kamer had gedreigd alsnog in. Met
deze garantieprijs was ‘voor grote groepen van veehouders – speciaal in de zandgebieden –
(…) geen redelijke bestaansmogelijkheid’ mogelijk, aldus de motie.276
Met deze motie maakten de senatoren gebruik van een recht dat ze in die jaren nauwelijks
inzetten. Met name politiek inhoudelijke moties waren in de Eerste Kamer uiterst schaars,
waardoor de motie-Mertens aan gewicht won.277 De motie werd, met uitzondering van de
PvdA, door alle partijen aangenomen. De ministerraad was dan ook niet te spreken over de
motie en weigerde deze uit te voeren. Zijlstra meende dat het Schap ‘met de motie tracht te
bereiken in het Parlement wat in het vlak van het overleg niet is verkregen’. Volgens Drees
zou uitvoering van de motie het gezag van de regering ondermijnen. Zijlstra en Drees zagen
in de motie een verkiezingsstunt; uit de cijfers bleek zelfs dat de zandboeren ‘er dit jaar relatief beter aan toe waren dan vorig jaar’. Mansholt wilde de motie evenmin uitvoeren, maar
meende wel dat het beeld dat Mertens in zijn motie geschetst had, wel degelijk klopte.278
Ondanks de motie en de felle verkiezingscampagne van 1956 bleef de relatie tussen minister en het groene front goed.279 Tijdens de verkiezingen zette Mansholt zich bijvoorbeeld
in voor honderden miljoenen extra voor ‘zijn’ boeren.280 Het maandelijkse overleg ging gewoon door waarbij steeds nieuwe prijsvarianten voor de melkprijs de revue passeerden.
Zelfs de onkreukbare voorzitter van het Schap, Herman Louwes, moest halverwege de besprekingen toegeven ‘dat t.a.v. de garantieprijs zoveel systemen hebben gegolden, dat hierbij moeilijk van een principe kan worden gesproken’.281
Tijdens de lange formatie van het nieuwe kabinet, Drees iv, zagen de katholieken bij
monde van Droesen dan ook helemaal geen reden om een nieuwe minister van Landbouw
aan te stellen. Hij schreef de informateur dat een kvp-er natuurlijk het beste zou zijn. ‘Langdurige aanwezigheid van een socialist (…) houdt een ernstig gevaar in voor besmetting van
het grote ambtelijke apparaat.’ Mocht de kvp echter de post niet krijgen ‘dan acht ik Mansholt de meest geschikte, misschien de enige geschikte man’.282
De landbouwparagraaf was onder de dreiging van een miljoenenclaim van een hogere melkprijs problematisch en werd in de formatie zo ver mogelijk naar voren geschoven.
Pas de vierde formateur, W.F. de Gaay Fortman (arp), stelde het onderwerp en Mansholts
miljoenen aan de orde. De Gaay kon er op dat moment ook niet onderuit, omdat het Landbouwschap onverwachts groot uitpakte met de actie ‘Ruk aan de bel’, een grote mediacampagne om Nederland te overtuigen dat de landbouw dringend 350 miljoen gulden nodig
had, waarvan 135 miljoen gulden voor een betere melkprijs.283 Op één dag stuurde het Schap
vier nota’s naar de regering, waarmee het ser-rapport over de melk dat die dagen eveneens
verscheen, meteen was gereduceerd tot zacht ‘pingelen’.284 Tijdens de Ruk aan de Bel verschenen plots schrijnende, maar verder onbewezen, krantenberichten over toegenomen
kinderarbeid in de landbouw, afgebeulde vrouwen en uitgeputte en slapende kinderen in de
schoolbanken.285 De claim van 350 miljoen gulden was gebaseerd op een nieuwe methode
van kostprijsberekening van het lei, waaruit bleek dat er voor een kostendekkende melkproductie 135 miljoen gulden extra nodig was. Alhoewel de formateurs tegen deze ‘exorbitante eisen van de Landbouw aan [hebben] zitten kijken’, waren de cijfers van het lei nog
van zo’n gewicht dat ze niet betwijfeld werden.286
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Drees hakte uiteindelijk als laatste formateur met tegenzin de knoop door en kende
Mansholt de claim toe. Achteraf verweet Drees Mansholt alles al vooraf ‘alleen te regelen
met het Landbouwschap (…) zonder dat er gelegenheid geweest was voor normaal-ambtelijk overleg, of raadplegen van de ser’.287 Dat lijkt waarschijnlijk, gezien de brief van
Droesen, Mansholts boodschap in verkiezingstijd en het tijdstip van de Ruk aan de bel. ‘Hij
poneert een landbouwpolitiek, stelt dat deze aan zijn persoon gebonden is en gaat dan solliciteren’, noemde vriend en collega Staf dat.288 Hij en Zijlstra vonden het onbegrijpelijk dat
de PvdA weer landbouw onder haar hoede nam, daar waren voor de socialisten immers helemaal geen stemmen te winnen.289 De controle op sociaaleconomisch terrein die Drees
sinds 1945 voor ogen stond, was in Drees iv bovendien al ruim gegarandeerd met PvdAministers op Algemene Zaken, Financiën en Sociale Zaken.290
De garantieprijzen stonden een maand na de installatie van Drees iv op de agenda van
de ministerraad. Mansholt hield het kabinet meteen aan de toezegging van Drees. Gelukkig
was het kabinet daarmee niet, omdat het van mening was dat ‘in de s.e.r. de vertegenwoordigers van de landbouworganisaties geen constructieve bijdrage hebben willen verlenen’.291
Het kabinet weigerde hierover een beslissing te nemen en wilde meer tijd om de gevolgen
daarvan te kunnen overzien.
Zo ontstond een impasse die twee maanden voortsleepte, terwijl de boeren druk bleven
zetten door aan de bel te blijven rukken. Mansholt weigerde om ook maar iets van de
miljoenen af te doen en dreigde weer meerdere malen met opstappen.292 De ministerraad
werd als gevolg hiervan steeds cynischer over de kostprijsberekeningen en de staatjes van
Mansholt. Zeker toen Horring in de Economisch Statistische Berichten van december 1956 liet
zien dat wat betreft de achterstelling ten opzichte van het nationaal inkomen van alle boeren
‘de achterstand het geringste is voor de gemengde bedrijven op de zandgronden’.293 Steeds
nieuwe berekeningen duikelden over elkaar heen, en het werd steeds onduidelijker wie nu
over de ‘werkelijke’ cijfers beschikte. Terwijl Mansholt nog wees op berekeningen in voetnoten van ser-rapporten die aan de rest van de ministers ‘voorbij gegaan’ waren, waren de
ministers bij monde van Zijlstra gaan ‘twijfelen aan de achteruitgang in de landbouw’. Zijlstra, sceptisch geworden, had met de hulp van zijn promotor prof. J.G. Koopmans een ‘primitief mathematisch model’ opgesteld, waarmee ze konden nagaan wat veranderingen in
de landbouwsubsidies de schatkist zouden gaan kosten. Zo kon Zijlstra Mansholt, die ‘wel
eens ervan uitgaat dat zijn opponenten het ingewikkelde systeem toch niet helemaal begrijpen’, pareren.294 Drees voegde daaraan toe dat hij ‘sceptisch tegenover kostprijsberekeningen’ was komen te staan.295 De premier constateerde dat niemand wist wat de werkelijke
kostprijs was, iets wat Mansholt niet tegensprak.296 De belofte van Horring uit 1948, dat prijzen voortaan objectief vast te stellen zouden zijn, was binnen een decennium gelogenstraft.
Al die cijfers en adviezen van ser, lei, Schap en Stichting van de Arbeid zorgden voor
nog een dilemma. Overleg met deze groepen was nodig, ‘maar de vrijheid van de regering
wordt op deze wijze sterk aan banden gelegd, evenals die van het parlement’, zo meende
Drees.297 Hij zag dat bedragen die in de overleggen werden genoemd, al snel een eigen leven
gingen leiden, waardoor ‘de regering daar moeilijk meer af zal kunnen’.298 Bezuinigingen
op andere beleidsterreinen werden hierdoor lastig, wat de handelingsvrijheid van de regering nog verder beperkte.
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Dit mechanisme speelde ook een grote rol in de uitkomst van het garantieprijsprobleem.
Na maanden vergaderen bleef Mansholt zich beroepen op zijn beloftes aan het Schap en
de tijdens de formatie beloofde miljoenen. Zijn collega’s moesten hierin uiteindelijk weer
berusten, zelfs al was de schatkist inmiddels letterlijk ‘leeg’ geraakt.299
Veel keus hadden ze ook niet. De slotmanifestatie van Ruk aan de Bel zou in het komende
weekeinde van 2 februari 1957 plaatsvinden. Onder ovationele bijval van zevenduizend gepassioneerde boeren nam in de Jaarbeurs het complete parlementaire groene front in hun
rol als boerenbondbestuurders een aan regering en parlement gerichte resolutie aan waarin
stond dat ‘een redelijke beloning voor landbouwers niet is verwezenlijkt’.300
De manifestatie miste zijn doel niet: tien dagen later wisten insiders uit het overleg al
te melden dat door de manifestatie en door de nieuwe rekenmethode van het lei de melkprijs fors hoger zou worden.301 Dit bleek te kloppen toen de melkprijzen voor 1957 uiteindelijk op 12 maart 1957 door Mansholt na overleg met het Landbouwschap waren vastgesteld. De minister nam het voorstel van het Landbouwschap volledig over, twee prijzen.302
De verzuchting: ‘vooruit dan maar voor één jaar’ van drie jaar daarvoor leek door iedereen
te zijn vergeten. Voor correcties en rukken aan de bel hoefde Mansholt niet meer te vre-

Opland, ‘Met melk meer mans’. Minister van Financiën H.J. Hofstra (PvdA) wint het met zijn pleidooi voor een bestedingsbeperking niet van het groene front in de Tweede Kamer, dat na de manifestatie Ruk aan de Bel weer pleit
voor een verhoging van de melkprijs,.28 februari 1957.
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zen. Op de dag van de vaststelling ging ook de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer van start. En met het akkoord met het Schap op zak waren de cijfers van het lei opeens weer onbetwist. De kvp ‘was verheugd’ dat voortaan weer als vanouds gold dat ‘het
aanbrengen van wijzigingen in de door het l.e.i. gevolgde richtlijnen niet opportuun
is’.303
Het kabinet geloofde toen al niet meer in de absolute objectiviteit van cijfers en wiskundig modelleren. Als laatste moest ook het Landbouwschap, zij het in de beslotenheid van
het maandelijks overleg met Mansholts opvolger Vondeling, uiteindelijk toegeven dat cijfers niet altijd tot objectiviteit leidden.
Het Landbouwschap had de verwachting dat dank zij de wetenschappelijke wijze van werken van het l.e.i. de
kostprijsvaststelling een eenvoudige zaak zou zijn, zij het [dat] daarbij een zekere doch beperkte mogelijkheid van
interpretatie aanwezig zou zijn. Speciaal t.a.v. de melk is de prijsvaststelling echter niet eenvoudig gebleken.304

Internationaal: de invoer van economische modellen voor landbouw
en welvaart
Nederland was zeker niet het enige land waar economische modellen zo’n grote invloed
kregen op het beleid in de landbouw. In heel Europa was de landbouwsector in de jaren vijftig de meest gereguleerde sector van de economie.305 De redenen hiervoor waren eigenlijk
overal dezelfde: in alle West-Europese landen was de voedselproductie fors teruggelopen,
waardoor met name uit de Amerika’s op grote schaal voedsel moest worden geïmporteerd
ten koste van schaarse deviezen. Hoe precair de situatie net na de oorlog was, bleek wel tijdens de strenge winter van 1947-1948. In Italië en Duitsland kon de bevolking alleen overleven dankzij Amerikaanse hulpgoederen. In Duitsland had die hulp een omvang van 1,67
miljard dollar. In Frankrijk leidden de onrust en prijsstijgingen tot vele stakingen en geweld.306 Snelle wederopbouw en productievergroting van de landbouw was dan ook geboden. Niet alleen zou Europa zo minder afhankelijk worden van import, wat dure deviezen
uitspaarde, maar er zou misschien zelfs met export van landbouwproducten verdiend kunnen worden. Bovendien waren (op België en het Verenigd Koninkrijk na) nog grote gedeelten van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam; zelfs in industriële grootmachten
als Duitsland en Frankrijk was dit rond 1950 meer dan een kwart van de bevolking, in Italië
zelfs 41%.307 Het vaak verarmde familiebedrijf was overal in Europa een niet ter discussie
staand uitgangspunt voor het landbouwbeleid.308 Deze arbeidskracht kon beter gebruikt
worden in de massaal opgezette industrialisatieprogramma’s van na de oorlog. Mechanisering, plattelandsontwikkeling en productieverhoging waren daarom overal in Europa
geboden.
In alle Europese landen ontstond een systeem van gereguleerde prijzen voor landbouwprijzen. De georganiseerde landbouw speelde hierbij overal een belangrijke rol en kreeg
overal de status van quasi-overheid. Zelfs in Groot-Brittannië, waar de landbouwsector met
slechts 6,4% van de beroepsbevolking het kleinst was in Europa, waar de landbouwbedrijven groot en efficiënt waren en er geen traditioneel op landbouwers gerichte christendemocratische partij bestond, slaagde de boerenorganisatie National Farmers Union er in vanaf
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1947 door de invoering van de Landbouwwet een semiofficieel planorgaan voor de overheid
te worden. Groot-Brittannië had het grootste betalingsbalanstekort van Europa en importeerde meer dan de helft van zijn voedsel, en was daarmee de grootste landbouwgoederenimporteur van Europa. Om deze situatie te veranderen was de steun van de boeren cruciaal. Die werd verzekerd door in 1947 marktordening in te voeren om productieverhoging,
voedselzekerheid en inkomensgarantie voor de boeren te garanderen. Elk jaar werden door
het ministerie van Landbouw na consultatie met de boerenbonden de prijzen vastgesteld.
De steun voor boeren werd zo vanzelfsprekend dat Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zweden,
Duitsland en Frankrijk ertoe overgingen om pariteitswetten in te voeren waardoor het inkomen van boeren gekoppeld werd aan de economische ontwikkeling van andere sectoren.
Deze steun kon gemakkelijk gefinancierd worden door de industriële groei, die overigens
in de jaren vijftig al vrijwel altijd lager lag dan de productietoename in de landbouw. Een
goed voorbeeld hiervan is de Duitse ‘Groene Wet’, de Landbouwwet van 1955, het sluitstuk van de in hoog tempo aangenomen landbouwwetten die inkomenspariteit met de industriële sector garandeerden. Waar geen pariteitswetten werden aangenomen, zoals in
België en Luxemburg, was er altijd een sterke vertegenwoordiging van de georganiseerde
landbouw in het parlement die zorgde voor een gunstig beleid.309
De landbouw was zeker niet het enige beleidsterrein dat de West-Europese staat zich tijdens de wederopbouw toe-eigende. De kiezers kozen na 1945 massaal voor zakelijke politiek om het herstel van de staat en het opzetten van (sociale) voorzieningen mogelijk te
maken. Zo ‘trok de West-Europese politiek zich terug van de koortsige hoogten van de
voorafgaande veertig jaar’ en bekeerde deze zich tot sober pragmatisme en corporatisme.310
Econometrie en wiskundig modelleren kregen grote invloed op dit beleidsproces en werden overal gebruikt om een snelle industrialisering en herstel van de oorlogsschade te bereiken. Economische experts kregen overal in Europa een grote rol in de wederopbouw,
maar ook steeds vaker in de sociale politiek die gedurende de jaren vijftig voorzichtig werd
uitgebouwd.311 Bijvoorbeeld in Duitsland, waar de belangrijke Rentenreform van 1957 de armenverzekeringen voor de oude dag verving door een inkomensonafhankelijk pensioenstelsel dat werd gefinancierd uit premies, net als de Algemene Ouderdomswet (aow) die
hetzelfde jaar in Nederland werd geïntroduceerd. De introductie van dit concept vormde de
basis van de uitbouw van de verzorgingsstaat in de jaren zestig. 312
In Frankrijk speelde het Commissariat Géneral du Plan een vergelijkbare rol als het cpb in
Nederland. Deze werd niet alleen al snel de planningsautoriteit bij uitstek die ook door nietgenationaliseerde industrie graag werd gevolgd; ook werkten de voorgestelde groeipercentages depolitiserend vanwege de wetenschappelijke uitstraling.313 In het precaire politieke
systeem van de Franse vierde republiek (1946-1958) behoorden het economisch beleid en
de opbouw van de sociale zekerheid tot de weinige terreinen waar brede consensus over bestond.314
Consensus is een ander overkoepelend element van de West-Europese politiek van de
wederopbouwjaren, zeker ten aanzien van de opbouw van de welvaartsstaat. Nergens
werd dat duidelijker dan in Groot-Brittannië, waar Labour in 1945 de verkiezingen won
met de belofte van de invoering van sociale verzekeringen op basis van het Beveridge report.
Deze belofte loste ze nog in 1945 in, wat mede mogelijk werd gemaakt doordat de belas-
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tingen vanwege de oorlogsinspanningen nog heel hoog lagen. De overeenstemming met
de Conservatieven over invoering van sociale zekerheid was er ook bij de introductie van
de National Health Service (nhs) en de grote sociale woningbouwprogramma’s. Of zoals de
conservatief Rab Butler in 1946 bij de introductie van de National Insurance Bill benadrukte:
‘Friends on this side of the House have contributed our share to the making of this plan,
and we wish to see it through.’ De regeringswisseling van 1951 met de conservatieven betekende voor planning en sociale zekerheid dan ook boven alles continuering van het voortgezette beleid.315

Conclusie
Na de Tweede Wereldoorlog maakte Nederland een nieuwe start. De wederopbouw, zo was
de overtuiging, kon alleen slagen door inschakeling van de beste krachten en de nieuwste
kennis. Economen liepen voorop in het leveren van nieuwe planmatige kennis in de vorm
van wiskundig modelleren. Het modelleren werd al snel overgenomen door andere wetenschappen die zich ook wilden moderniseren en verwetenschappelijken. Statistici en planologen vonden als ‘nieuwe ambtenaren’ al snel een plek in de uitdijende overheid, die deze
nieuwe vormen van kennis omarmde om een groeiend aantal beleidsterreinen meer in de
greep te krijgen.
Echter, om deze kennis goed toe te kunnen passen diende de politiek afstand te nemen.
Het bestuur werd onder de noemer ‘beleid’ gedepolitiseerd. De pacificatiepolitiek die politiek niet opvatte als een spel maar als zakelijkheid, leende zich hier goed voor. De verdeling
van inkomens en subsidies over de achterbannen werd altijd al zoveel mogelijk met objectief ogende criteria onderbouwd.
Toch kregen deze nieuwe kennis en haar exponenten kritiek. Allereerst vanuit het parlement. Met name de socialistische klank van het plandenken viel bij de confessionelen slecht
en brak de sociaaldemocraten in het kabinet-Schermerhorn op. Ontdaan van ideologische
connotatie werd planning alsnog politiek geaccepteerd als een neutraal, zo niet objectief
sturingsmiddel en als samenbindende taal waarmee de rooms-rode coalitie bijeen kon worden gehouden.316
De inzet van politici bleef tijdens de verzuiling altijd primair op de eigen achterban gericht. Daar veranderde ook de nieuwe kennis niets aan. Daarop liep de rooms-rode coalitie
uiteindelijk toch vast. De belangen lagen, toen de wederopbouw zijn voltooiing naderde en
de noodzaak tussen Rooms en Rood om samen te werken minder werd, toch te ver uit elkaar. Traditioneel wordt de breuk in de coalitie altijd geïllustreerd aan de hand van het vastlopen van de geleide loonpolitiek. In dit hoofdstuk is aangetoond dat bij de besprekingen
rond de melkprijs dezelfde irritaties bestonden.
De ambtenaren die al voor de oorlog in overheidsdienst waren, ervoeren deze nieuwe
kennis en hun nieuwe collega’s als een aanslag op hun mores. Een nieuwe coalitie van nieuwe ambtenaren en op doorbraak gerichte ministers leek in 1945 even de politiek over te nemen, waarbij men zich beriep op depolitisering en nieuwe expertise. Tot een doorbraak
leidde dit alles niet, want deze nieuwe vorm van kennis kwam meteen in de greep van het
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corporatisme dat de politiek typeerde. De Stichting van de Arbeid, ser en het Landbouwschap schakelden allemaal deze wiskundig modellerende experts in. Door enerzijds het
snelle herstel van het wezenskenmerk van de ambtelijke wereld, de hiërarchie, en anderzijds het inzicht dat de nieuwe kennis ook nuttig aangewend kon worden en door de grote
invloed en kunde van topambtenaren als Louwes en Staf, werd de nieuwe kennis toch ook
door de ambtenaren geaccepteerd.
De nieuwe kennis bood de verzuilde politiek het instrumentarium waarmee de ‘schijn
van rationaliteit en objectiviteit’ gecreëerd kon worden. De melkprijs illustreerde dat het gebruik van macro-economische modellen niet per definitie tot objectiviteit leidde. De vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw gebruikten wel het jargon van het wiskundig modelleren, maar zorgden uiteindelijk altijd voor een uitkomst die voor hun achterban
het meest profijtelijk was.
Daarmee was de planning in de landbouw mislukt, maar dat betekende niet dat de illusie van planning werd opgegeven. Dit zal in het volgende hoofdstuk blijken als het gaat over
de pogingen om een economische take-off te bereiken via geplande ontwikkelingssamenwerking.

ii De planning van ontwikkeling
De vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking, 1956-1973

Indien men zich vrolijk maakt over de econoom, die zo krampachtig
de leuninkjes van de objectiviteitsstoel vasthoudt, welk homerisch gelach verdient dan de socioloog, die zo weinig elegant tussen beleids- en
objectiviteitsstoel beide terecht is gekomen?
(P. Thoenes, 1962: 212)

Inleiding
De End-of-Ideology had, naast invloed op het wiskundig modelleerbaar maken van de samenleving, ook een tamelijk onverwachte invloed op het geestelijke vlak. Het viel de geestelijke leiders binnen de zuilen door de modernisering, urbanisatie en de ervaring van de
Tweede Wereldoorlog steeds zwaarder om godsdienstige scheidslijnen in het dagelijks leven te rechtvaardigen. Daarom lieten zij in de loop van de jaren vijftig de voorzichtige omgang met andere religies steeds meer varen. Bisschop Alfrink meende in 1964: ‘Thans is
door de ontwikkeling van techniek en communicatiemogelijkheden de aarde zo klein geworden, dat wij al die godsdiensten dagelijks ervaren als buren in dezelfde straat.’1
De geestelijke leiders deelden een positief toekomstbeeld met de End-of-Ideology-sociologen. Dit was ook de boodschap van de oecumenebeweging, die in Nederland een grote aanhang kreeg en dankzij internationale kerkelijke ontwikkelingen flink de wind mee
had. Zo besteedde paus Johannes xxiii in zijn aggiornamento (1959) aandacht aan de interactie met andere christenen, iets wat tijdens de debatten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd voortgezet. De protestantse kerken hadden al sinds 1948 wereldwijd
contact met elkaar in de Wereldraad van Kerken, waar zelfs de gereformeerden voorzichtig
waarnemers naartoe stuurden. Vanaf 1968 was de ‘leerstellige barrière’ zover verlaagd dat
het ‘Samen-op-Weg-proces’ kon worden opgestart, waarmee de protestantse kerken in Nederland nauwer gingen samenwerken.2 Door deze beweging ontstond eerst een geestelijke
en vervolgens een praktische samenwerking, niet in de laatste plaats op het gebied van de
ontwikkelingssamenwerking.
Voor het katholieke denken was Populorum progressio van 1967 hierbij van grote invloed. De
kerk was opgeschrokken van een ‘angstkreet’ van ‘hongerlijdende volken’ en riep de gelovigen op om ‘steun te verlenen aan de officiële of particuliere organisaties, hetzij burgerlijke
hetzij godsdienstige, die zich bezighouden met de leniging van de nood in de ontwikkelingslanden’.3 Oud-premier en Novib-voorzitter Jo Cals noemde het niet voor niets een ‘prachtencycliek’ die ook voor niet-katholieken verplichte lectuur moest zijn.4 De protestanten
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kwamen een jaar later tot een soortgelijk inzicht en vroegen voor deze late bewustwording
vergiffenis in het afsluitend gebed tijdens de Wereldraad van Kerken van 1968 in Uppsala.5
Mede door deze veranderingen op het religieuze vlak werd ontwikkelingssamenwerking
van een economisch steeds meer een politiek thema. Nederland gaf al vanaf 1949 ontwikkelingshulp, maar beperkte dit aanvankelijk grotendeels tot de eigen (deels voormalige)
koloniën. Het bedrag dat in dat eerste jaar op de begroting stond, 1,5 miljoen gulden, kon
bovendien door ‘de deviezenpositie’ alleen ‘het karakter van dienstverlening’ krijgen.6 Vanaf 1959 ontwikkelden alle grote partijen snel een positief standpunt over het geven van ontwikkelingshulp, waarna de begrotingspost snel groeide.7 Alhoewel Nieuw-Guinea in 1962
moest worden afgestaan, deed dit de begroting niet krimpen, maar was daarentegen voor
velen juist een signaal om meer aan ontwikkelingshulp te geven. Eind 1963 werd voor het
eerst een staatssecretaris voor ontwikkelingshulp aangesteld, een functie die vanaf 1965
werd opgehoogd tot die van minister.
Voor ontwikkelingssamenwerking was inmiddels ruim geld beschikbaar nu de wederopbouw voltooid was. De snel stijgende welvaart in Nederland is wellicht nog het best te illustreren aan de hand van het toenemende bromfietsbezit. In 1949 waren er nog geen vijfduizend
brommers in Nederland, tien jaar later reden er al meer dan een miljoen rond.8 In 1951 brak
in Nederland een ongekende periode van onafgebroken hoge economische groei aan die tot
1973 zou aanhouden, waarbij het bruto nationaal product (bnp) jaarlijks gemiddeld bijna vijf
procent groeide.9 In 1967 kon hierdoor al 1,0% van het nationaal inkomen (ni) door de regering worden uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Een bedrag dat in 1973 zelfs uitgroeide tot
1,5%, terwijl de progressieve partijen in hun gezamenlijke verkiezingsprogramma Keerpunt
1972 zich zelfs voor 2% uitspraken.10 Het cda in oprichting kwam tot 1% bnp, omdat er anders ‘geen enkele aanspraak op progressiviteit’ gemaakt kon worden.11 Nederland was in een
periode van tien jaar, met een begroting van meer dan één miljard gulden, oftewel 0,88% bnp
ofwel 1,5% ni, in verhouding de grootste donor ter wereld geworden.12 Hiermee was Nederland in de ogen van politici als Bas de Gaay Fortman (ppr) bovenal een ‘gidsland’ geworden.13
De Gaay Fortman was, voor hij in 1971 Kamerlid werd, als econoom werkzaam geweest in
Zambia. Hij is een voorbeeld van de nieuwste generatie deskundigen, maar ook van de door
ontwikkelingssamenwerking aangeraakte oecumenische christenen en nieuwe politici die na
de Nacht van Schmelzer in 1966 het politieke podium beklommen.14
Door de ijver van de politici om hun progressiviteit te bewijzen grepen zij steeds dieper
in op het beleidsterrein van de ontwikkelingssamenwerking dat vanaf 1949 juist zorgvuldig
was vormgegeven door de wiskundige modelleurs. Economisch geschoolde ambtenaren
hadden tegen de achtergrond van de Koude Oorlog een beleid ontwikkeld dat was gericht
op de economisch ontwikkeling van derdewereldlanden. Net als het Nederlandse regionale
ontwikkelingsbeleid was het uitgangspunt voor de derde wereld dat economische groei ook
sociale ontwikkeling garandeerde, en dat zo bovendien een overstap naar het communistische kamp kon worden voorkomen. Niet voor niets speelde Jan Tinbergen een grote rol bij
de ontwikkeling van het beleid. Na zijn afscheid als directeur van het cbs in 1955 had hij
zich vooral op de economische ontwikkelingsproblematiek van de derde wereld gericht.15
Vanaf halverwege de jaren zestig moesten hij en de ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking echter toezien hoe hun grote ontwikkelingsschema’s aan aantrekkingskracht ver-
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loren, omdat ze te weinig ruimte boden aan mogelijkheden voor organisaties en burgers
om zelf te participeren.
Aanvankelijk waren het vooral de politici en hun zuilgeoriënteerde maatschappelijke organisaties die meer invloed wilden op het beleid. Voorzien van subsidies begonnen de organisaties zich meer en meer te organiseren als professionele koepelorganisaties die er allengs meer
waren voor hun eigen vakgebied dan voor hun confessie.16 Professionalisme kwam voorop te
staan, nu zelfs geestelijken de godsdienstige scheidslijnen nog nauwelijks konden rechtvaardigen. Bestaande organisaties ontzuilden niet alleen, maar kregen op het maatschappelijk middenveld ook gezelschap van nieuwe radicale organisaties die waren gericht op actie en reuring.
Net als bij Provo in Amsterdam waren de harde kernen bijzonder klein, maar deze jongeren
leerden snel veel publiciteit te genereren en zichzelf door tal van nieuwe subsidies, met name
van het nieuwe ministerie van crm, te laten onderhouden.17 De ontzuilde en steeds kritischer
wordende pers gaf de jongeren graag een podium voor hun kritische vragen aan de politiek.18
Voor deze vragen moest de politiek antwoorden verzinnen en nieuw beleid ontwerpen,
niet in de laatste plaats omdat de nieuwe partijen die in de jaren zestig en zeventig de Tweede
Kamer binnenkwamen, zich in hun progressieve ijver graag als bondgenoten van de jongeren ontpopten.19 Het terrein voor het benadrukken van de eigen progressiviteit was ontwikkelingssamenwerking.20 De ambtenaren die het beleid vormgaven, werden in deze strijd
om de participatie meer en meer gezien als tegenstanders, een ‘vierde macht’. De moderne
democratische samenleving zou een ander type ambtenaren vragen.21
Via de casus van de ontwikkelingssamenwerking zal worden getoond hoe politiek en
bestuur in de jaren zestig en de vroege jaren zeventig afscheid namen van geplande macroeconomische technocratisering van beleid ten faveure van welzijnsplanning. Aanvankelijk gebeurde dit via de spelregels van pacificatiepolitiek en maatschappelijk corporatisme
van de verzuiling,22 maar aan het eind van de jaren zestig zou blijken dat jongeren zich niet
meer aan die spelregels wilden houden en nieuwe principes als openbaarheid en democratisering vooropstellen. De historicus De Rooy stelde dat de jaren zestig het best te begrijpen zijn als ‘een tijdvak waarin twee vormen van modernisering om de voorgang streden’.23
Ten eerste was daar de ‘beheerste modernisering’ die was begonnen door de wiskundig
modellerende experts van de wederopbouw, maar die zich in de jaren zestig verbreedde
tot een nieuwe professionele elite die het land met behulp van de als objectief beschouwde
nieuwste inzichten van de sociale wetenschappen ‘zonder onnoemelijk leed, zonder ontworteling en normverlies’ probeerde te begeleiden naar het tijdperk van de onafwendbare
modernisering en industrialisatie.24 Zo bouwde men aan een verzorgingsstaat die door de
snelle ontzuiling voor de vervanging van de traditionele integratiekaders en sociale hulp
ging dienen.
Met deze van collectiviteit uitgaande modernisering kwam de tweede modernisering,
van een nieuwe generatie, in botsing. Jongeren gingen juist uit van individuele ontplooiing, weliswaar met een beroep op solidariteit met de (bevrijdingsbewegingen in de) derde
wereld en emancipatie van de basis, maar altijd moest die emancipatie voortkomen uit het
‘expressieve en reflexieve zelf ’. Bewust en op basis van individuele voorkeuren gekozen politieke en sociale groepen bepaalden de eigen identiteit, en niet langer de ‘morele gemeenschappen’ van de zuilen.25 ‘As a social system we seek the establishment of a democracy of

74

ii De planning van ontwikkeling

individual participation’, zo vatte het Amerikaanse Port Huron Statement van de Students
for a Democratic Society (sds) van 1962 deze veranderingen kernachtig samen.26 Vanaf het
eind van de jaren zestig voegde de jeugd de daad bij het woord en drongen ze, ondersteund
door sociale acties en protest, de partijstructuren binnen en gebruikten deze niet zelden als
springplank naar het Kamerlidmaatschap. Zo werd de politiek steeds meer een plek voor de
‘aggregatie van individuele wensen en verlangens, waarbij de klassieke grenzen tussen het
politieke domein en de civil society’ bewust werden opgeheven en het persoonlijke politiek
werd.27 Dit miste zijn uitwerking op de politieke cultuur in Nederland niet.

Politiek tussen verzuiling en polarisatie, 1958-1973
Aan het begin van de jaren zestig leek er grote consensus te bestaan over het feit dat ideologie niet langer betekenis had in de politiek. Daniel Bell was met zijn End of ideology (1960)
hiervan de bekendste pleitbezorger.28 Hij bevond zich in het goede gezelschap van sociologen als Seymour Martin Lipset, Edward Shils en Philip Converse.29 In 1964 toonde de laatste zelfs aan dat ideologie helemaal geen rol speelde in het bepalen van de politieke keuze
door de kiezer.30 De overtuiging van de End-of-Ideology-sociologen dat het tijdperk van de
ideologie ten einde was, kwam niet in de laatste plaats voort uit de ontwikkelingen van de
techniek en de sociale wetenschappen zelf. De beweging was daarmee niet onideologisch;31
ze zag in het versmelten van sociaaldemocratische ideeën over egalitarisme met liberale
ideeën over economische productie het antwoord op de communistische Koude Oorlogsdreiging.32 Daarom schreef Lipset dat:
the fundamental political problems of the industrial revolution have been solved: the workers have achieved
industrial and political citizenship, the conservatives have accepted the welfare state, and the democratic left
has recognized that an overall increase in state power carries with it more dangers to freedom than solutions for
economic problems.33

Er was groot vertrouwen dat die economische problemen konden worden opgelost via het
idee van planning. In 1959 verklaarde John Friedmann in een themanummer voor unesco
met onder anderen Tinbergen en Robert Dahl dat het debat over planning beslecht was.
The question has been resolved. (…) We no longer ask: Is planning possible? Can planning be reconciled with
a democratic ideology? But: How may existing planning practice be improved? The problem of planning has
become a problem of procedure and method.34

Net als Lipset en Bell was ook Friedmann voorstander van prescriptieve wetenschap.35 Zij
beschreven de politieke omgeving niet alleen, maar stonden deze uitsterving van ideologie,
en daarmee de overwinning op het Marxisme, ook voor. De End-of-Ideology is niet voor
niets ook wel een ‘anti-ideology ideology’ genoemd.36
De ideologie bewees in het decennium daarna dat ze helemaal niet dood was, maar een
nieuwe impuls zou krijgen. Juist de consensus in de politiek die Bell en Lipset beschreven,
werd de voedingsbodem voor ideologische tegenbewegingen. De pacificatiepolitiek die
in Nederland de acceptatie van de End-of-Ideology vergemakkelijkte, was hierbij voor ve-
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len de steen des aanstoots. Het zorgde ervoor dat ‘onderscheid in politiek ethos tussen de
partijen vrijwel verdween’. Ook binnen politieke partijen viel het ideologische debat grotendeels stil. Binnen de PvdA raakte het socialisme ‘verzakelijkt en ontideologiseerd’. Dit
proces bereikte zijn hoogtepunt in het beginselprogramma van 1959, dat door critici werd
bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan politieke en ideologische bevlogenheid doordat er teveel op technische deskundigheid, doelmatigheid en welvaart werd geleund.37 De kvp onderging hetzelfde proces toen ze moest toezien hoe de katholieke sociale leer niet langer
als bindmiddel van de verzuiling functioneerde. Hierdoor gingen gelieerde organisaties als
vakbonden en boerenorganisaties zich steeds zelfstandiger opstellen en lieten zij zich hierbij veel minder door het geloof en katholieke ideologie inspireren. Daarvoor kregen ze ook
veel ruimte doordat de Kerk zich meer ging richten op ‘de geloofsinhoud en geloofsbeleving dan op de maatschappelijke en organisatorische vertaling daarvan’.38
De wrevel werd versterkt door de nieuwe generatie politici die de leiders van de Wederopbouw als Drees, Romme en Oud tussen 1958 en 1963 opvolgden. De nieuwkomers Norbert Schmelzer (kvp), Edzo Toxopeus (vvd), Anne Vondeling (PvdA) en Barend Biesheuvel
(arp) werden de ‘generatie der regelaars’ genoemd.39 Ze waren opgegroeid in de verzuilde
structuren en kenden daarin feilloos de weg. Ze presenteerden zichzelf bewust als een nieuwe generatie die een zakelijke en vernieuwende politiek voorstond: het waren professionals
die politiek en kiezers wetenschappelijk beschouwden, met veel aandacht voor de in die tijd
nieuwe kiezersonderzoeken.40 Ze vertegenwoordigden hiermee het ideaal van de planning
van de End-of-Ideology-sociologen.
Lang hielden de nieuwe leiders het echter niet vol. De jaren zestig zouden een decennium
worden van wegwerplijsttrekkers en premiers voor eenmalig gebruik.41 Schmelzer werd de
bekendste regelaar. Hij verklaarde openlijk dat hij hield van de techniek en tactiek van het
politieke spel in de beslotenheid die de verzuilde politiek zo kenmerkte. Hij gold als de ‘manager achter de schermen, die de touwtjes in handen houdt’.42 Met de toenemende kritiek
op het gesloten en ondemocratische karakter van deze politieke cultuur verloor juist deze
stijl snel waardering. Het kreeg iets glibberigs, iets vuils, en het lot van Schmelzer werd tijdens zijn Nacht van 13 op 14 oktober 1966 uiteindelijk bezegeld. Schmelzer kreeg in een van
de eerste debatten die door het nieuwe medium televisie werd verslagen, een slecht ‘image’,
en dat hielp niet in een tijd waarin men tot de conclusie was gekomen dat ‘de televisie het
belangrijkste medium [is] bij de verkoop van de partij’.43
Had de verzuiling tijdens de jaren vijftig al iets bleekjes gekregen, halverwege de jaren
zestig won de opvatting terrein dat het bestel ziek was. ‘Dit is de tijd voor vernieuwing. Het
huidige bestel is ziek en moe. Het schippert en weifelt. Wij willen het doorbreken. Wij willen een nieuwe democratie’, zo hield de nieuwe partij D66 de kiezers voor bij de langverwachte verkiezingen van 1967.44 Met name academische politicologen, vertegenwoordigers
van een nieuw beroep dat was ontstaan uit de vernieuwing van de sociale wetenschappen,
zetten zich actief in voor democratisering. Na hun plannen te hebben gepresenteerd werden ze niet zelden Kamerlid. Jan Glastra van Loon pleitte in 1964 voor een gekozen premier,
terwijl Ed van Thijn, Hans Daudt en Peter Kooijmans opriepen om vooraf stembusakkoorden te sluiten om voor de verkiezingen hun voorkeursformaties te presenteren.45 Daudt en
Hans Gruijters hadden zitting in de staatscommissie Cals-Donner (1967-1971) en waren
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De generatie der ‘regelaars’ maakt een wandelingetje tijdens de formatie van het kabinet-Cals op 5 april 1965. Van
links naar rechts: Vondeling, Cals, Smallenbroek en Schmelzer ( foto: Eric Koch).

daar met staatsrechtsgeleerden Nico Cramer, Damiaan Meuwissen en Jo van der Hoeven de
felste voorstanders van een gekozen premier.46
Niet alleen de nieuwe partijen hadden kritiek op het politiek stelsel; die klonk evengoed
binnen de oude partijen, niet in de laatste plaats omdat religie steeds meer een privéaangelegenheid werd. In de katholieke zuil gingen de veranderingen snel: anticonceptie werd
door bisschop Bekkers in 1963 tot een zaak van ‘het eigen geweten’ verklaard. In 1965 werd
het Mandement ingetrokken en in 1967 werd partijkeuze door een bisschop aangemerkt als
een ‘volstrekt persoonlijke en individuele zaak’. Geen wonder dat in 1965, het jaar waarin
de Volkskrant zich ontdeed van zijn katholieke ondertitel, Schmelzer sprak van een proces
van ‘uitholling van binnenuit’. Dit proces ging zo ver dat een jaar later het kvp-bestuur geen
‘principiële redenen’ meer zag voor het voortbestaan van de partij.47
De ontzuilde pers omarmde het nieuwe beroepsethos van de ‘kritische’ journalist en ontwikkelde zich hierna snel tot een kritische volger van de politiek, die gezagdragers zeer direct begon te ondervragen.48 Veelal deelden de journalisten de zorgen van de protesterende
jongeren; in de programma’s van met name de kro, vara en vpro schonk men veel aandacht aan de ‘geopolitieke situatie’ zoals de oorlog in Vietnam, de situatie in Angola en acties van landencomités en hulporganisaties.49
Alle partijen begonnen zich te vernieuwen om de zwevende kiezers en de jongeren te bereiken. Niet alleen de kvp probeerde met ‘openheid’ zich aan de tijd aan te passen, ook de
arp en chu zochten nieuwe strategieën om de tijdgeest bij te houden. De arp probeerde
onder de slogan ‘evangelische volkspartij’ aansluiting te houden bij de progressieven. In de
partij roerden de jongeren in de jongerenorganisatie arjos zich. Tijdens het partijconvent
van 1966 slaagden zij er met een georganiseerde actie in achter elkaar het woord te voeren
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over erkenning van de ddr en de Amerikaanse acties in Vietnam en het zo tot het ‘convent
der jongeren’ te maken.50
Ook in de chu nam de jongerenorganisatie chjo meer ruimte en presenteerde een
hervormingsagenda die een grondslagendiscussie op gang bracht. In 1967 bevestigde de
Algemene Vergadering dat ‘vernieuwing van de partijpolitieke verhoudingen in Nederland
gewenst’ was. Omdat de chu in het kabinet-De Jong de minister van Ontwikkelingssamenwerking had geleverd, meende het chjo voor de verkiezingen van 1971 een progressieve
troef in handen te hebben. B.J. Udink bleek met zijn conservatieve pleidooi van ‘law en order’ echter niet de vernieuwer waarop de jongeren hadden gehoopt, en daaraan veranderde
zelfs een door een reclamebureau ingegeven bezoek aan de Damslapers en een montagefoto van Udink met lang haar niets.51
Alle vernieuwing in de confessionele partijen kon niet voorkomen dat de meest progressieve groepen zich in 1968 afscheidden als Politieke Partij Radikalen (ppr). De groep bestond uit een groep ‘radicalen’ van de kvp en ‘spijtstemmers’ uit de arp die het niet konden
verkroppen dat hun partijen in 1967 met de vvd een kabinet vormden en bovendien niets
zagen in de in hun ogen conservatieve samenwerking tussen de drie confessionele partijen
die in 1973 het cda zouden oprichten. De ppr richtte zich op de derdewereldproblematiek
en het milieu, en ontwikkelde onder leiding van Bas de Gaay-Fortman de gidslandgedachte
die hem in 1972 zeven zetels opleverde.52
In de strijd om de progressiviteit hadden de confessionelen de gelederen uiteindelijk niet
gesloten kunnen houden. Dit lukte de PvdA evenmin. Hier werden de progressieve jongeren
van Nieuw Links weliswaar binnen de partij gehouden, maar wel ten koste van de rechtervleugel die zich als ds’70 afscheidde en die zich in 1971 van acht zetels en regeringsdeelname in het kabinet-Biesheuvel i verzekerde. Wie de kritiekpunten van Nieuw Links vergelijkt
met die van de arjos-jongeren, ziet de overeenkomsten: kritiek op de Amerikaanse interventie in Vietnam en erkenning van de ddr. De jongeren, maar evengoed de partijen, gebruikten deze buitenlandse thema’s om zich binnenlands nadrukkelijk te profileren, wat
leidde tot de ‘verbinnenlandisering van de buitenlandse politiek’.53 Geopolitieke standpunten moesten de progressiviteit en de wil van een ‘linkse buitenlandse politiek’ illustreren.
Want ook de PvdA-partijleiding meende de crisis te voelen, en in de angst om de jongeren te
missen werd Nieuw Links veel ruimte geboden.54
De afkeer van de kvp, die in de PvdA door de Nacht van Schmelzer was ontstaan, werd
versterkt door de slechte verkiezingsresultaten van alle oude partijen en de roep om duidelijke progressieve politiek van nieuwkomers als ppr en D66. In 1971 poogden de progressieve partijen alsnog eigenhandig een doorbraak tot stand te brengen door zich gezamenlijk te presenteren als progressieve keus voor de verkiezingen in dat jaar. Volgens de
nieuwste politicologische inzichten presenteerden zij vooraf hun stembusakkoord en spraken zij bovendien af dat ze ‘onder geen beding’ met andere partijen zouden samenwerken.55
De polarisatiestrategie voor de jaren zeventig was daarmee geïntroduceerd. Volgens
Daalder, die in 1974 terugkeek op zijn oratie van tien jaar eerder, was daarmee de laatste regel van de pacificatiepolitiek losgelaten. Golden in 1964 nog de regels van Lijphart en was
Nederland daarom vooral lijdzaam, in 1974 was niemand meer dociel en was alles gepolitiseerd.56 De politicologen Molleman en Van den Berg merkten echter op dat ondanks de ge-
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constateerde crisis en de polarisatie de verzuilde spelregels ‘taaier [blijken] dan men denkt’.
Ondanks de instabiliteit en de roep om vernieuwing zouden ook de kabinetten-Biesheuvel
en zelfs het kabinet-Den Uyl de spelregel van de evenredigheid blijven respecteren.57 Daarmee bleef ‘de eenvoudigste maar tegelijkertijd een van de belangrijkste spelregels’ gehandhaafd. Vanuit een praktisch oogpunt is dat begrijpelijk, want de evenredigheid gold ook als
regel ‘die een grote hoeveelheid moeilijke problemen tot oplossing kon brengen’.58
Dat ondanks de snelle opkomst van de polarisatiedemocratie in ieder geval een deel van
de spelregels van de pacificatiepolitiek gehandhaafd bleef, is goed te verklaren, de generatie
der regelaars was immers aan het eind van de jaren zestig nog volop actief. Schmelzer zou
tot 1973 politiek actief blijven, en regelaar Den Uyl zelfs tot 1986.
De politieke stijl was in de jaren zestig aan sterke wisselingen onderhevig. Niet in de laatste
plaats door de vernieuwingsdrang van de regelaars zelf, die ‘in een panische angst om voor
oude trutten te worden aangezien’ zich de nieuwe conventies van met name de jeugd probeerden aan te meten.59 De Haagsche Post signaleerde eenzelfde reactie op de toetreding van Hans
van Mierlo (D66) tot de Kamer, die ook een nieuwere vrijere stijl leek te introduceren.
Voor een deel hoopten de dienaren van de gevestigde belangen hem dat wel af te leren. (…) Het andere deel van de
zittende en gezeten politici deed mee. Den Uyl en zelfs Schmelzer gedroegen zich ineens bijna lichtzinnig. Zelf zagen
zij dat aan voor lichtvoetigheid. In elk geval vonden zij het modern.60

De jaren zestig zijn vooral een overgangsperiode, waarin strijd werd geleverd over de te gebruiken begrippen en stijlen. De uitdagers in de vorm van de jongerengroepen en de vernieuwingsbewegingen binnen de partijen daagden de bestaande politiek uit door juist de
oude spelregels in twijfel te trekken. Tegelijkertijd weten we dat politieke taal niet zomaar
veranderd kan worden, omdat de uitdagers gedeeltelijk de bestaande politieke taal en vormen zullen moeten blijven gebruiken. Hierdoor is te verklaren dat aan het eind van de jaren
zestig en het begin van de jaren zeventig, nieuwe politieke polarisatiespelregels en de oude
pacificatieregels naast elkaar bestonden.

Van planning naar integraal welzijnsbeleid als toekomstgerichte
totaalstrategie
Niet alleen de politiek veranderde gedurende de jaren zestig, ook in het denken over beleid
zien we de verschillende vormen van de moderniteit terug. Verontrusting baarde deze strijd
aanvankelijk niet, want na de definitieve doorbraak van de expertise van de sociale wetenschappen leken de mogelijkheden eindeloos. In zijn oratie van 1963 constateerde de politicoloog Daudt dat het einde van de waardering van historische kennis in de politicologie
in zicht was. Met de komst van de ‘behavioristen’ van de empirische sociologie en sociale
psychologie werden ‘veelal al te nadrukkelijk, de normatieve elementen van de filosofische
benadering, de ontwikkelingselementen van de historici en de formeel-juridische aspecten
van de staatsrechtbeoefenaars terzijde’ geschoven.61
De Amerikaanse politicoloog Robert Dahl constateerde in een paper voor het Wereldcongres van Politicologen in 1961 dat de behavioristen de politicologie inmiddels domi-

Van planning naar integraal welzijnsbeleid als toekomstgerichte totaalstrategie

79

neerden. Ondanks de pleidooien van Dahl, Daudt en Daalder en hun constatering dat
‘de wetenschappelijke tekorten van een a-historische theorie manifest zijn’, zou het nooit
meer tot convergentie komen. Vanaf de jaren zestig hadden de historische benaderingen
van de sociale wetenschappen definitief afgedaan.62
Binnen de beleidswetenschappen en bestuurskunde gebeurde hetzelfde. Deze wetenschappen schoten in Nederland rond 1960 wortel, richtten zich op nationaal beleid63 en
waren verbonden met de groei van de verzorgingsstaat.64 Het proefschrift van Van Braam
over ambtenaren uit 1957 geldt als het eerste bestuurskundige proefschrift, en net als de
proefschriften van P. Thoenes (1962) en D. van Duyne (1964) verschenen die aan rechtenen letterenfaculteiten.65 Nederland kreeg in 1964 zijn eerste moderne hoogleraar bestuurskunde, H.A. Brasz, aan de Vrije Universiteit. Brasz werkte zelf aan de juridische faculteit en
zijn oratie is een goed voorbeeld van de overgang van juridische naar sociaalwetenschappelijke expertise, die de bestuurskunde zou gaan domineren. Hoe pril het was, blijkt uit de
onduidelijkheid over de naam van zijn vakgebied. De studenten van 1964 moesten van Brasz
later maar
eens uitmaken of wij bezig zijn met bestuurssociologie, sociologie van de organisatie, bestuurskunde, bestuurswetenschap, bestuurswetenschappen, politicologie, rechtssociologie, rechtswetenschap, organisatieleer, of wat voor
etiket verder nog beschikbaar is of komt voor ons werk.66

Brasz geloofde in het kunnen van de sociale wetenschappen. Dit is typerend voor de belangrijke bestuurskundige publicaties en oraties van de jaren zestig en het begin van de
jaren zeventig. Planning en technocratie in de overheid bleven gedurende de jaren zestig
lang onomstreden. Weliswaar zag men onvolkomenheden, maar door het geloof dat met
name de sociale wetenschappen zich snel zouden blijven ontwikkelen, zouden die onvolkomenheden verdwijnen.67 De bestuurskunde en aanverwante wetenschappen ontwikkelden zich volgens het ethos van de sociale wetenschappen snel van prescriptie naar wetenschappelijke descriptie.68 Een voorbeeld hiervan is de systeemtheorie van Easton, die in de
jaren zestig als belangrijkste methode voor beleidsanalyse dominant werd in de bestuurskunde, en tevens dominant werd in de politicologie waar het de ‘behavioral revolution’
inluidde.69
Internationaal deelde men het Nederlandse vertrouwen in de sociale wetenschappen.
Toen de invloedrijke Belgische bestuurskundige André Molitor in 1961 gevraagd werd een
visie op de toekomst te geven, zag hij een overheid voor zich die zich in de komende twintig jaar fundamenteel en snel moest aanpassen aan de ‘revoluties in het economische en
sociale leven’. Wanneer die boot gemist werd, zou dat grote gevolgen hebben voor de welvaart en het welzijn van het land. Maar er gloorde ook hoop en wel die van de sociale wetenschappen, die dit proces in goede banen konden leiden.70
De Nederlandse publicaties volgen in het algemeen hetzelfde stramien: de sociale wetenschappen boden hoop voor de toekomst, maar dat kon in de loop van de jaren zestig een
gevoel van onbehagen over de staat van de democratie niet geheel verhullen. Zelfs Brasz, die
bij zijn oratie nog zo positief was, zag in 1967 negatieve gevolgen van de zich uitbreidende verzorgingsstaat voor de democratie. In ingewikkelder wordend bestuur komen zowel
democratie ‘als de vuistregels voor efficiency in het geding’.71
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Dat gevoel van onbehagen kon vanaf de jaren zestig groeien omdat het steeds duidelijker werd dat de objectieve beloften van wiskundig modelleren niet werden waargemaakt.
F. Hartog had in zijn boek Democratie en economische planning in 1959 nog gesteld:
dat de planning van de economische politiek een neutrale techniek is, die niet vooruitgrijpt op de doeleinden der
politiek. (…) De neutraliteit van planning houdt verband met het feit, dat blijkens de uiteenzetting over planning
en wetenschap, planning gezien kan worden als de meest vooruitgeschoven post der sociale wetenschappen. Daar
iedere verklarende wetenschap neutraal is in die zin, dat zij alleen zegt hoe het is en niet hoe het moet zijn, deelt de
neutraliteit van de wetenschap zich ook mee aan de planning.72

Drie jaar later beweerde Thoenes in zijn proefschrift, dat een reactie op Hartogs werk was,
exact het omgekeerde. Hij ‘onthulde’ de plannende ambtenaar als de nieuwe elite van de
verzorgingsstaat.73 Volgens Thoenes vormden ze:
een illegale elite, die (met de beste bedoelingen ongetwijfeld) de democratie halstert en de wetenschap blinddoekt.
Door het zich bij het beleid beroepen op een z.g. ene en ondeelbare wetenschap wordt in de politiek een voor de
democratie fnuikend monolithiserend element binnengebracht.74

Thoenes werd in zijn idee al snel gesteund, onder anderen door de bestuurskundige Van
Duyne in zijn preadvies over ‘het plan in het openbaar bestuur’.75 De drie geschriften van
Hartog, Thoenes en Van Duyne laten de snelle afwaardering zien van het objectiviteitsgehalte in planning. Ondanks de twijfel over de objectiviteit van de expertise en het democratisch tekort dat dit meebracht, bleef de uitkomst van het werk van de plannende experts – de
opbouw van de verzorgingsstaat – ook voor deze critici onomstreden.76 Niet voor niets werd
de verzorgingsstaat door Thoenes als volgt gedefinieerd:
De Verzorgingsstaat is een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid
systeem van overheidszorg, dat zich – bij handhaving van een kapitalistisch productiesysteem – garant stelt voor
het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen.77

Juist door de introductie van objectief lijkende beleidscriteria waren er geen politieke keuzes mogelijk, zo merkte ook Daalder twee jaar later in 1964 op. Mede hierdoor en door de
depolitiserende werking die van deze expertise uitging, kon de pacificatiepolitiek blijven
gedijen. In deze kritiek werden Daalder en Thoenes gesteund door de rechtsgeleerde en
oud-topambtenaar Belinfante: ‘Niet de politici bepalen de economische politiek, maar de
wetenschapsmensen (…) omtrent het beginsel is er geen debat meer. Dat schakelt de economische problemen in feite uit van de politieke strijd.’78
Halverwege de jaren zestig werd zo de paradox van het wiskundig modelleren zichtbaar. De
belofte van objectiviteit en het einde van de ideologie was ingelost: de beginselen van economisch beleid waren onomstreden en toch was de burgerij niet tevreden. Schetste Brasz
in 1964 nog een positief beeld van de burger die de beleidsontwikkeling kon beïnvloeden,
twee jaar later bestond volgens Belinfante al de situatie dat ‘de vorming van het beleid een
zaak is geworden van de deskundigen, die samen de regeerders zijn’.79 Zijn collega De Goede had in 1965 zelfs geconstateerd dat wanneer men over de overheid sprak, ‘de aanduiding
“frustratie” gangbaar was geworden’.80
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H.A. Brasz, de eerste moderne bestuurskundige van Nederland. Hier in discussie met studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, 7 mei 1969 ( foto: Bert Verhoeff ).

Dat werd ook duidelijk op straat: 1965 was de zomer van de protesten van Provo. De Amsterdamse politie was tussen september 1965 en eind 1966 270 maal in actie gekomen tegen ‘onregelmatigheden en relletjes’. Meestal waren dit ‘politieke protestacties’ als Provohappenings en de eerste Vietnam- en anti-Portugaldemonstraties.81 Dit optreden had tot
opschudding geleid, maar de reflectie op het gedrag van (politie)ambtenaren kwam pas na
het Bouwvakoproer van 13 en 14 juni 1966. Toen kon alleen na twee dagen massale politieen marechaussee-inzet – die ten koste ging van één dode, honderden gewonden en miljoenen guldens schade – de orde in de hoofdstad worden hersteld.82 De bestuurskundige Van
Braam concludeerde voor het onderzoeksrapport naar de rellen: ‘De moderne democratische samenleving vraagt een ander type ambtenaren, een andere mentaliteit, een andere,
meer genuanceerde en ingetogen vorm van optreden.’83
Een ander voorbeeld van het afnemende vertrouwen in deskundigheid in het beleid is het
debat over fluoridering van drinkwater in Nederland. Aan het begin van de jaren zestig was
het toevoegen van fluor aan drinkwater nog geprezen als dé oplossing voor cariës onder de
jeugd en kon het plan op brede steun van de Kamer rekenen, mede doordat het toen mogelijk werd met statistiek de gebitsgezondheid te onderbouwen.84 Halverwege de jaren zestig
veranderde het vertrouwen in de deskundigheid en het vooruitgangsdenken in een kritischer benadering. Tegenstanders van fluoride beriepen zich niet langer op wetenschappelijke argumenten, maar op het nieuwe argument: hun individuele verlangens. Het verzet tegen gebruikersdrang werd als democratisering geroemd en door de kritische pers effectief
vertaald tot een emotioneel beladen oproep:
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'HPHHVWHDQWLĉXRULVWHQYLQGHQ è KHWYRRUQDPHOLMNHUJGDWHHQPHQV]RPDDU]RQGHUQDDU]LMQPHQLQJJHvraagd te worden, in een democratisch land gedwongen wordt een goedje te slikken, waarvan hij huiverig is. (…)
0DDUGHRYHUKHLGJULMSWWRFKLQKDQGHQYROĉXRUHQPHQJWGLHLQKHWPHHVWRQPLVEDUHEHVWDQGGHHOYDQGHPHQV
huis-, tuin- en keukenwater.85

Het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid probeerde hier modern op te reageren in een poging via stelselmatige voorlichting een draagvlak te creëren.86 Tevergeefs, want
het protest groeide vanaf 1968 van een debat onder wetenschappers tot een emotioneel (lokaal) burgerprotest uit, zeker na de bewering dat fluoride kankerverwekkend zou zijn. Door
de emotionele beladenheid sleepte de kwestie zich lang voort en sprak de Kamer zich in
1976 uiteindelijk uit tegen gedwongen fluoridering.87
Ook in de aanloop naar de volkstelling van 1971 ontstond onverwacht een emotioneel
burgerprotest. Het Comité Waakzaamheid Volkstelling riep op tot burgerlijk verzet tegen
wat zij zagen als een schending van de privacy en de ongebreidelde drang van de overheid
om informatie te verzamelen. Alhoewel sinds 1795 al zestienmaal een volkstelling was
gehouden, zou deze nu voor het eerst door een computer verwerkt worden. De tegenstanders meenden dat de regering hiermee voortaan kon beschikken over een geraffineerd sorteringsapparaat dat net als tijdens de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog misbruikt
zou kunnen worden. ‘Big Brother is een bureaucraat’, meende tegenstander en nrc-redacteur Frank Kuitenbrouwer. Hierbij schuwden de tegenstanders emotionele argumenten
niet. Lucebert schreef in een affiche voor Vrij Nederland: ‘Voor dat je ’t weet, is ’t weer zo ver,
dan draagt de een een zweep, een ander een jodenster.’ Een publicitair tegenoffensief van
het ministerie van Economische Zaken kon het tij niet meer keren. Alhoewel het grootste
gedeelte van Nederland zich keurig liet tellen, was met name in de Randstad de weigering
relatief groot, in Amsterdam zelfs bijna tien procent.88
Sociale Zaken en Volksgezondheid waren zeker niet de enige ministeries die met actieve voorlichting probeerden de bevolking van hun beleid te overtuigen. Ook het ministerie
van Onderwijs richtte zich, in een reflex op de roep om democratisering, vanaf halverwege
de jaren zestig actief op de creatie van draagvlak door het beleid te gaan ‘verkopen’.89 Hierbij werden ze niet zelden bijgestaan door adviseur Ben Korsten, die onder meer premier De
Jong en minister Udink adviseerde, en uitgroeide tot de exponent van deze PR-aanpak en
mannetjesmakerij.90 Niet alleen de departementen, maar ook de Amsterdamse politie zette
na de Bouwvakoproer een reclamebureau in om haar imago te verbeteren.91
Ook bestuurskundigen viel de kritischer wordende houding van de bevolking op. In 1969
schetsten de bestuurskundigen Wessel en Crince le Roy in hun oraties het beeld van de burger die tegenover de overheid stond en meer inspraak wilde. Of dat in de groeiende complexiteit van overheidsbestuur mogelijk zou zijn, was de vraag, omdat ze ook lieten zien dat
de overheid zo gegroeid en zo complex was dat de beslismacht grotendeels bij de ambtenaren lag, die in de woorden van Crince le Roy hierdoor een vierde macht waren geworden die
door het parlement onvoldoende kon worden gecontroleerd.92
Geheel nieuw was dit beeld van de ambtenaren als vierde macht niet. Van Duyne had dit
beeld al vijf jaar eerder geschetst in zijn proefschrift, waarin hij stelde dat het bestuur zo
complex was geworden dat de regering ambtenaren slechts in de voorbereidingsfase richtlijnen voor het gewenste beleid kon geven, ‘maar deze kunnen niet anders dan zo globaal
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zijn, dat ze in de praktijk zelden worden gegeven om dat ze min of meer inhoudsloos zijn’.93
Bovendien constateerde Van Duyne ook dat er nauwelijks nog verschillen waren in de oplossingen van de verschillende partijen, maar ook hier zouden de moderne sociale wetenschappen de benodigde kennis leveren om het ‘prospectief bestuur’ in te kunnen richten.
Bovendien zou deze nieuwe kennis worden verkregen ‘door een stelselmatig aankweken,
bij voorkeur ook tijdens het onderwijs van het besef, dat de toekomst niet “over ons komt”
maar dat wij het zelf zijn die haar maken’.94
Hiermee schetste Van Duyne al in 1964 trekken van de maakbaarheidsgedachte, die onlosmakelijk verbonden was met de verzorgingsstaat, de beleidsvorming en politiek van de
jaren zeventig zou gaan domineren.95 De vierde macht en de verzorgingsstaat versterkten
elkaar bovendien: hoe meer de overheid groeide, hoe meer beslissingen er gedelegeerd
moesten worden aan ambtenaren. En hoe verder de overheid in het maatschappelijke leven
ingreep, hoe verstrekkender die ambtelijke beslissingen werden.96
Tabel 1 Omvang van het
departementaal personeel, 1942-1975

Tabel 2 De sterkte van het
burgerlijk rijkspersoneel, 1961-1973

Jaar

Aantal

1960=100

Peildatum

Rijkspersoneel

1942
1950
1955
1960
1970
1980

55700
87400
93300
97800
115100
143900

57,0
89,4
95,4
100
117,7
147,1

31 januari 1961
31 januari 1962
31 januari 1963
31 januari 1964
31 januari 1965
31 december 1965
31 december 1966
31 december 1967
31 december 1968
31 december 1969
30 juni 1970
30 juni 1971
30 juni 1972
30 juni 1973

115749
117062
119020
122732
126104
129662
132836
137647
140505
143605
143660
152339
154429
154783

Bron: Van der Meer en Roborgh, De ambtenaren in Nederland, 69.

1961=100
100
101,1
102,8
106
108,9
112
114,8
118,9
121,4
124,1
124,1
131,6
133,4
133,7

Bron: Rijksbegrotingen 1962-1974, via statengeneraaldigitaal.nl.

Deze groei werd gereflecteerd in de overheidsuitgaven die stegen van 29% van het bruto
binnenlands product (bbp) in 1950 tot 35% in 1960 om daarna versneld te groeien naar 45%
in 1970. Met name de sociale zekerheid legde steeds meer beslag op de rijksbegroting. Waren uitgaven hiervoor in 1950 en 1960 nog 10 en 13% bbp, in 1970 was dit al toegenomen tot
20%.97 Dankzij de economische voorspoed was er voldoende geld voor de uitbreiding van
de overheid. Met name dankzij de toenemende sociale zekerheid, hét kenmerk van de verzorgingsstaat, groeide ook het overheidspersoneel in de jaren zestig en zeventig snel. Dat
nam de gehele periode toe, met een groeigolf rond 1970.
De politieke acceptatie van de verzorgingsstaat, de maakbaarheidsgedachte en de groei
van de overheid hadden ook gevolgen voor de wijze waarop er beleid werd gemaakt. Door
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de toenemende welvaart kon de verzorgingsstaat snel worden uitgebouwd. De Nederlandse
overheid beperkte zich in de jaren zestig niet langer tot ‘efficiënte rationalisatie’ door wiskundig modelleren en macro-economische planning die de periode van de wederopbouw
zo typeerden, maar richtte zich steeds meer op welzijn.98 Hierdoor werden naast de economie ook steeds meer sociale aspecten tot het domein van overheidsplanning gerekend.
Deze verandering van economische planning naar welzijnsbeleid is goed zichtbaar in
het denken over regionale ontwikkeling, hét werkterrein waar vlak na de oorlog de nieuwe professionals de ‘beheerste modernisering’ vormgaven. Doelgerichte industrialisatie
moest achterblijvende gebieden – de ontwikkelingsgebieden – niet alleen economisch ontwikkelen, maar de bevolking ook sociaal verheffen. Macro-economische planning als de
loon- en prijspolitiek volstonden hierbij al snel niet meer, waarna andere moderne sociale
wetenschappen te hulp werden geroepen. Met name cultuursociologen kregen een grote
rol om de nieuwste vormen van welzijnsplanning in te zetten om de achterblijvende regio’s
veilig naar de moderniteit te begeleiden.99 Een goed voorbeeld hiervan is de landbouwvoorlichting: de landbouwvoorlichting beperkte zich tot het begin van de jaren vijftig slechts tot
voorlichting om de productiviteit te verhogen, maar vanaf halverwege jaren vijftig groeide
dit dankzij uit de Verenigde Staten overgenomen sociale wetenschappen uit tot home economics, waarmee werd getracht het sociale gedrag van het boerengezin te moderniseren tot individualistische burgers.100 Maatschappelijk werkers en sociologen trokken naar het platteland en functioneerden, zoals de socioloog Sjoerd Groenman het omschreef, als ‘de sociale
ingenieurs die de hobbelige weg naar modernisering moesten effenen – om zo “industrialisatie langs lijnen van geleidelijkheid” teweeg te brengen’.101 De nieuwe verzuilde sociologische instituten als het kaski, maar ook het lei, kregen hierin een hoofdrol. Want alhoewel
ze de nieuwste vormen van onderzoeken uitvoerden, was de verzuiling nog merkbaar aanwezig en dienden de plancommissies ‘zo representatief mogelijk te zijn samengesteld “om
de totale medewerking van het particulier initiatief te verkrijgen”’.102
Deze ingrijpende verandering voltrok zich tussen 1960 en 1970 binnen de gehele overheid en hierdoor veranderde de inhoud van het begrip ‘planning’ ingrijpend. Was in 1960
planning nog vooral een wetenschappelijk en voornamelijk apolitiek instrument gericht op
de technische en economische problematiek, in 1970 was het begrip geëvolueerd tot integrale – op alle beleidsterreinen betrekking hebbende – langetermijnplanning voor de overheid, met als primair doel het bevorderen van het welzijn. Welzijn kon alleen bereikt worden wanneer in het beleid ook aandacht was voor democratisering en activering. Het begrip
‘planning’ werd op die manier verbreed van een instrument om economische groei te bereiken tot een beleidsmiddel waarin de mens centraal stond.
Deze wijziging vroeg nogal wat van de overheid, maar het geloof in de sociale wetenschappen was groot. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in het rapport Sociale Planning: Een instrument van welzijnsbeleid uit 1966 van de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Welzijn (nrmw).103 Het rapport schetste hoe een alomvattende toekomstgerichte totaalstrategie nodig was om van welvaart naar welzijn te komen. Het planningsbegrip moest
van de Raad daarom allereerst verbreed worden en niet langer alleen maar economische
planning omvatten. Voortaan moest ‘het begrip “welzijn” in principe maatgevend zijn’ en
leidend worden voor alle beleidsterreinen en voor alle overheidsniveaus. Deze vorm van
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planning kon alleen gerealiseerd worden als er ook mogelijkheden tot democratisering
zouden komen.104
Aan het begin van de jaren zestig kon de overheid een deel van haar beleid nog via de maatschappelijke organisaties laten uitvoeren, zoals het voorbeeld van de regionale ontwikkeling liet zien. Door de afbrokkelende verzuilde structuren verviel deze optie snel en moest de
overheid ook steeds vaker deze structuren zelf vervangen. Hierdoor werd het overheidsoptreden omvangrijker, maar tegelijkertijd ook diverser. Mede hierom werd in 1965 het maakbaarheidsministerie bij uitstek opgericht: het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het ontwikkelde een steeds verder uitsplitsende doelgroepenbenadering voor
vanzelfsprekend jongeren, maar ook voor woonwagenbewoners, gastarbeiders, Ambonezen,
en later voor Molukkers en Surinamers.105 Iedere groep kreeg zo zijn ‘eigen’ overheidsbeleid.
Om toch het overzicht over al die vormen van planning te behouden, diende het toekomstige regeringsbeleid geïntegreerd te worden in een ‘totale planning’, waarbij het welzijnscriterium het uitgangspunt moest zijn. Een Raad voor de Planning (de latere wrr),
met een staatssecretaris voor integrale planning zou moeten toezien of het regeringsbeleid
nog wel aan het ‘ontwikkelde maatschappijperspectief ’ voldeed, zo adviseerde de commissie-De Wolff in 1970.106
Deze verschuiving van macro-economische planning naar welzijnsplanning is duidelijk
terug te zien in het regeringsbeleid.107 Wie de verschillende regeringsverklaringen van de jaren zestig vergelijkt, ziet dat het gebruik van de term ‘groei’ in de zin van economische groei
afneemt, terwijl het gebruik van het woord ‘welzijn’ toeneemt.
Tabel 3 Het gebruik van de woorden ‘welzijn’ en ‘groei’ in de regeringsverklaringen, 1963-1973108
Regeringsverklaring
Marijnen (1963)
Cals (1965)
De Jong (1967)
Biesheuvel i (1971)
Den Uyl (1973)

Welzijn

(Economische) groei

3
3
2
8
12

13
11
6
6
6

Bron: Handelingen Tweede Kamer 1963 t/m 1972-1973, via statengeneraaldigitaal.nl.

Bij de regeringsverklaring van De Quay (1959-1963) stond de ‘evenwichtige groei van onze
economie’ voorop, waarvan ‘de vruchten in de vorm van geestelijk en stoffelijk welzijn aan
alle geledingen van ons volk ten goede zullen moeten komen’.109 Economische groei was
dus leidend en zou als vanzelf leiden tot welzijn. Het kabinet-Marijnen (1963-1965) zag
zichzelf als voortzetting van De Quay en wilde ook het economisch beleid voortzetten. De
positieve toon ten aanzien van economische groei bleef bestaan, maar werd al iets voorzichtiger: gezien ‘de snelle ontwikkeling der techniek en van stijgende welvaart vraagt de
bevordering van het geestelijk en cultureel welzijn van het Nederlandse volk meer dan ooit
de aandacht’.110
Premier Cals (1965-1966) zou twee jaar later in 1965 economische groei weer uitroepen
tot het middel om welvaart en welzijn te bereiken en verwachtte ten aanzien van de welzijns-
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verbetering onveranderlijk veel van de inzet van de verzuilde organisaties.111 Het kabinet-De
Jong (1967-1971), dat in de schaduw van Bouwvakoproer in 1967 aantrad, zette eveneens in
op economische groei. Maar het realiseerde zich ook dat het aandacht moest besteden aan
democratisering en participatie. Daarvoor was een ‘doelbewust welzijnsbeleid’ een vereiste.112 De regering meende dat:
Een van de belangrijkste vragen waarvoor wij staan, is hoe de stijging van de welvaart moet worden aangewend.
(…) Het regeringsbeleid [moet daarom] erop gericht zijn de voorwaarden te scheppen voor zodanige vernieuwingen in onze samenleving, dat daarin de geestelijke en culturele waarden van onze tijd op harmonische wijze
worden verwerkt.113

Door het kabinet-Biesheuvel i (1971-1972) werd economische groei gelijkgesteld met welzijn. Voor het eerst zag de regering ‘economische groei niet als tegengesteld aan menselijk
welzijn, maar veeleer als dienstbaar daaraan’.114
In de regeringsverklaring van Den Uyl (1973-1977) sloeg de balans tussen economische
groei en welzijn definitief door in het voordeel van het laatste. Deze verandering in prioriteiten viel samen met de eerste twijfels aan het geloof dat toename van technische kennis
per definitie goed was.
Het kabinet wil daarom evenwichtiger verhoudingen in onze economie nastreven binnen het raam van een
fundamenteler verandering van onze samenleving, gericht op spreiding van inkomen, bezit, macht, kennis en
zeggenschap. Het wenst voorrang te geven aan de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, aan behoud
en verbetering van de dagelijkse leef- en woon- en werkomstandigheden boven een slaafs volgen van technische
ontwikkelingen. Het wenst welvaart te richten op welzijn. Voor het sociaal-economische beleid betekent dit afremming van de groei van de particuliere consumptie om daarmede ruimte te scheppen voor verbetering van het
ZRRQHQOHHIPLOLHX(HQGHUJHOLMNEHOHLGYHUJWRćHUVLQGHSHUVRRQOLMNHVIHHU115

In het kabinet-Den Uyl werd het uiteindelijk dan ook het regeringsbeleid om ‘welvaart te
richten op welzijn’. Voor ambtenaren had deze verbreding van het planningsbegrip grote
gevolgen: er werd daardoor niet alleen van hen verwacht dat ze voor steeds meer onderdelen
van de samenleving snel maakbaar beleid ontwikkelden, maar tegelijkertijd eisten steeds
meer burgers inspraak en stonden ze argwanender tegenover de ordenende autoriteiten.
Enerzijds werd veel van de deskundigheid van ambtenaren verwacht en was het vertrouwen
in de sociale wetenschappen groot; anderzijds maakte deze deskundigheid de ambtenaren
ook tot een ‘illegale elite’, of in ieder geval een vierde, ongecontroleerde macht.
Hoe de ambtenaren en politici met deze spagaat omgingen, wordt bekeken aan de hand
van de casus van de ontwikkelingssamenwerking. Omdat het eerste macro-economische
ontwikkelingsbeleid in de wederopbouwjaren (1949) werd ontwikkeld en omdat in de jaren
zestig veel politici het beleidsterrein begonnen te zien als het ‘aanspreekpunt van progressiviteit’, is deze casus een goed voorbeeld om na te gaan hoe de overstap van de economische
planning naar welzijnsplanning werd gemaakt. Bovendien is dit beleidsterrein representatief voor deze periode door de aanwezigheid van zowel klassieke verzuilde organisaties van
missie en zending, als de zich organiserende progressieve jeugd.
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‘Alles is voor ons volk nog zo nieuw op dit gebied’, planeconomisch en
multilateraal. Het eerste Nederlandse ontwikkelingsbeleid, 1949-1960
‘We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped
areas.’ Dat was het voorstel van president Truman in zijn inaugurele rede van 20 januari
1949. ‘Greater production is the key to prosperity and peace. And the key to greater production is a wider and more vigorous application of modern scientific and technical knowledge.’116 Uit de woorden van Truman spreekt het grote vertrouwen in de mogelijkheden
van technische kennis, die niet alleen voor een hogere productie maar uiteindelijk ook voor
vrede zou zorgen. Maar bovenal was de hoop dat de economische ontwikkeling, net als de
Marshallhulp, de derde wereld ervan zou weerhouden om over te stappen naar het communistische kamp. Alhoewel het voorstel aansloot bij vn-resolutie 200 uit 1948 inzake Technical Assistance for Economic Development, kreeg het programma vanwege Republikeinse
en bureaupolitieke tegenwerking ‘slechts’ 27 miljoen dollar ter beschikking en had daardoor vooral symbolische betekenis.117 Desondanks geldt dit als het beginpunt van de moderne ontwikkelingshulp. De Economische en Sociale Raad (ecosoc) van de vn greep de
verklaring van Truman aan om aan resolutie 200 invulling te geven met een ‘expanded programme’.
Nederland moest hierdoor ook zijn standpunt bepalen over hulp aan onderontwikkelde
landen, en wel in een periode waarin onder steeds grotere vn-druk op 27 december 1949 de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië plaatsvond. Met name het ministerie van Overzeese Rijksdelen zag in het leveren van technische assistentie de mogelijkheid om via de achterdeur betrokken te blijven bij Indonesië. Premier Drees stond, gezien het deviezentekort,
niet te springen om financiële bijdragen te leveren, maar zag dat wel als middel om de gerepatrieerde deskundigen uit Indië een nieuwe baan te bezorgen. De illusie om op deze manier bij Indonesië betrokken te blijven, bleef niet lang bestaan; de oud-kolonie zat niet op
Nederlandse hulp te wachten en het overschot aan Indië-experts droogde snel op.118
In minister Stikkers eerste nota over hulp aan onderontwikkelde landen uit 1950 speelt
invloed in Indonesië al geen rol meer. ‘Nu Indonesië als afzetgebied voor Nederlands intellect in betekenis zal verminderen, zal men een werkterrein moeten gaan zoeken in andere
gebieden, zoals in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.’ Nog belangrijker dan een werkterrein
voor Nederlands intellect was dat Nederland door uitzending en opleiding van deskundigen meer bekendheid en prestige in de wereld zou krijgen en daardoor mogelijk nieuwe exportmogelijkheden.119
Opvallend aan de nota van 1950 is dat, alhoewel nadrukkelijk verwezen werd naar Trumans rede, economische planning niet als beleidsinstrument werd genoemd en dat er
evenmin naar de communistische dreiging of de zegeningen van democratie werd verwezen. Economische planning was echter wel degelijk het uitgangspunt van het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid en zou dat tot de jaren zeventig blijven. De democratische zegeningen
en de dreiging van het communisme stonden voor de beleidsmakers eveneens buiten kijf.
De ambtenaren die het vroege ontwikkelingsbeleid ontwierpen, hadden echter niet de behoefte om al hun overwegingen aan de politiek te verduidelijken. Ze deelden pas informa-

88

ii De planning van ontwikkeling

tie wanneer zij dat nodig achtten. De vier ontwikkelingsnota’s die tot het ministerschap van
Jan Pronk (PvdA 1973-1977) verschenen, waren vooral zorgvuldig getimede zetten op een
bureaupolitiek schaakbord.120
De ambtenaren die het ontwikkelingsbeleid bepaalden, waren al even kundig, invloedrijk
en loyaal als hun collega’s van het ministerie van Landbouw.121 De voorzet in de beleidsvorming werd gegeven door C.L. Patijn, een doorbraaksocialist die na de komst van minister
Huysmans op Economische Zaken moest vertrekken.122 In 1950 voerde Buitenlandse Zaken
een reorganisatie door waarmee niet alleen het ministerie moest worden aangepast aan de
veranderingen van neutraliteitspolitiek naar atlanticisme en Europese samenwerking, maar
die ook moest zorgen voor een betere spreiding in de politieke achtergrond van de ambtenaren. Door de reorganisatie kreeg de vn een eigen afdeling onder de Dienst Internationale
Organisaties (dio), waarvan Patijn directeur werd omdat hij gezag uitstraalde.123 Patijn kon
door de reorganisatie Jan Meijer aannemen. Meijer was eveneens een doorbraaksociaaldemocraat die voor het ondergrondse Parool had gewerkt. Patijn, minister Dirk Stikker en Jan
Meijer kenden elkaar uit het verzet.124 Meijer had gestudeerd bij Tinbergen en diens invloed
zou zijn hele ambtelijke carrière merkbaar blijven. Hij bezat daarmee de juiste moderne expertise en maakte snel carrière. Binnen twee jaar was hij al adjunct-directeur van de dio en
in 1956 zou hij Patijn opvolgen. In 1960 trok hij als zijn rechterhand Ferdinand van Dam aan,
eveneens een socialist en eveneens een econoom met een voorkeur voor Tinbergen.125 Het
beleid had dan ook een duidelijke, zij het nooit hardop uitgesproken, socialistische kleur die
het meest zichtbaar was in de voorkeur voor een planeconomische aanpak van hulp.126
Meijer speelde een grote rol in het opstellen van de ontwikkelingsnota van 1956, waarin
het gedachtegoed van Tinbergen duidelijk aanwezig was. Onderontwikkeling werd daarin
gepresenteerd als vooral een oplosbaar economisch probleem. De onderontwikkelde landen hadden kapitaal nodig voor de ‘economische infrastructuur’. Zo zouden ze hun ‘economisch patroon (…) verbreden (…) ten einde een evenwichtige structuur te krijgen’. Planning werd hiervoor cruciaal geacht: ‘Buitenlandse hulp is somtijds onvruchtbaar gebleken,
omdat hulp werd verzocht door instanties, die geen rekening hielden met een centraal
plan.’ 127
Meijer was vanwege het geloof in planning een groot voorstander van multilaterale hulp.
Alleen door bundeling van geld zou het voldoende volume verkrijgen om effectief te besteden. Meijer vond voor deze opvatting een medestander in Joseph Luns (kvp), en zolang die
minister bleef zou de hulp vooral multilateraal besteed worden via de Verenigde Naties.128
Meijer en Luns besteedden de eerste jaren dan ook veel tijd aan pleidooien voor een groot
ongebonden multilateraal ontwikkelingsfonds, het Special United Nations Fund for Economic Development (sunfed). Nederland had zich hierbij een rol toegedacht ‘als een
brug tussen de Westelijke kapitaal bezittende landen en de grote groep der onderontwikkelde landen’.129 Ondanks de lobby moest Nederland uiteindelijk toezien dat de grote landen hun hulp niet zonder politieke- of bestedingsverplichtingen gaven: sunfed zou er
daarom nooit komen.
De Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking stond uiteindelijk vooral in dienst van de
veiligheidspolitiek tegen het communistische blok. sunfed gold in de Verenigde Staten
als ‘a Socialist un plan to disarm and bankrupt the United States’. Bovendien werd binnen
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Novib-voorzitter prins Bernhard rijkt de Novib-erepenning uit aan Jan Tinbergen, 16 mei 1968 ( foto: Eric Koch).

de ecosoc, die het besluit zou moeten nemen, de kloof tussen de ontwikkelde en onderontwikkelde landen steeds meer zichtbaar.130 Toch stonden de Amerikanen niet geheel afkerig tegenover het idee en ze brachten het fonds uiteindelijk in 1960 onder in de door de
vs gedomineerde Wereldbank als ‘an idea to offset the urge for sunfed’, aldus de Amerikaanse Wereldbankpresident Eugene Black.131 Het idee dat de Wereldbank leningen zou
gaan geven aan ontwikkelingslanden, was een revolutie; Black had dit altijd als ‘fuzzy loans’ gezien, omdat ze door hun giftkarakter de integriteit van alle internationale kredietverstrekking ondermijnden.132
Met de komst van president John F. Kennedy werden die bezwaren weggewuifd, voornamelijk dankzij de economisch historicus Walt Rostow. Rostow had in de jaren vijftig een eigen moderniseringstheorie ontworpen, een deterministische ‘Stufentheorie’. In navolging
van de End-of-Ideology veronderstelde Rostow een zonnige toekomst voor het kapitalistische systeem. Naar analogie van de Industriële Revolutie, waarover Rostow zijn historisch
proefschrift had geschreven, kon elk land met voldoende investeringen naar de ‘take-off
into self-sustaining growth’133 worden gebracht. Zijn beroemde boek The stages of economic
growth uit 1960 kreeg niet voor niets de ondertitel A non-communist manifesto, omdat hij net
als Truman ervan uitging dat economische groei het probate middel was om te voorkomen
dat landen voor het communisme zouden kiezen.
In 1958 was Rostow benaderd door het Kennedy-campagneteam om een plan te bedenken waarmee kon worden voorkomen dat India communistisch zou worden. India mocht
in geen geval China volgen, maar militair verdedigen was anderzijds veel te kostbaar. De
aantrekkelijkheid van Rostow voor politici was niet alleen de simpele elegantie, maar ook
de belofte dat de take-off in tien jaar te bereiken zou zijn. En niet alleen India, maar ook lan-
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den als Argentinië, de Filipijnen, Turkije, Griekenland en wellicht zelfs Egypte en Iran zouden in 1970 die ‘self-sustaining economic growth’ kunnen bereiken. Steunend op zijn deskundigheid van ‘my ideas as an economist’ wist hij Kennedy ervan te overtuigen dat de jaren
zestig een ‘crucial decade of development’ zouden worden. Hiervan wist Kennedy de Algemene Vergadering van de vn ook te overtuigen: de resolutie om de jaren zestig uit te roepen
tot het Ontwikkelingsdecennium werd unaniem aangenomen.134
De erkenning van Rostow paste in de waardering voor econometrische modellen. Voor
het opstellen van deze modellen moest men beschikken over zo lang mogelijke tijdsreeksen
van macro-economische variabelen. Rostows werk was één van de eerste pogingen om economische geschiedenis met theoretische economie te verbinden, in de hoop dat zo een langetermijntheorie voor economische ontwikkeling te construeren was.135 Het was deze econometrische kennis, en niet de historische kennis, die in aanzien stond en de kern vormde
van de new economic history die zich afzette tegen een, in de ogen van de new economic historians,
onwetenschappelijke traditionele betogende economische geschiedschrijving.136 Het was
daarom ook geen wonder dat Rostow zich op zijn autoriteit als econoom beriep: de nieuwe
deskundigheid was immers gebaseerd op econometrie.
Alhoewel de naam Rostow slechts éénmaal, en bovendien in het voorbijgaan,137 voorkomt
in de Bronnenuitgave Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, is de invloed van Rostow ook op de
Nederlandse beleidsvorming goed waarneembaar. Bijvoorbeeld in de beslissing om in 1960
multilaterale hulp via bilaterale kanalen te gaan geven: door middel van zogenaamde consortia. Het eerste consortium waarin Nederland zitting nam, was (niet toevallig) het Wereldbankconsortium voor India. Thesaurier-generaal E. van Lennep was de drijvende kracht achter de
Nederlandse deelname. Hij had op eigen houtje een waarnemer naar de eerste vergadering
gestuurd, zonder medeweten van zijn minister of van Buitenlandse Zaken. Hierdoor was binnen het consortium de indruk ontstaan dat Nederland wilde deelnemen. Meijer meende dat
terugtreden toen niet meer kon. Van Lennep verwoordde de noodzaak om India te helpen met
zuivere Rostowiaanse argumenten: ‘India’s absorptievermogen voor financiële hulp is relatief groot (…) India kan dan ook in een redelijke periode de “take-off period” bereiken; in een
overzienbare toekomst zullen er niet veel nieuwe consortia bijkomen.’138
Groot voordeel was dat er voor het Nederlandse bedrijfsleven ook orders te verwachten
waren. Niet onbelangrijk, want vanaf 1960 was de druk uit het bedrijfsleven toegenomen
om hulp gebonden aan te bieden. De ambtenaren zagen hier weinig in,139 maar zij merkten al snel dat deze mening werd overgenomen door de dagbladen, mits de bilaterale hulp
niet ten koste ging van de multilaterale hulp. Het totale hulpbudget moest dan verruimd
worden, en daar was vanaf de jaren zestig geld voor. In juli 1962 nam de ministerraad een
besluit om met honderd miljoen gulden toe te treden tot het consortium; 35% van het geld
was gebonden aan Nederlandse orders. Deelname aan het Pakistanconsortium zou hierna
snel volgen.140
Het respect voor de Wereldbank en het imf was zeker bij Financiën groot.141 Maar ook
binnen Buitenlandse Zaken was de Wereldbank ‘heilig’ en werd ‘een imf-paper beschouwd
als de bijbel waarop blind gevaren werd’.142 De macro-economische planning van de organisaties paste naadloos bij de opvattingen van Tinbergen, Meijer en Van Dam. Hulpverlening was in hun ogen ‘een in wezen technisch probleem, dat duidelijk onderscheiden dient
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te worden van het politieke probleem of al dan niet hulp gegeven moet worden’.143 Het vertrouwen dat nieuwe wetenschappelijke inzichten deze techniek verbeteren zouden, was bij
Van Dam en Tinbergen groot. ‘Mathematical models as a hard core of programming’ stonden daarbij voorop. De macro-econoom kreeg de hoofdrol toebedeeld, al had hij ook statistieken van sociologen, psychologen, en wellicht zelfs politicologen, nodig.144 In navolging
van de politicoloog Hans Morgenthau was het volgens Van Dam zaak om een ‘intelligible
theory’145 te ontwikkelen, ‘een vereiste om tot een verantwoord beleid te komen, maar ook
nodig om teleurstelling te vermijden over de resultaten van hulp in politiek opzicht’.146
De waardering voor wiskundig modelleren werd aan het begin van de jaren zestig nog
volop in Nederland gedeeld, al verbreedde ook hier het planningsbegrip. Tijdens de ministerraad waarin de Indiase consortiumdeelname werd besproken, ‘temporiseerde’ het kabinet de betalingen om snel een Internationaal Instituut voor Sociale Ontwikkelingsplanning (een initiatief van Tinbergen) te kunnen oprichten.147 Zo’n instituut was noodzakelijk
geworden omdat macro-economen moesten constateren dat in het ‘huidige systeem van
technische hulpverlening te weinig rekening [wordt] gehouden met de psychologische, sociale en culturele weerstanden, die de effectiviteit van de kapitaalsinvesteringen telkens in
gevaar brengen’.148
:LOWEYGH]JQßRQWZLNNHOLQJVODQGHQàHHQ]RHćHFWLHIPRJHOLMNEHOHLGZRUGHQJHYRHUGGDQLVKHWQRRG]DNHOLMN
dat hanteerbare grondslagen worden gevonden voor de sociale ontwikkelingsplanning welke geïntegreerd met de
economische ontwikkelingsplanning tot een ‘overall’ ontwikkelingsplan zou moeten leiden.149

Dit verbrede planningsbegrip, waarmee in Nederland onder andere ervaring was opgedaan
in het regionale economische beleid van de ontwikkelingsgebieden, vond ook ingang bij
ambtenaren als Van Dam. In een notitie stelde hij dat het voor de planning van ontwikkeling noodzakelijk was om beter de behoeften en sociale omstandigheden te kennen. Nieuwe planningsinstrumenten, zoals de grote ontwikkelingsscans van bijvoorbeeld de Wereldbank, zouden hierbij van pas komen. Deze opvatting zien we ook terug in de nota van 1962,
waarvan Van Dam ook de schrijver was.150 Deze nota was noodzakelijk doordat door deelname aan Wereldbankconsortia de multilaterale financiering een nieuwe grondslag had
gekregen. Nu werd niet alleen definitief de verantwoordelijkheid van het beleid bij Buitenlandse Zaken gelegd, maar werden ook de tegenstellingen tussen bilaterale en multilaterale
hulp genuanceerd, die in de twee nota’s uit de jaren vijftig nog breed waren uitgemeten.151
Nu heette het dat de grens tussen beide begon te vervagen. De toetreding tot het Wereldbankconsortium moest dan ook niet worden gezien als een bekering tot bilaterale hulp: ‘De
consortia onder leiding van de Wereldbank voegen bilaterale aspecten toe aan een multilateraal plan.’152 De nota van 1962 laat tevens de verbreding van het planningsbegrip zien:
Het inzicht is gegroeid dat sociale hervormingen hand in hand moeten gaan met economische ontwikkeling.
Werd vroeger de nadruk vrijwel uitsluitend gelegd op economische groei, thans streeft men naar een gebalanceerde
economische en sociale ontwikkeling, waarin beide elementen van even groot belang worden geacht.153

De subsidiëring van Tinbergens nieuwe, gidslandachtige, internationale instituut in de
nota paste eveneens bij dit nieuwe planningsbegrip en werd nadrukkelijk in een Nederlandse traditie van planning van het regionale economische ontwikkelingsbeleid geplaatst:
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In verband met de grote aandacht welke de sociale politiek in Nederland steeds heeft gehad en de ervaring die in
ons land met programmering van sociale ontwikkeling is opgedaan acht de Regering een Nederlands initiatief tot
oprichting van een dergelijk instituut op zijn plaats.154

Veel opschudding veroorzaakte deze koerswijziging niet.155 In het Kamerdebat over de nota
konden PvdA, arp, chu en vvd zich hierin prima vinden. Het kvp-Kamerlid Pieter Blaisse
meende zelfs dat het ‘een afgezaagde zaak [is] geworden wat de problematiek betreft, maar
het is goed – de Regering stelt dit duidelijk; ik ben het daarmede geheel eens – dat aan multilaterale bijstand de voorkeur moet worden gegeven’.156
Deze reactie is sprekend voor de eerste periode, waarin de Kamer en de publieke opinie
bij de totstandkoming van het ontwikkelingsbeleid nauwelijks een rol speelden.157 Buitenlandse politiek gold als één van de weinige terreinen waar, aldus de Kamerleden, de ‘bekende markante tegenstelling tussen de partijen’ niet bestond.158 Buitenlands beleid kreeg
na de oorlog nauwelijks aandacht in de politiek of in de publieke opinie. Tot 1950 gingen
partijen dan ook de boer op met vrijwel gelijkluidende paragrafen daarover in hun verkiezingsprogramma’s.159 Mede door het snel uitbreidende (internationale) takenpakket van de
Kamer vonden Kamerleden het geen probleem dat minister Stikker hen op dat moment tot
zijn eigen spijt niet volledig kon informeren over de prille beleidsontwikkeling, doordat hij
telkens op reis moest naar alle nieuwe internationale organisaties.160
‘Alles is voor ons volk nog zo nieuw op dit gebied’, hield Schermerhorn zijn collega’s
in de Eerste Kamer voor tijdens het begrotingsdebat over 1952, waarin hij als eerste politicus een fundamentele visie op het ontwikkelingssamenwerkingbeleid formuleerde.161
Zijn geloof in een combinatie van economische planning en een ontluikende gidslandgedachte sloot aan bij de visie van de ambtenaren. Hij begon dan ook met ‘het hulde brengen aan de organisatie die Nederland voor dit werk onder leiding van de Minister van Buitenlandse Zaken op touw heeft gezet. Wij waren daarmee aan de spits en de Verenigde
Naties hebben daarvan dankbaar gebruik gemaakt.’ Maar dit bleef voor Schermerhorn
slechts ‘een schamel begin’. Meer inspanningen waren nodig voor, in navolging van Truman ‘een andere vorm van de verdediging van vrijheid, die op de langere termijn niet minder is dan wij nu voor de afwending van het Russische gevaar moeten opbrengen’. Het
ging volgens Schermerhorn om niet minder dan ‘een soort van klassenstrijd tussen de
continenten’. Ontwikkelingssamenwerking moest daarom groots worden aangepakt, en
wel via ‘de toepassing van een stuk plan-economie op een schaal, die eigenlijk nauwelijks
te vatten is’.162
Net als tijdens zijn doorbraakpoging als premier meende Schermerhorn dat ‘het gaat om
de onvermijdelijkheid van de organisatie van de plan-economie, zoals die zelfs hier uit het
buitenlandse beleid naar voren komt’.163 Schermerhorn doelde op de macro-economische
planning die door de cpb-modellen zo vanzelfsprekend was geworden. Zelfs zo vanzelfsprekend dat de liberale minister Stikker in zijn beantwoording Schermerhorn kortweg gelijk gaf, en verder nauwelijks op het onderwerp inging.
Stikkers en later Luns’ gebrek aan interesse, gekoppeld aan de nog beperkte bedragen
die door het deviezentekort bovendien in Nederland zelf werden uitgegeven, en het feit dat
ontwikkelingshulp voor politieke partijen geen politiek thema was, verklaren waarom de
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ambtenaren aanvankelijk zoveel vrijheid hadden in de vormgeving van het vroege ontwikkelingsbeleid.164
Dit veranderde aan het eind van de jaren vijftig, toen de partijen zich met een voltooide
wederopbouw steeds meer begonnen te interesseren voor ontwikkelingssamenwerking.
Tussen 1959 en 1963 begonnen ze zichzelf ambitieuze eisen te stellen: Nederland behoorde
een speciale morele rol op het wereldtoneel te spelen.165 Dit leidde tot een verruiming
van het overheidshulpbudget en hierdoor werd het voor de ambtenaren belangrijker de
Kamer te informeren en de Kamerleden bij het beleid te betrekken. Nog steeds werd de
Kamer in nota’s voor voldongen feiten gesteld, maar steeds meer gingen de ambtenaren
ertoe over om via de Kamer de invloed van Buitenlandse Zaken ten opzichte van andere
ministeries te maximaliseren. ‘We maakten beleid in de Kamerdebatten. Dat heeft namelijk
het voordeel dat in zo’n discussie van de minister met de Kamer meteen geantwoord
moet worden.’ Want wanneer de Kamer zich voor een onderwerp had uitgesproken, was
het een politieke realiteit geworden die door de ambtenaren moest worden uitgevoerd.
Nadeel van deze werkwijze was dat de minister daar wel eens ‘nogal hulpeloos’ stond,
omdat de hoofdambtenaren vanaf de ambtenarentribune ter plekke een antwoord moesten
formuleren.166
Een ander veelbeproefd middel om het beleid en de politiek te beïnvloeden was om Kamerleden mee te nemen naar vn-vergaderingen. Daar troffen ze dan externe adviseurs als
Tinbergen en vertegenwoordigers uit de sociaaleconomische organen. Het waren de hoogtijdagen van het maatschappelijk corporatisme, en zulke delegaties vormden het equivalent
van het maandelijks overleg van de Landbouworganisaties. Achteraf gaven hoofdambtenaren toe dat het ‘constitutioneel ook niet zo deugdelijk’ was en dat Kamerdebatten hierdoor
‘een beetje een voze kant’ kregen. ‘Maar het werkte wel goed’ en ‘dat heeft er toe bijgedragen dat er in Nederland snel een brede belangstelling tot stand kwam’.167
Toch kwamen de Kamerleden niet altijd met het gewenste verhaal terug. Toen PvdA-fractievoorzitter Vondeling terugkwam van zo’n reis, wist hij te melden: ‘Het enige goede wat
ik in Afrika heb aangetroffen, waren de zending en de missie.’ Dit tot grote schrik van de
ambtenaren, want die zagen niets in dat soort bilaterale financiering van particulieren. Vondeling gaf echter uiting aan een breder idee dat de ‘methode van het geld indiceren’, zoals
de economische ambtenaren van Ontwikkelingssamenwerking voorstonden, niet permanent of concreet genoeg was.168 Het uitblijven van take-offs maakte duidelijk dat de ‘mathematische realiteit’ lang niet strookte met de echte werkelijkheid. De beloofde 5% groei in
de ontwikkelingslanden bleef uit. Geen wonder, want hoewel gelegitimeerd door macroeconomische kennis, was het percentage toch vooral politieke symboliek: een mooi rond
getal ontstaan na ‘a simple back of the envelope calculation based on the Harrod-Domar
formula, more or less. (…) It was very primitive, but the 5 per cent happily coincide with
[preventing relative divergence, so that] the developing countries would not fall further and
go back.’169
Aan het begin van de jaren zestig gebeurde er vervolgens iets opvallends: de Kamer begon zich steeds directer te bemoeien met de beleidsvorming van ontwikkelingssamenwerking door steeds nadrukkelijker de roep om concreet handelen te ondersteunen, en wel
via de particuliere hulpverleners uit de oude zuilstructuren. Dit gebeurde voor het eerst
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duidelijk in het debat waarin Blaisse de discussie over multilaterale hulp ‘een afgezaagde
zaak’ noemde. Enkele weken voor het debat had de kvp een rapport gepubliceerd waarin
ze betoogde dat missionarissen ‘in bijzondere mate geëigend zijn de nood in de ontwikkelingslanden te lenigen en de hiervoor te geven financiële hulp op de best mogelijke wijze te
benutten’.170 Blaisse, gesteund door arp en chu, riep de regering op om particuliere organisaties te ondersteunen. Hij verheelde niet dat hij ‘uiteraard nogal snel aan missie en
zending’ dacht.171 Daarmee probeerde de Kamer voor het eerst om de op moderne economische expertise steunende multilaterale hulpverlening te doorbreken ten behoeve van de
eigen achterban.
Minister Luns weigerde dit. Hoewel hij het idee ‘zeker sympathiek’ vond en binnenlandse subsidiëring van particulier initiatief hem ‘altijd zeer dierbaar’ was, bestond voor het
buitenland het gevaar dat ‘het christendom wordt beschouwd als een soort exportartikel
van het Westen’.172 Blaisse durfde hierdoor een motie uiteindelijk niet aan. Geert Ruygers
(PvdA) diende tijdens het debat wel een motie in waarin hij de regering opriep om het hulpbudget te verhogen tot 1% van het nationaal inkomen.173 De arp was hier bij monde van
Biesheuvel aanvankelijk over te spreken geweest, maar onthield hieraan (met de andere
regeringspartijen) uiteindelijk zijn stem: alleen de psp steunde de PvdA. Simon Korteweg
(vvd) liet als stemverklaring wel optekenen: ‘Dat wil niet zeggen, dat er in de strekking niet
iets aanwezig is, dat ons ligt’.174
En daarmee was de regering gewaarschuwd. Niet alleen liet de Kamer in 1962 zien dat
zij eigenlijk van mening was dat het hulpbudget verhoogd moest worden. De oproep van
Blaisse maakte bovendien duidelijk dat de politiek aan het begin van de jaren zestig weliswaar in transitie was, maar dat de regels van de pacificatiepolitiek door de Kamerleden nog
routineus werden toegepast. Terwijl de ontzuiling in de samenleving steeds zichtbaarder
werd, probeerden de confessionele Kamerleden inbreuk te maken op het nationale budget
en dat te herverdelen tussen de zuilen. Daarmee sloten ze tegelijkertijd aan bij de behoefte
van expressiviteit en concrete actie van de jaren zestig, want de hulp voor missie en zending
werd niet voor macro-economische planning benut, maar ingezet voor tastbare projecthulp.

‘Kraaien op de rand van de schatkist’, medefinanciering als ‘vermaatschappelijking van beleid’, 1962-1968
Vanaf halverwege de jaren zestig ontstond steeds meer tegenstand tegen het macro-economisch geplande ontwikkelingsbeleid van Meijer en Van Dam. Beleid dat bij voorkeur achter
het bureau ontwikkeld werd, want daar waren ‘alle statistieken en alle kennis’ aanwezig.175
De concrete projectgerichte aanpak, liefst met aandacht voor de basis en een ‘non-directieve’ benadering die het individu ‘in haar waarde laat’, had – anders dan bij de jonge geëngageerde opbouwwerkers van crm – op Buitenlandse Zaken geen aantrekkingskracht.176
Van Dam had zelfs een ‘hardnekkige allergie’ voor deze aanpak van de nieuwe generatie sociaaldemocraten. Zo kregen ambtenaren binnen Nieuw Links, de groeiende derdewereldbeweging en de geëngageerde journalistiek de naam ‘tegen leuke linkse dingen te zijn, het
slecht met de derde wereld voor te hebben en vanuit de toren van het ministerie van ont-
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wikkelingssamenwerking de nieuwe internationale orde te blokkeren’.177 En juist van deze
drie groepen zou het ministerie vanaf het eind van de jaren zestig grote tegenstand krijgen,
paradoxaal genoeg dankzij hun eigen subsidies.
Het waren de confessionele partijen die de subsidiekanalen zouden gaan aanleggen,
aanvankelijk met het oog op de eigen achterban. Particuliere ontwikkelingssamenwerking
bestond al lang voor de overheid zich op het beleidsterrein was gaan richten. De interesse
voor ontwikkelingssamenwerking is in deze kringen dan ook deels te verklaren door de
traditie van zending en missie. Tussen 1900 en 1940 groeide het aantal missionarissen van
zo’n 250 tot 6300. Na de oorlog versnelde de groei tot zo’n negenduizend in 1963, om daarna tot 1977 weer af te nemen tot zo’n zesduizend.178
Tussen de moederkerken van missie en zending ontstond na de oorlog door de oecumene steeds meer toenadering en samenwerking. Door de nieuwe gerichtheid op de wereld
veranderde het werk van de missie en zending zelf ook, en zij bleven ook niet onaangedaan
door het proces van professionalisering dat de organisaties in het verzuilde maatschappelijke middenveld doormaakten.179 Missionarissen richtten zich steeds meer op ontwikkelingswerk en hadden hier financiering voor nodig. Bovendien kregen ze steeds vaker versterking van de ‘leken-vrijwilliger’, die kwam om ontwikkelingshulp te geven en niet om
zieltjes te winnen.180 Het gevolg was dat kerken nieuwe kanalen aanboorden die zich richtten op de financiering van wereldlijke hulp. De katholieke Vastenactie is hier een voorbeeld
van, net als het werelddiaconaat, een samenwerkingsverband van doopsgezinden, lutheranen, remonstranten, baptisten en de Nederlandse Hervormde Kerk dat werd opgericht als
de Stichting Oecumenische Hulp voor Kerken en Vluchtelingen (soh). Deze acties maakten aan het begin van de jaren zestig ontwikkelingssamenwerking mede tot iets vanzelfsprekends. De Vastenactie bracht het eerste jaar al 1,7 miljoen gulden op, een bedrag dat
drie jaar later, in 1964, steeg tot zo’n 4,5 miljoen gulden. De soh haalde evenveel geld op
als de deelnemende kerken voor al hun zendingsactiviteiten.181
Subsidiëring van zending of missie was wat de ambtenaren betrof uitgesloten, of zoals
Luns het formuleerde: ‘Ik zie die blote-voeten-paters al op mijn ministerie met mijn ambtenaren in streepjespakken.’182 Particuliere projecthulp paste niet in het macro-economische
beleid. Smeekbeden om subsidie voor particuliere initiatieven werden door de ambtenaren
beschouwd als die van ‘kraaien op de rand van de schatkist’.183 De Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib) werd dan ook kritisch, zo niet afkeurend, gevolgd.
Weliswaar nam een ambtenaar van Buitenlandse Zaken bij de oprichting als vertegenwoordiger van de overheid zitting in het bestuur, maar dat betekende niet dat het ministerie de
acties van de Novib toejuichte. Zeker nadat de Novib zich begon toe te leggen op eigen projecten, werd de toon afwijzend.184 Secretaris-generaal S.J. van Tuyll van Serooskerken zag
dit als ‘een volstrekt onverantwoordelijke behandeling van deze materie’.185 In het debat
over de nota van 1962 bevestigde Luns dat hij van mening was dat ‘deze organisatie dreigt te
ontaarden in een pressure-groep, die het op het regeringsbeleid heeft gemunt’. Een organisatie met een nationaal karakter, waaraan prins Bernhard zijn naam had verbonden, zou
zich wat hem betrof alleen met voorlichting moeten bezighouden.186
Kamerleden als C.F. Kleisterlee (kvp) hadden terecht de indruk dat ‘actief optreden van
de Kamer als een vorm van hinderlijke inmenging’ werd beschouwd. ‘Vermaatschappelij-
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king van het beleid’ was bij Buitenlandse Zaken aan het begin van de jaren zestig geen thema.187 Dat weerhield de Kamerleden echter niet, ondanks Luns’ weigering om missie en
zending te subsidiëren, van hun pogingen om hun achterbannen te bedienen.
Tijdens de verkiezingscampagne van 1963 speelde ontwikkelingssamenwerking voor
het eerst een rol. Uit het Kamerdebat van 1962 was al gebleken dat vrijwel alle partijen het
budget wilden verhogen, maar nu spraken verschillende partijen zich ook uit voor een eigen bewindsman voor ontwikkelingssamenwerking. Bovendien had een vrijwel unanieme
Kamer in april 1963, tijdens de laatste maand van het kabinet-De Quay, het aangedurfd om
er per motie op aan te dringen dat ‘de hulpverlening belangrijk dient te worden uitgebreid
en op haar vorm en organisatie opnieuw [te worden] bezien’. De motie werd gesteund door
een bonte coalitie met uiteenlopende motieven. De indiener Ruygers stond een verdere centralisatie voor die paste bij de beleidslogica van Buitenlandse Zaken. De confessionelen
steunden de motie ook, maar zwegen over verdere centralisatie. Zij stonden immers meer
decentralisatie via de ‘eigen’ particuliere organisaties voor. Het kabinet weigerde vlak voor
de verkiezingen zich hierover uit te spreken.188
Tijdens de formatie van kabinet-Marijnen moest Luns beloven naast een staatssecretaris voor Europese Zaken ook een staatssecretaris voor Ontwikkelingshulp aan te stellen.
De weigering van Luns om particulieren te subsidiëren speelde hierbij een rol, net als zijn
populaire maar conservatieve imago. Luns en Meijer waren het niet eens met deze ontwikkelingen. Luns wilde geen macht delen en Meijer zag het, ondanks de bevestiging van de
leidende positie van Buitenlandse Zaken in ‘zijn’ nota van 1962, als eerste stap om ontwikkelingssamenwerking van Buitenlandse Zaken los te weken.189
De doorbraak kwam uit Duitsland. Daar had Bondskanselier Adenauer zich in 1960, tijdens een kerstontvangst, in aanwezigheid van journalisten laten ontvallen dat ‘wij geen betere ontwikkelingswerkers hebben dan onze missionarissen’. De Duitse katholieke kerk
speelde hier gretig op in en begon samen met de protestanten een lobby voor subsidiëring
van missie en zending. Die werd in 1961 inderdaad gehonoreerd, zij het voor niet-geloofgerelateerde projecthulp en slechts na instemming van het ontvangende land. Zwitserland en
de Scandinavische landen volgden dit Duitse voorbeeld, waardoor Luns’ argumentatie snel
aan kracht inboette.190
Dit Duitse initiatief was ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. In protestantse
kring leefde echter de vrees dat het door de jonge kerken in de derde wereld kon worden
opgevat als rekolonisatie of imperialisme, en veel gereformeerden meenden dat subsidiering strijdig was met de gedachte van soevereiniteit in eigen kring. Deze vrees had ook
bij de Deutsche Evangelische Kirche bestaan. Daarom was dit probleem aan de Wereldraad van
Kerken voorgelegd, om de derdewereldkerken te horen én om internationaal één lijn te
trekken. In 1963 besloot de Wereldraad dat overheidssubsidie aanvaardbaar was, mits de
subsidiëring niet tot afhankelijkheid van de overheid leidde en het geld alleen voor ‘opbouw voor het volk en werk voor de gemeenschap’ werd gebruikt en niet voor ‘de algemene
diaconale en zendingstaak der kerk’. De subsidies mochten dan ook niet uitsluitend christenen in de derde wereld ten goede komen.191
Na deze uitspraak, en in de wetenschap dat er een staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking zou worden aangesteld, durfden ook de protestanten in Nederland een
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hulpverzoek aan. Net na de installatie van het kabinet-Marijnen zonden het Centrale Missie Commissariaat (cmc) en de Nederlandse Zendingsraad gezamenlijk op 25 september
1963 een open brief aan de regering met het verzoek hun activiteiten te subsidiëren. Met de
suggestie om naar goed verzuild gebruik een adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers
uit alle maatschappelijke geledingen op te richten, hoopten ze dat het ‘Uw Regering wellicht gemakkelijker zal vallen’ hierover positief te besluiten.192 Oppositiepartij PvdA bleef
tegen, maar met openlijke steun van de kleinst mogelijke Kamermeerderheid van kvp, arp
en chu was het lastig voor de regering om het verzoek af te wijzen.193
De brief viel samen met druk uit de Kamer op Luns om een staatsecretaris voor Ontwikkelingshulp aan te stellen. Met zijn zoektocht naar een kandidaat voor deze functie had
Luns namelijk geen haast gemaakt. Pas vier maanden na de installatie van het kabinet werd
Nederlands eerste staatssecretaris voor Ontwikkelingshulp geïnstalleerd: Isaäc N.Th. Diepenhorst van de chu. Meijer had deze oud-burgemeester van Epe aan Luns gesuggereerd,
juist vanwege zijn onbekendheid met het terrein en omdat hij geen politiek zwaargewicht
was.194 De benoeming van de staatssecretaris werd door Luns en Meijer allereerst gebruikt
om een weer opborrelend coördinatieconflict tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken in de kiem te smoren; de nieuwe staatssecretaris zou de coördinatierol krijgen van het ontwikkelingsbeleid van de regering.195 Tevreden noteert Meijer
op 15 november 1963, de dag waarop Luns Diepenhorst als zijn kandidaat introduceerde in
de ministerraad, in zijn dagboek: ‘Ministerraadstuk over de coördinatie heeft tot redelijke
beslissingen geleid, de kwestie van missie en zending ook.’196 Het kabinet had namelijk besloten dat deze kwestie zou worden onderzocht door een ambtelijke commissie, waarvan
Meijer de voorzitter werd.
Bij zijn aantreden maakte Luns aan Diepenhorst meteen duidelijk waar het om ging: ‘Je
moet goed onthouden dat er maar één leidraad is: het Ned. Belang en verder helemaal niets
anders’. In zijn dagboek schreef Diepenhorst naderhand dat Luns ‘meer dan eens gezegd
[had] dat hij en ook Johan Witteveen [Financiën vvd] dat [ontwikkelingshulp] klinkklare nonsens en weggegooid geld vinden, maar dat het nu eenmaal niet anders kan omdat
het Parlement er op aandringt’.197 Meijer suggereerde de onervaren staatssecretaris veel op
reis te gaan om zo het veld te leren kennen. Van Dam merkte hier achteraf over op: ‘Hij had
Diepenhorst liefst zo veel en zo ver mogelijk weg van het departement, zodat hij de baas
kon zijn.’198 Ook Diepenhorsts opvolgers werden door Meijer kort gehouden; hij bepaalde
ook wat de minister op zijn bureau kreeg.199
Zo kon het gebeuren dat Diepenhorst en Luns pas op de hoogte werden gesteld dat
er een ‘ton van Luns’ aan een organisatie voor de verdediging van slachtoffers van apartheid was besteed, toen er politieke commotie ontstond. Het idee voor de gift was op
Buitenlandse Zaken ontstaan om te laten zien dat Nederland zich bewust was van de veranderende samenstelling van de vn, en daarom ‘niet van politiek belang ontbloot’. Zo werd
de Nederlandse afkeur van apartheid getoond, terwijl – zo was de hoop – de vriendschappelijke relatie met Zuid-Afrika kon worden behouden en voor de export schadelijke sancties
konden worden voorkomen. Meijer had Luns over de besteding van deze honderdduizend gulden pas laat ingelicht. Desalniettemin verdedigde Luns dit besluit met verve in de
Kamer, ministerraad en tegenover de Zuid-Afrikanen en het Nederlandse bedrijfsleven.200
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De groeiende rol van ontwikkelingssamenwerking had ook zijn weerslag op de inrichting
van het departement. In 1964 werd het directoraat-generaal Internationale Samenwerking
(dgis) opgericht, uiteraard naar een plan van Meijer. Om dgis op te richten had Meijer een
flinke interne strijd moeten leveren en had hij Van Dam gebruikt om tegenstrevers effectief
buiten spel te zetten.201 Van Dam werd daarvoor beloond met het directeurschap van Bureau
Beleidsvoorbereiding, een door hem gewenst stafbureau om over het Nederlands beleid
na te denken, en met een hoogleraarschap in de ontwikkelingseconomie in Leiden.202
Daarmee was Meijer overigens nog niet geheel tevreden, zoals Diepenhorst merkte:
Toestemming v. ministerraad gekregen Jan Meyer dir.gen. [te benoemen], op voorwaarde dat er niets in de bestaande verhoudingen met de andere departementen verandert. Opvallend hoe iedereen eig.[enlijk] tegen de moeiOLMNH ĈJXXU -DQ 0H\HU >LV@ KRHZHO QLHPDQG ]LMQ EHNZDDPKHGHQ EHWZLMIHOW +DG KHW JHYRHO GDW ]LM DOOHHQ XLW
vriendelijkheid tegenover mij hun toestemming gaven. (…) Op mijn kamer Jan Meyer gefeliciteerd, dacht dat hij
erg blij zou zijn met deze prachtige promotie die na maandenlange besprekingen nu voor hem bereikt [is], maar in
plaats daarvan erg verbitterd [:] bureau ith nog niet helemaal bij buit.[enlandse] zaken. Keek mij een poos strak
aan, soort geestelijke krachtmeting, maar gaf dat toch vrij gauw gewonnen. Een moeilijk karakter vooral voor
zichzelf. Zal ik nog veel mee te stellen krijgen.203

Met een eigen directoraat-generaal en een staatssecretaris op reis werd het voor Meijer tijd
zich te richten op het voorzitterschap van de onderzoekscommissie naar de eventuele subsidiëring van zending en missie. De Kamer wilde zo langzamerhand actie. Het Kamerlid
Kleisterlee probeerde in herhaalde bezoeken Luns te vermurwen, maar vergeefs. Hij werd
vriendelijk ontvangen, had ‘buitengewoon veel plezier’ en werd al snel met ‘zwaaiende
armen ingepakt in een vaderlijke omhelzing en met een schouderklop vanwege m’n ontroerende verhaal’ onverrichter zake het ministerieel kabinet uitgezet. Toen hij kort daarna met
versterking van zijn partijvoorzitter een nieuwe poging waagde, had ook Luns versterking
laten aanrukken in de vorm van een ‘uiterst deskundig topambtenaar’, naar alle waarschijnlijkheid Meijer. En ook nu hield Luns de boot af.204
Als voorzitter van de onderzoekscommissie hield Meijer diverse gesprekken met elf
maatschappelijke groeperingen over hun standpunt over subsidiëring. Met de nieuwe
landencomités werd niet gesproken; de jongeren waren met twee organisaties wel in de gesprekken vertegenwoordigd.205 De commissie wees er in haar eindrapport op dat het lastig
was een grens te trekken tussen werken van barmhartigheid en werkelijke ontwikkelingshulp. Maar belangrijker was de conclusie dat er voor particuliere hulp op basis van ‘technische gronden [geen] noodzaak’ bestond.206 Dit strookte met Meijers opvattingen, maar ook
met die van andere ministeries.207 Hoewel de commissie benadrukte dat ze geen politiek
oordeel wilde vellen, meende ze de ministers er toch op te moeten wijzen dat:
PRFKWKHWNDELQHWEHVOXLWHQWRWPHGHĈQDQFLHULQJRIVXEVLGLULQJYDQSDUWLFXOLHUHRQWZLNNHOLQJVDFWLYLWHLWHQGDQ
zullen daarvoor gronden kunnen bestaan, die liggen buiten de argumenten, ontleend aan het relatief meerdere of
PLQGHUHQXWGDWHHQEHSDDOGRćHUDDQ1HGHUODQGVJHOGLQHHQPLQGHUEHGHHOGODQGRSOHYHUW208

De commissie stelde daarom voor om, wanneer de regering over zou gaan tot subsidiëring,
eerst te experimenteren met een beperkt bedrag (vijf miljoen gulden voor vijf jaar) en dit volgens de normen van de Wereldraad van Kerken te doen. Daardoor zouden de particuliere
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Jan Meijer, directeur-generaal Internationale Samenwerking ( foto: Ronald Hoeben).

organisaties zelf 25% van de kosten voor hun rekening moeten nemen. De staatssecretaris
nam die eisen over en stelde dit de ministerraad in juli 1964 ook voor.209
De nota werd in de ministerraad van 18 september 1964 behandeld en de confessionele
ministers waren bij monde van minister Theo Bot van Onderwijs (kvp) enthousiast; hij
had nog wel verder willen gaan. Liberale ministers als minister van Binnenlandse Zaken
Toxopeus en Witteveen van Financiën hielden bezwaren en hadden graag naast de technische analyse van de commissie-Meijer ook een ‘principieel gesprek’ gezien ‘over de vraag of
de overheid deze activiteiten al of niet moet steunen’. Minister Koos Andriessen van Economische Zaken (chu) vond zo’n principiële uitspraak niet nodig omdat hij meende ‘dat zo’n
uitspraak al lang is gevallen. Dat is gebeurd bij de beslissing tot subsidiëring van de bijzondere lagere scholen.’210 De ministerraad sprak zich in september nog niet uit, maar zou dit
pas doen als Diepenhorst een principiële onderbouwing had geleverd.
De Kamer, midden in de begrotingsbehandeling van 1965, wilde hier niet op wachten.
Tijdens een derde bezoek van Kleisterlee, nu in gezelschap van Schmelzer, deelden de kvpKamerleden mee dat wanneer Luns niet akkoord zou gaan met subsidiëring van de missie
en zending, hij een motie tegemoet kon zien. Waarop de opnieuw aanwezige ambtenaar
‘met een hoge rode kleur’ opveerde en hun bezwoer ‘dat zulks bij een “eigen” minister’
toch onmogelijk was.211 De kvp’ers durfden dit inderdaad niet aan en benaderden daarom
de arp’er Jan Smallenbroek om op 6 oktober 1964 een dergelijke motie in te dienen. De Kamer nam deze met een grote meerderheid aan.212
De nota van Diepenhorst met de principiële verantwoording verscheen veertien dagen
na de motie eigenlijk als mosterd na de maaltijd. Toch is het interessant om de redenering
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te bekijken waarmee deze het verzuilde karakter van de subsidiëring rechtvaardigde. Diepenhorst concludeerde dat subsidiëring van particuliere organisaties sinds jaar en dag aanvaard was, mits die ‘dienstig voor het algemeen belang [werden] geacht’. Als voorbeelden
noemde hij ‘het bijzonder onderwijs, bijzondere bibliotheken, kerkenbouw en geestelijke
verzorging van gevangenen en militairen’. Internationaal was zulke hulp inmiddels ook
aanvaard en daarom was er volgens Diepenhorst geen probleem om tot medefinanciering
over te gaan.213 Het kabinet deelde deze mening en ging akkoord, tot grote opluchting van
Diepenhorst, die zich had voorgenomen om anders met zijn portefeuille te zwaaien.214
Diepenhorst presenteerde de ‘medefinanciering’ in 1965 nog nadrukkelijk als een ‘experiment’.215 Nog datzelfde jaar werd hij door de komst van het kabinet-Cals afgelost door
Theo Bot (kvp), die voor het eerst de status van minister (zonder portefeuille) kreeg. Als
minister van Onderwijs in het kabinet-Marijnen had Bot Diepenhorst in september 1964 al
nadrukkelijk gesteund bij de introductie van het Medefinancieringsstelsel. Een jaar na de
programma-introductie schreef hij de Kamer: het ‘belangwekkende Programma van Medefinanciering van Particuliere Projecten (…) heeft zich gunstig ontwikkeld; het is nu al niet
meer weg te denken’.216 De post verdrievoudigde hij tot vijftien miljoen gulden, dit tot ‘veler
teleurstelling’, want missie en zending hadden op nog meer geld gerekend. Door de nacht
van Schmelzer verviel de mogelijkheid om dit via de confessionele fracties alsnog te regelen. Wel werd bij het aantreden van het kabinet-De Jong in 1967 door de nieuwe minister
B.J. Udink (chu) de post tot 19,5 miljoen gulden verhoogd.217
Ondanks het enthousiasme van hun confessionele ministers bleef de houding van de
ambtenaren onverminderd negatief. Er werd aanvankelijk gekozen om de beoordeling van
subsidieverzoeken te doen via de nieuwe Directie Internationale Technische Hulp (dth),
zodat de ambtenaren zelf konden beoordelen wie er voor subsidie in aanmerking zou komen. Nadeel was dat iedereen zich rechtstreeks tot het ministerie moest wenden, hoe klein
of irrelevant de aanvraag ook was.218 De grote confessionele organisaties, gesteund door de
Kamer, zetten al snel de weg in van budgetmaximalisatie. Dit viel verkeerd bij de ambtenaren. Volgens het hoofd van het bureau voor de uitzending van deskundigen H.W. te Winkel,
was dit even ridicuul als ongewenst:
Moeten we na verloop van tijd in een vaste verhouding activiteiten van protestanten, katholieken en neutralen
JDDQVXEVLGLUHQRPGDWGLWLQ1HGHUODQGVHSROLWLHNHYHUKRXGLQJHQSDVW":DWKHEEHQGHRQWZLNNHOLQJVODQGHQ
met onze verzuiling te maken? Een dergelijke ontwikkeling zou naar mijn gevoel de tegenpool van beleid zijn.219

Het hoofd van het Bureau Technische Hulp schreef Meijer dat bij de organisaties ‘de tendens leeft: “geef ons nu maar subsidie en bemoei je er verder niet mee”’. Ze hielden het
liefst de overheid zo ver mogelijk op afstand om met overheidsgeld ‘allerlei particuliere
hobby’tjes en op het eigen terrein liggende mogelijkheidjes’ te ondernemen. Daarmee werd
hulpverlening ‘een middel ter behartiging van allerlei sectarische en allerparticulierste belangetjes in plaats van het meer en meer maken tot een doelmatig instrument ter bevordering van economische ontwikkeling’.220
Ook Te Winkel meende: ‘Ontwikkelingshulp is structurele verandering, niet het in stand
houden van hetgeen missionarissen uit de grond hebben gestampt’.221 Uit alles blijkt dat het
ideaal van macro-economisch beleid steeds meer in botsing kwam met de behoefte van de
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particuliere organisaties aan kleine tastbare projecten, die hierin gesteund werden door de
Kamer.
De hoeveelheid aanvragen bleek ondanks een steeds groeiende beoordelingsafdeling lastig te beheersen. Tachtig procent van de aanvragen werd afgewezen en in 1967 hadden de
ambtenaren bovendien voor het eerst meer te honoreren aanvragen ontvangen dan er budget was, waardoor aanvragen tegen elkaar moesten worden afgewogen. Dit alles leidde tot
wrevel bij de particuliere organisaties en tot politieke druk.222 De Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking (icco) meende dat dit onacceptabel was: er
kon ‘niet in berust worden dat projectaanvragen die aan alle criteria voldeden (…) door een
eenzijdige departementsbeslissing waarop geen invloed uitgeoefend kon worden, terzijde
geschoven werden’. Voorzitter J. Verkuyl trok hierop ‘een en andermaal met schriftelijke en
mondelinge vertogen tot bij de hoogste instanties van dth’ langs en ook de confessionele
fracties werden hierbij niet overgeslagen. Het kvp-Kamerlid J.A. Mommersteeg reageerde
prompt en riep op tot verhoging van het medefinancieringsbudget, en dat terwijl de katholieken hiervan al 60-70% ontvingen. Het Bureau Medefinanciering presenteerde eind 1967
een overzicht van drie jaar medefinanciering. In totaal waren er 147 aanvragen gedaan tot
een gezamenlijk bedrag van zestig miljoen gulden, terwijl er 35 miljoen gulden beschikbaar
was. Slechts tien van de 147 aanvragen waren niet van missie of zending. Het Bureau kon niet
anders concluderen dan dat er voortaan nog strenger geselecteerd zou moeten worden.223
Meijer vreesde dat dit tot verdere politieke commotie zou leiden. De organisaties hadden
namelijk ‘voortdurende vrijwel dagelijkse kontakten’ met hun fracties, die snel reageerden.224
Daarom nodigde hij de organisaties in februari 1968 uit om het probleem van de Medefinanciering voor eens en altijd op te lossen. Hij opperde het in 1965 voor Te Winkel en de Chef
Technische Hulp A.A.J. Warmenhoven nog onbespreekbare: de toepassing van de verzuiling
in de vorm van zelfbeheer en een vaststaande evenredige verdeling van geld. Afgesproken
werd dat aanvragen niet langer bij het ministerie werden ingediend, maar dat de organisaties zelf de voorstellen zouden selecteren. De protestanten zouden voortaan al hun aanvragen via de icco laten lopen; de katholieken, die nog via tal van eigen organisaties, parochies
en congregaties werkten, concentreerden zich in de Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering Ontwikkelingsprogramma’s (cebemo).225 Op suggestie van icco-voorzitter
Verkuyl had het ministerie de Novib gevraagd om als ‘neutrale’ organisatie toe te treden.226
Omdat slechts twee procent van de goedgekeurde projecten geen katholieke of protestantse achtergrond had, meenden icco en cmc aanvankelijk dat de ‘overigen’ met tien
procent van het MF-geld ruim bedeeld zouden zijn. De definitieve verdeling die Meijer hierop voorstelde, laat de dominantie van de evenredigheidsregel zien. Afgesproken werd dat
een verdeling van 40, 40, 20 zou gelden.227 Hiermee kregen de neutralen niet alleen een veel
grotere vinger in de pap, maar bovenal weerspiegelde deze verdeling nauwkeurig de verdeling tussen de kerkelijke gezindten uit de laatst bekende volkstelling van 1960.228 Zo gaven
de ambtenaren zich gewonnen in de politieke strijd om particuliere fondsen, die ze zo lang
hadden weten af te houden. In 1969 zou de Kamer een slechte evaluatie van het stelsel negeren en na een pleidooi van Tjerk Westerterp (kvp) besluiten dat de groei van de medefinanciering voortaan relatief groter moest zijn dan de groei van het hele ontwikkelingsbudget.229
De afspraak van 1968 maakt duidelijk dat de macro-economische beleidssturing die
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mannen als Meijer en Van Dam zolang hadden voorgestaan, definitief was doorbroken.
Hadden ze in 1962 hun planningsbegrip al moeten moderniseren, nu moesten ze toezien
dat welzijnsplanning doorgang vond. Nog in 1970 zou Van Dam zich bij Meijer beklagen
over de doorgaande vervuiling van het medefinancieringsbudget. Na de knieval voor 40, 40,
20, waarmee ‘een verdeelwijze gekozen [was] die niet naar kwaliteit van de projecten selecteert, maar die is gericht op de Nederlandse zuilen’, werden inmiddels ook vrijwilligers en
voedselhulp bekostigd. Dit alles leidde aldus Van Dam tot ‘een steeds verder verwijderen
van het medefinancieringsprogramma van de moderne opvattingen over ontwikkelingssamenwerking’.230
De kern van de kritiek van de ambtenaren was dat niet alleen hun planningsconcept veranderde. Dat planningsconcept was een instrument van buitenlandse politiek, die primair
dienstbaar was aan het Nederlandse en Atlantische belang. Maar in de nieuwe opzet kreeg
het steeds meer een welzijnskarakter in de vorm van ethisch getinte hulp in lokale projecten
waarin jongeren (vrijwilligers) konden participeren.231
De invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen was door het opdringen van het welzijnscriterium steeds lastiger buiten het departement te houden. Ontwikkelingssamenwerking was inmiddels breed maatschappelijk geaccepteerd. Voor velen was dit het toonbeeld
van progressiviteit, met name voor jongeren. Met die jongeren zou Ontwikkelingssamenwerking aan het begin van de jaren zeventig veel te stellen krijgen. De ‘beheerste modernisering’ kwam definitief in botsing met de moderne zelfexpressie. En dat terwijl de eerste
maatschappelijke aandacht voor ontwikkelingssamenwerking halverwege jaren vijftig die
twee moderniseringstendensen aanvankelijk nog prima had kunnen combineren in nieuwe
bewegingen als de Pleingroep en de Novib.

‘Een klimaat scheppen waarin de gedachte aan hulpverlening kan groeien’,
sociale bewegingen van oecumene tot radicalisering
‘In de katholieke wijk van Den Haag is een nieuw plein gebouwd, waar iedereen ons kan
ontmoeten en waar wij iedereen kunnen ontmoeten zonder wantrouwen en achterdocht.’232
Zo presenteerde een groep oecumenische katholieke jongeren zich in hun huis-aan-huisblad Plein 1954 aan het publiek. Ze zagen hun project als vernieuwend omdat ze katholieken, humanisten en protestanten samenbrachten. De groep wilde ontwikkelingssamenwerking op de kaart zetten, om te beginnen via openluchtpreken op de trappen van de
Hoge Raad. De informatie voor deze preken werd verzameld door medeoprichter Piet Reckman, een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs. De voorganger was Simon Jelsma,
die door zijn orde was vrijgesteld voor oecumenisch werk en voor het kro-radiopastoraat
werkte. Door zijn goede contacten met de Katholieke Werkgemeenschap van de PvdA en
politici als Geert Ruygers werd hij gezien als een doorbraakpriester.233
Doorbraakdominee J.B.Th. Hugenholtz wilde in diezelfde periode ook actie ondernemen voor de derde wereld. Hij was geïnspireerd door een Noorse nationale inzamelingsactie voor India uit 1952, maar ook door het hoofdredactioneel commentaar van Johan
Winkler in Vrij Nederland over de noodzaak van een Nederlandse tegenprestatie voor de in-
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ternationale hulp van honderd miljoen gulden die Nederland na de Watersnood van 1953
had ontvangen. ‘Onze hulp aan arme landen, nog geen drie miljoen, steekt daar nogal magertjes bij af ’, meende Winkler. ‘En nu wij!’ was zijn oproep. ‘Nederland, ontroerd door
een overweldigende hulp’ moest het voortouw nemen in de ‘oprichting van een Fonds der
Wereldsolidariteit’. Hugenholtz gaf daaraan gehoor en kwam in contact met Jelsma.234 Ook
de protestantse kerken collecteerden op de herdenkingsdag van de Watersnood voor het
werelddiaconaat onder de noemer ‘hulp voor de verre naaste’.235
Hugenholtz en Jelsma wilden een nationale organisatie voor derdewereldproblematiek
oprichten. Hiervoor werd zo breed mogelijk geworven onder de Nederlandse elite en werden zoveel mogelijk organisaties bij de oprichting betrokken: niet alleen politieke partijen,
vakbonden en werkgevers, maar ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, Landbouw en
Maatschappelijk Werk. Onder het algemeen voorzitterschap van prins Bernhard werd in
1956 de Novib opgericht. Onder de bestuursleden bevonden zich Tinbergen, Ruygers en
Jelsma. Reckman werd voorlichter. Jelsma gaf tijdens een oprichtingsvergadering een duidelijk beeld van de organisatie die hem voor ogen stond.
Het is zeker niet de bedoeling om uitsluitend acties te voeren en fondsen te werven. Wij willen vooral voorlichting
geven, opvoeden, het geweten van het volk wakker roepen, de aandacht vestigen op de nood, solidariteitsbewustzijn oproepen. Kortom, een klimaat scheppen waarin de gedachte aan hulpverlening kan groeien. Wij hebben dus
een geestelijke doelstelling.236

Bij de installatie vestigde prins Bernhard echter meer de aandacht op economische
motieven. Het ging ‘hier niet om een soort liefdadigheid op grote schaal (…) Een meer evenwichtige wereld is ook voor de economie der westerse landen van het grootste belang.’237
Ontwikkelingssamenwerking begon halverwege de jaren vijftig duidelijk te leven. koningin Juliana wijdde er op 18 juni 1955 in de Leidse Pieterskerk haar langste redevoering
aan. De suggestie voor de lezing kwam van Mansholt, die samen met Van der Lee de tekst
voorbereidde.238 Net als haar echtgenoot benadrukte Juliana ook de rol van de economische
ontwikkeling door macro-economische planning. Dit koppelde ze aan een oecumenische
missie van het christelijke westen dat door zijn koloniale ereschuld en vanwege zijn ‘grote
rationele en technische kennis’ de verantwoordelijkheid droeg voor de ontwikkeling van de
rest van de wereld, opdat er ‘een waarlijk wereldomvattende samenleving’ zou ontstaan.239
De techniek moet er voor zorgen, dat de welvaartsbronnen sneller ontwikkeld worden dan de bevolking toeneemt
(…) iets als een adviserend planbureau op wereldschaal, zou het beste alle plannen en acties overziende deze kunnen coördineren en tot harmonie brengen, en bovendien een overzichtelijke leiding en een leidende visie op het
geheel der wereldproduktie geven. Dit zou het evenwicht daarin kunnen bewerken.240

In de rede van Juliana kwam het geloof in planning samen met wat Jelsma de ‘geestelijke
doelstelling’ had genoemd. Ook politiek leefde die opvatting. In de Grondwetswijziging
van 1953 had Nederland artikel 58.2 toegevoegd, waarmee de politiek zichzelf een grote internationale taak had gesteld: ‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde.’241
De historicus Kennedy wees erop dat in deze jaren in Nederland een ‘civil religion’ ontstond.242 Dit kan samen met publieke theologie verklaren waarom de sociale acties voor
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de derde wereld juist binnen kerkelijke groepen ontstonden. Het geloof diende als inspiratiebron voor religieuze burgers om actief te worden in de samenleving en die vanuit hun
geloofsovertuiging te veranderen.243 Publieke theologie is, hoewel de inspiratie vanuit de
eigen religie komt, niet exclusief en uit zich vooral in religieus geïnspireerde sociale bewegingen en protestacties, omdat ze zorgt voor zingeving.244 De dogma’s van de zuileigen
confessies werden weliswaar losgelaten, maar vanuit een religieuze inspiratie wilden de leden van de Pleingroep en de Novib zich gezamenlijk inzetten voor de wereld buiten de kerk.
De kerken stimuleerden dit moderniseringsproces, bijvoorbeeld via het werelddiaconaat
dat zich snel uitbreidde. In 1957 introduceerde het Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden de inzamelingsactie Wilde Ganzen, terwijl de katholieken in 1961 hun diaconaatafdeling omvormden tot de brede organisatie Mensen in Nood.245
Door de opkomst van wat de historicus Van Rooden het ‘expressieve en reflexieve zelf ’
noemt, werden politieke en sociale groepsvorming een wezenlijk onderdeel van de godsdienst in de jaren zestig. Kerkbezoekers gingen sociale betrokkenheid als onderdeel van
hun eigen ontwikkeling zien, of zoals een respondente het omschreef: ‘Maar ik had zoiets
van als je eraan meedoet, dan moet je ook iets geven, wat doen.’246
In dit proces kregen de Nederlandse kerken meer aandacht voor de kerken in de gedekoloniseerde gebieden. De modernisering drong ook door tot de kerkelijke opleidingen,
vooral door de acceptatie van de moderne sociale wetenschappen. Werd missie en zending
eerst nog onderwezen met een ‘sterk zendingshistorische en etnologisch-geografische
component, [in de jaren zestig] ontwikkelde missiologie zich tot een hermeneutiek van
de vele culturen, contexten en religies en tot een politicologie van het Rijk Gods’.247 Binnen de
Nederlandse kerkorganisaties leidde dit tot aanpassingen en werden ‘diocesane missieraden’ omgedoopt tot ‘werkgroepen voor missie, ontwikkelingswerk en vrede’ en vanaf de jaren zeventig tot ‘kosmopolitieke basisgroepen’. In 1968 bereikte dit denken – het idee dat
de kerk ‘binnenstebuiten’ en ‘waarlijk weltlich’ moest zijn – bij zowel katholieken als protestanten een hoogtepunt op de bisschopsconferentie van Medellin en tijdens de Wereldraad
van Uppsala.248
De invloed van publieke theologie is duidelijk te herkennen in de terugblik op de eerste
tien jaar Novib-bestuur: ‘“Nederland voor de wereld” is méér dan een leuze; het is een programma, een groeiend bewustzijn, een geloof, een visie die zich waar moet maken. Het is
door dit geloof en deze visie, dat het Novib-gezicht mede wordt gekarakteriseerd.’ Volgens
de nationale organisatie vroeg dit denken om ‘een wereldbeeld van letterlijk “oecumenische” allure’. Toch benadrukte het bestuur in 1966 tegelijkertijd ook zakelijkheid en planning. ‘De bestuursvergaderingen van de Novib worden niet gekenmerkt door idealistische
bespiegelingen, maar door concrete planning.’249 Maar het bleef lastig om echt oecumenisch te zijn. Als eerste Novib-project wilde men een school in Soedan stichten, maar door
onenigheid over de grondslag werd uiteindelijk besloten zich te beperken tot het zenden
van ‘stamboekvee omdat koeien geen last hebben van godsdienststrijd’.250
De werkelijke doorbraak van de derdewereldbeweging kwam vanaf het eind van de jaren
zestig door de snelle groei van landencomités en Wereldwinkels. Deze organisaties bepaalden ook grotendeels de progressieve en radicale kleur van de beweging. Het eerste moderne landencomité, het Comité Zuid-Afrika, was in 1957 nog opgericht door onder anderen
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doorbraakdominee J.J. Buskes. Leden van de cpn en psp waren nadrukkelijk niet welkom:
‘Wij waren een verzameling keurige dames en heren die niet meer wilden doen dan protest
aantekenen tegen de apartheid’, aldus voorzitter Karel Roskam.251 De club van nette dames
en heren zou de fase van radicalisering in de tweede helft van de jaren zestig niet overleven
en veel leden verliezen aan de op harde acties gerichte Anti-Apartheids Beweging Nederland (1971) van Conny Braam, de Boycot Outspan Sinaasappels of het Angola Comité.252
Wie naar de snelle opkomst van de verschillende derdewereldgroepen kijkt, ziet vaak
dezelfde personen terug, die zich steeds lijken af te splitsten en te radicaliseren. De Amerikaanse socioloog Randall Collins liet zien dat sociale groepen uit elkaar voortkomen en ten
koste van elkaar groeien.253 Door interactie tussen verschillende sociale bewegingen nemen
ze elkaars technieken over, zoals het bekende voorbeeld van de transfer van de sit-in van de
Amerikaanse Burgerrechtenbeweging door de wereldwijde ‘movement’ aantoonde.254
Een goed voorbeeld is Sietse Bosgra die zijn actiecarrière bij een van de allereerste landencomités begon: de Actie Informatie Algerije (aia) die in 1959 werd opgericht en zich
inzette voor de zelfstandigheid van deze Franse kolonie. Bosgra was daarnaast lid van de
psp, de Werkgroep van Antimilitaristische Studenten en van de aan de PvdA gelieerde studentenvereniging Politeia. Politeia’s steun voor de zelfbeschikking van Algerije betekende een breuk met de PvdA en leidde tot de oprichting van de Socialistische Jeugd (sj). Nog
voor de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 hadden de meeste aia-bestuursleden al een
nieuwe groep opgericht, het Angola Comité, waarvan Bosgra het bekendste gezicht zou
worden door de nieuwe sit-in als actiemiddel te introduceren.255 Het Comité kreeg landelijke bekendheid toen het samen met de sj in 1963 in het Olympisch Stadion van Amsterdam
het veld oprende en door het strooien van knikkers het optreden van de Portugese muziekkapel op deze navo-taptoe probeerde te verstoren. Dit ludieke actiemiddel doet sterk denken aan het actiearsenaal waarmee Provo Nederland vanaf 1965 internationale bekendheid
zou krijgen.256
De derdewereldbeweging was in omvang klein, maar voor tal van landen werden in de
jaren zestig en zeventig landencomités opgericht. Utrechtse journalistiekstudenten richtten voor een schoolproject in 1969 bijvoorbeeld het ‘Comité Rhodesië’ op. ‘We deden niets
concreets, hoor; het was meer solidariteit als wijze van leven.’257 Hoeveel landencomités
in die jaren het licht zagen is moeilijk te reconstrueren.258 In de brochure van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1966, die bedoeld was als een ‘beschrijving van alle Nederlandse particuliere organisaties’, zoeken we ze tevergeefs: landencomités waren geen
gesprekspartner voor de overheid. Naast de Novib ‘erkende’ de overheid alleen verzuilde
organisaties zoals diaconaten, vakverenigingen, plattelandsvrouwen of de Katholieke Middenstandsbond.259 In 1971 kon men uit tenminste 28 mondiale actiegroepen kiezen, terwijl
in 1977 er in ieder geval 41 landencomités bestonden.260
De groei van de Wereldwinkels in Nederland geeft wellicht nog het beste beeld van de
snelle groei. In mei 1970 werd de Landelijke Stichting Wereldwinkel opgericht. Nog diezelfde maand waren er in Nederland twaalf winkels. In oktober waren dat er al veertig, in
september 1971 104 en begin 1972 140. De winkels waren ontstaan om rietsuiker tegen een
‘eerlijke’ prijs te verkopen, maar in 1972 werd het voornaamste doel het ‘aanvallen en ontmaskeren van die groepen en personen die een rechtvaardige taak en inkomstenverdeling
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in de gehele wereld in de weg staan’. Deze ontmaskering kon vanaf 1973 dankzij een subsidie van het ministerie van crm door twee gesubsidieerde medewerkers worden aangepakt.261
Vanaf het begin van de jaren zeventig kon de derdewereldbeweging snel groeien, zeker
na de komst van de Nederlandse Commissie Ontwikkelingsstrategie (nco) onder voorzitterschap van prins Claus, die inzette op het subsidiëren van vaste krachten en vormingswerkers. Zo ontstonden in 1972 de eerste vrijgestelden, de zogenaamde Clauskinderen: achttien voltijdse vormingwerkers. Een jaar later ging al 62% van de 4,6 miljoen gulden van de
nco op aan salarissen en aan het eind van de jaren zeventig werkten naar schatting zo’n
tweehonderdvijftig man betaald in de derdewereldbeweging.262
Met de instelling van de nco kreeg welzijnsplanning definitief een plek in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de overheid, en zou de strijd tussen beheerste modernisering en persoonlijke expressie in het voordeel van de laatste worden beslecht. Dit ging niet
zonder slag of stoot. Want de oprichting van de nco was aanvankelijk vooral bedoeld om
de vermaatschappelijking van het beleid af te houden en te beheersen.

Hand-picked notabelen en jongens die de kunst van relschoppen verstaan:
de nco als vehikel voor democratisering, 1969-1973
De kritischere houding van de Kamer en samenleving liet de ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking niet onberoerd. Meijer noemde de medefinancieringsorganisaties in
een terugblik ‘rebellen, die de macht wilden overnemen van de ambtenaren. (…) Zij hadden
maar één werkelijke wens en dat was meer geld.’263 Het heeft daarom iets ironisch als hij
juist één van hun eigen suggesties gebruikt om de organisaties op afstand van het beleid te
plaatsen en de vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking te kanaliseren.
In hun open brief van 25 september 1963 hadden missie en zending de oprichting van
een adviesraad van het maatschappelijk middenveld gesuggereerd om hun subsidiëring
aanvaardbaar te maken voor de regering. Meijer nam dit idee razendsnel over: binnen een
week lanceerden Luns en Meijer het idee om een Nationale Raad van Advies inzake de Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen (nar) op te richten. In hun visie zou de raad
niet dienen om het beleid maatschappelijk te binden, maar juist om het maatschappelijk
middenveld aan het beleid te binden doordat zij dit in hun omgeving zouden gaan uitdragen.264 Bovendien gebruikten Meijer en Luns de instelling van de adviesraad om de coördinatiefunctie van hun ministerie te waarborgen. Terwijl de uitnodigingen voor de adviesraad
de deur uitgingen, werd ook Diepenhorst door Luns aangezocht.
Meijer inventariseerde naar eigen zeggen ‘onder topcompressie’ eigenhandig de kandidaten voor de raad en benaderde Tinbergen om voorzitter te worden. Dit alles ging in goede samenspraak met minister Luns, die voor rugdekking met premier Marijnen overlegde.
Voordat het voorstel van de nar in de ministerraad werd ingebracht, had Luns al wel de belangrijkste uitnodigingen verstuurd.265 Dit leidde tot een ‘storm van verontwaardiging’ van
met name ministers Bot en Andriessen die zich gepasseerd voelden en weer moesten toezien hoe Buitenlandse Zaken een stuk beleid naar zich toetrok.266
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De nar werd samengesteld volgens de spelregels van de pacificatiepolitiek, evenredigheid stond voorop. Onder de leden bevonden zich invloedrijke Kamerleden als Theo Joekes
(vvd), Ruygers (PvdA), De Gaay Fortman sr. (Eerste Kamer arp) en Blaisse (kvp). Bovendien werden de werknemers met Wil Albeda (arp, cnv) en werkgevers als C.S. Knottnerus
van het Landbouwschap (chu) niet vergeten.267
Staatssecretaris Diepenhorst stelde in de installatierede dat de raad een ‘rijke schakering’ te zien gaf, omdat zoveel mogelijk maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd waren. Tevens maakte Diepenhorst duidelijk dat een andere belangrijke spelregel van de verzuiling gold: ‘geheimhouding [zodat…] uw discussies en verdere arbeid zich afspelen in de
sfeer van vertrouwelijkheid. De vrije uitwisseling van meningen blijkt onder die omstandigheden dikwijls beter mogelijk’. Wel zegde hij toe dat hij zoveel mogelijk adviezen zou proberen openbaar te maken.268
Hiermee hield het ministerie de controle. Van de eerste vijf rapporten werden er bijvoorbeeld slechts drie openbaar gemaakt.269 Bovendien viel het secretariaat onder Van Dam, die
na de ontvangst van een advies altijd een brief terugschreef waarin ‘hun advies [werd] omhelsd, op een paar puntjes na, en dat gaf een gevoel van bevrediging over en weer’.270 Door
de regering werd de nar tenslotte geregeld lof toegezwaaid en geprezen als ‘een zeer waardevolle aanvulling (…) bij het doordenken van de ontwikkelingsproblemen en (…) om tot
een effectief en coherent beleid te komen’.271
Desondanks hadden de leden van de nar, zoals Udink, die namens de Centrale Kamer
voor Handelsbevordering lid was, het idee dat Tinbergen en Jan Meijer al vooraf bespraken
wat er in de rapporten diende te staan. De rapporten ‘vormden een weerklank van wat er
op het departement leefde’, zoals Udink de nar later zelf ook zou gebruiken om ‘backing’
te krijgen in Nederland.272 Als opvolger van Tinbergen werd in 1970 weer een bekende van
Meijer aangezocht, C.L. Patijn. Die besefte: ‘Een commissie is altijd de manier om een probleem stil te leggen’; hij begreep dat zijn raad geen invloed had op het beleid van Meijer.273
In 1970 moest worden geconstateerd dat de take-off van ontwikkelingslanden die tien
jaar eerder was voorspeld, niet had plaatsgevonden. Het eerste ontwikkelingdecennium
was daardoor eigenlijk mislukt. De Algemene Vergadering van de vn hield zichzelf echter voor: ‘The current frustrations and disappointments must not be allowed to cloud the
vision or stand in the way of the development objectives being really ambitious.’ De geest
van ’68 inspireerde de wereldleiders toen de vergadering vervolgde: ‘Youth everywhere is in
ferment’.274 Democratisering ging daarmee ook niet aan de vn voorbij; in resolutie 2626
kondigden ze een strategie voor het tweede ontwikkelingsdecennium af, waarin ook de bevolking van de ontwikkelde landen een rol kreeg toebedacht. ‘Governments may give consideration to the establishment of new national bodies (…) to mobilize public opinion’, zodat
de steun voor ontwikkelingssamenwerking onder de bevolking gewaarborgd bleef.275 De
ontwikkelingsstrategie was daarmee ook een voorbeeld van de tendens om actief draagvlak
voor (regerings)beleid te zoeken.
De nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking B.J. Udink kwam geïnspireerd terug uit New York.276 Zijn enthousiasme was niet verwonderlijk; zijn voorganger Bot had namelijk het idee voor het tweede ontwikkelingsdecennium in de vn geopperd en aangenomen gekregen. Als vn-rapporteur was Tinbergen één van de ontwerpers van de strategie
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Luisterende bewindslieden tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. Rechts staatssecretaris
voor Ontwikkelingshulp Isaäc Diepenhorst, 2 februari 1965 ( foto: Eric Koch).

geweest en hij had hiervoor in Nederland op het departement een werkgroepje gevormd met
Udink, Meijer en Van Dam.277 Hun voorkeur voor een macro-economische multilaterale aanpak werd ook aan de vn aanbevolen als ontwikkelingsstrategie. Trots rapporteerde Udink
aan de Kamer dat Nederland vooropliep en dat het beleid een ‘voorafschaduwing’ was van
de tweede strategie: ‘Zo is ons nationale programma geworden een soort van proeftuin voor
hoe het internationaal zou moeten. Het mag tot enige tevredenheid stemmen, dat men thans
op het internationale niveau elementen terugvindt waarmede wij in Nederland al eerder zijn
begonnen.’278 Nederland was dan ook een van de weinige landen die een nieuw platform opzetten om de ontwikkelingstrategie onder de aandacht te brengen.279
Dit werd de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie (nco), of de CommissieClaus naar zijn voorzitter prins Claus. Het was de bedoeling dat de commissie projecten
zou subsidiëren die de publieke opinie ten aanzien van ontwikkelingshulp positief moesten beïnvloeden en de kennis over de vn-ontwikkelingsstrategie zouden vergroten. Hierbij
moest de commissie zich ‘beperken tot het ontwikkelen van materiaal dat in beginsel niet
van controversiële aard is’, aldus Udink bij de installatie.280 Juist door het subsidiebeleid zou
de commissie echter zeer omstreden worden, zelfs zo controversieel dat prins Claus in 1974
van het kabinet moest terugtreden als voorzitter.
De nco is wel omschreven als een doos van Pandora die door de politieke elite onbedoeld geopend werd, omdat er geen oog was voor de door de jongerenprotesten veranderde
situatie en het hierdoor verbinnenlandiseerde buitenlandse beleid.281 Dit is onjuist, want de
nco was juist een poging om de doos van Pandora gesloten te houden in een accommoda-
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tiepoging die typerend was voor het breukvlak tussen de jaren zestig en zeventig, en die het
midden hield tussen een elite die meende geen andere keuze te hebben dan mee te gaan in
de idealen en stijl van de jeugd, en een strategie die (vooral door de jongeren zelf ) werd gezien als ‘repressieve tolerantie’, waarin alle kritiek welwillend werd aangehoord en vol begrip en instemmend werd gesmoord om vervolgens alles onveranderd te laten. Volgens politiek observator Godfried Bomans was Udink hier de personificatie van.282
Het was Jan Meijer die de nco bedacht had om de democratisering juist te kanaliseren,
zoals hij eerder de invloed en kritiek van de Kamer en de medefinancieringsorganisaties
had proberen te kanaliseren.283 De derdewereldbeweging rammelde steeds luider aan de
poort van het ministerie, maar was door de overheid nooit erkend,284 deels vanwege haar actiemethoden en deels omdat ze zich vooral richtte op bewustwording in Nederland, op educatie van de basis zoals dat heette. De beweging groeide echter snel, vond steeds vaker een
luisterend oor bij progressieve partijen, richtte zich steeds vaker tot de overheid om subsidie en werd daardoor een factor waar rekening mee moest worden gehouden.285
Meijer bedacht daarom een ‘bestuurlijk knappe constructie’ om al die initiatieven één
aanspreekpunt te geven, de nco. Zo hoefde het ministerie zelf niet over elke aanvraag te
oordelen, een duidelijke les van het medefinancieringsprogramma.286 Meijer ging bij de oprichting van de nco net zo te werk als bij de oprichting van de nar. Voor Meijer was de
functie van de nco dan ook niet zozeer het winnen van de publieke opinie voor de ontwikkelingsstrategie, maar het ‘doorgeleiden van het bestaande beleid naar de verschillende
maatschappelijke groeperingen. Dit is in beginsel dus een eenzijdige, informerende taak’.
Daarom zou de ‘commissie geen voorhoede of actiegroep moeten of kunnen zijn; zij mag
niet losraken van haar achterban’.287
De voorbereiding was in handen van Van Dam, die er een hard hoofd in had of deze opzet
zou slagen. Van Dam meende dat Meijers selectiebeleid voor kandidaten als ‘politieke voorselectie’ door ambtenaren zou worden uitgelegd. Bovendien ‘moeten wij bedenken dat het
heden ten dage niet meer mogelijk is om eenzijdige informatie en voorlichting te bedrijven
zonder daarbij discussies aan te gaan’. Volgens Van Dam was het ‘raadzaam daarom beter
hierop van meet af aan ingesteld te zijn’. In zijn eindoordeel verschilde Van Dam uiteindelijk echter niet veel van Meijer. Hij was ervan overtuigd dat kritische geluiden te beheersen
waren. Hij wilde daarom geen formele leiders vragen, want die zouden ‘weinig door hun
achterban gedragen worden’; hij wilde ‘informele leiders’ benaderen als de onvermijdelijke
Tinbergen, de progressieve bisschop Bluyssen en nvv-voorzitter André Kloos en mediamensen als W.L. Brugsma (Haagsche Post) of J.L. Heldring (nrc).288
Van Dams advies werd gedeeltelijk opgevolgd, al bleef het Meijers voorkeur houden om
via de officiële leiders het maatschappelijk middenveld aan het beleid te binden.289 In oktober 1970 werden Novib-voorzitter Cals, nar-voorzitter Patijn, maar ook vertegenwoordigers van kerken, vakbonden, werkgevers, onderwijzers, vrouwenorganisaties en twee
journalisten benaderd. Er was één jongerenvertegenwoordiger gevraagd, Jan Jetten van het
Jongeren Contact van de nvv.290 Met de keuze van Claus als voorzitter dacht men twee vliegen in één klap te slaan. Prins Claus vervulde nog nauwelijks functies, maar had wel affiniteit met ontwikkelingssamenwerking.291 Ondanks de ophef rond zijn huwelijk gold hij als
een nationale figuur die de neutraliteit van de commissie kon bewaren en er tevens cachet
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aan kon verlenen. Zijn schoonvader was om die reden voorzitter van de Novib en bovendien
zou Claus wegens de ministeriële verantwoordelijkheid zich niet tegen het regeringsbeleid
kunnen keren, zodat het nco geen pressure-group kon worden en zich alleen op voorlichting zou richten.292 De strenge voorselectie zou ‘ongelukken’ voorkomen, terwijl een ambtelijk secretariaat en besloten vergaderingen de ingebouwde zekerheden completeerden.293
In het volste vertrouwen ging de commissie daarom op 2 december 1970 aan de slag. Jan
Jetten stelde echter al in die eerste vergadering de geheimhouding aan de orde en pleitte
voor openbare vergaderingen en uitbreiding van het aantal jongerenzetels.294 Hiermee sloot
Jetten aan bij een oproep van het Nederlands Komitee Internationaal Jongerenwerk (nkij)
dat een week eerder de regering had getelegrafeerd meer jongeren toe te laten. ‘Beslissingen die in het d.d.2 [Tweede Ontwikkelingsdecennium] genomen worden, zullen in grote
mate de situatie scheppen waarin jongeren in de toekomst moeten leven. Het spreekt daarom voor zich dat jongeren maximaal bij deze beslissingen betrokken willen worden.’295 De
jongerenorganisaties bepleitten verder meer openbaarheid over zowel de taak als de wijze
waarop de commissie werd samengesteld. Het telegram brachten ze in de openbaarheid,
nog dezelfde dag telegrafeerden andere jongerenorganisaties hun instemming en één dag
later stelde het PvdA-Kamerlid Hein Roethof hierover al vragen.296
Tijdens het begrotingsdebat over 1971, een week na de eerste nco-vergadering, kreeg
Udink door D. Heroma-Meilink (PvdA) uitgelegd dat ‘de tijd voorbij was dat een Minister
kon verwachten dat hij met een hand-picked gezelschap notabelen een “ambitieus voorlichtingsprogramma” tot uitvoering kan brengen’.297 Udink reageerde daarop met de in zijn
ogen retorische vraag: ‘Vertegenwoordigt de secretaris van de generale synode van de hervormde kerk niet de hervormde jongeren?’298
De nco bepleitte zelf echter ook uitbreiding met jongeren, en zo ontkwam Udink er niet
aan om minister Marga Klompé van crm advies te vragen over wie hij kon benaderen als
vertegenwoordiger van de jeugd.299 Klompé droeg in haar antwoord van 7 januari 1971 echter niet één kandidaat voor, maar had het verzoek aan twee groepen voorgelegd, het nkij
en de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (njg), dus de schrijver en de sympathisant van het
telegram. Of de twee organisaties hun geclaimde zetel echter zouden bezetten, wilden ze
nog niet zeggen, omdat ze dit eerst aan hun achterban wilden voorleggen. Die ‘grondigheid
(…) verdient waardering’, aldus Klompé.300
De waardering was bij het ministerie van Buitenlandse Zaken niet groot. Luns, Udink
en hun ambtenaren deelden de democratisering die Klompé voorstond helemaal niet. Zij
had zich voorgenomen ‘de tegenstroom te versterken, waardoor de burgerij meer betrokken gaat worden bij het voorbereiden van beleidsbeslissing op al de terreinen waar dit mogelijk is’.301 Op het ministerie van Onderwijs werd toen eveneens de jeugd stevig omarmd;
de bezetting van het Maagdenhuis en de omdoping van de Katholieke Hogeschool Tilburg
tot Karl Marx Universiteit hadden grote indruk gemaakt. In nota’s analyseerden de onderwijsambtenaren nauwgezet hun tegenstanders en namen de jongerengroepen, waarvan de
omvang van de achterban vaak volstrekt onduidelijk was, erg serieus. Zo hoopten ze radicalisering tegen te gaan en daarom was het voor minister G.H. Veringa duidelijk dat ‘met
voortvarendheid onderwijskundige hervormingen moeten worden doorgevoerd’.302 De Wet
Universitair Bestuur (1970) was daarvan het meest tastbare bewijs.
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Bij Buitenlandse Zaken zien we het beeld dat Kennedy schetste van de aan het jeugdprotest toegevende elite, nauwelijks terug. Luns had naar de mening van de Kamer bij de vragen
over de samenstelling van de nco nogal ‘hautain’ gesproken over die ‘eerstejaars die de
universiteit willen hervormen en meestal nog de aanvallige leeftijd van 19 of 20’ hebben.303
Wat Onderwijs en Buitenlandse Zaken wel gemeen hadden, was dat beide departementen
overvallen werden door de snelheid van externe en interne democratisering en dat ze ideologisch en organisatorisch niet ingesteld waren op deze maatschappelijke veranderingen.304
De onvrede over de keus van Klompé voor het nkij was bij Buitenlandse Zaken vooral
groot omdat het ministerie juist met die organisatie binnen een maand in conflict kwam.
Het nkij was in 1969 opgericht door vier jongerenorganisaties, waaronder de njg, en had
als doel ‘het kweken van internationale belangstelling onder de jeugd en jongeren’. Hoofddoel bij de oprichting was het voorbereiden van delegaties naar internationale jeugdcongressen. Wat voor activiteiten het Komitee verder zou ontplooien, was nog niet duidelijk,
maar wel werd er per direct subsidie aangevraagd bij crm om de organisatie uit te bouwen.305 Al snel veranderde de rol van het nkij van een soort internationaal secretariaat van
de jeugdorganisaties in die van een ‘pressure-group’ die zich richtte op basiseducatie via
lokale groepen. Alhoewel het nkij Klompé had geschreven dat het een achterban van vierhonderd groepen had, werd in interne memo’s het gebrek aan interesse van de aangesloten organisaties als grootste probleem gezien en wist de organisatie nauwelijks hoe ze die
lokale groepen moest bereiken. Het nkij was bovendien niet ongevoelig voor kritiek van
‘doelgerichte en geradikaliseerde groepen’ dat ze tot de ‘establishment-groepen’ behoorde
die ‘repressieve tolerantie’ mogelijk maakten.306
Het nkij radicaliseerde al snel, en één van de verantwoordelijken hiervoor was Sietse
Bosgra van het Angola Comité die op de openbare werkvergadering van 27 juni 1970 lijkt te
zijn afgekomen, zoals ‘gebruikelijk bij het nkij om iedereen de gelegenheid te geven inspraak te hebben bij de voorbereiding van dergelijke acties en manifestaties’.307 Thema van
de werkvergadering was het tienjarig jubileum van de vn-Dekolonisatieverklaring. Net als
bij de ontwikkelingsstrategie had de vn de lidstaten opgeroepen om aan het jubileum ruim
aandacht te besteden.308 Het nkij besloot hierom om in december 1970 een dekolonisatiecongres te organiseren. In de voorbereidende werkgroep namen Bosgra en antiapartheidsactivisten Roskam en dominee A. Dronkers zitting. Het programma bestond voornamelijk
uit discussievormen, maar voorzien van een comité van aanbeveling met vertegenwoordigers van de vakverenigingen en van vrijwel alle Kamerfracties werd snel bij crm en Buitenlandse Zaken subsidie verkregen. Doordat de subsidie van crm lang op zich liet wachten,
moest de manifestatie verplaatst worden van december (de maand waarin de dekolonisatieverklaring was uitgeroepen) naar maart 1971.309
Op 2 februari 1971 gaf het nkij een persconferentie over het programma. In de uitgedeelde programmamap zat een poster met de tekst ‘nato-steun aan Portugal betekent
moord op Afrikanen.’ Op de achterkant van de poster had Bosgra een essay geschreven over
discriminatie, de rol van de katholieke kerk en de strijd van de bevrijdingsbewegingen in de
Portugese kolonie.310 Over de verplaatsing van de bijeenkomst liet de werkgroep doorschemeren dat de nieuwe datum in maart niet toevallig samenviel met de datum waarop negen
jaar daarvoor het Angolees Nationaal Bevrijdingsfront fnla was opgericht. Deze uitleg en

112

ii De planning van ontwikkeling

de aanvallen op bevriende regeringen was voor minister Luns reden om de beloofde subsidie van tienduizend gulden direct in te trekken.311 Minister-president De Jong deelde na de
ministerraad mee dat de regering één lijn trok en dat ook crm de subsidie zou intrekken.312
Het nkij schikte zich echter niet in deze beslissing en besloot om een kort geding aan
te spannen, mede vanwege een beroep op het principiële aspect.313 De terugvordering van
subsidies omdat de overheid het niet eens was met een uitlating, was volgens de organisatie ‘nauwelijks anders te kwalificeren dan als een vorm van censuur’.314 Bovendien, zo liet
de secretaris weten:
Ze doen net of de organisatie pas later is overwoekerd door linkse actiegroepen. Maar op buitenlandse zaken moet
PHQWRFKZHWHQLQZHONHULFKWLQJGHLGHHQJDDQYDQ%RVJUD5RVNDPHQ'URQNHUV+HWZDVWRFKGLUHFWDOGXLGHlijk dat er bijvoorbeeld niet veel vriendelijks voor Portugal zou kunnen worden verwacht.315

Het kort geding was uniek en kreeg niet voor niets veel aandacht in de media. Als raadsheer
had het nkij mr. M.G. Rood benaderd, die begeleid door persberichten, Kamervragen van
de PvdA en getelegrafeerde steunbetuigingen van jongerenorganisaties een ronkend pleidooi hield voor de rechtbank in Den Haag.316 Rood stelde dat een uitspraak over de subsidie
principieel was voor alle gesubsidieerde instellingen in Nederland. ‘Als de overheid achteraf na het verlenen van een subsidie bedenkingen krijgt en de subsidie zomaar intrekken
kan, dan is dat levensgevaarlijk voor een democratische samenleving als de onze.’317
De rechter besloot een week later evenwel dat Luns juist gehandeld had en de subsidie
terecht had ingetrokken. De regering werd op alle gronden in het gelijk gesteld. Met name
de informatiemap moest het ontgelden. Rechter J.M.C. Slotemaker meende dat de minister

Opland, ‘Haags Subsidiebeleid: Waarin een gekoloniseerd land groot kan zijn ...’ Cartoon bij de beslissing de subsidie
voor het dekolonisatiecongres in te trekken, 12 februari 1971.
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niet had kunnen voorzien dat de subsidie werd gebruikt voor ‘deze voor hen onacceptabele
zaken’. Op grond van een arrest van de Hoge Raad kon de subsidie daarom door de staat
worden ingetrokken, en het nkij had vooraf kunnen weten dat subsidie niet zou worden
verleend als daarmee bevriende regeringen werden bekritiseerd.318 Ondanks de diepe teleurstelling was er voor het nkij één lichtpuntje: de PvdA verklaarde dat ‘het subsidiebeleid
een element van willekeur en censuur’ had gekregen en daarom stelde de partij zich garant
voor duizend gulden voor de congresorganisatie.319
Terwijl het conflict met Buitenlandse Zaken werd uitgevochten en het nkij zich van zijn
principiële kant liet zien, hadden het nkij en het njg in januari ook hun werkvergaderingen
gehouden over de vraag of ze moesten toetreden tot de nco. De vraag of overheidssubsidie
niet zou leiden tot ‘repressieve tolerantie’ werd uiteindelijk uit praktische overwegingen toch
negatief beantwoord. ‘Omdat het allemaal beginnende clubjes waren, konden ze elke cent
uitstekend gebruiken’, herinnert nkij-voorzitter Roel von Meyenfeldt zich.320 Wel hadden
de jongerenorganisaties zes voorwaarden voor hun toetreding. De belangrijkste eisen waren
openbaarheid van vergadering en toegang voor de pers, een eigen niet-ambtelijk secretariaat
en de nco zou veel meer aandacht moeten geven aan de ondersteuning van lokale groepen.321
Meijer en Udink wilden deze voorwaarden afwijzen en zochten hiervoor ‘backing’ bij
het nco.322 Op 30 maart 1971 vond hierover een informeel overleg plaats op Paleis Lange
Voorhout. Udink vertelde de afvaardiging van de nco dat hij het liefst maar één jongerenorganisatie toeliet en dit zou zeker niet het nkij worden: ‘Van de njg kan ik mij niet goed
voorstellen dat zij dergelijke extreme standpunten zouden ventileren.’ Cals meende echter
dat ze dankzij Klompé met twee vertegenwoordigers zaten opgescheept. Als Udink dat zou
terugdraaien, kon dat alleen maar publicitair verlies opleveren. ‘Want die jongens verstaan
de kunst om rellen te schoppen: de regering vraagt ons eerst en nu zeggen ze weer dat ze
dat niet gedaan hebben.’ Cals werd hierin bijgevallen door C.H. Koetsier van de Gereformeerde Synode, prins Claus en Patijn. Zij meenden dat de jongeren minder radicaal zouden
worden wanneer ze in de commissie werden ‘ingebouwd’.323 Udink bleef huiverig voor de
jongeren en wilde eigenlijk alleen met ze spreken in aanwezigheid van nco-leden of zijn
ambtenaren. Cals en Patijn meenden dat ‘een zekere gemoedelijkheid’ zonder daarbij al te
veel toezeggingen te doen de beste tactiek was, en daarom moest Claus bij de bespreking
met de jongeren aanwezig zijn.324
Op 8 april 1971 ontmoette Udink, omringd door een delegatie van de nco en zijn ambtenaren, de twee jongerenorganisaties. De jongeren aanvaardden vlot dat de zes voorwaarden
niet zouden worden ingewilligd, maar hielden vast aan twee zetels.
Jongeren voelen zich niet steeds vertegenwoordigd door kerkelijke organisaties of andere verbanden, die het establishment vertegenwoordigen. Laat de minister de n.j.g. en het n.k.i.j. zien als brug tussen de commissie en de
groeiende groep jongeren, die vervreemd raken van de huidige maatschappelijke orde.325

Hiermee namen de jongeren in feite zelf al de plek in die Patijn en Cals voor hen hadden
bedacht. Wellicht dat Udink dat nu ook inzag, want na begripvolle opmerkingen van de
nco’ers waarin werd benadrukt dat ze ‘allen naar hetzelfde doel’ streefden, kwam hij in de
laatste minuten van de bijeenkomst onverwacht toch over de brug en stelde hij twee zetels
beschikbaar.326 Wellicht was het ook het zicht op de eindstreep dat de minister mild stemde,

114

ii De planning van ontwikkeling

want twintig dagen later zou het kabinet-De Jong demissionair worden. Hoe het ook zij, na
ruim een half jaar kon de nco eindelijk beginnen met haar werk en zou het duidelijk worden of de strategie van Meijer werkte.
De nco ging voortvarend van start, zij het zonder methode of criteria. Het bleef de eerste
twee jaren voor de commissie onduidelijk wat nu precies hun doel was: ‘Werd de gedachtevorming nu op gang geholpen, of was het de bedoeling het Nederlandse actiegroepenwereldje met een koord van tien miljoen aan de regering te binden?’, zo vroeg de secretaris
zich na drie jaar hardop af.327 Uit een evaluatie van de Nijmeegse universiteit bleek dat de
nco ‘een “grabbelton” werd waar “wie het eerst komt, het eerst maalt” letterlijk werd toegepast’.328
Niet de derdewereldbeweging, maar juist de klassieke organisaties als de vakvereniging, plattelandsjongerenorganisaties en traditionele ontwikkelingsorganisaties als
Novib, Unesco en ikv haalden de eerste jaren het meeste geld binnen bij de nco. Zij waren natuurlijk goed georganiseerd en hadden jarenlange ervaring met subsidieaanvragen.
Bij de tien grootste ontvangers zat slechts één vertegenwoordiger van de derdewereldbeweging, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Die haalde slechts 277.750 gulden
binnen, terwijl de vakbonden meer dan een miljoen gulden ontvingen.329 Ook na 1973 bleven de vakverenigingen, landbouworganisaties en kerken de grootste ontvangers van het
nco.330 Dat vooral de grote organisaties profiteerden, had voor Udinks opvolger Kees
Boertien (arp) het voordeel dat aanvankelijk de subsidies nauwelijks politiek controversieel waren.
Vanaf 1972 trad hierin echter een verandering op. Na een heiweekend over de strategie
nam de nco in februari 1972 een ‘brainstormingsnota’ aan, waarin werd vastgesteld dat de
nco een grotere taak had dan het uitdragen van de vn-ontwikkelingsstrategie door middel
van het subsidiëren van vormingswerkers. De basis werd vergeten: de derdewereldbeweging verdiende een grotere rol, omdat die juist educatie van de basis voorop stelde.331 Vooral
de nieuwe nco-werkgroep Vorming was erg te spreken over deze benadering die in 1973
door henzelf werd omschreven als:
Mondiale vorming is politieke vorming. Daarbij gaat het ook en vooral erom dat de mensen mondig worden,
leren zelf het wereldgebeuren mee te bepalen. Daarvoor moet men inzicht hebben in politieke verhoudingen, in
het groot en in het klein, juist de verbondenheid tussen bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek en het dagelijks
leven, in het werk, gezin, buurt en winkel vormt een essentieel element. Daarbij is het ontwikkelingsprobleem ook
niet los te zien van bijvoorbeeld de milieuverontreiniging, bewapening en oorlog of cultureel imperialisme.332

De basisgroepen professionaliseerden snel in Nederland, dat werd onder andere zichtbaar
door nieuwe actiemiddelen als de boycot. Derdewereldwinkels hadden dit middel op lokaal
niveau geïntroduceerd, maar via de verstrengeling met de landencomités werd het middel
snel nationaal. De eerste actie was ‘Boycot Outspan Sinaasappels’, maar het actiemiddel
brak pas werkelijk door toen het Angola Comité in 1972 opriep tot een boycot van Angolakoffie. Via de zusterorganisatie Eduardo Mondlane-Stichting vroeg het hiervoor subsidie
aan het nco.333
De aanvraag was zorgvuldig vormgegeven in de bewoordingen van de Ontwikkelingsstrategie, en leek zich vooral te richten tegen handelsbelemmeringen. Toch vroeg prins
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Claus zich af ‘of het wel op de weg ligt van de Nationale Commissie om tot een positieve beoordeling (…) te besluiten’. Maar zoals gebruikelijk liet hij dat oordeel aan de Commissie
over. De commissie was tijdens de behandeling niet compleet, tenminste zeven leden waren
al tijdens de zitting vertrokken en van de 27 leden voerden slechts elf het woord.334
De jongeren waren wel vertegenwoordigd en bepleitten in felle bewoordingen instemming. Roel von Meyenfeldt stelde dat de actie naar letter en geest paste in de vn-resolutie
en de brainstormingsnota. Secretaris E. van den Brink betoogde ‘dat het werk van de Nationale Commissie meebrengt dat er af en toe wel op “lange tenen” moet worden getrapt’.
De meeste leden lieten zich hierdoor overtuigen en stemden in met een subsidie van 9.500
gulden voor de actie, een klein bedrag voor de Commissie.335 S.J. van den Bergh van Unicef en de vvd, die niet aanwezig was, protesteerde onmiddellijk na het besluit: ‘Hier wordt
geld gegeven aan een zuiver politiek doel. Naar mijn mening is dit het laatste wat wij moeten doen.’336
Inmiddels had premier Biesheuvels raadadviseur D.M. Ringnalda al onraad geroken. Dat
op Buitenlandse Zaken niemand aan de bel had getrokken, weet de raadadviseur aan Meijer
‘die Boertien volledig afschermt en bepaalt wat de minister wel of niet te weten komt’. Hij
adviseerde zijn premier zo spoedig mogelijk Boertien te bellen om het subsidievoorstel af te
wijzen, ondanks het feit dat hierdoor een ‘fikse politieke rel’ zou ontstaan die prins Claus
‘in een vervelend parket’ zou brengen. Ringnalda zag ook dat het nco zich steeds meer
op de actiegroepen richtte. ‘Alle tekenen wijzen erop dat de escalatie zich zal voortzetten.
Het uitzien naar een andere voorzitter van het nco verdient mijns inziens ernstige overweging.’337 Een dag later, op 4 februari 1972, deelde Boertien in de ministerraad mee dat hij de
subsidie zou afwijzen.338
De afwijzingsgrond was een slimme juridische vondst. Boertien schreef dat kolonialisme, rassendiscriminatie en apartheid weliswaar in de preambule van de ontwikkelingsstrategie werden genoemd, maar dat die ‘slechts een ver verwijderd verband met de wezenlijke
onderdelen van de ontwikkelingsstrategie’ zelf hadden. Hoewel de regering de strijd tegen kolonialisme en discriminatie steunde, kon Boertien daarom niet tot instemming met
de subsidiëring overgaan.339 De weigering leek daarmee op de overwegingen van het vonnis van 1971. Ondanks een serie Kamervragen van PvdA, psp en ppr hield Boertien voet bij
stuk.340
Het nkij had echter inmiddels een sluiproute gevonden om alsnog de boycotactie te
steunen. In oktober 1971 had het nkij al subsidie gekregen om De Hongerkrant uit te brengen om daarin verslag te doen van de komende unctad iii-conferentie.341 De Hongerkrant
besloot na Boertiens weigering om alle kolommen aan het Angola Comité te schenken.
Hiervan was het ministerie niet op de hoogte en dat liet zich dan ook verrassen door de
krant die in een oplage van honderdduizend stuks alle aandacht gaf aan de bevrijdingsbeweging mpla, kolonialisme en de bloedkoffie.342
Als voorbereiding op een gesprek met prins Claus over zijn voorzitterschap richtte Boertien zich in een brief tot Biesheuvel. Hierin herhaalde hij dat bij de oprichting van de nco
juist de prins als voorzitter was gevraagd omdat hij als lid van het Koninklijk Huis niet tegen het regeringsbeleid kon ingaan en de commissie zodanig was ingericht dat er zich
geen ‘ongelukken’ zouden voordoen. Boertien was hierop tegen geweest: ‘Een lid van het
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Koninklijk Huis dat gebonden is aan de mening van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, levert een figuur op die, ik aarzel het te zeggen, in de buurt komt van “manipulatie”.’343 Boertien had daarom prins Claus gezegd dat hij het niet met Udink eens was dat
de prins ‘altijd het regeringsstandpunt moet aanhangen’. Boertien wilde Claus niet binden
via ‘een rigide regeling’, maar meende juist dat informeel ‘intensief contact veel narigheid
kan voorkomen’.344 Een oplossing voor de kwestie van de Angola-koffie of de positie van de
prins leverde dit niet meteen op. Volgens Boertien moest de conclusie zijn:
Laten we niet door projecten af te wijzen, omdat zij links zijn, de indruk wekken dat wij Prins Claus met die
SURMHFWHQLGHQWLĈFHUHQ/DWHQZLMYHHOHHUGHRS]LFK]HOIHYHQZLFKWLJVDPHQJHVWHOGH&RPPLVVLHVWLPXOHUHQGHLQLWLatieven niet alleen aan links te laten. Wij zullen enkele maanden een moeilijke fase door moeten die toch wellicht
uitzicht op een evenwichtiger aanpak biedt, als wij er in slagen de gehéle Commissie mobiel te maken en niet alleen
het veld aan enkelen in te ruimen.345

Toen Boertien de brief aan Biesheuvel schreef, was de situatie eigenlijk alweer bedaard, niet
in de laatste plaats omdat de boycotactie al afgelopen was. De interpellatie die Fred van der
Spek (psp) en Relus ter Beek (PvdA) nog aanvroegen, werd daarom vooral gebruikt door
de partijen om zich nogmaals te profileren. De PvdA en vvd vlogen elkaar bijvoorbeeld fel
in de haren. Het Kamerlid Henk van Rossum (sgp) merkte dan ook niet zonder ironie op:
‘Vroeger is de s.g.p. wel eens verweten, dat zij altijd zo’n beetje als zedenmeester optrad. Ik
heb het idee, dat deze toorts door anderen is overgenomen en dat deze nieuwe zedenmeesters nu trachten overal ter wereld te gaan vertellen hoe het moet.’346
De koffieboycot was door de publiciteit een succes geworden. Tweehonderdvijftig lokale
(Wereldwinkel)groepen hadden voor winkels gepost en het winkelend publiek gratis Angola-vrije koffie aangeboden. In februari 1972 hadden supermarkten Albert Heijn, De Gruyter en Simon de Wit al bekend gemaakt geen Angola-koffie meer in de schappen te zetten.
Op 4 maart volgden ook de drie grootste koffiebranders Douwe Egberts, Van Nelle en Niemeyer.347
De Hongerkrant verscheen daarmee te laat,348 maar liet goed zien hoe verweven de derdewereldbeweging was en hoe steeds weer nieuwe geradicaliseerde splinters uit elkaar voortkwamen en elkaar vonden. De Hongerkrant, met steun van het nkij en beïnvloed door Bosgra, was een samenwerking van Unctad in Aktie en Sjaloom van Piet Reckman, die nog bij
de oprichting van de Pleingroep betrokken was geweest.
Boertiens hoop op een actievere oppositie binnen de Commissie bleek ijdel. In het overgangskabinet-Biesheuvel ii (1972-1973) bleef hij minister. In deze periode zou hij nog éénmaal een subsidieverzoek afwijzen. Weer betrof het het nkij, ditmaal met een aanvraag
om ‘wegwerptheater’ te subsidiëren. De toneelmakers maakten afwijzing wel heel makkelijk door te stellen dat het hun bedoeling was ‘de zaak op de spits te drijven; te provoceren’.
Met instemming citeerden ze Vrij Nederland die het toneelstuk omschreef als ‘een kruising
tussen een subtiele één-akter en een schaamteloze happening’.349 Daarmee had de minister voldoende munitie om de vragen van Kamerlid Jan Pronk (PvdA) te pareren en ook de
media hielden zich grotendeels koest. Wel maakt het duidelijk hoe gedetailleerd de Kamer
zich met het beleid bezig hield: het ging om een subsidie van vijftienhonderd gulden.350
Het was duidelijk dat de beheersingsstrategie van Meijer door de tijdgeest was ingehaald.
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Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk en prins Claus, 28 februari 1974 ( foto: Bert Verhoeff ).

Commissies lieten zich niet langer zo inrichten dat er geen ‘ongelukken’ te verwachten waren en evenmin konden commissieleden nog aan het beleid gebonden worden. Wat in 1964
nog wel gelukt was met de nar, bleek na de happenings en de studentenprotesten niet meer
te gaan. De roep om openbaarheid en inspraak van de jongeren moest ook door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gehonoreerd. Pogingen om dit te beheersen, bijvoorbeeld
door het voorzitterschap van Claus, zorgden enkel voor meer publiciteit en polarisatie in de
vorm van kritische vragen van de progressieve partijen. Dat veranderde niet met de komst van
het kabinet-Den Uyl. Na een aarzeling meldde Pronk als minister van Ontwikkelingssamenwerking in februari 1974 daarom dat ‘in goed overleg is geconcludeerd dat prins Claus geen
voorzitter zal zijn gelet op de controversiële punten die aan de orde zullen komen’.351

Buitenlandse ontwikkelingen: van Planungspläne tot Angebot an die ’68’er
Trumans inaugurele rede en de uitwerking van het Expanded Programme for Technical Assistance betekende voor de meeste West-Europese landen, Canada en Japan het voorzichtige startpunt voor het geven van ontwikkelingshulp.352 Voor landen die op dat moment nog
Marshallhulp ontvingen, zoals Denemarken en Nederland, was dit nog veelal symbolisch.
De Gemenebestlanden besloten in 1950 in het Colombo-akkoord hun hulp af te stemmen
en zich te richten op de Britse koloniën, met name op Pakistan en India, die net onafhankelijk waren geworden. Ook koloniale grootmacht Frankrijk richtte zijn ontwikkelingshulp

118

ii De planning van ontwikkeling

volledig op de eigen koloniën en bleef na de grote onafhankelijkheidsgolf van 1960 sterk op
West-Afrika gericht, en werd zo de op een na grootste donor ter wereld. De hulp was gericht
op economische ontwikkeling door het subsidiëren van technische assistentie van de cooperants, Franse burgers die nog in Afrika werkten.353
Internationaal gold net na de Tweede Wereldoorlog het stoppen van het communisme als een belangrijk motief voor ontwikkelingshulp. Zo ook in Canada, waar net als in
Nederland ontwikkelingshulp aanvankelijk nauwelijks politieke aandacht kreeg, een kenmerk dat de meeste nieuwe donors deelden. In de jaren vijftig was het hulpbedrag nog gering, maar dit steeg snel in de jaren zestig. Canada richtte in 1960 een bureau voor ontwikkelingshulp op, het External Aid Office. Daarmee liep het land voorop in de ontwikkeling
van de eerste helft van de jaren zestig, toen veel westerse landen eigen agentschappen
en overheidsafdelingen oprichtten die zich exclusief met (de coördinatie van) ontwikkelingshulp bezighielden.354 Met de groeiende politieke interesse ontwikkelde Canada een
gidslandidee, dat uitging van ‘humane internationalism’ dat Canada met zijn sterke civil
society zou kenmerken. Voor dit gidslandidee was de betrokkenheid van de eigen bevolking erg belangrijk, en vanaf 1966 ontwikkelde het hulpagentschap, in navolging van de
oprichting van het Peace Corps in de vs en soortgelijke initiatieven in onder meer Nederland en Duitsland, initiatieven om de bevolking via uitzendingen meer bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken.355 Mede hierdoor richtten de Canadezen zich vanaf 1971 met
name op de ‘basic needs’ van de allerarmsten en boden de mogelijkheid aan particuliere
non-gouvermentele organisaties om deze hulp uit te voeren. Mede door de brede politieke
steun groeide Canada zo aan het begin van de jaren zeventig uit tot de zesde grootste donor ter wereld.356
De trend in de Canadese en Nederlandse ontwikkelingshulp lijkt daarmee sterk op de
ontwikkeling van hulp in Denemarken.357 Ook in Duitsland was de invloed van het maatschappelijk middenveld in de hulp groot, zoals duidelijk werd door de subsidiëring van missie en zending in 1961. Duitsland zag, net als Japan, na de oorlog het geven van ontwikkelingshulp als een goede manier om zich diplomatiek weer respectabel te maken. Met deze
‘Scheckbuchdiplomatie’ was Duitsland erg succesvol. Een ander belangrijk motief voor de
Duitse hulp was ‘burden sharing’. De presidenten Eisenhower en met name Kennedy eisten
van de Duitsers een grotere tegenprestatie voor de stationering van Amerikaanse troepen
in Duitsland. Het in 1961 opgerichte Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit kreeg
daarom zonder al te veel politieke ophef drie miljard mark ter beschikking voor ontwikkelingshulp. Met behulp van kapitaalsteun en ‘Planungspläne’ probeerde de Bondsregering
economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren naar Rostowiaans model. De naar
het voorbeeld van het Peace Corps opgerichte Deutsche Entwicklungsdienst (ded) moest de aandacht onder de jeugd vergroten. Na 1968 radicaliseerde de ded snel en vonden concepten
als basisdemocratie en nieuwe pedagogische programma’s snel ingang. De Dienst ontwikkelde zich hierdoor tot ‘Angebot an die 68’er’ toen in 1969 werd besloten dat jongeren
hun dienstplicht ook in ontwikkelingslanden voor de ded konden uitvoeren. Rond 1970
waren er in Duitsland zo’n duizend lokale derdewereldgroepen, maar in vergelijking met
de opkomende actiegroepen rond milieu en sekse waren zij klein en slecht georganiseerd.
De aandacht voor ontwikkelingssamenwerking bleef in Duitsland klein. Hierdoor was er
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nauwelijks protest tegen de beleidswijziging van 1973, van ‘Verplanung’ naar ontwikkelingssamenwerking als middel om grondstoffentoevoer voor Duitsland veilig te stellen.358
De jaren zestig stonden in Europa in het teken van economische planning en grote politieke instemming over het verder uitbouwen van de welvaartsstaat, die steeds fijnmaziger
werd.359 Sociologen speelden hierbij net als in Nederland een grote rol.360 In landen als Oostenrijk en België speelden de mechanismen van het verzuilde overleg hierbij een accommoderende rol.361 In België bereikte het pacificatiemodel in de jaren 1960-1975 zelfs zijn vervolmaking. Evenredigheid bood de sleutel voor de oplossing van vele problemen. Doordat
geloof minder belangrijk werd, ontwikkelde het pacificatiemodel zich steeds meer tot een
economisch overlegmodel tussen de elites van werkgevers en werknemers die in deze tijden
van ongekende economische bloei (5%) eendrachtig werkten aan een economische groeipolitiek die gebaseerd was op een steeds fijnmaziger net van sociale zekerheid.362
Hiermee voldeed België aan het algemene westerse beeld: De economische groei van de
high sixties werd met name gebruikt om de welvaartsstaat verder uit te bouwen; de politieke
steun hiervoor was ongekend. Zelfs in de Verenigde Staten begon onder president John F.
Kennedy (1961-1963) de uitbouw van sociale zekerheid door de introductie van het Public
Welfare Amendement (1962) en de invoering van Medicare (1965), waarmee bejaarden een ziekteverzekering kregen en een ziekenhuisverzekering werd ingevoerd.363
In Duitsland stonden de jaren zestig eveneens in het teken van de economische planning. De dynamiseringssystematiek die met de Rentenreform (1957) was ontwikkeld, werd
al snel ingezet bij nieuwe sociale wetgeving zoals de Unfallrenten (1963); Kriegsopferversorgung (1970); Lastenausgleich (1972) en het Krankengeld (1974). Economische experts kregen
hierbij een grote rol toebedeeld, met name bij de nieuwste terreinen van staatsinterventie.
Dit leidde tot een verwetenschappelijking van de politiek, waarbij steeds fijnere statistische
methoden werden gebruikt en een grote rol voor expertengremia van met name sociale wetenschappers was weggelegd. Zo ontstond een Gesellschaftpolitische fase met veel aandacht
voor welzijn, bijvoorbeeld in de opkomende discussies over milieu en ruimtelijke ordening.
Werd dit nieuwe beleid onder de Grote Coalitie (1966-1969) nog met economische argumenten verdedigd, onder de regering Brandt (1969-1974) ging het steeds vaker om argumenten die waren gebaseerd op welzijn en maatschappijverandering.364
Net als de meeste Europese landen volgde Duitsland het Britse patroon van uitbreiding
van de welvaartsstaat. Daar won bij politici het idee terrein dat de welvaartsstaat zich ook
moest uitstrekken tot welzijnsgebieden als milieu, consumentenbescherming en de kunsten. De uitbreiding van de verzorgingsstaat ging uit van ‘command Keynesianism’: het
idee dat de economie tot in detail kon worden gepland door gerichte nieuwe investeringen.
De Britse conservatieve premier Harold Macmillan (1957-1963) bracht dit onder de noemer
‘modernisation’ in de praktijk door de economie en maatschappij te hervormen door introductie van planningsinstrumenten, en economische experts en sociologen die meenden
dat statistiek kon worden gebruikt om beleid te leiden.365 Deze economische planningsfase werd aan het eind van de jaren zestig gevolgd door een meer op welzijn gerichte fase.
Daarbij werd bijvoorbeeld in Groot-Brittannië nieuwe sociale wetgeving geïntroduceerd die
abortus legaliseerde, de doodstraf afschafte, homoseksualiteit niet langer strafbaar stelde,
rassendiscriminatie verbood en scheidingen mogelijk maakte.366
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Epiloog en conclusie
Met het aantreden van het kabinet-Den Uyl werd het welzijnsprincipe definitief het uitgangspunt in de beleidsbepaling. Het programma van Keerpunt ’72 was hierbij leidend,
zeker voor Jan Pronk die het vrijdagsmiddags zelfs gebruikte in de ministerraad als toetssteen voor het beleid.367 Pronk had de ontwikkelingsparagraaf van Keerpunt zelf geschreven
en behoorde tot Nieuw Links, de nieuwe generatie progressieve politici die na 1971 de Kamer inkwam en steun had verleend aan de actiegroepen als het Angola Comité en het nkij.
Naar eigen zeggen geloofde hij heilig in maakbaarheid: ‘Niet geloven in de maakbaarheid
van de samenleving, is het opgeven van de opdracht’, die hij voor zichzelf ontleende aan
de Heidelberger Catechismus. ‘Nederland gidsland’ was ook voor hem het richtsnoer voor
beleid.368
De ambtenaren van Ontwikkelingssamenwerking moesten toezien hoe Keerpunt ’72 als
het ‘rode boekje’ zijn intrede deed op het departement. Tot hun spijt zagen ze hoe de multilaterale benadering, die uitging van macro-economische planningsprincipes, definitief
overboord werd gezet voor een welzijnsbenadering in de vorm van een doelgroepenbeleid
dat vooral gericht was op de allerarmsten. Zij zagen dit als een ‘symptoombestrijding’ die
voorbij ging aan de werkelijke structurele oorzaken van onderontwikkeling.369 Pronk ‘verbinnenlandiseerde’ zijn beleid door een concentratielandenbeleid in te voeren, waarin ook
ruimte was voor hulp aan Cuba, Noord-Vietnam en de bevrijdingsbewegingen in Portugese
koloniën. Dit alles ging diametraal in tegen de multilaterale economische filosofie van de
planningsdenkers van het eerste uur.370
Het nieuwe beleid voor de medefinancieringsorganisaties dat Pronk in 1974 presenteerde, kon evenmin op hun instemming rekenen. Voortaan konden de organisaties vrijwel autonoom bepalen waaraan ze hun hulp zouden besteden en slechts nog marginaal getoetst
worden door het ministerie. In zijn nota van 1976 stelde Pronk: ‘Zij [de particuliere organisaties] zijn vaak beter in staat dan een overheid om een adequate afstemming op aspiraties
van groeperingen aan de basis te realiseren.’371 De basiseducatie in eigen land kreeg eveneens een impuls van Pronk die de nco niet sloot, maar verzelfstandigde tot stichting, zodat
ze op grotere afstand van de politiek kwam te staan. Hierdoor werden echter niet veel nieuwe mensen bereikt. In 1977 constateerde Pronk teleurgesteld dat het ‘toch een beetje gaat in
de richting van het informeren van degenen die al geïnformeerd zijn’.372
Binnen dgis konden al deze veranderingen niet anders dan tot een hoogoplopend conflict tussen de ambtenaren van het eerste uur en hun nieuwe minister leiden. Wat evenmin
hielp, was dat Pronk het departement als ‘conservatief nest’ zag en daarom rechtstreeks,
dus niet via de ambtelijke leiding, ambtenaren aansprak.373 Meijer hechtte sterk aan de Weberiaanse hiërarchie en hij en Pronk konden dan ook moeilijk door één deur. ‘Hij zag bij zijn
aantreden ambtenaren als de rotzakken die speeches voor de vorige minister hadden geschreven, speeches die tegen hem waren gericht.’374 Nota’s schreef Pronk daarom grotendeels zelf, waarmee de ambtenaren een belangrijk en succesvol middel verloren om ‘hun’
beleid te waarborgen.375
Pronk wilde bovendien het directoraat-generaal drastisch reorganiseren om het aan te
passen aan zijn nieuwe beleid, en daarmee het levenswerk van vooral Jan Meijer ingrijpend
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herzien.376 De drie topambtenaren Warmenhoven, Meijer en Van Dam trokken hieruit de
conclusie dat in het nieuwe beleid voor hen geen plaats meer was en verlieten dgis met stille trom, zoals de ambtelijke mores voorschreven.377 Een nieuwe jonge generatie ambtenaren was juist zeer te spreken over de persoonlijkheid, visie en persoonlijke benadering van
Pronk en diens nieuwe gepolitiseerde visie op ontwikkelingssamenwerking en buitenlands
beleid. Een deel van hen zou hieruit ook de consequentie aanvaarden toen Pronk in 1977
vertrok en met hem opstappen.378
De veranderingen in het ontwikkelingsbeleid lieten zien hoe de politiek en overheid gedurende de jaren zestig aanzienlijk van kleur en karakter veranderden. In het beleid werd dit
zichtbaar doordat de overheid langzaam overstapte van het wiskundig modelleren dat zo typerend was voor de moderniserende overheid van de wederopbouwjaren, naar een omvattender vorm van welzijnsplanning die nodig werd geacht om de uitbreidende verzorgingsstaat te kunnen beheersen. De politici die aan het eind van de jaren vijftig het beleid nog
konden beheersen via het planningsinstrument, zagen hun invloed afnemen. Hun controlemiddelen, de spelregels van de pacificatiepolitiek, werden steeds minder geaccepteerd en
meer bekritiseerd naarmate de jaren zestig vorderden. Democratie, inspraak en openheid
werd de moraal die met name de jongeren de politici oplegden.
Met het inruilen van de pacificatiepolitiek voor een polarisatiestrategie rukte ook de individuele belangenbehartiging op. Die was inherent aan de moderniteitsopvatting van de jongeren. Kwam in het geval van de ontwikkelingssamenwerking de belangenbehartiging conform het evenredigheidsbeginsel aanvankelijk nog vooral de verzuilde missie en zending
ten goede, met de intocht van jonge progressieve politici verruimde de aandacht zich tot de
derdewereldbeweging. Mede door de verbinnenlandisering van het buitenlands beleid en
de polarisatiestrategie werden veel meer onderwerpen politiek, niet in de laatste plaats ontwikkelingssamenwerking.
Door de steeds verdergaande aandacht voor de eigen doelgroep veranderde het karakter
van de Kamer van een controlerend lichaam tot een steeds detaillistischer meeregerende instantie. Het werd steeds gebruikelijker om de minister te interpelleren of te bestoken met
Kamervragen over zeer geringe subsidiebedragen. In 1965 kon Luns nog zonder al te grote
politieke problemen door ambtenaren in het ongewisse worden gelaten over de besteding
van een ton aan subsidie, terwijl in 1973 Boertien moest verantwoorden waarom vijtienhonderd gulden niet was uitgekeerd.
Ook ambtenaren kregen steeds meer kritiek. De complexere samenleving had hun een
grotere machtspositie gegeven omdat zij vanwege hun expertise een groeiend aantal discretionaire bevoegdheden hadden verworven, zoals de uitkering van subsidies. Deze expertise die tijdens de jaren vijftig zo gewaardeerd werd en neutraal leek, kreeg aan het eind van
de jaren zestig een politieke lading toen ze tot een illegale (vierde) machtsfactor verklaard
werd. Door de steeds detaillistischer aandacht voor het beleid kwamen ook veel van die
discretionaire bevoegdheden van ambtenaren onder druk te staan.
Liepen de gedachten over het buitenlands beleid aan het begin van de jaren zestig in
Kamer, regering en ambtenarij nog vrijwel synchroon en kregen de ambtenaren vanwege
hun expertise veel ruimte om het beleid zelf te ontwikkelen en uit te voeren, vanaf het begin van de jaren zeventig werd de Weberiaanse scheiding door politici steeds vaker door-
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broken en begonnen de visies te verschillen. Dit gebeurde deels als reactie op de steeds verdergaande bemoeienis van de Kamer op het beleid en deels doordat de polarisatiestrategie
zo werd uitgelegd dat politici het beleid niet alleen moesten bepalen, maar ook dienden te
ontwerpen en uitvoeren.
Zo werden niet alleen de politici gedwongen zich een nieuwe stijl aan te meten, ook ambtenaren kwamen hier niet onderuit. Ze werden bij de formulering van hun beleid flink in
vrijheid beknot, dienden in het kader van democratisering meer verantwoording af te leggen en moesten leken dulden die hun advies gaven. Ultieme pogingen om die inspraak te
kanaliseren, mislukten soms volledig, zoals de nco duidelijk maakte. Dit leidde tot grote
wrevel tussen de jonge generatie politici en de klassieke ambtenaren als Meijer en Van Dam.
Dat zij vertrokken was logisch, zij konden niet wennen aan het ‘primaat van de politiek’,
zoals het kabinet-Den Uyl dat voorstond.

iii Gevangen in welzijn
De spagaat tussen welzijn, planning en efficiency in het gevangeniswezen,
1968-1982

Het is al een zware opgave wetgeving en beleid te laten aansluiten op
de feitelijke veranderingen die zich voltrekken. Over de aard daarvan
en de daar uit te trekken consequenties valt, met goede wil en inzet van
alle beschikbare krachten, meestal nog wel een door de grote meerderheid van de bevolking beaamde mening te formuleren. (…) Veel moeilijker is het met de veranderingen in de waardering van maatschappelijke verschijnselen in het reine te komen.
(Dries van Agt, Memorie van toelichting, Justitiebegroting 1975)

Inleiding
‘Een economie van liefde’, dat was nodig om ‘geluk niet alleen een recht op papier’ te laten
zijn, zo meende de psychiater J.A. Weijel in 1968. Deze economie van liefde kon bereikt worden in een ‘functionerende welzijnsmaatschappij’ waarin ‘welzijn’ als ‘het geheel van maatschappelijke mogelijkheden, die het individu ten dienste staan om gelukkig te worden’ eerlijk gedistribueerd werd.1
Kritische sociologen meenden dat de welzijnsmaatschappij te bereiken was wanneer
de politiek een maatschappijverandering zou doorvoeren. Deze maatschappijverandering
moest gericht zijn op democratisering, omdat steeds meer burgers hun individuele levensstijl ook in beleid wilden kunnen herkennen.2 De overheid probeerde deze planning van geluk, zelfontplooiing en individuele voorkeuren via integrale planning bij elkaar te brengen.
Echter, vanaf halverwege de jaren zeventig begonnen ambtenaren te betwijfelen of de samenleving wel zo maakbaar was. Efficiënt was het maken van beleid in continue samenspraak
met de samenleving in ieder geval niet. Bovendien moest dit met minder middelen, omdat
met het kabinet-Den Uyl (1973-1977) ook voorzichtig een tijdperk van bezuinigingen begon.
Het streven naar zelfontplooiing gold voor iedereen, niet in de laatste plaats voor zwakkeren. Isolatie van zwakken, of zij nu bejaard, gevangen of drugsverslaafd waren, was daarom uit den boze.3 Die zouden daarmee worden ‘gestigmatiseerd’. De bekendste controverse hierover is de Dennendal-affaire, genoemd naar de zwakzinnigeninrichting Dennendal
waar tussen 1971 en 1974 Carel Muller onder invloed van Erving Goffmans kritiek op ‘total institutions’ en rationele planning een democratische leefgemeenschap voor spontane
zelfontplooiing probeerde te vestigen.4 Hier kwam het progressieve denken van de jaren zeventig samen: het ideaal van democratisering, welzijn en zelfontplooiing.
De afkeer van stigmatisering en de bevordering van zelfontplooiing bleef niet alleen beperkt tot de (geestelijke) gezondheidszorg, maar drong ook door tot justitie. Door de aard
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van het werk, het gestaag en nauwgezet wetten ontwerpen die door andere ministeries en
diensten uitgevoerd en gehandhaafd dienden te worden, had het anders dan bijvoorbeeld
de ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken nauwelijks georganiseerde tegenstrevers tegenover zich gehad. Ook in organisatie en beleidsaanpak was het departement behoudend. De organisatie was zeer hiërarchisch opgebouwd en aan nieuwe planningsvormen of managementtechnieken waagde men zich nauwelijks.
Rond 1970 werd echter ook het ministerie van Justitie plots met de tijdgeest van de jaren zestig geconfronteerd: mensen moesten niet worden gestraft met opsluiting, maar
moesten worden behandeld, waarbij preventie diende te prevaleren. Vanaf 1962 nam het
aantal gevangenen in Nederland af en vanaf 1967 werd de gemiddelde opgelegde gevangenisstraf korter.5 En als er dan toch mensen werden weggesloten, moest het verblijf vanaf dag één gericht zijn op resocialisatie: de terugkeer in de maatschappij. Als geen ander
ijverde de in 1971 opgerichte Coornhertliga voor het verder terugdringen van het strafrecht
en straf.
Het departement van Justitie gaf ruimte aan dit nieuwe denken. Zo verbeterde de rechtspositie van de gevangenen vanaf eind jaren zestig door de afschaffing van briefcensuur en
mochten vanaf de jaren zeventig gevangenen steeds vaker hun eigen kleding dragen.6 Ook
de opvattingen over criminaliteit veranderden. Drugsverslaafden werden bijvoorbeeld door
de wijziging van de Opiumwet in 1976 ‘nadrukkelijk gedefinieerd als patiënt’, omdat ze
‘niet [moesten] worden bestraft maar behandeld – en dat liefst op vrijwillige basis’.7
Tegelijkertijd was er vanaf halverwege jaren zeventig ook duidelijk kritiek te horen op het
welzijnswerk. Bram Peper meende al in 1972 dat de activiteiten van het welzijnswerk niet
door de bevolking werden gedragen, maar vooral werden voortgedreven door de ‘“dwang”
van de subsidieregelingen’ en dat daarom ‘het opbouwwerk geen bijdrage van betekenis’
kon leveren.8 Zo hadden de door de nco-subsidie aangestelde veldwerkers van de Novib,
die voor bewustwording aan de Nederlandse basis moesten zorgen, zelf nauwelijks een
idee wat ze moesten doen. En alhoewel hun werk ‘een belangrijke legitimatiegrond’ voor
de organisatie was, bereikten ze hun doelgroepen nauwelijks of niet.9 De welzijnswerkers
werden steeds meer gezien als ‘de nieuwe vrijgestelden’, ‘een elite van hoog opgeleide beroepsvergaderaars, met sterke posities in de linkse partijen, de welzijnsorganisaties en de
media’.10 De groeiende afkeer tegen dit ‘spijkerpakkenproletariaat’ kwam onder meer tot
uitdrukking in winst voor de vvd, die in de jaren zeventig zijn zetels zag groeien van zestien tot 28, terwijl het ledental tussen 1970 en 1978 spectaculair steeg van nog geen veertigduizend tot ruim honderdduizend.11 De vvd, en steeds vaker ook het cda, begon zich
halverwege de jaren zeventig af te zetten tegen deze welzijnsopvattingen, niet in de laatste
plaats op het gebied van criminaliteit. Ook kozen beide partijen steeds duidelijker voor het
monetarisme, dat vanaf de oliecrisis van 1973 in de economische wetenschappen een einde
maakte aan de dominantie van het keynesianisme.
Aanvankelijk leek de oliecrisis van 1973, anders dan de rest van West-Europa, Nederland nauwelijks te raken. Tot 1979 bleef met name de particuliere consumptie bijzonder
hoog, waardoor de werkloosheid veel lager lag dan in de buurlanden. Het expansieve economische beleid van de regering-Den Uyl die de uitkeringen en de minimumlonen fors verhoogde en investeerde in welzijnswerk en sociaal-cultureel beleid, vormen hiervoor de ver-
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klaring. Door de toegenomen koopkracht van de minima liep de vraag tijdens de recessie
nauwelijks terug. Weliswaar liepen de overheidsuitgaven hierdoor flink op, maar dat leek
door de hoge opbrengsten van het Groningse aardgas niet per se problematisch. Bovendien
was dit een bewuste keynesiaanse keuze, juist door extra uitgaven zou de recessie worden
tegengegaan. Of zoals minister Wim Duisenberg (PvdA) dit in de miljoenennota van 1975
omschreef: Nederland was door de aardgasbaten ‘een van de weinige landen in de geïndustrialiseerde wereld die zich een expansief compenserend begrotingsbeleid kunnen en
moeten veroorloven’.12 Het nadelige gevolg van dit beleid was wel dat de structurele problemen van de Nederlandse economie – hoge inflatie, slechte concurrentiepositie, hoge werkloosheid en loonkosten, geringe investeringen en te hoge overheidsuitgaven en een daarmee samenhangend financieringstekort en hoge lastendruk – niet werden aangepakt. Dit
beleid werd ook door de kabinetten-Van Agt (1977-1982) nauwelijks omgebogen, waardoor
de recessie van 1979 Nederland harder trof dan de andere Europese landen.13
Om al deze veranderingen in politiek en maatschappij te duiden is gekozen voor de casus van het gevangeniswezen, omdat hier dwang en vrijheid het scherpst tegenover elkaar
stonden. Zo komen het veranderende denken over welzijn en de moeilijkheden van planning en bezuinigingen duidelijk naar voren. Aanvankelijk begon men aan het eind van de
jaren zestig binnen de gevangenissen enthousiast met het doorvoeren van democratische
veranderingen en een humaniseringsideaal. Gevangenen moesten worden opgevangen in
groepen die in paviljoens samenleefden, begeleid door welzijnswerkers en bewakers die
zouden worden omgeschoold tot agogische groepsleiders. Het hoogtepunt van de vernieuwing zou bereikt worden in de eerste naoorlogse nieuwbouw van huizen van bewaring: de
Bijlmerbajes in Amsterdam en Overmaze in Maastricht. Vanaf de eerste schets werd rekening gehouden met samenwonende groepen; isolatie en stigmatisering werd in de ontwerpen zo veel mogelijk vermeden. Een probleem was dat tegelijkertijd nogal wat cellen leeg
stonden doordat rechters minder en kortere straffen oplegden. Dat leidde tot reductie van
personeel, nog versterkt door de toepassing van de moderne techniek: videobewaking op
afstand.
Maar juist toen Justitie begon met het sluiten van gevangenissen en het inkrimpen van
personeel, liep de criminaliteit op en begonnen rechters weer vaker en langer te straffen.
Het resultaat was een nijpend cellentekort, met een snel groeiende wachtlijst van gedetineerden. Staatssecretaris Jan Glastra van Loon (D66 1973-1975) meende dat de oplossing in
de welzijnshoek te vinden was met behulp van inspraak van actiegroepen. Hij wilde nieuwe,
niet-stigmatiserende opvang een kans geven. Zijn secretaris-generaal Albert Mulder was
helemaal niet gevoelig voor deze kritiek, waardoor de spanning tussen hen met het toenemen van het cellentekort snel opliep.
Justitie kwam ondertussen steeds meer in een spagaat tussen de confessionelen en liberalen enerzijds die herstel van ‘de orde en de tucht’ eisten, en anderzijds de progressieve
partijen en een keur aan actiegroepen die nog verdergaande humanisering eisten en het gevangeniswezen van ‘foltering’ verdachten.
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Politiek van welzijn en polarisatie
‘De val van het kabinet-Biesheuvel is meer dan een politiek incident. Het is de afsluiting
van een periode, gekenmerkt door een politieke stijl waarbij beslissingen worden genomen
buiten de mensen om,’ zo opent het gezamenlijke verkiezingsprogramma Keerpunt 1972 van
de drie progressieve partijen PvdA, ppr en D66. ‘De dieperliggende oorzaak van dit falen
is dat een effektief overheidsbeleid niet uitgevoerd kan worden zonder de mensen om wie
het gaat bij de totstandkoming ervan te betrekken.’ Daardoor was een ‘grote vervreemding
tussen burger en politiek’ ontstaan.14 Als alternatief hiervoor presenteerden de progressieve
drie een allesomvattend welzijnsbeleid met veel aandacht voor democratisering en milieu.
Welzijnsbeleid (…) is een totaalbeleid dat herkenbaar dient te zijn in elk onderdeel van het nieuwe beleid. Niet
alleen bij vorming, gezondheidszorg, stadsvernieuwing, maar ook bij de inrichting van onze ekonomische orde,
het ruimtelijke beleid en de buitenlandse politiek.15

De progressieve partijen hadden in de jaren zeventig een onbegrensd vertrouwen in de mogelijkheden die de politiek had om de maatschappij te sturen, en gingen hierbij uit van een
heel breed concept van politiek. De ppr meende in 1972: ‘Politiek is niet meer en niet minder dan in macht mogelijk maken wat er aan idealen leeft in een grote groep mensen. Daarom hoort alles erbij. Daarom is er behoefte aan een visie waarin dat “alles” een plaats kan
krijgen.’16
De drie confessionele partijen schreven in reactie op Keerpunt eveneens een gezamenlijk programma, maar dit had beduidend minder succes. Gedrieën moesten ze twaalf zetels inleveren. De uitgangspunten verschilden zeer van de progressieven. Zo kwam in het
program van de christelijke drie ‘democratisering’ niet voor. Ook de opvattingen over en de
plek van financiën stonden diametraal tegenover elkaar. Bij de confessionelen vormde het
de openingsparagraaf met de sobere boodschap ‘dat de komende jaren in het teken van de
matiging zullen staan’. In Keerpunt vormde de financiële paragraaf de laatste bijlage waarin
het duidelijk werd dat het programma alleen met ‘méér lenen’ kon worden uitgevoerd.17 Alhoewel minder prominent dan in Keerpunt stond ook bij de confessionelen welzijn centraal:
‘Een welzijnsbeleid beoogt de mens werkelijk te doen zijn. Daaraan dient alle overheidsbeleid dienstbaar te zijn’. Dat dit welzijnsbeleid ‘geïntegreerd’ dient te zijn, sprak ook voor de
christelijke partijen vanzelf, daarom is ‘kaderwetgeving dringend noodzakelijk’.18
De verkiezingen van de jaren zeventig leidden tot grote verandering in de bezetting van
de Kamer. Het parlement veranderde ‘van een vertegenwoordiging van de georganiseerde
samenleving tot een werkplaats van beroepspolitici’. Meer dan de helft van de Kamerleden
werd vervangen. Hierdoor nam het aantal Kamerleden met een achtergrond in maatschappelijke verzuilde organisaties sterk af, van veertig procent in de jaren zestig tot een kwart
van de leden in de jaren zeventig. Zij werden veelal vervangen door de ‘nieuwe vrijgestelden’
met een achtergrond in politieke en sociale wetenschappen die in de jaren zeventig de op
één na grootste groep parlementariërs vormden.19
Desondanks behaalden de progressieven in 1972 geen meerderheid, en om een progressief kabinet te vormen was dan ook een forse ‘witte rand’ noodzakelijk. Door het toetreden
van kvp en arp-politici op eigen titel kon in 1973 een gedoogkabinet onder leiding van
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Joop den Uyl (PvdA 1973-1977) worden geformeerd. Na een lange formatie kwam het niet
tot een echt regeerakkoord; de overeenkomsten uit Keerpunt en het christelijke gezamenlijke
program vormden het uitgangspunt voor het kabinet. Hierdoor werd welzijnsbeleid hét uitgangspunt van het regeringsbeleid. Echt gelukkig was overigens niemand met deze uitkomst
van de formatie: ‘Dit kabinet is, in meer dan een opzicht, voor vrijwel niemand het kabinet,
dat hij of zij het liefst had gewild’, hield Den Uyl de Kamer voor in zijn regeringsverklaring.20
Het kabinetsbeleid moest tijdens de rit in de ministerraad worden gemaakt. Niet voor
niets duurde de ministerraad vaak tot de kleine uurtjes, omdat dan pas consensus kon worden bereikt.21 Dit werd in de hand gewerkt doordat Den Uyl, als een ware integrale planner,
de problemen van alle kanten wilde bekijken en bovendien minder snel vermoeid raakte.
Het middel om voorgenomen besluiten aan het parlement te melden, werd de nota. Dat
het dit kabinet menens was met de maatschappijhervorming, bleek alleen al uit de omvang
en het aantal daarvan. Waren in de negen jaar voor het aantreden van het kabinet-Den Uyl
gemiddeld nog geen vijftien nota’s per jaar naar de Kamer gezonden, in 1973-1974 waren
dit alleen al 44 met een gezamenlijke omvang van maar liefst 2295 bladzijden, terwijl vóór
het aantreden van het Kabinet-Den Uyl jaarlijks nooit meer dan 538 pagina’s aan nota’s
waren geproduceerd. De ministeries van Onderwijs (14) en Welzijn (11) waren de actiefste
notaproducenten in de eerste twee jaren van het kabinet.22 Onderwijsminister Jos van Kemenade (PvdA) plaatste zijn nota’s nadrukkelijk in het kader van het regeringsbeleid. De
essentie van zijn Contourennota, waarin hij de toekomst van het onderwijs en zijn plannen voor de basis- en middenschool presenteerde, was ‘meer mensen mondig maken’ en
inspraak mobiliseren voor de ‘totaalvisie’ waarin ‘alle onderwijs van laag tot hoog in al
zijn horizontale differentiaties in een geïntegreerd geheel was opgenomen’. In deze opzet
slaagde hij zeker. Er werden in totaal tachtigduizend exemplaren van verspreid en verkocht,
en naast tweehonderdvijftig artikelen in bladen kwamen er 338 reacties op het departement
binnen. Deze reacties werden verwerkt in een vervolgnota, die echter verscheen op het moment dat het kabinet viel.23
Collega Wim Meijer (PvdA) van crm verging het niet heel anders. Ook zijn notaproductie was omvangrijk:
Nota’s en nog eens nota’s. Het papier lijkt geduldig. En de meesten zullen ze nooit lezen. Maar toch – ondanks de
bezwaren tegen al die nota’s die ik echt wel kan begrijpen – leveren ze alles bij elkaar een indrukwekkend beeld van
wat er aan beleid is, wat er aan beleid zou moeten gebeuren en hoe het beleid en in de komende tijd uit kan gaan
zien. Het is een noodzakelijke fase in een zeer lang proces. Maar met nota’s maak je nog niet altijd nieuw beleid.
Je moet ze ook in de praktijk van alledag brengen.24

Hij gaf hierin duidelijk uiting aan de politisering van bestuur: ‘Beleid is voor mij een keuze:
een persoonlijke en een politieke keuze in een maatschappelijk proces.’ Daaraan kwam ook
Meijer uiteindelijk niet toe; zijn definitieve Welzijnsnota kwam pas na de val van het kabinet
uit. Over de mogelijkheid dat zijn beleid toch nog zou worden uitgevoerd, was hij somber.
‘De mensen zijn de laatste vijf jaar terughoudender, zo niet behoudender geworden. “Konsolidering” en “konservatisme” zijn er kernbegrippen voor.’25 Dat was in retrospectief ook
de conclusie van Den Uyl: ‘We zijn te laat aan bod gekomen. Die hervormingswil (…) was
ten tijde van het kabinet al over zijn hoogtepunt heen.’26
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Daar viel zeker iets voor te zeggen. De oplage van De Telegraaf, die voorop ging in het bekritiseren van het kabinet-Den Uyl, steeg in de jaren zeventig met vijftig procent, terwijl de
tros genoeg leden aan zich wist te binden om de A-status te bereiken.27 Kiezersonderzoeken uit de jaren zeventig laten zien dat de steun voor progressieve hervormingen, zoals het vergroten van medezeggenschap, afnam en dat steeds meer mensen meenden dat
de sociale wetgeving ‘voldoende’ was en niet verder hoefde te worden uitgebreid. Dit gold
eveneens voor typische progressieve thema’s als ontwikkelingshulp en de ‘tolerantie ten
aanzien van misdadigers’. De kiezersonderzoekers concludeerden daarom dat zeker na de
oliecrisis van 1973 er ‘overwegend rechtse en conservatieve tendenties’ bij de kiezers opkwamen met een voorkeur van economische soberheid. Tevens was er een gevoel ‘dat gezag en orde moeten komen in de plaats van de discussies en ficties die inspraak-procedures
vaak opleveren’. Deze groeiende conservatieve houding beheerste vooral voorkeuren voor
het economisch en sociaal beleid, en keerde zich niet tegen de veranderende samenlevingsnormen als euthanasie, vrouwenemancipatie, of kinderloze echtparen.28 Dit lijkt sterk op
de gewijzigde kiezersvoorkeuren die de Amerikaanse president Richard Nixon (1969-1974)
steunden en die hij vlak na zijn inauguratie de ‘silent majority’ noemde.29
De steeds verder uit elkaar lopende visies van progressieven en conservatieven belemmerde ook de vorming van een gezamenlijke christelijke partij, het cda. Welzijn werd aan het
begin van de jaren zeventig door de drie wetenschappelijke bureaus van de partijen het uitgangspunt van hun denken, waarin zij afstand namen van het ‘welvaartsdenken’ en de ‘gulzige mens’. In de parlementaire praktijk bleken arp en kvp hieraan echter een verschillende
invulling te geven.30 Wim Aantjes (arp) was een voorstander van blijvende samenwerking
met de PvdA. Hij stond een evangelische koers voor die moest voorkomen dat het cda zou
‘afglijden in conservatieve richting’.31 Zijn ‘Bergrede’ van 1975 was hier een voorbeeld van, en
irriteerde de twee andere partners zeer.32 De keuze voor Dries van Agt als lijsttrekker in 1977
bezegelde uiteindelijk een keuze voor het midden.33 De PvdA maakte de acceptatie van Van
Agt als lijstrekker wel makkelijker door in de laatste jaren van het kabinet-Den Uyl stevig op
Van Agt in te hakken vanwege zijn conservatieve houding en zelfs vermeende ‘ondemocratische mentaliteit’. Deze beschuldigingen gingen zelfs Aantjes te ver: hier ‘was de vijand aan
het woord’.34
De welzijnsbenadering en een ruimhartig uitkeringsbeleid konden bij de vvd niet op instemming rekenen. Dat had te veel mieren in krekels veranderd, meende het vvd-Kamerlid
Norma Dettmeijer-Labberton al in 1970. ‘De krekel gaat zorgeloos door het leven en spaart
niet; de mier spaart en zorgt voor de toekomst.’35 De jonge fractievoorzitter Hans Wiegel zette deze koers en dit taalgebruik verder voort in een polarisatiekoers tegen het kabinet-Den
Uyl. Belangrijk twistpunt was de groeiende criminaliteit, die Wiegel wilde terugdringen
met het ‘meest effectieve middel’, extra politie, terwijl Den Uyl en de progressieve partijen juist veel verwachtten van een ‘mentaliteitsverandering’.36 In de regeringsverklaring
van het kabinet-Den Uyl zag men als criminaliteitsbestrijding het meeste heil in preventie:
‘In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan het verbeteren van welzijnsvoorzieningen.’37
Een ander belangrijk conflictpunt was de economie. De premier gedroeg zich als ‘Sinterklaas’, zo meende Wiegel in een rechtstreeks debat met Den Uyl in 1972, waarbij hij vol instemming de econoom Jan Pen citeerde die Keerpunt ’72 had gefileerd:
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Hans Wiegel tijdens de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl. Rechts achter
de regeringstafel: Van Agt en Den Uyl, 29 mei 1973 ( foto: Rob Mieremet).

Hier krijgt haast iedereen zijn zin. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het
niet op kan. (…) Gewetenloos – ik zeg het na koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier
worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie: Sinterklaas bestaat.38

De vvd groeide in de oppositie als kool. Dat bleek bij de formatie van 1977. De PvdA had
de groeiende onvrede binnen het cda over de sociaaldemocraten onderschat, zodat na de
langste, meest openbare en gepolariseerde formatiepoging ooit, uiteindelijk Wiegel en Van
Agt razendsnel een kabinet samenstelden. De PvdA was hier razend over en als een slechte
verliezer weigerden de oud-bewindslieden de nieuwe regeringsploeg te feliciteren na de regeringsverklaring.39 Het tweede kabinet-Den Uyl kwam er niet, al bleven de progressieven
hiervan dromen.40
Door de oliecrises, snel oplopende inflatie, een snel groeiend financieringstekort en stijgende werkloosheid werd het pleidooi van het nieuwe kabinet-Van Agt i (1977-1981) voor
bezuinigingen en een vervanging van het keynesianisme voor het monetarisme een logische
koers. Welzijn stond hierbij niet langer voorop; beleid werd steeds vaker beoordeeld op de
gevolgen voor het ‘koopkrachtplaatje’, een nieuw begrip dat door minster van Financiën
Frans Andriessen (cda) werd geïntroduceerd en in de beginjaren van het kabinet-Lubbers i
heel populair zou worden.41 Bestek ’81, het door het kabinet-Van Agt i afgekondigde bezuinigingsprogramma, liet duidelijk de eerste pogingen van deze omslag zien. Van de uitvoering
kwam echter weinig terecht omdat ministers als Wil Albeda (cda, Sociale Zaken) en de zeven loyalisten – de dissidenten uit de cda-fractie die tegen een kabinet met de vvd waren
– overtuigde keynesianen bleven. Omdat bezuinigingen hierdoor uitbleven, verliet Andriessen teleurgesteld het kabinet.42 Desondanks werd het aan het eind van de jaren zeventig wel
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duidelijk dat er niet alleen een nieuwe politieke stijl in de maak was – doordat politici zich
steeds meer als bestuurder opstelden – maar ook dat de kern van het regeringsbeleid verschoof van welzijn naar het terugdringen van de overheid(stekorten).

De onmacht van overheidsplanning
De overheid groeide in de jaren zeventig snel en legde als gevolg van een voortvarende uitbouw van de verzorgingsstaat een steeds groter beslag op het nationaal inkomen. Niet
alleen kwamen er tussen 1970 en 1980 een kleine dertigduizend ambtenaren bij, ook de
overheidsuitgaven bleven snel stijgen. De verzorgingsstaat was tussen 1960 en 1970 razendsnel ingevoerd, en door de brede politieke acceptatie van welzijn als kern van het
overheidsbeleid werd een verdere uitbouw alleen maar bevorderd. Tussen 1970 en 1975
verdubbelden de overheidsuitgaven ruim van €25 miljard tot €54 miljard; hiermee bepaalde de staat meer dan de helft van de economie. Deze groei kwam wederom vooral op het
conto van de snel verder uitbreidende sociale zekerheid: tussen 1970 en 1975 groeide ze
van twintig tot 27 procent van het bruto binnenlands product (bbp).43 Vooral het ministerie van crm, dat een hoofdrol speelde in welzijnsbeleid, groeide snel, terwijl het ministerie van Justitie in de jaren zeventig achterbleef bij de gemiddelde groei en aanvankelijk
zelfs kromp.
Tabel 1 De sterkte van het burgerlijk rijkspersoneel, 1970-1982
Peildatum

30 juni 1970
30 juni 1971
30 juni 1972
30 juni 1973
30 juni 1974
30 juni 1975
30 juni 1976
30 juni 1977
30 juni 1978
30 juni 1979*
30 juni 1980
30 juni 1981
30 juni 1982

Rijkspersoneel
143660
152339
154429
154783
157789
162739
169351
174263
176787
158438
158563
163721
167859

1970=100

Ministerie
van crm

100
106
107
108
110
113
118
121
123
110
110
114
117

2754
2975
3010
3127
3204
3613
3899
3899
4068
4154
4317
4558
4587

crm
1970= 100
100
108
109
114
116
131
142
142
148
151
157
166
167

Ministerie van
Justitie

Justitie
1971=100

16888**
9836
9771
9784
10013
10495
11377
11733
12151
12785
13104
13441
14025

nvt
100
99
99
102
107
116
119
124
130
133
137
143

*
Vanaf 1979 wordt het personeel van de universiteiten (zo’n 22.000 medewerkers) niet meer meegeteld.
** Inclusief Rijkspolitie: vanaf 1971 wordt deze niet meer meegeteld.
Bron: Rijksbegrotingen 1969, 1973-1983, via statengeneraaldigitaal.nl.

Planning werd in de jaren zeventig alom gezien als het instrument om zowel greep te houden op de samenleving als op de overheidsorganisatie. Onder invloed van de opkomst van
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welzijn, dat gedurende de jaren zestig steeds meer boven economische groei was geplaatst
als hoofddoel van het regeringsbeleid, was het planningsbegrip sinds 1945 belangrijk veranderd. Zuiver macro-economisch was deze planning allang niet meer, sociale aspecten
hadden al in de jaren zestig een plaats gekregen in planningsmethodieken. Het einde van
het klassieke macro-economische plannen werd voor de macro-economen van het cpb gesymboliseerd door het aantreden van het kabinet Den-Uyl: ‘Tot 1973 werden de cijfers toch
zonder meer aanvaard als “de waarheid”’. De econometristen moesten toezien dat hun expertise niet meer de enige geaccepteerde was.44
Het begrip planning veranderde aan het begin van de jaren zeventig sterk doordat het
drie nieuwe zaken in zich moest verenigen: een integraal karakter, democratisering en welzijn. Om te voorkomen dat het welzijn van het ene beleidsterrein ten koste ging van het welzijn op een ander beleidsterrein, moest al het overheidsbeleid in samenhang en vanuit één
gezichtspunt worden bepaald. Deze vorm van planning werd integrale planning genoemd
en alhoewel deze letterlijk allesomvattend was, leek ze haalbaar – door de snelle ontwikkeling en uitbreiding van de sociale wetenschappen en vanuit de overtuiging dat de samenleving maakbaar was.45 In de planningswetenschappen verdrongen de sociale wetenschappen met nieuwkomers als onderwijskunde elkaar om aan de drie eisen invulling te geven, al
bleken ze elkaar in de praktijk niet te vinden.46
In de ruimtelijke ordening liep men hierin voorop met de introductie van het moderne
integrale plannen en experimenteerde men het eerst met inspraak in de planning. Op dit
beleidsterrein was het vertrouwen in de maakbaarheid van de leefomgeving en de toekomst
groot. Het leek haalbaar om een planning te maken tot het jaar 2000, zoals in de Tweede
Nota Ruimtelijke Ordening (1966) gebeurde. Hierin werd ook voor het eerst geëxperimenteerd met integrale planning.47
Om integrale planning mogelijk te maken was goede afstemming van beleid tussen verschillende departementen en ministeries cruciaal, maar dat was in de praktijk lastig te bereiken. Ook hiervoor werd veel verwacht van sociale wetenschappen, zoals de drie tussen 1971
en 1977 gepresenteerde regeringsrapporten over organisatie en de taakverdeling binnen de
overheid laten zien. Al in 1965 pleitte de Sociaal Wetenschappelijke Raad ervoor om de sociale wetenschappen te concentreren op overheidsbeleid, om zo maatschappelijke problemen
op te lossen.48 Een hierna ingestelde ambtelijke werkgroep zag niet veel in deze concentratie, maar meende dat sociale wetenschappen wel cruciaal waren, omdat ‘de behoefte bestaat
aan een zicht op de grote lijnen van de ontwikkeling van de maatschappij, waarbij de noodzaak zich voordoet deze ontwikkelingen in hun totaliteit en in onderlinge verwevenheid te
bezien’.49 In 1968 werd daarom door het kabinet-De Jong de commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappij-structuur, bijgenaamd de commissie 2000, ingesteld
om dat idee verder uit te werken. De commissie werd bekend als commissie-De Wolff, naar
haar voorzitter Pieter de Wolff, de econometrist en oud-directeur van het cpb. ‘Alle deskundigheid, die wij bezitten moet zeker voor een probleem als het onderhavige bijeengebracht
worden’, zo meende onderwijsminister Veringa bij de installatie. De verwachtingen waren
hooggespannen: dit was ‘futurologie’ en dat was, zo bezwoer Veringa, geen ‘oeverloos en
vrijblijvend speculeren’, maar had ‘de vooropgezette bedoeling een ingrijpen in de ontwikkeling mogelijk te maken, [om] aan de toekomst gestalte te geven’.50
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De commissie-De Wolff presenteerde in 1970 als eerste een typologie van planning – sectorplanning, facetplanning en integrale planning – die algemeen werd overgenomen.51 Sectorplanning was de planning die door één overheidsdienst werd gedaan. Wanneer verschillende
overheidsdiensten samenwerkten, moest dat leiden tot facetplanning, een integratie van de
verschillende standpunten tot één gezichtspunt. De commissie onderscheidde hierbij drie facetten: ruimtelijke ordening, economisch beleid en welzijnsbeleid. Deze drie facetten moesten
uiteindelijk samenkomen in een integrale planning: ‘een samenvattende visie van de mogelijke
ontwikkeling van de maatschappij op langere termijn’.52 Een belangrijke conclusie van de commissie was dat de ‘bewerktuiging’ van de overheid te kort schoot, omdat alleen tot integrale
planning kon worden overgegaan als de facetplanning goed geregeld was. In de economische
en ruimtelijke facetplanning was Nederland dankzij de Rijksplanologische Dienst en cpb al
sinds de wederopbouw goed, maar voor het nieuwe welzijnsfacet moest er een Sociaal Planbureau komen. Alleen dan kon de ‘verrekijker voor de toekomst’, de integrale planning, ontstaan.53 Hiervoor diende ook een nieuw instituut te komen, een Raad voor de Planning. Alleen
zo zou de regering tot goede afwegingen kunnen komen, meende de commissie-De Wolff in
een standpunt dat zowel maakbaarheid als democratisering bundelde:
Gebrek aan informatie die ontwikkelingen op deelgebieden integreert en een zicht geeft op de toekomst maakt de
maatschappij ondoorzichtig en onoverzichtelijk, waardoor de beslissingen eerder worden genomen op basis van
de emotionaliteit van pressure groups dan op de rationaliteit van brede lagen der bevolking die over voldoende
inzicht beschikken.54

Hoewel de regering nooit een oordeel over het rapport velde, werd het wel doorgestuurd
naar een nieuwe commissie: de commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie, de commissie-Van Veen (1971). Deze commissie van politicologen, bestuurskundigen en topambtenaren was ingesteld om voor de kabinetsformatie van 1971 te adviseren
over een betere departementale taakverdeling. De commissie-Van Veen nam de conclusie van De Wolff over, al doopte de secretaris-generaal A.J.M. van Nispen tot Pannerden
van Algemene Zaken de Raad voor de Planning op het allerlaatste moment om naar de
wat minder politiek klinkende Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr).
De commissie adviseerde om het aantal departementen en bewindslieden te verminderen, wat een stimulans zou zijn voor een beter management in de overheid.55 Het Sociaal
Cultureel Planbureau werd in 1973 opgericht. De wrr volgde in 1976 en kreeg integrale
planning als wettelijke taak. 56 Ook binnen het ministerie van Justitie werden deze nieuwe
planningsvormen omarmd. Zo kreeg het met de oprichting het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) in 1973 zijn eigen onderzoeksbureau met sociale
wetenschappers voor beleidsonderzoek.57 Verdere planningshulp kreeg het gevangeniswezen van het in die jaren opgerichte Penitentiair Selectie Centrum dat verantwoordelijk
werd voor de plaatsing van gevangenen en via statistiek probeerde de benodigde celruimte te plannen. Ook de commissie-Van Hattum zou proberen met een integrale benadering het eisenpakket voor de planning het ideale, op welzijn gerichte, huis van bewaring
te creëren.
De tweede nieuwe eis voor planning, democratisering, werd door ambtenaren aan het
begin van de jaren zeventig volledig geaccepteerd. Doordat de democratiseringsbewe-
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ging van 1968 invloed had gekregen op het overheidsbeleid, verwachtten burgers inspraak
te krijgen in het vaststellen van het beleid.58 De Raad voor Ruimtelijke Ordening (raro)
adviseerde het kabinet in 1970 om inspraak, waarmee enige gemeenten toen al experimenteerden, te formaliseren. Het advies ademde de sfeer van ’68 en democratisering als het uitlegt wat inspraak is of zou moeten zijn:
Het verlangen naar inspraak betekent dat men in feite meer wil dan meespreken bij monde van gekozen vertegenwoordigers, dat men eigenlijk iets anders wil. Dat andere is dan niet de vrijheid om over alles te mogen meepraten,
want die vrijheid is er al. Men verlangt dat spelregels worden ontworpen om voor het spreken van de bevolking
ruimte te scheppen, waardoor aan dat spreken een zekere kracht, invloed wordt gegeven. Dat houdt in dat de
bestuurders moeten luisteren en met het beluisterde rekening dienen te houden.59

Inspraak werd gezien als de manier om democratisering concreet te maken.60 Het kabinetBiesheuvel nam inspraak in 1972 over als onderdeel van de planologische kernbeslissing,
een inrichtingsplan voor de ruimtelijke ordening van (een deel van) Nederland. Alhoewel
deze nieuwe inspraakvorm nog experimenteel was, besloot het kabinet-Den Uyl hem meteen uit te proberen en gaf hem een plek in de Oriënteringsnota van 1973.61 Ook in het gevangeniswezen stimuleerde men democratisering; gebrekkige inspraak van gedetineerden
werd zelfs als oorzaak van meerdere gevangenisopstanden gezien.
De koppeling tussen democratisering en planning werd zo halverwege de jaren zeventig welhaast vanzelfsprekend en wanneer dit goed gebeurde, zou hiermee bijna vanzelf
aan de derde eis voor planning voldaan worden, namelijk welzijn. Dit werd duidelijk zichtbaar in het welzijnsbeleid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Knelpuntennota Welzijnsbeleid
(1974). ‘Het zoeken naar een politiek antwoord op het manifest geworden “onwelzijn” is
pas in 1966, het jaar van provo en protest, doorgedrongen in het officiële overheidsbeleid,’
zo meenden de samenstellers van de nota, die planning als belangrijk antwoord zagen om
dit onwelzijn om te buigen in welzijn. Planning werd in de nota nadrukkelijk niet langer als
iets technisch gezien, maar als ‘“lookout”-funktie’ waarin het draaide om ‘diskussie’. Planning was voor het welzijnsbeleid ‘het proces waarin ideeën en bewegingen zich uitkristalliseren in doelstellingen en plannen, als basis voor het in de toekomst te voeren beleid’.62
Daarmee was planning niet meer de technische voorbereiding van beleid, maar het proces
om overeenstemming te bereiken over de technische voorbereiding en steeds meer ook een
synoniem voor goed democratisch bestuur.
Dit liet de bestuurskundige Van Daalen in 1973 goed zien in zijn ‘pleidooi voor de maakbaarheid van de samenleving’.63 Zijn pleidooi komt voort uit kritiek die typisch is voor de
jaren zeventig en bestaat uit het afzweren van het ‘primaat van het sociaal-ekonomische
beleid’ die de planvolvoerende functionarissenelite maar in het zadel hield. Van Daalen
pleitte voor een ‘kritiese’ wetenschapsbenadering die zou zorgen voor een ‘bevrijdende
werking’ omdat deze kon bijdragen aan de ‘vermaatschappelijking van centrale instituties’
via ‘fundamentele demokratisering’. Democratisch welzijnsbeleid was voor Van Daalen het
hoogste goed en de vorm van goed bestuur.64 Het kritisch opbouwwerk moest hierin het
voortouw nemen, omdat dat ‘kreatief-inspirerend en revolterend naargelang de situatie, het
klimaat [zal] scheppen, opdat onderzoek, planning en voorbereiding als generale funkties
het maximale effekt opleveren voor een welzijnsbeleid’.65

134

iii Gevangen in welzijn

Zo concludeerde het Sociaal en cultureel rapport van 1974 van het nieuwe Sociaal
Cultureel Planbureau (scp) dat ‘welzijns, maar eigenlijk alle beleidsproblemen zo
complex [zijn] en zoveel ministeries betrokken (…) dat het streven naar de zgn. integrale
planning in ons land geen overbodige luxe is’.66 Het welzijnsbeleid had naast het
gebrek aan integrale planning nog een handicap: de onmogelijkheid om het begrip te
definiëren.67 Dat wordt duidelijk als we de meest geciteerde definitie bekijken van A.J.M.
van Tienen, de eerste scp-directeur en socioloog, die welzijnsbeleid omschreef als: ‘een
zeer gecompliceerd, gedifferentieerd en interdependent geheel, dat als totaliteit als het
ware dient te worden benaderd vanuit één regie, teneinde een toestand van optimale
voldoening te bereiken’.68 Al snel werd echter door collega-sociologen als Henk Becker en
J.J.A. van Doorn geconcludeerd dat wie deze definitie volgde, wel moest concluderen dat
al het beleid bijdroeg aan welzijn.69
Ondanks deze handicaps golden integrale planning, inspraak en welzijn al snel als
norm. Een goed voorbeeld is het cultuurbeleid. Door minister Piet Engels (kvp 1971-1973)
was de discussienota Kunstbeleid (1972) ter inspraak verstuurd. Daarin werd kunstbeleid
voor het eerst als ‘welzijnsbeleid’ omschreven. Na de gewenste ‘brede maatschappelijke
discussie’ bleven deze doelen als ‘de maatschappelijke werking van kunst’ en ‘participatie van de bevolking aan kunst’ gehandhaafd in de nota Kunst en Kunstbeleid van minister
Harry van Doorn (ppr 1973-1977). Volgens de kunst der planning volgden kort daarop de
‘sectornota’s’ toneelbeleid, orkestenbestel en museumbeleid. Van Doorns staatssecretaris
Wim Meijer (PvdA) loodste in het verlengde hiervan de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk (1975) door de Kamer waarin, conform het kabinetsmotto, ‘nieuwe kennisverhouding
(…) en gelijke kansen voor iedereen’ vooropstonden als voorwaarde voor het versnellen van
‘het democratiseringsproces’.70 Deze wet werd met het kunstbeleid en tal van andere onderwerpen – tot aan woonwagenbeleid toe – opgenomen in de in 1977 ingediende Kaderwet
specifiek welzijn, waarmee de ‘integrale planning’ van welzijn, maar ook directe sturing
door de politiek (politiek primaat) gerealiseerd moesten worden.71 De Kaderwet had het
sluitstuk van de integrale welzijnsplanning van het kabinet-Den Uyl moeten worden, maar
het werd pas naar de Kamer gestuurd toen het kabinet al demissionair was.
Alhoewel voor deze moderne planning steeds meer geleund moest worden op wetenschappelijke kennis en specialistische ambtenaren, groeide paradoxaal genoeg in de
politiek het wantrouwen ten opzichte van ambtenaren. Dit werd het duidelijkst zichtbaar in
de autonome rol die de regering voor zichzelf opeiste bij de vaststelling van de planning. Dit
wantrouwen uitte zich met name in de strikte opvattingen en handhaving van het primaat
van de politiek door het kabinet-Den Uyl. Het primaat van de politiek werd als uitvloeisel
van de volkssoevereiniteit gezien, en gaat ervan uit dat alleen regering en parlement gaan
over de vaststelling van beleid. De bureaucratie dient dit beleid slechts uit te voeren. Met
name de partijcultuur van de PvdA werd gekenmerkt door een groeiend wantrouwen tegenover ambtenaren en de keuze voor politisering.72 Politisering werd daarbij steeds vaker gezien als ‘iets dat wenselijk en mooi is en bijna een doel in zich zelf ’.73
Deze spagaat tussen de wetenschappelijke planningsargumenten en het belang dat de
politiek hechtte aan het politieke primaat, werd ook duidelijk zichtbaar bij de samenstelling
van kabinetten. Integrale planning was gediend bij minder departementen, maar ondanks
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het advies van de commissie-Van Veen was het aantal bewindslieden onder Biesheuvel toch
weer toegenomen en onder Den Uyl groeide dit aantal nog verder. De wens van de progressieve partijen om zoveel mogelijk leden van het schaduwkabinet op te nemen, was belangrijker dan wetenschappelijke bespiegelingen over een kleine ministersploeg, zo liet Den Uyl
in de regeringsverklaring weten.74
Met de nieuwe instellingen als het scp en wrr was het probleem van de planning en coordinatie allerminst opgelost. Als een van de eerste rapporten van de voorlopige wrr verscheen in 1975 een rapport over de organisatie van het openbaar bestuur. De wrr concludeerde dat de rijksoverheid in de beleidsvoorbereiding veel beter moest coördineren, ‘wil
de planning op lange termijn en een gecoördineerde beleidsvorming een reële kans kunnen
krijgen’. Doordat in het idee van integrale planning alles met alles samenhangt, was beleidscoördinatie cruciaal. Die boodschap was niet nieuw, zo gaf de Raad toe, maar het ging
erom dat er ‘thans beslissingen moeten worden genomen’.75
Vanuit de gedachte van het primaat van de politiek was het logisch dat hierop de ministers zelf een poging waagden om tot coördinatie te komen. In de Ministeriële Commissie
Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (mitaco) probeerden zij daartoe te
komen. Het ministeriële rapport dat volgde, verscheen echter op het moment dat het kabinet-Den Uyl net was gevallen. In dat licht was het opvallend dat de ministers naast coördinatie en management vooral ‘een goede sfeer en teamgeest’ aanbevalen om tot doeltreffend bestuur te komen.76 Het kabinet-Van Agt i liet het rapport voor wat het was en besliste
in 1979 tot een eigen Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, onder leiding van de vvdburgemeester van Utrecht Henk Vonhoff, die in 1981 zou rapporteren. Al met al was de oplossing ondanks tien jaar adviezen niet dichterbij gekomen. Uiteindelijk ontbrak het aan
politieke wil of eenheid om tot een taakverdeling te komen. Wel opvallend was dat elk rapport de heilzame werking van planning en management als oplossing voor deze problemen
zag.
De gebrekkige beleidscoördinatie werd steeds nijpender, want juist vanwege het integrale karakter had planning een neiging om te ontsporen. ‘Wordt planning een plaag?’ vroeg
de studiecommissie beleidsanalyse van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zich daarom in 1976 af in een gelijknamige brochure waarin zij haar eigen planmodel testte op ambtenaren, politici en bestuurskundigen. Veel te ingewikkeld, concludeerden de ambtenaar,
de politicus en de bestuurskundige in koor. H.A. Brasz van de vu meende somber: ‘Integrale beleidsplanning is gewoon jezelf ophangen.’77
Planning en inspraak hadden inderdaad een belangrijk nadeel: ze botsten met efficiency.
‘Het is een feit dat participatie verschrikkelijk veel tijd kost (…). Democratisering van het beleidsproces schaadt gewoonlijk de efficiency van het beleidsproces’, hield de bestuurskundige Van Braam in 1974 de Bond van Gemeenteambtenaren voor. Hij zag echter ook dat gemeenten tegelijkertijd via de sociale wetenschappen dit efficiencyprobleem probeerden op
te lossen door de introductie van ‘management-denken’.78 De opkomst van management
werd bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de Oriënteringsnota op de Derde Nota Ruimtelijke
Ordening, waar naast inspraak ook managementconcepten werden ingevoerd om het planproces te beheersen, zoals Project, Planning and Budget System (ppbs) en het Werkproces
Ruimtelijke Ordening Nederland (weron). Het vertrouwen dat planning beheersbaar was
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door de snelle verbreiding van management, was groot. De verspreiding van management
was dan ook duidelijk zichtbaar in de veranderingen in de top van de rijksdienst.

Beleidsadviseur of manager? De opkomst van de moderne manager
Mede doordat het beleid uitgebreider werd en beter moest worden afgestemd en gepland,
raakten secretarissen-generaal halverwege de jaren zestig steeds meer overbelast. Naast
hun taak als belangrijkste beleidsadviseur kregen ze ook steeds meer managementtaken.
Daarom verving in 1966 een nieuw Koninklijk Besluit (kb) over de functie van secretarisgeneraal het besluit uit 1823.79 Het kb werd na advies van de afdeling Grondwetzaken bewust eenvoudig gehouden zodat ‘een minimum aan regeling en een maximum aan soepelheid’ ontstond.80
Albert Mulder, de secretaris-generaal van Justitie (1965-1978), becommentarieerde
het nieuwe kb in 1975 en liet zien dat één cruciale vraag niet was beantwoord: moest een
secretaris-generaal ervoor zorgen dat ‘het departement kan werken of bestuurt hij dat werken zelf ook?’81 Oftewel: was een secretaris-generaal nu vooral de hoogste beleidsadviseur
van de minister, of was hij een manager? Voor Mulder persoonlijk was deze vraag vooral
een retorische: hij combineerde beide aspecten. Desondanks stond, aldus zijn opvolger Leo
Oranje (1978-1987), Mulder wel degelijk ‘op de drempel van de nieuwe tijd. In de burelen
gonst het al van neologismen als strategische beleidsplanning, [en] managementontwikkeling’.82
Eigenlijk was de overheid in 1971 de drempel al overgestoken met het rapport van de
commissie-Van Veen, waarin werd geadviseerd de rol van de secretaris-generaal te versterken. Hij moest ‘zowel als een kundig beleidsadviseur [kunnen] optreden als over uitgesproken managers-kwaliteiten beschikken. De laatste kwaliteiten worden steeds meer onontbeerlijk’.83 Eerder, in 1967, was op het ministerie van Onderwijs al zo’n manager aangesteld
als plaatsvervangend secretaris-generaal: Maarten van Wolferen werd exclusief belast met
het management en de reorganisatie van het ministerie. Van Wolferen veranderde zijn directie in een moderne matrixorganisatie84 en vanaf 1969 mocht hij als secretaris-generaal
het hele ministerie op deze wijze reorganiseren. Onderwijs liep hiermee voorop: bij Economische Zaken, Landbouw en Justitie was de directe invloed van de secretaris-generaal op
het beleid nog onverminderd groot, maar dat zou snel veranderen.85 Binnen tien jaar na de
aanstelling van Van Wolferen was de metamorfose van de functie van secretaris-generaal
compleet. Wanneer oud-minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken uit het kabinet-Van
Agt (1977-1981) terugkijkt op zijn secretaris-generaal Pieter van Dijke, ziet hij hem allereerst als ‘dé manager van het ministerie’ en pas daarna als beleidsadviseur.86
Ondanks een groeiende maatschappelijke afkeer van het bedrijfsleven was dit wel de sector waar inspiratie werd gezocht voor het aansturen van de ministeries. Daar voltrok zich in
Nederland sinds 1960 een ‘managerial revolution’ die werd gekenmerkt door het snelgroeiende middenmanagement en professionalisering van managers.87 ‘Het management bij de
overheid en in het bedrijfsleven begint steeds meer overeenkomsten te vertonen’, meende
Van Wolferen in 1976. Niet alleen werd planning stevig omarmd als de manier om de burger
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Albert Mulder, de secretarisgeneraal van Justitie, wacht op minister-Van Agt op Schiphol, 17 november 1976 ( foto: Hans Peters).

op een nieuwe democratische wijze te benaderen, ook de organisatiestructuur moest op de
schop, want ‘wilde het ministerie in staat zijn de nieuwe rol goed te spelen, [dan was een]
ingrijpende reorganisatie onvermijdelijk’.88
Hoe snel het belang van management toenam, blijkt wel uit de grote groei van het aantal managementconcepten. De managementschrijver John Argenti had voor zijn boek Corporate Collapse in 1969 alle managementtechnieken geïnventariseerd en had er net honderd geteld. In 1976 sprak hij op een overboekt congres van het Nederlands Instituut voor
Efficiency. ‘I’m now rewriting and updating this same book and guess how many techniques there are now – more than 300!’89 Een deel van de verklaring voor deze snelle groei
was dat de aard van management zelf was veranderd. Sinds The principles of scientific management van Taylor uit 1911 draaide management om de technische beheersing en efficiency van processen. Peter Drucker leerde als eerste managementgoeroe in 1954 de wereld
managen. Maar ook in zijn The practice of management ging dat via vaststaande procedures:
‘management-by-objectives’. Strategie was hierbij vanaf het begin van de jaren zestig het
nieuwe toverwoord, maar ook dit was vóór alles een rationeel proces, zo lieten onder meer
de economisch historicus A.D. Chandler (Strategy and Structure 1962) en wiskundige Igor
Ansoff (Corporate Strategy 1965) zien. Deze ideeën werden door de grote Nederlandse multinationals overgenomen.90
Maar halverwege de jaren zestig veranderden deze opvattingen mondjesmaat toen de
nieuwe behavioristische sociale wetenschappen ook hun invloed kregen op management.
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The behavioral theory of the firm van Richard Cyert en Richard March uit 1963 is hiervan een goed
voorbeeld. Met de van Herbert Simon overgenomen ‘bounded rationality’ lieten Cyert en
March zien dat beslissingsprocessen niet volledig rationeel waren, maar werden begrensd
door de beschikbare informatie en door de beperkte tijd. Het boek was niet alleen invloedrijk
in de managementwetenschappen, maar ook in de economie, sociologie en politicologie.91
Fred Fiedler introduceerde deze gebondenheid in leiderschapsstudies; hij ging ervan uit dat
de effectiviteit afhangt van de situatie en de kenmerken van de leider.92 Het was vervolgens
Henry Mintzberg die in 1973 van de manager een ‘figurehead’ met ceremoniële taken maakte
en die erop wees dat het werk van een manager helemaal niet gestructureerd was, maar vooral uit continue improvisatie bestond. Daarmee was de manager opgehouden een ingenieur te
zijn die zijn organisatie als een machine onderhield; het ging inmiddels om de ‘interpersonal
relations’, de motivatie en overtuigingskracht van een leider als mens.93
Deze nieuwe Amerikaanse kennis werd met succes verspreid door Amerikaanse consultancyfirma’s. In deze derde golf van Amerikaanse kennis (na het Taylorisme en de productietechnieken van de Marshallhulp) zouden de firma’s zich definitief in Europa vestigen.
Een van de belangrijkste innovaties in deze golf betrof het divisiestructuur-bedrijfsmodel.
Een bedrijf met een divisiestructuur bestaat uit een hoofdkantoor dat zich met name richt
op de strategische planning van de hele organisatie, met daaronder relatief autonome divisies die verantwoordelijk zijn voor producten of regio’s.94 In de overheid diende de invoering van een dg-structuur hetzelfde doel. De secretaris-generaal stuurde niet langer zelf
directies en afdelingen aan, maar er werden directoraten-generaal ingericht die relatief zelfstandig beleid ontwierpen en uitvoerden.
Door de actieve verspreiding van het divisiestructuurmodel door de Amerikaanse consultants van McKinsey & Company stond dit bedrijf in hoog aanzien. De Amerikanen hielden
zich niet bezig met efficiencyverbeteringen op de werkvloer, maar bezochten de directievloer
om over strategie, structuur en organisatie te spreken. In 1959 streek McKinsey in Londen
neer en zeven jaar later was dit het op één na grootste kantoor van het bedrijf. In 1970 hadden
72 van de honderd grootste Britse bedrijven een divisiestructuur, maar ook ziekenhuizen en
universiteiten werden zo ingericht. Volgens een interview in The Times uit 1969 kwam zelfs de
kerstman langs om de productiviteit van zijn organisatie te verhogen. Eind jaren zestig was in
Europa ‘being McKinseyed’ een werkwoord voor reorganiseren geworden. Nederland bleef
hierbij niet achter: na opdrachten van Shell vestigde McKinsey zich in 1964 in Amsterdam.95
Nederlandse consultancyfirma’s werden hierdoor beïnvloed, waardoor hun advies van
karakter veranderde. In de jaren vijftig werd organisatieadvies vooral gegeven door accountants, ingenieurs en bedrijfspsychologen. Het ging vooral om productiviteitsverhoging,
aandacht voor organisatieverandering was er nauwelijks. Halverwege de jaren vijftig vonden veel klanten de advisering te mechanisch en te uniform. Aanvankelijk werd dit door
adviseurs als M.G. Ydo van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie nog afgedaan als kritiek die ‘emotioneel van aard was, een uiting van weerzin wellicht’.96 Maar in de jaren zestig
groeide bij de Nederlandse bureaus echter de overtuiging dat begeleiding van organisatieverandering ook een essentieel onderdeel moest vormen van de adviespraktijk en ze begonnen zich daarom meer te richten op de nieuwe sociale wetenschappen. D. Kuyken van Bureau Van der Bunt vroeg zich bijvoorbeeld af of ‘de pedagogiek niet een belangrijke bijdrage
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tot een doelmatige aanpak’ zou leveren, terwijl Ydo veel verwachtte van de andragogie.97
Zo ontstond een nieuwe wijze van adviseren, waarin in navolging van hun Amerikaanse collega’s ook de Nederlandse adviseurs zich in plaats van op de productiemedewerkers
steeds meer op de advisering van de directie richtten, met steeds meer aandacht voor management. Het nieuwe adviseren draaide niet zozeer meer om rationalisering en het toepassen van ingenieursinzichten, maar het ging nu, aldus Ydo, om ‘vertrouwen in te boezemen,
niet door de oplossing in de zak te hebben, want er bestond immers geen recept, maar door
goed te luisteren en vragen te stellen. Hierdoor werden mensen aan het denken gezet en
werden zij zich bewust van hun problemen.’ Daarmee maakten de consultants gebruik van
inzichten die ook in het welzijnswerk werden gewaardeerd.98
De overheid had deze nieuwe kennis nauwelijks in huis. Was in het bedrijfsleven rond
1973 iedere honderdste medewerker bezig met organisatieverbetering, in de overheid was
dit nog geen promille, zo’n vijftienhonderd medewerkers in totaal.99 Weliswaar was er in
1970 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, vooruitlopend op het rapport van de commissie-Van Veen, een Directie Overheidsorganisatie- en Automatisering (doa) opgericht
onder leiding van Frans Kordes, maar de status en taak bleven erg vrijblijvend. Mede op aandringen van Kordes werden de mitaco en vervolgens de commissie-Vonhoff opgericht,
waarvan Kordes’ directie het secretariaat voerde. Toen in 1981 Kordes de president van de
Algemene Rekenkamer werd, was er in de afgelopen tien jaar door de directie weliswaar
veel geëxperimenteerd met vernieuwende concepten, maar tot veel concreets had dit – mede
door het gebrek aan politieke beleidscoördinatie – niet geleid.100
Met de implementatie van algemene plannings- en managementmodellen in de overheid verliep het niet heel anders. In de Verenigde Staten werd Planning, Programming,
Budget System (ppbs) omarmd door Kennedy’s minister van Defensie Robert MacNamara. Dit concept was ontwikkeld door de wiskundige Edward Quade van rand corporation; het was een goed voorbeeld van een systeembenadering en laat ook de dominantie van
de economische expertise zien. Het idee achter ppbs was dat beleidsopties rationeel en op
economische gronden konden worden afgewogen. De beleidsoptie met de meeste value for
money had de voorkeur. De uitvoering van dit beleid kon vervolgens via budgetten gestuurd
en beheerd worden.101 In Nederland nam het ministerie van Financiën het ppbs over en het
werd ook gebruikt door de ingenieurs van Rijkswaterstaat voor de planning van de Oosterscheldedam. ppbs werd vanwege het mechanische karakter al snel weer verlaten; een
Nederlands alternatief, de Taakprogrammering, verliet de tekentafel zelfs nooit.102 Een in
het kielzog van het ppbs door Financiën ingestelde Commissie voor de Ontwikkeling van
Beleidsanalyse (coba) zou zich richten op (integrale) beleidsanalyse, maar naast het tijdschrift Beleidsanalyse leverde dit weinig concreets op. Wel is het een goed voorbeeld van de
zich wijzigende rol van de bestuurskunde die zich in de jaren zeventig, geïnspireerd door de
systeemtheorie van Easton en geholpen door systeembenaderingen als ppbs, steeds meer
exclusief toelegde op beleidsonderzoek.103
De politicoloog David Easton stelde politiek voor als een continu systeem waarin input
(eisen, steun) door het politieke systeem werden omgezet in output (beleid, wetten). Deze
output wordt door het publiek beoordeeld (feedback) en leidt tot nieuwe input. Door deze
voorstelling konden beleidsprocessen eenvoudig (grafisch) worden weergeven en kunnen
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haperingen (stress) gemakkelijk worden geïdentificeerd.104 Systeembenaderingen kregen
een dominante plek in bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en in belangrijke rapporten
zoals het Rapport van de Club van Rome, en in de rapportages van de commissie-Vonhoff.
In de Nederlandse academische bestuurskunde was Andries Hoogerwerf een voortrekker.
Hij publiceerde in 1978 het standaardwerk Overheidsbeleid en gaf leiding aan de eerste
academische bestuurskundeopleiding die in 1973 aan de Technische Hogeschool Twente
werd opgericht.105
Kritiek was er op deze wetenschapsbenadering ook, zeker toen het duidelijk werd dat
de beloftes van planning niet zouden worden ingelost. De bekendste criticus was de politicoloog Charles Lindblom die beleid al in 1959 voorstelde als ‘the science of muddling
through’ en in 1979 nogmaals vaststelde: ‘still muddling not yet through’.106 Hij werd hierin gesteund door andere incrementalisten zoals Aaron Wildavsky, die al in 1973 stelde: ‘If
planning is everything, maybe it’s nothing?’107

Het ministerie van Justitie
Niet alleen de secretaris-generaal stond in de jaren zeventig op de drempel van de nieuwe tijd, dat gold ook voor het ministerie van Justitie als geheel. De organisatorische opbouw was behoudend: anders dan bijvoorbeeld de ministeries van Landbouw, Buitenlandse
Zaken en Onderwijs had het ministerie geen directoraten-generaal. De top van het ministerie bestond uit secretaris-generaal Albert Mulder die werd bijgestaan door vier deeltijd
loco-secretarissen-generaal, die als hoofden van grote afdelingen verantwoordelijk waren voor deelaspecten van het beleid. ‘Mijn ervaring is, dat het uitgesloten is, zelfs op het
betrekkelijk klein en overzichtelijk departement van Justitie, aan alle soort van zaken even
intensief aandacht te geven’, zo meende Mulder.108 Toch leek hij dit juist wel te doen. Vorderingen in beleidsstukken hield hij nauwgezet bij, en ontwerpwetteksten werden becommentarieerd en voorzien van instructies teruggestuurd in bondige nota’s.109 De beleidsambtenaar Dries van Agt noemde hem niet voor niets ‘Dwingelbert’, de ‘IJzeren Kanselier’ of
‘Iwan de Verschrikkelijke, de tsaar van het departement’, en kon hem goed imiteren. Mulder
was ‘dominerend. Hij kon bijna elke discussie winnen’, meende raadadviseur Rob Mok.110
Mulder had dan ook al een lange carrière binnen Justitie achter de rug. Na zijn promotie
in Groningen in 1949 kwam hij aan het ministerie werken en klom al snel op tot raadadviseur. Hij werd daarnaast in 1960 hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden en in 1962
kroonlid van de ser. In 1946 was hij van de chu overgestapt naar de PvdA en behoorde
daarmee tot de invloedrijke doorbraaksocialistische ambtenaren als Van der Lee, Aart van
Rhijn (Volksgezondheid), Jan Meijer en Tinbergen die de overheidsorganisatie in de naoorlogse decennia karakteriseerden. Het ministerie was aanvankelijk wat huiverig voor deze
‘hervormingsgezinde socialist’.111
Maar met de ideeën van Nieuw Links en polarisatie had Mulder, net als Jan Meijer, weinig op en hij koos in 1970 voor de van de PvdA afgesplitste partij ds’70. Door deze overstap
kreeg Mulder een conservatief imago, al was dat voor grote delen van het beleidsterrein ten
onrechte. Als delegatieleider naar een vn-conferentie in 1975 spande hij zich in om een re-
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solutie tegen martelen aan te nemen en pornografie was voor hem hooguit iets vervelends,
maar geen zaak voor justitie. Mulder was voorstander van het beklagrecht voor gevangenen
en bij zijn aantreden als secretaris-generaal hoopte hij de leegstand van cellen aan te kunnen grijpen om oude gebouwen als koepelgevangenissen te slopen.112
Maar wetten waren er om te handhaven, zo maakte hij meerdere malen duidelijk. Allereerst als voorzitter van de commissie ter bestudering van de rechtelijke bevelen tot handhaving van de openbare orde, die in 1969 onderzoek deed naar het Bouwvakoproer en de Pleinrellen in Den Haag. Deze commissie-Mulder meende dat het Wetboek van Strafrecht moest
worden aangepast om hierop adequaat te reageren, want wanneer de overheid niet optrad
tegen groepen in de samenleving die het recht in eigen hand namen, hield de overheid op
om overheid te zijn. In 1971 kwam Mulder in aanvaring met de net aangetreden minister van
Justitie Dries van Agt (kvp 1971-1977) die geen haast wilde maken met de vervolging van
volkstellingsweigeraars, zeer tegen de zin van Mulder. Ook het door Van Agt ingestelde gedoogbeleid van cannabis vond hij niets.113
Het departement waar Mulder leiding aan gaf, telde zo’n 1100 ambtenaren, maar nog
eens 30.000 man werkte bij de instellingen buiten het departement die het ministerie beheerde of subsidieerde, zoals de Rijkspolitie (10.000), de rechterlijke macht (3600) en de
Verzekeringskamer. De inrichtingen van het gevangeniswezen (3450) vormden met de
10.000 gesubsidieerde medewerkers van de reclassering, kinderbescherming en particuliere psychopatenasiels (tbr-instellingen als de Pompe-kliniek) de laatste groep. Deze diensten werden aangestuurd door zes departementale directies en hoofdafdelingen, waaronder de directie Gevangeniswezen. De wetgevende taak was in het ministerie ondergebracht
in vijf stafafdelingen. Al deze afdelingen werden ondersteund door een directeur die de
hoofdafdeling Comptabiliteit en de stafbureaus Organisatie en Efficiency en Algemeen Personeelsbeleid aanstuurde.114
Het ministerie was laat met innovaties. Een voorlichter werd aan het begin van de jaren
zestig aangetrokken, maar een volwaardige maar klein bezette voorlichtingsdienst kwam er
pas na aandringen van minister Ynso Scholten (chu 1963-1965), die hier als staatssecretaris op Onderwijs goede ervaringen mee had gehad. Daarmee was het ministerie van Justitie
de ‘hekkensluiter’ onder de ministeries. Openbaarheid vonden de ambtenaren, aldus voorlichter Wim van Leeuwen, maar ‘lastig’. Zijn belangrijkste taak was aanvankelijk de pers op
afstand te houden. Verantwoording legde de minister alleen in de Kamer af. Pas in de jaren
zeventig kreeg de voorlichting een volwaardige plek in het beleid na de gijzelingsacties van
de Molukkers.115 Van Leeuwen trok in dezelfde tijd de voorlichting bij ontsnappingen ferm
naar zich toe.116 Het aantal ontsnappingen nam aan het begin van de jaren zeventig snel toe
en de persaandacht voor het gevangeniswezen was groot.117
Het ministerie kreeg ook pas relatief laat een staatssecretaris. In april 1970 werd Klaas
Wiersma (vvd) als staatssecretaris aangesteld nadat minister Carel Polak (vvd) overwerkt
raakte.118 Mulder had volgens eigen zeggen erg aangedrongen op de aanstelling van een
staatssecretaris. ‘Daar wilde Polak aanvankelijk helemaal niet aan. “Ik wil het Rijk niet op
kosten jagen,” zei hij.’119 Wiersma’s portefeuille bevatte vooral uitvoeringsdiensten en besluiten over individuele gevallen uit vreemdelingenzaken, de Kinderbescherming en het gevangeniswezen.
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Tijdens de formatie van het kabinet-Biesheuvel had het er even op geleken dat DS’70 de
minister van Justitie mocht leveren en Mulder leek er op te rekenen dat hij dat dan zou worden.120 Deze post viel echter de kvp toe, die de jonge Nijmeegse hoogleraar strafrecht Dries
van Agt aanwees als minister. Door zijn jonge leeftijd en zijn lidmaatschap van de Coornhertliga had hij een progressief imago, iets wat hij aanvankelijk benadrukte door te stellen
dat het kabinet wat hem betrof tweede keus was. Als oud-medewerker van het ministerie
(1963-1968) en hoogleraar kende Van Agt het vakterrein goed, maar politieke ervaring had
hij niet. Premier Biesheuvel had hem daarom Hans Grosheide (arp) als staatssecretaris
aangeraden, die in de kabinetten Marijnen tot De Jong als staatssecretaris van Onderwijs
ruime ervaring had opgedaan.121
De kranten meenden, als ware Kremlinwatchers, aan het ontbreken van koffie en sigaretten bij de kennismaking van Van Agt op het ministerie te kunnen zien dat Mulder het met
de komst van Van Agt niet eens was.122 De band tussen Van Agt en Mulder was echter goed
en de contacten (soms) zelfs hartelijk.123 Want alhoewel hij een politiek acteur was, was Van
Agt zeer loyaal aan zijn ministerie. Mulder moet ook ingenomen zijn geweest met de komst
van Grosheide, gezien zijn adagium dat ambtenaren alleen invloedrijk konden zijn als hun
bewindsman dat ook was.124 Bovendien kon hij bij Grosheide stoom afblazen over het onvoorspelbare gedrag van Van Agt:
Ik ergerde me soms over het niet-bereikbaar zijn van de minister. Zijn prioriteiten lagen wel eens te veel buiten het
departement. Ik herinner me in zulke stemmingen bij Grosheide binnen te lopen om Van Agt uit te foeteren. Even
uitblazen … Je kon bij Grosheide terecht.125

Van Agt mocht dan aanvankelijk de reputatie hebben progressief te zijn, Grosheide was het
echt, zo meende Mulder niet ten onrechte.126 De Coornhertliga, die ijverde voor het terugdringen – zo niet afschaffen – van strafrecht en gevangenisstraffen, had veel invloed op zijn
denken. Ambtenaren en bewindslieden mochten dan open staan voor suggesties van de
Coornhertliga, dat betekende niet dat het ministerie direct contact en omgang tussen gevangenen en de Liga wilde toestaan. Zeker niet toen de Coornhertliga banden ontwikkelde
met de actiegroep Belangengroepering Wetsovertreders.127 Maar in het denken over het gevangeniswezen werd de progressieve kant van het ministerie van Justitie zichtbaar, zeker
omdat dit gedachtegoed aanvankelijk goed leek samen te gaan met bezuinigen door het
schrappen van arbeidsplaatsen en inrichtingen.

Herstructureren en humaniseren: het gevangeniswezen
‘Een gevangeniswezen waarin niet gestreefd wordt naar menselijkheid in de bejegening en
erkenning van de mondigheid van personeel en gedetineerden zou wel een rustig en rustgevend bezit zijn; het is echter een rust waarin geen groei meer mogelijk is.’ Dat was de afweging voor Albert Mulder om in 1966 Pier Allewijn aan te stellen als hoofd van de directie
Gevangeniswezen. Het was Mulder duidelijk dat inspraak en democratisering ook niet aan
het gevangeniswezen voorbij zouden gaan. Mulder had alle vertrouwen dat Allewijn, een
econoom die als organisatiedeskundige en hoofd van de afdeling o&e al sinds 1954 binnen
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het ministerie werkzaam was, de juiste man
was om dit nieuwe beleid, waarvan de basis
al in de nota Gevangeniswezen 1964 was vastgelegd, uit te voeren.128
Deze nota was de eerste sinds de oorlog en
hierin kondigde minister Scholten een nieuw
beleid en een fors nieuwbouwprogramma
aan. Zo wilde Scholten werkelijk uitvoering
geven aan de resocialisatiegedachte uit het
beroemde artikel 26 van de Beginselenwet
Gevangeniswezen van 1951: ‘Met de handhaving van het karakter van de straf of de
maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede
dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van
de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk leven.’129 Om de ‘wederaanpassing’ te laten slagen moest een nieuwe methode van ‘positieve’ hulpverlening worden
Pier Allewijn, hoofd van de directie Gevangeniswezen.
ontwikkeld. Dit moest gebeuren in ‘groepen,
waarvan het klimaat zo dicht mogelijk het maatschappelijk leven dient te benaderen’, want
‘bezinning in eenzaamheid’, zoals in het cellulaire systeem, leidde tot niets. Daarom was
het ook noodzakelijk dat gevangenen zo min mogelijk belemmerd werden. ‘De optimale
beveiliging is de minimale’, al betekende dat niet dat ‘beveiligingsmaatregelen in beginsel verwerpelijk zouden zijn’. Tenslotte zou de rechtspositie van de gedetineerde worden
verbeterd om ‘aan de tegenwoordige opvattingen omtrent de bejegening’ te kunnen voldoen.130
Voor het gevangeniswezen betekende dit een fundamentele wijziging in de werkwijze en
opzet van de detentie, hoewel dat in gebouwen zou moeten plaatsvinden die daar niet voor waren ingericht. Aan het enthousiasme van Allewijn zou het niet liggen. Met zijn slagzin ‘alles is
toegestaan tenzij het uitdrukkelijk is verboden’, keerde hij de praktijk letterlijk om.131 Hij zette humanisering bovenaan de agenda en nam democratisering uiterst serieus. ‘Directeur en
personeel zullen er aan moeten wennen, dat inspraak geen gezagsondermijning hoeft te zijn’,
zo hield Allewijn zijn medewerkers in 1968 voor. Gevangenen kregen meer verantwoordelijkheid door de introductie van weekendverloven onder begeleiding van een maatschappelijk
werker. Zo konden ze meteen wennen aan hun terugkeer in de maatschappij. In Zeeland kregen gedetineerden in ‘teach-ins’ of ‘kankersessies’ de kans om hun wensen kenbaar te maken.132 De directie Gevangeniswezen zag dit als een goede vorm van inspraak en een logisch
gevolg van de detentie in groepen: ‘Groepsverantwoordelijkheid kwéékt ook een roep om inspraak.’ De ambtenaren overwogen daarom in 1971 zelfs een ‘regering-parlement model’ in
te voeren, waarin zowel gevangen als bewaarders hun eigen mening konden laten horen.133
In de inrichtingen veranderde het regime snel. In Veenhuizen verdwenen in 1971 de laatste alkoven. De daar gelegen inrichting Esserheem werd verbouwd tot een gevangenis voor
langgestraften met 144 ‘zit-slaapkamers’. Gedetineerden woonden er voortaan in groepen
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in een paviljoen met voor ieder een eigen ‘cel-kamer’, zoals dat in het nieuwe jargon heette,
waarvan de deuren niet langer op slot hoefden. In de jeugdgevangenissen ontdeden de bewakers zich van hun uniform, net als de directie en staf van de inrichtingen. Ook verscheen
er nieuwe categorieën hulpverleners als psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers, die onder leiding van ‘bejegeningscoördinatoren’ in teams aan de terugkeer in de
maatschappij werkten.134
Het enthousiasme van het gevangeniswezen werd echter verstoord. Allereerst door de
grote media-aandacht voor incidenten die werd opgepikt door het parlement en omgezet in
Kamervragen. Al snel concludeerde Allewijn: ‘Je weet zeker dat je het nooit goed doet (…) Je
wordt tijdens je werk nergens voor geprezen.’ Lof was zeker niet te verwachten uit de hoek
van de reclassering en het maatschappelijk werk. Hoe vooruitstrevend, humaan en democratisch het gevangeniswezen zelf zijn eigen werk ook vond, voor de welzijnswerkers was
het nooit voldoende.
Dat kwam niet in de laatste plaats door een vergaande psychologisering van de maatschappij die zichtbaar werd door de snelle opkomst van psychologen en sociotherapeuten
in de geestelijke gezondheidszorg. Therapieën als psychotherapie werden halverwege de
jaren zestig door de gemeentes als ‘noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud’ beschouwd, en vanaf 1968 via de nieuwe Algemene Wet Bijstand Ziektekosten (awbz) vergoed.135 Door een combinatie van individualisering en een groot vertrouwen in de maakbaar- en veranderbaarheid van zowel samenleving als mens ontstond een ‘hausse van de
therapie’ die, los van de medische psychiatrie, steeds meer als ‘middel voor persoonlijke
groei en relatievorming’ werd gezien.136
Directief waren deze behandelingen niet, ze gingen uit van een humane aanpak: counseling, groepstherapie en ‘non-directieve’ gesprekstherapie werden de nieuwe norm. Methodologie en empirie werden door veel van de nieuwe psychotherapeuten afgezworen. Volgens de in 1965 als eerste hoogleraar psychotherapie geïnstalleerde J.H. Dijkhuis was dit
ook niet van belang: ‘Niet de objectieve “waarheid” van deze descripties is van belang, doch
de relevantie voor de cliënt zelf.’ Deze kritische psychologie won in de jaren zeventig snel
aan terrein onder studenten en staf van de klinische psychologieopleidingen, waardoor objectiverend onderzoek en een vak als diagnostiek vrijwel uit de universitaire curricula verdwenen.137 De Nederlandse grondlegger van het empirisch psychologisch onderzoek Johan
Barendregt schamperde daarom in 1974:
Freudje spelen met een eigen boodschap; opgenomen in een gemeenschap van gelijkgezinden; geen bekommering
om tegenstrijdige literatuur; er goed geld aan verdienen en dan nog geëngageerd heten ook: ein guter Mensch sein,
ja wer wär’s nicht gern. Ook andere dan klinische psychologen hebben dit paradijs inmiddels aanschouwd. (…)
Alle psychologen worden therapeuten. Maar niet alleen psychologen; ook pedagogen worden therapeuten; en de
andragogen en de agogen en de sociologen. (…) Dansmeesters zijn bewegingstherapeuten; zij gaan een gouden tijd
tegemoet als zij zo verstandig zijn de quick-step in te wisselen voor body awareness via non-verbale communicatie. En sociaal werkers zijn therapeuten en jeugd- en welzijnswerkers ook; en personeelschefs en sporttrainers; het
zijn allemaal therapeuten. Alle mensen worden therapeuten.138

Het anti-objectivisme zette zich alleen maar verder door en werd zelfs een rage.139 De humanistische psychologie en de verwante antipsychiatrie – met belangrijke spreekbuizen als
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Abraham Maslow, Carl Rogers, Thomas Szasz, David Cooper, Ronald Laing en Michel Foucault – werden bestsellerauteurs die zich afzetten tegen de gangbare in hun ogen ‘repressieve’ psychiatrie en de behandeling van patiënten. Die waren niet ziek, de maatschappij
was ziek. Zieken (en gevangenen) waren non-conformisten die zich authentiek gedroegen
en dat was aldus Maslow het hoogste goed, omdat je als mens daarmee uiting gaf aan ‘the
true and spontaneous expression of your inner feelings’. Deze non-conformisten mochten
daarom niet worden gestigmatiseerd en weggestopt in instituties, maar dienden midden in
de maatschappij opgevangen, zo niet gevolgd te worden.140
De ‘kritische kriminologie’, en in haar kielzog de reclassering, werd sterk door deze
denkwijze beïnvloed. De hoogleraar criminologie G.P. Hoefnagels gaf hiervoor in 1969 de
aanzet door te stellen: ‘Misdaad is tot strafbaar feit benoemd gedrag’. Vol instemming bevestigde hij dat daarmee ‘een diametrale omkering van de traditionele criminologie voltrokken is’. Criminaliteit was een vorm van stigmatisering die door een ‘uiterst geraffineerd
proces van machthebbers, maatschappijstructuren, sociale mechanismen en mentaliteiten’
werd geregeld en in stand gehouden. Collega’s als Herman Bianchi (vu) waren het hier volledig mee eens.141
De nieuwe aan sociale academies of in de nieuwe psychologie opgeleide reclasseringsmaatschappelijk werkers die vanaf het begin van de jaren zeventig in de justitiële inrichtingen gingen werken, beschikten over de nieuwste (psychologische) opvattingen. Zij waren,
zo moest Justitie vaststellen, ook kritischer: ‘Maatschappelijk werkers blijken naarmate zij
meer geprofessionaliseerd zijn naar opleiding, houdingen en gedrag, [zich] negatiever op te
stellen tegenover justitie’ en voor ‘maatschappij-kritische doelstelling van de reclassering’ te
zijn.142 Geen wonder: wie straf zag als door machtsstructuren bepaalde stigmatisering, kon
alleen maar botsen met een instituut dat juist in het leven was geroepen om gevangenen uit
de samenleving te houden. ‘De structuurhervormers, de J.A.C., Release, Kri, de Reclassering, de welzijnswerkers en gaat u maar door, zij houden niet op het gevangeniswezen met
kritiek voor de voeten te lopen, zelfs op de hoogtepunten van vooruitstrevendheid,’ zo ervoer
Allewijn.143 Het aanvankelijke optimisme van het begin van de jaren zeventig in de directie
Gevangeniswezen bekoelde daarom snel. Niet in de laatste plaats omdat niet alleen de maatschappelijk werkers, maar ook de gedetineerden mondiger werden. Zij kwamen vanaf eind
jaren zestig met enige regelmaat in opstand. De bewakers werden er ziek van.
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Tijdens de formatie van het kabinet-Biesheuvel had fractievoorzitter van DS’70 Wim Drees
erop gehamerd dat de overheidsuitgaven beperkt moesten worden.144 Als oud dg-rijksbegroting wist hij waarover hij sprak. Al in 1967 had het kabinet-De Jong in zijn regeringsverklaring Nederland voorgehouden dat ‘aanpassing van het uitgavenbeleid onontkoombaar’
was. Wanneer het beleid ongewijzigd zou worden voortgezet, zou er in 1968 al een miljard
gulden tekort zijn.145 Ondanks inderhaast ingestelde werkgroepen bleef het beleid nog ongewijzigd,146 zodat het kabinet-Biesheuvel in zijn regeringsverklaring aankondigde:

146

iii Gevangen in welzijn

De overheid zal met haar middelen moeten woekeren. Zij zal haar uitgavenbeleid met name moeten richten op
die sectoren waar het maatschappelijk nut het grootst is. Dat brengt een stelselmatige herwaardering van overheidstaken, een herbezinning op de prioriteiten met zich mee. Te vanzelfsprekend hebben in het verleden allerlei
voorzieningen het stempel ‘collectief ’ opgedrukt gekregen, te automatisch is ervan uitgegaan dat prioriteiten van
jaren geleden onaantastbaar zijn.147

Hoewel het kabinet-Biesheuvel niet lang zou blijven zitten, had dit beleid wel degelijk gevolgen voor de rijksdienst, namelijk door de afkondiging van een ‘personeelsstabilisatie’.
Ook het gevangeniswezen kreeg hier mee te maken, het zou ‘aanmerkelijk moeten matigen’. In 1972 had Nederland zo’n 3200 gedetineerden die geplaatst en bewaakt werden
door de 3450 ambtenaren van het gevangeniswezen. Dit laatste aantal moest door de nieuwe maatregelen teruggebracht worden naar 3115 functionarissen. De directie had ‘zich
uitgeput in een groot aantal nota’s om duidelijk te maken dat zonder vrij ingrijpende beleidsbeslissingen een dergelijke matiging niet bereikt zal worden’, zo schreef Mulder aan
staatssecretaris Grosheide.148 De politiek moest keuzes maken. En dat moest snel; want
een door de directie in alle geheim voorbereide reorganisatie was uitgelekt omdat een hoge
ambtenaar ‘de mond heeft voorbijgepraat’.149
Voor een vermindering was ook wel reden; tussen 1965 en 1971 was het aantal veroordelingen teruggelopen en hadden de rechters steeds lagere straffen opgelegd, waardoor er in
die periode zeshonderd cellen leeg kwamen te staan. De dagsterkte lag in 1972 tussen de
2800 en 3200 gedetineerden, terwijl er 4300 cellen waren. Het personeel in de halfgevulde
gevangenissen was ondertussen niet ingekrompen, maar juist met zeshonderd man gegroeid. Dat was veroorzaakt door werktijdverkorting en uitbreiding van het aantal vakantieen cursusdagen, en nog kwam het gevangeniswezen mensen te kort. Hierdoor waren ‘vele
personeelsleden al vele jaren lang veel te veel uren per week in dienst, met als gevolg: lange
gezichten van vrouw en kinderen, oververmoeide mannen en vaders en voor het rijk: een uitgave aan overwerkgeld in 1971 van 3.3 millioen gulden.’150
Een personeelsreductie van tien procent was, zeker in een tijd dat de overheid bleef groeien, fors. Toch stond de stafafdeling Algemeen Beheer – waaronder de organisatieadviseurs
van o&e en de Personeelsadministratie vielen – ‘positief’ tegenover het plan, omdat het de
kans gaf om de organisatie ‘meer systematisch en overzichtelijk’ te maken, waardoor het
overwerk kon afnemen. Het door het ministerie van Justitie ingehuurde organisatiebureau
Bakkenist meende, vanwege het vele overwerk, dat een efficiëntere werkwijze uiteindelijk niet
driehonderd, maar een werkelijke besparing van ‘100 à 200 arbeidsplaatsen’ zou opleveren.151
Door de extra uitgaven aan overwerk en doordat er binnen het ministerie prioriteit was
gegeven aan de versterking van de politie en de rechterlijke macht, stootte het gevangeniswezen tegen het ‘begrotingsplafond’.152 ‘Er is maar één oplossing, de totale formatie
verminderen’, concludeerde de directie Gevangeniswezen, maar slechts onder één voorwaarde: een aantal oude inrichtingen diende te sluiten, zodat het personeel efficiënter zou
kunnen worden ingezet. Alle vrouwelijke gevangenen zouden in Rotterdam en Den Bosch
geconcentreerd worden, waardoor de vier overige vrouwenafdelingen gesloten konden
worden. Langgestraften zouden voortaan alleen in Den Haag en de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen terecht kunnen. De vanwege hun geloofsovertuiging
dienstweigerende Jehovagetuigen zouden voortaan worden opgevangen in het hospitaal
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van Veenhuizen; voor hen was eigenlijk geen bewaking nodig. De jeugdgevangenissen
Schutterswei in Alkmaar en mogelijk De Hegge in Roermond konden dicht, net als de inrichtingen Arnhem-I, Hoorn en Leeuwarden. De huizen van bewaring in Dordrecht, Zwolle
en Middelburg zouden zo snel mogelijk gesloten worden, al moest dit officieel per wetswijziging, omdat wettelijk elk arrondissement zijn eigen huis van bewaring had. Door echter
de noodtoestand uit te roepen, kon hier enige tijd de hand mee worden gelicht en konden de
inrichtingen alsnog gesloten worden.153 Om te zorgen dat de rechterlijke autoriteiten niet
tegen deze maatregel in het geweer zouden komen uit angst dat zij als eerstvolgenden gereorganiseerd zouden worden, raadde Mulder zijn staatssecretaris aan snel besprekingen
te houden waarin hij tussen neus en lippen door moest melden dat de minister niet aan het
inkrimpen van het aantal arrondissementen dacht.154
Ondanks de voortvarendheid waarmee de directie Gevangeniswezen aan de slag ging,
broeide er iets. In het advies van de dienst Algemeen Beheer aan Mulder, waarin positief
was gereageerd op de herstructurering, werd dit gedaan ‘met abstractie van moeilijk meetbare zaken als verslechtering van de soort delinquenten, de invloed van de “media” en het
dalend moreel van de bewakers, die zich meer en meer onzeker voelen, alle feiten die u genoegzaam bekend zijn’.155 Die feiten mochten Mulder dan bekend zijn, ze buiten beschouwing laten zou in de praktijk lastig blijken. Want wat de dienst Gevangeniswezen niet wist
en door afwezigheid van cijfermateriaal ook niet kon weten, was dat juist op het moment
dat zij de gevangenissen sloot en het personeelsaantal verkleinde, de rechters vaker en langer gingen straffen.
Tabel 2 Overzicht van het aantal en de lengte van onvoorwaardelijk
opgelegde straffen in Nederland, 1972-1980
Jaar

Aantal
VWUDćHQ

Gem. duur
(in weken)

<6 mnd.
(in %)

6 mnd.
- 1 jaar (in %)

> 1 jaar
(in %)

1952
1962
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974*
1975
1976
1977
1978
1979
1980

11935
10530
13562
12373
12954
14143
14359
13792
12720
14797
15939
16570
14825
14284
15369

23,3
17,7
15,4
13,4
12,0
11,3
11,5
14,0

89,8
88,8
90,2
90,5
89,2
89,7
89,1
88,0
87,4
85,4

7,5
7,9
7,0
6,7
6,6
6,0
6,3
7,1
6,7
9,2

2,9
2,7
3,2
2,8
2,7
4,2
4,3
4,6
4,9
5,9
5,4

Bronnen: cbs-cijfers uit Handelingen i 1974-1975, aanhangsel 74, p. 130; Handelingen ii 1981-1982, 17 539, nrs. 1-2 p. 10.
* Schatting uit 1975.
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Niet alleen het aantal gevangenen nam vanaf 1971 toe, ze werden ook een stuk lastiger.
Aanvankelijk was dit nog vrij onschuldig en gaf het zelfs aanleiding tot grappen, zoals in
het geval van de Leeuwarder Macaroniopstand. Daar waren de gevangenen in 1968 in opstand gekomen tegen de ‘te kleffe macaroni’. Allewijn toog na het neerslaan van de gevangenisopstand naar de Friese hoofdstad en ontmoette daar enkel ‘vriendelijke mensen’, die
niet zozeer klachten hadden over de voeding, maar vooral over het gebrek aan inspraak.
Allewijn vond dit belangrijk omdat ‘het overleg met de leiding voor de gestraften juist zo van
gewicht is omdat zij daardoor terecht weten niet als kleine kinderen te worden behandeld’.
Bij zijn afscheid werd er gegrapt: ‘Toen heb ik de tent gewoon opgeheven. Konden ze meteen niet meer klieren over macaroni.’156
Zo gemoedelijk liepen niet alle opstanden af; ze werden bovendien juist door de paviljoenopvang in groepen in de hand gewerkt. Zo sprak op 4 november 1971 een groep jonge gedetineerden in het huis van bewaring van Groningen tijdens het luchten af die avond
in opstand te komen. De omstandigheden waren ideaal: ’s avonds mochten alle gedetineerden uit hun cel, mede vanwege een tv-uitzending over de net overleden gitarist Jimi
Hendrix. Na de tv-uitzending overmeesterden de jongeren de bewaarders, vernielden de
inrichting en stichtten brand. Na onderhandelingen met de politie gaven ze zich in de vroege ochtend uiteindelijk over.157
Het waarom van de opstand was op dat moment onduidelijk. Een inderhaast door het
ministerie ingestelde commissie-Woltman concludeerde dat er onvrede was ontstaan door
gebrek aan inspraak en onduidelijke bejegening. Leden van een pas ingestelde gedetineerdencommissie waren niet gekozen, maar aangewezen. Na verschillende sitdownstakingen
tegen dit besluit was uiteindelijk een opstand uitgebroken. Het personeel was niet minder
ontevreden; het inspraakorgaan was zonder overleg met het personeel ingesteld en voor het
personeel het zoveelste bewijs dat het niet werd gesteund door de directie. Het personeel
schreef daarom bijvoorbeeld lang niet altijd een strafrapport, omdat die in zijn ogen te vaak
met een waarschuwing werden afgedaan: ‘En daar lachen de gedetineerden alleen maar
om.’ De gedetineerden hadden dit gebrek aan steun voor de bewakers al opgemerkt en waren de bewaarders steeds meer gaan treiteren, afblaffen en provoceren.158
De commissie koos in haar aanbevelingen een progressieve lijn die veel verder ging dan
de nota van 1964: ‘Het regiem in een huis van bewaring dient naast de beveiligingsfunctie gericht te zijn op het zo goed mogelijk opvangen van de specifieke problemen van de
gedetineerden.’ De communicatie tussen personeel en directie diende verbeterd, de staf uitgebreid en het sanctiebeleid duidelijker gehandhaafd te worden. Maar vooral: gevangenen
dienden in kleinere groepen gehuisvest te worden, waardoor er veel beter kon worden gedifferentieerd. Het huis van bewaring moest daarom verbouwd en beter beveiligd worden.159
Anders dan gevangenissen waar tot straf veroordeelden worden opgesloten, is de populatie van een huis van bewaring veel diverser. In een huis van bewaring worden verdachten
opgesloten in afwachting van hun berechting, zitten kort gestraften, veroordeelden en tbsers die wachten op een plek in een gevangenis, en verblijven personen in vreemdelingendetentie en gegijzelden (personen die worden gehecht omdat ze hun boetes niet kunnen betalen).160 Naast verschillende soorten veroordeelden worden in een huis van bewaring dus
ook onschuldige burgers (verdachten) gehuisvest.
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Juist hierdoor maakte de opstand zo’n indruk op de leden van Tweede Kamer die zich afvroegen of in de huizen van bewaring ‘niet allerlei dingen gebeuren, die als nodeloos kwetsend moesten worden beschouwd b.v. het afsluiten van televisie-uitzendingen’.161 Deze
Kamerleden waren door het rapport niet gerustgesteld. De voorstellen van de commissieWoltman lagen in het verlengde van de ingezette progressieve koers van het gevangeniswezen. Grosheide wilde op deze lijn verder en meende dat er ‘één factor is die een constante en wellicht overheersende bron van spanning is, nl. de vrijheidsbeneming als zodanig’.
Bovendien bevonden veel gedetineerden zich in een ‘crisissituatie, die hulpverlening in de
een of andere vorm wenselijk maakte’.162 Het leek de staatssecretaris daarom goed om ‘een
hernieuwde bezinning’ op de functie, werkwijze en de inrichting van het huis van bewaring
te organiseren.163 Op de valreep van zijn staatssecretariaat stelde hij daarom de commissie
Doelstelling en functie huis van bewaring in, die naar haar voorzitter, de vicepresident van de
Haagse rechtbank, de commissie-Van Hattum genoemd werd. Zij moest kijken of de inrichting en werkwijze van de huizen van bewaring dienstbaar waren aan het verkrijgen van gegevens over de gedetineerde en de voorbereiding van de uitvoering van een vrijheidsstraf, en
hoe de voorlichting en hulpverlening aan de gedetineerde geregeld waren. Ten slotte moest
de commissie onderzoeken hoe Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, advocatuur en reclassering zo goed mogelijk konden samenwerken in een huis van bewaring. Zo hoopte de
staatssecretaris voorstellen te krijgen voor een betere planning van de voorgenomen nieuwbouw.164
De opstanden namen daarna niet af en leken zelfs heviger te worden. In augustus 1974
brandden de Groninger gedetineerden in een nieuwe opstand hun huis van bewaring gedeeltelijk af: de oorzaak was dezelfde als in 1971, meende Het Nieuwsblad van het Noorden.
Twee maanden later werd in de gevangenis van Scheveningen een kerkkoor gegijzeld, dat
door mariniers bevrijd moest worden.165 Bovendien liep het aantal ontsnappingen snel op
tot zo’n 155 per jaar, terwijl nog eens honderddertig man niet terugkwam van verlof.166
Zelfs het maandblad voor de reclassering Kri zag in 1974 de problemen van de bewaarders
die zich steeds meer gemangeld voelden door de mondige gedetineerden en welzijnswerkers. In Esserheem ‘liggen van de achtenvijftig bewakers twintig ziek thuis. Er zijn drugs,
drank en geld; gokschulden lopen soms op tot tienduizenden guldens’.167 De gedetineerden mochten dan in een crisissituatie en vol spanning zitten, dat betekende niet dat dat
ten koste moest gaan van de veiligheid en de werkomstandigheden van de bewaarders. Die
kwamen steeds meer in de knel te zitten, zo zag Allewijn ook. ‘We moeten gewoon toegeven dat we op dat punt een fout gemaakt hebben; we hebben toch steeds een beetje kiekeboe
gespeeld met de beveiliging, het oog te eenzijdig gericht gehouden op resocialisering.’168
De werkzaamheden van de commissie-Van Hattum verloren zo niets aan actualiteit, laat
staan aan urgentie. Grosheide had de commissie echter geen einddatum gegeven, dat leek
niet nodig. Daarvan zou het ministerie nog spijt krijgen: al tijdens zijn installatietoespraak
deelde Van Hattum mee dat de vraagstukken ‘zo veel omvattend [zijn] dat het een ondoenlijke zaak is deze thans hier breder in beschouwing te nemen’. Als eerste taak zag hij daarom een inventarisatie ‘van het grote aantal deelvraagstukken’ die hij in de adviesaanvraag
zag.169 De commissievoorzitter was duidelijk niet van plan zich te laten opjagen, maar met
de aanhoudende opstanden werd het ministerie steeds ongeduriger, niet in de laatste plaats
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omdat de tekeningen van nieuwe huizen van bewaring inmiddels op de tekentafel lagen en
de grond bouwklaar was.

Torens van Babel: de bouw van de Bijlmerbajes
De Bijlmerbajes behoorde met het Maastrichtse huis van bewaring tot de eerste naoorlogse
nieuwbouw van het gevangeniswezen. De eerste ideeën om in Amsterdam een nieuw huis van
bewaring te bouwen stamden al uit 1952 en werden, om de resocialisatie van de Beginselenwet van 1951 en de nota van 1964 te kunnen uitvoeren, steeds urgenter. Voor dit nieuwe regime
waren de Nederlandse inrichtingen niet geschikt; de nieuwste stamden uit de 19e eeuw. Het
Maastrichtse huis van bewaring was zelfs een 17e eeuws klooster.170 Nieuwbouw was de enige
mogelijkheid om aan de terugkeer in de maatschappij te kunnen werken. In de nota van 1964
werd daarom een fors nieuwbouwprogramma aangekondigd. Doordat in huizen van bewaring veel verschillende typen gedetineerden zaten – van verdachten tot tbs-veroordeelden –
en er in bestaande gebouwen nauwelijks gedifferentieerd kon worden, kreeg de nieuwbouw
van deze gestichten voorrang. Scholten stelde een fors nieuwbouwprogramma voor van vijf
nieuwe huizen van bewaring in Maastricht, Amsterdam, Zwolle, Dordrecht en Arnhem.171
Na tien jaar praten was voor Amsterdam in 1962 een eerste programma van eisen opgesteld, dat echter moest worden aangepast aan de nota van 1964. Daarom werd pas in 1966
het uiteindelijke programma van eisen vastgesteld en kon een architect worden gezocht.
Uitgangspunt van het summiere eisenpakket was dat er ruimte moest zijn voor 540 mannelijke en vijftig vrouwelijke gedetineerden, die gehuisvest moesten worden in ‘wooneenheden van 24 personen’. Hoe deze paviljoens vorm moesten krijgen, was bewust niet uitgewerkt in het programma van eisen.172 Het gevangeniswezen wilde de architecten zo vrij
mogelijk laten. Hiermee sloot de directie aan bij de ‘humaniteit’ en ‘pluriformiteit’ die in de
geest van ’68 dominant werden in de Nederlandse stedenbouw.173
Als architecten werd het echtpaar Pot-Keegstra gekozen. Dat had geen ervaring met gevangenisbouw, maar door de door hen getekende zusterhuizen, bejaardencentra en studentenhuisvesting werden ze geacht om aan dit nieuwe gemeenschapsdenken uitvoering
te kunnen geven. Hun gebrek aan ervaring was zelfs een voordeel, zo meenden de Rijksgebouwendienst en Justitie; hierdoor was het echtpaar ‘onbevangen’. Werkelijk doorgronden deed het echtpaar het programma van eisen dan ook niet: de besprekingen van regimes
en categorieën gedetineerden bleven ‘nieuwe begrippen zonder eigenlijke inhoud’. Tot het
schetsontwerp was ingeleverd, mocht er van Justitie zelfs geen gevangenis bezocht worden.
Overleg met het architectenteam A. Schwenke en H.G. Bosch, die het nieuwe huis van bewaring in Maastricht zouden tekenen, was er daarom evenmin.174
Vanaf waarschijnlijk 1968 waren deze contacten er wel en ontmoetten de verschillende
architecten, bouwkundigen, Justitie en de Rijksgebouwendienst elkaar in de zogenaamde
‘Hechtenisclub’.175 Een van de eerste bijeenkomsten had – zeer kenmerkend – als thema
‘het huis van bewaring en zijn isolering t.o.v. de omgeving’. Na een discussie of een ‘ringmuur door gedetineerden en door buitenstaanders als hinderlijk wordt ondervonden’, kwamen de architecten met alternatieven als een ringgracht, ‘(’s winters verwarmde) waterpar-
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tijen’ en een meidoornhaag. Al snel bleek dat de onbevangenheid van de architecten toch
wat getemperd moest worden. Allewijn benadrukte dat het hoofddoel van een huis van bewaring ‘isoleren van de vrije maatschappij’ bleef. Weliswaar ‘heeft de humanisering niet
stilgehouden voor de deur van het huis van bewaring’, maar de muur moest gehandhaafd
blijven. Volgens de beoogde architect voor Arnhem moest het ook over tralies gaan, want
die waren ‘nog belangrijker dan de muur’ en niet verplicht volgens het programma van eisen, zo moest de Rijksbouwmeester toegeven.176 Zo konden de cellen van Maastricht en Amsterdam in een poging ze toch zoveel mogelijk op een ‘gewone kamer’ te laten lijken, zonder tralies, maar met pantserglas, worden opgeleverd.177
De onbevangenheid en de ‘nodige vrijheid’ verloor het architectenechtpaar snel toen
hun proefontwerpen voor de cel, ‘door ons hardnekkig woonruimte genoemd’, al in de
schetsfase op rigoureuze wijze ‘met mokers op sterkte werden beproefd’. Het echtpaar
Pot-Keegstra wilde zoveel mogelijk warme materialen gebruiken, maar moest toezien hoe
hun ‘voldoende sterke houten deur’ in de plannen sneuvelde als ‘toch een te revolutionaire
gedachte’. De keuze viel hierdoor noodgedwongen op een ‘ijskast-deur, zwaar met bijpassend hang- en sluitwerk’. Ook de vloerbedekking in woongedeelte en cellen doorstond de
in 1970 gebouwde proefcellen niet. De gewenste loopstraat in de open lucht tussen de cellen en het bezoekgedeelte haalde de eindstreep evenmin: de gedachte dat ‘het gaan naar het
bezoek en advocaat vaak veel spanningen oproept en de frisse lucht misschien hier iets van
weg kan nemen’ kon Justitie niet volgen. ‘Lang niet overal [kon] de leefbaarheid het uitgangspunt zijn bij het ontwerp’, stelde de architecte in 1979 wat teleurgesteld vast.178
Maar al met al tekenden Pot-Keegstra en Schwenke en Bosch twee gevangenissen waarvan de beveiliging zo min mogelijk zichtbaar was. Maastricht straalde ‘een zekere geruststelling uit’, doordat er ‘speels met het materiaal’ was gewerkt. Zelfs de vijf meter hoge ringmuur was ‘decoratief ’, zo meende Justitie. Amsterdam maakte door zijn witte muren ‘een
verzorgde indruk’, waarbij de gekozen materialen ‘huiselijk en verzorgd’ aanvoelden.179
Koos Pot-Keegstra, die na het overlijden van haar man in 1973 het bouwproces alleen voltooide, vertelde bij de ingebruikstelling in 1979 dat ze vanaf het begin voor zo wit mogelijke
muren hadden gekozen, zodat het gebouw ‘min of meer tegen het wolkendek [zou] wegvallen’. De wens dat het gebouw in de wolken zou kunnen oplossen, moet de directie Gevangeniswezen ook weleens gekoesterd hebben, want ondanks de vrijheid voor de architecten en
de gekozen welzijnsbenadering met paviljoens kwam er al snel kritiek op de Amsterdamse
inrichting die door actiegroepen al snel de ‘Bijlmerbajes’ werd gedoopt.
De keuze voor hoogbouw in zes torens was deels uit noodzaak geboren; de gemeente Amsterdam had in 1966 slechts een smal stuk grond van zeven hectare ter beschikking willen
stellen. ‘Daar moest je wel de hoogte in. Want als je kwam bij een gemeente voor grond voor
de bouw van een gevangenis: Nou, het was venten met rotte vis hoor,’ herinnerde het hoofd
van het planbureau nieuwbouw van Justitie M.A. Petersen zich.180 Daarin zag Justitie eerst zeker geen nadeel.181 Petersen meende aanvankelijk: ‘Door die hoogbouw wordt wat extra vrijheid geïntroduceerd.’182 Bovendien was hoogbouw toen erg populair en zeer modern, zoals
bleek uit de net opgeleverde stadsgevangenis van Chicago, de Franse Fleury-Mérogis- en de
Duitse Stuttgart-Stammheim-gevangenis.183 De Nederlandse architecten gingen belangstellend op excursie langs de Europese gevangenissen en vonden het ‘een prettige ervaring te
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kunnen constateren dat de hoogbouw (…) in de praktijk in Stuttgart goed voldoet en geen bezwaren voor de dienst oproept’. De in aanbouw zijnde laagbouwgevangenis van Darmstadt
maakte op de architecten ‘geen plezierige indruk’: door zijn hardrode kleur en zijn tralies
leek het op een stenen barakkenkamp.184 Nederland zou door zijn nieuwbouw dan ook het
gidsland worden op het gebied van licht en vriendelijk kleurgebruik.185
De aanbesteding van de nieuwe hoogbouw in Maastricht had in 1971 geen rumoer gegeven. De bouw was zelfs al gestart toen in Amsterdam in januari 1974 het nieuws bekend
werd gemaakt dat, na een jaar vertraging, ook daar de nieuwbouw kon worden aanbesteed.
Dat was op het hoogtepunt van de antipsychiatrie en het nieuws van de bouw deed dan
ook alle alarmbellen rinkelen bij de hoofdstedelijke welzijnsorganisaties en reclasseringsmedewerkers.186 Het was het startsignaal van een actiegroep Stop Huis van Bewaring bestaande uit welzijnswerkers, en de initiatiefgroep Patiënten en Gedetineerden van de Bond
voor Wetenschappelijke Arbeiders. Net als in de derdewereldbeweging bestond er intensief contact tussen de verschillende sociale actiegroepen. Zo was de nieuwe voorzitter van
de Coornhertliga, de kritische criminoloog Manuel Kneepkens, ook actief in de actiegroep
Stop Huis van Bewaring en was hij de oprichter van het Jericho-comité, een groepje ‘kritische’ reclasseringsmedewerkers dat een traditie startte om op gezette tijden rondjes om de
Bijlmerbajes te lopen, in de hoop dat, net als in het Oudtestamentische Jericho, de muren
zouden omvallen.187
Naast algemene bezwaren tegen hoogbouw die zou leiden tot ‘flatneurose’, ‘geluidsoverlast door resonantie’ bij windkracht zeven die door ‘de hoeken van hoge gebouwen
windstoten tot orkaankracht veroorzaken’, was het hoofdbezwaar van de actiegroep toch
een mengeling van samenlevingskritiek en antipsychiatrisch begrip voor de onaangepaste.
[De] samenleving [is] er niet op gericht dat [voor] alle mensen leefbaar te maken, we jagen naar materiële welvaart, sommigen vallen uit de boot. Soms kunnen mensen dat niet meer verdragen en laten dat in hun gedrag ook
zien. Dat kan op heel veel manieren. Sommige mensen worden gek, anderen plegen zelfmoord, sommigen streven
naar macht, weer anderen plegen strafbare feiten.188

‘Door ze in te sluiten maken we ze duidelijk, dat we inderdaad vinden dat ze er niet bijhoren’, meende deze actiegroep die vond dat het ‘niet te ver [ging] om hier een parallel te zien
met de zeer verfijnde marteltechnieken’.189 De bouw moest daarom ‘tegen elke prijs voorkomen worden’, want ‘de bouw van een super-elektronisch beveiligd opberghok’ zou ertoe
leiden dat nog meer mensen geïsoleerd raakten en vereenzaamden.190
Een eerste gesprek tussen de Amsterdamse reclasseringsambtenaren en het Planbureau
Nieuwbouw liep op niets uit, door ‘een groot wantrouwen jegens de bedoeling van het gevangeniswezen’.191 In de kritiek stond de actiegroep niet alleen. Binnen korte tijd kregen ze
naar eigen zeggen duizenden steunbetuigingen en adhesie van een bonte stoet instellingen,
waaronder veel universitaire vakgroepen, reclasseringsinstellingen, het radiopastoraat van
de ncrv, de Rode Hulp, Release, de Pompe- en de Jellinekkliniek, waardoor een divers gezelschap van actievoerders en -groepen ontstond. Vanwege de nauwe banden met het Actiecomité en door de nieuwe lijn van de Coornhertliga uit 1975 om straf in de ban te doen ten
faveure van welzijnswerk en te kiezen voor ‘kritische reclassering’, nam de Liga onder andere het argument van de marteltechnieken woordelijk over in zijn adviezen aan de Kamer.192
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De laatste hand wordt gelegd aan het exterieur van de Bijlmerbajes, het huis van bewaring zonder tralies,
10 januari 1978 ( foto: Bert Verhoeff ).

Ook Vrij Nederland, de Volkskrant en Elsevier besteedden ruime aandacht aan de argumenten
van de actiegroepen. De ‘geïsoleerde plek’, de ‘op zichzelf schadelijke invloeden van hoogbouw’ en ‘technische vervolmaaktheid van het beveiligingssysteem met gesloten tv-circuit’
zijn zorgelijk, zo meende Vrij Nederland. Elsevier vreesde, na een bezoek aan de drieduizend
cellen grote megagevangenis Fleury in Frankrijk, dat in de Bijlmerbajes gedetineerden ‘naar
hetzelfde middel om hun isolement te doorbreken zullen grijpen: de zelfmoordpoging’.193
Door de aandacht voor het protest van welzijnswerkers ontstond ruimte om de progressieve plannen voor de Bijlmerbajes van Justitie te pareren met voorstellen voor nog progressievere vormen van detentie. Deze plannen werden, net als bij protesten van actiegroepen in
de ontwikkelingssamenwerking, door de progressieve partijen in de Kamer overgenomen
om hun eigen progressiviteit te onderstrepen. Overleg met actiegroepen stond, anders dan
bij zijn ambtenaren, bij de nieuwe staatssecretaris van Justitie Jan Glastra van Loon bovendien hoog in het vaandel.194 Met zijn grote aandacht voor de basis, welzijn en inspraak was
hij een typische representant van het aangetreden kabinet-Den Uyl. Het ministerie met Mulder voorop was niet gevoelig voor de welzijnskritiek en voelde bovendien steeds zwaarder
de druk van een oplopend cellentekort. Daar was Van Loon toch ook niet ongevoelig voor,
waardoor een zwalkend beleid ontstond.
Het actiecomité Stop Huis van Bewaring kreeg tijdens de protesten onverwachts een
krachtige bondgenoot in de Amsterdamse Reclasseringsraad, die als vast adviescollege al
sinds 1969 over de bouw was geïnformeerd door Petersen van het bureau Nieuwbouw. ‘Het
“open gebouw” lijkt de mogelijkheid te geven om samen met de Directeur een flexibel beleid te realiseren. De Raad kan met het plan, zoals dit thans is toegelicht, wel verder,’ had
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de voorzitter van de Reclasseringsraad in 1971 nog verklaard.195 Maar drie jaar later zou uit
de plannen ‘een zich nog in de zestiger jaren manifesterende tendentie [spreken] om, in
een gerichte benadering jegens de van het gebruikelijke samenlevingspatroon afwijkende
groepen, naar plaats en organisatievorm te centraliseren’. Het hoofd van het Planbureau
Nieuwbouw was verbijsterd en kon zich ‘bepaald niet aan de indruk onttrekken, dat er een
sterk verband bestaat tussen de demarche van de Reclasseringsraad en het optreden van de
roerige werkers in het veld’. De actie van de reclasseringsambtenaren zou ‘met dezerzijdse
welwillendheid nog verklaard kunnen worden uit gebrek aan voldoende informatie’, maar
dat gold niet voor het nieuwe standpunt van de Reclasseringsraad Amsterdam. 196
De Reclasseringsraad meende dat inmiddels ‘essentieel afwijkende benaderingswijzen
meer en meer terrein gewonnen’ hadden voor ‘van het samenlevingspatroon afwijkende
groepen’. De raad dacht hierbij aan de thuislozen, verslaafden en psychisch labielen die een
groot gedeelte van de bevolking van het huis van bewaring uitmaakten. Hun detentie zou zo
dicht mogelijk bij het ‘oorspronkelijke leefmilieu’ moeten plaatsvinden om ‘het stigmatiserend effekt van de uitzonderingsgroep te elimineren’. Daarom pleitte de raad voor een geheel nieuwe vorm van detentie die de discussie over de bouw van de Bijlmerbajes zou gaan
beheersen: een ‘opvang- en adviescentrum’ (o&a-centrum).
Een o&a-centrum moest wel de status van huis van bewaring hebben, maar dan zonder
de stigmatisering die van zo’n instelling uitging. Dit bleek niet alleen uit de naamsverandering, ook het gebouw mocht hier geen aanleiding toe geven. Daarom moest deze kleinschalige opvang van zo’n zestig gedetineerden in de binnenstad in een bestaand gebouw zonder
tralies gehuisvest worden. Dit paste in de trend van het begin van de jaren zeventig die zich
tegen hoogbouw en cityvorming keerde, en bij de herwaardering van de binnenstad en het
stadsherstel die toen plaatsvonden.197 Een o&a-centrum moest bovendien een breekijzer
worden om tot een samenleving zonder opsluiting te komen: het ideaal was de komst van
‘bufferinstituten’ waarin ‘opvang als sociaal alternatief voor de inverzekeringstelling’ kon
worden gerealiseerd. Een locatie had de raad ook al op het oog: het door de verhuizing van
het Nederlands Kanker Instituut vrijgekomen Antoni van Leeuwenhoekhuis aan de Sarphatistraat. Wanneer het plan zou worden aanvaard, zou er één toren minder hoeven worden gebouwd, zo meende de Reclasseringsraad. Dit zou een compleet nieuw bestek, aanbesteding
en bouwvergunning betekenen. Dit uitstel was het laatste waar Justitie op zat te wachten.198
De commotie bereikte ook de Kamer, waar toen juist de Justitiebegroting van 1974 werd
behandeld, zodat de PvdA en de ppr meteen vragen konden stellen. Ineke Haas-Berger
(PvdA) vroeg zich af of staatssecretaris Jan Glastra van Loon (D66) niet beter naar de reclasseringsambtenaren kon luisteren, zodat er een gebouw zou komen dat ‘beter strookte met
de moderne ideeën’. Van Loon pareerde deze vraag door de instemming van de voorzitter
van de Reclasseringsraad uit 1971 letterlijk te citeren. Een terrein dichter bij het centrum
was bovendien niet aanwezig. Van Loon verzekerde de Kamer dat ‘als men dit terrein niet
had aanvaard, men dan ten noorden van Purmerend terecht was gekomen’.199 Als het ministerie gehoopt had dat de zaak daarmee was afgedaan, kwam het bedrogen uit. De Amsterdamse Reclasseringsraad bleef bij zijn standpunt en vond – opvallend genoeg – bij de
staatssecretaris een luisterend oor. Een o&a-centrum kwam hem na een audiëntie met de
Reclasseringsraad in februari als ‘een redelijk idee voor’.200 Opschorten wilde Van Loon de
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bouw niet, maar hij gaf de Raad wel een maand om met een uitgewerkt plan te komen; tot
31 maart 1974 kon hij het nieuwbouwplan wijzigen.
Tot overmaat van ramp voor het gevangeniswezen kwam de commissie-Van Hattum juist
op dat moment, op 26 februari 1974, met haar doelstellingennota. Weliswaar was de nota
niet voor publicatie bedoeld, maar deze kon niet anders gelezen worden dan als een afkeuring van de nieuwbouw. De commissie meende dat preventief gedetineerden ‘zo dicht mogelijk bij hun leefsfeer [moesten] blijven en dat hun bereikbaar[heid] maximaal’ moest zijn.
Vanwege hun ‘krisissituatie’ moesten ze in kleine leefeenheden worden opgevangen van
maximaal acht tot tien personen die zelf hun dagindeling bepaalden. Deze kleine leefeenheden moesten in inrichtingen van maximaal honderd gedetineerden gebouwd worden,
‘om zogenaamde massificatieverschijnselen te voorkomen’. Als ‘nb’ vroeg de commissie
zich af of detentie in ‘bestaande panden (b.v. woonhuizen, toegerust met moderne beveiligingssystemen) niet evenzeer financieel-economisch verantwoord is als de thans in voorbereiding zijnde nieuwbouw’.201
Allewijn zat met de situatie behoorlijk in zijn maag. ‘De huidige huisvesting [is] abominabel slecht’, schreef hij zijn medewerkers in een nota. ‘De plannen zijn aanbestedingsrijp,
iedere verandering zal grote vertragingen opleveren.’ Het kon zijn medewerkers niet ontgaan dat de aanbesteding ongewijzigd door moest gaan.202 Op 12 maart kwam de top van
het ministerie onder leiding van de staatssecretaris bijeen. Van Loon bleef het Opvang- en
Adviescentrum het overwegen waard vinden en vroeg zich daarom af of de Bijlmerbajes dan
niet met één toren minder gebouwd kon worden. Het gevangeniswezen had uitgerekend
dat dit slechts vijftien miljoen zou schelen op een bouwsom van 125 miljoen gulden, en dat
later alsnog bouwen een ‘veelvoud’ ging kosten. Bovendien zou ‘bij overcapaciteit altijd een
bestemming te vinden’ zijn. Allewijn stelde Van Loon de vraag die de meeste ambtenaren
moet hebben beziggehouden: ‘waarom hij den volke bekend wil maken om een toren minder te bouwen? Het offer van de 6e toren zal de emoties van de aktiegroepen niet doen bedaren.’ Bovendien was het volgens Allewijn allerminst duidelijk of de daling van het aantal gestraften wel doorzette. Secretaris-generaal Mulder vond veranderingen eveneens onnodig.
De sluitingen tijdens de herstructurering waren een ‘gok’ geweest, die hij had aangedurfd
omdat hij er toen ‘op vertrouwde dat het Nederlandse volk bij een stijgende behoefte geld
zou fourneren voor nieuwbouw’. Daar was hij nu minder zeker van. Mulder hield de aanwezigen voor dat planning sowieso lastig was, doordat de welzijnssector steeds met nieuwe
eisen kwam. Zo was de belangstelling van psychiaters om gedetineerden op te nemen in de
forensische observatieafdelingen (foba) ‘weggeëbd’, omdat ze, zo viel Allewijn Mulder bij:
‘door de bezwaren uit de welzijnssector geïmponeerd zijn en niet op insluiting ter observatie durven aan te dringen’. Al met al concludeerde Van Loon dat er onvoldoende redenen
waren om van de zesde toren af te zien, er waren immers ‘nog voldoende andere gebruiksmogelijkheden voor het flexibele gebouw’.203
Nadat de Reclasseringsraad zijn uitgewerkte plan had gepresenteerd, bleef het o&a-centrum de staatssecretaris fascineren. Ambtenaren waren hiervan minder overtuigd en maakten schampere opmerkingen in de kantlijn: de verwachte achttien bewakers zouden ‘wel
met 5 vermenigvuldigd moeten worden!’ Het Planbureau Nieuwbouw lichtte het plan van
de Reclasseringsraad door en ontmantelde het vakkundig. Er zouden minstens 61 bewakers
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nodig te zijn en daarmee was het plan te duur.204 Begin april zette Van Loon de hele situatie
op een rijtje en trok de conclusie dat de bouw moest doorgaan, al bleef hij twijfelen of die
met vijf of zes torens zou worden voltooid. Daarnaast vond hij dat er ook een Opvang- en
Adviescentrum moest komen: en wel in de Bijlmerbajes.205 Allewijn, die door Van Loon om
advies was gevraagd, haastte zich om te melden dat hij niet tegen een o&a-centrum was,
maar zo’n centrum zou in exploitatie en beveiliging erg duur zijn: daarom waren tijdens
de herstructurering de kleine gevangenissen juist gesloten. Bovendien, zo stelde Allewijn,
‘zal de sfeer van het Centrum precies hetzelfde zijn als in een normaal H.v.B. en dus ook het
stigma’. ‘U ziet, dat de strekking van Uw zienswijze ook de mijne is.’ Bleef wel de vraag ‘of
de Reclasseringsraad gelukkig zal zijn met deze andere versie’.206
Om deze nieuwe versie acceptabel te maken greep Mulder in door het proces ogenschijnlijk alleen maar complexer te maken: hij drong aan op meer advies. Er moest duidelijkheid
komen over de beschikbaarheid van de beoogde locatie en een berekening van de benodigde formatie worden gemaakt. Beide zaken zouden negatief uitvallen, zo wist het ministerie
al door eigen inventarisaties. Maar eerst, zo meende Mulder, zou de Amsterdamse rechtbank en het Openbaar Ministerie om advies moeten worden gevraagd, omdat de ‘president van het gerechtshof er op rekent dat u geen beslissingen zult nemen vóórdat hij heeft
kunnen adviseren’. Pas als dat advies binnen was, kon de staatssecretaris dan weer met
de Reclasseringsraad overleggen.207 Mulder wist echter dat de Amsterdamse magistratuur
niets voelde voor een o&a-centrum. De voorzitter van de Amsterdamse strafkamer B. van
der Waerden had in een amicebriefje Mulder al geschreven: ‘De door de actiegroepen naar
voren gebrachte alternatieven zijn ondeugdelijk’ en deden ‘niets af aan de urgentie van de
nieuwbouw volgens het bestaande plan’.208
Tegen het advies van zijn secretaris-generaal in zette Van Loon het overleg met de Reclasseringsraad voort en vond daar, zoals Allewijn al verwacht had, weinig begrip voor zijn plan
om het o&a-centrum in de Bijlmerbajes te vestigen. De voorzitter, hoogleraar forensische
psychiatrie N.W. de Smit, bleef van mening dat er een opvangcentrum in het centrum van
Amsterdam moest komen. ‘Het zelfstandige Centrum zal als een breekijzer moeten fungeren’ om een nieuwe manier van opvang en de komst van de ‘bufferinstituten’ te realiseren.
Allewijn was niet onder de indruk van de argumentatie, maar stelde als compromis voor om
als experiment in het huis van bewaring i aan de Weteringschans een Opvang- en Adviescentrum te starten. Dat leek toegeven, maar Allewijn wist heel goed dat de gemeente hier nooit
akkoord mee zou gaan, omdat er een boetebeding op het niet tijdig opleveren van het perceel
zat.209
Het door Mulder gewenste gesprek met de rechterlijke macht en burgemeester Ivo Samkalden vond plaats op 13 mei 1974, twee weken na Allewijns toezegging. Zoals Mulder en Allewijn verwacht moeten hebben hield Mulders’ oude vriend Samkalden vast aan de ontruiming
van het huis van bewaring i in 1975.210 De door de ambtenaren verwachte steun van de rechterlijke macht bleef evenmin uit: de Amsterdamse hoofdofficier J.F. Hartsuiker en de president
van de rechtbank W.J. Borgerhof Mulder waren het met de burgemeester eens. Een o&a-centrum was een onverantwoorde gok die alleen maar ‘teleurstellend’ kon aflopen.211
Na dit negatieve advies concludeerde Van Loon de volgende dag dat, ‘nu de mogelijkheden voor stichting van een zelfstandig centrum niet aanwezig zijn’, de Bijlmerbajes on-
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gewijzigd moest worden gebouwd.212 Daaraan veranderde zelfs de actieweek die het actiecomité in november 1974 tegen de ‘torens van Babel’ organiseerde, aanvankelijk niets.
Het kort geding waarmee een nieuwe actiegroep ‘Laten we Welzijn’ alsnog de bouw wilde
tegenhouden, werd al snel niet-ontvankelijk verklaard. De eveneens in de actieweek opgerichte Werkgroep Opblazen Bijlmerbajes (wobb) wilde door ‘de fundamenten van de
Bijlmer Bajes (…) letterlijk en figuurlijk op te blazen’ waarschuwen voor ‘een nieuw soort
fascisme dat in onze maatschappij zijn intrede doet’. De groep had slechts twee leden en
stierf na een ‘ludiek’ geologisch onderzoek een snelle dood.213
Toch bleef Van Loon twijfelen. Een week voor de begrotingsbehandeling beloofde hij
voor de vpro-radio om de alternatieven van de verschillende actiecomités toch nog eens te
bekijken. Prompt kwam het Actiecomité weer op audiëntie, met in zijn kielzog de Jellinekkliniek, die een warm pleidooi hield voor het niet-bouwen van de vrouwentoren omdat dit
zou leiden tot isolatie van de Nederlandse vrouwelijke gevangenenbevolking op één plek;
ook zij dienden in een o&a-centrum te worden opgevangen. De Jellinek-delegatie was verheugd dat deze bij Van Loon ‘niet alleen een open oor vindt, maar dat initiatieven van onze
of andere zijde door U worden aangemoedigd’. 214
Zo ontstond bijna een herhaling van het jaar daarvoor. Zelfs Van Hattum kwam weer
met een rapport, een interimrapport dat nu ook openbaar was. In het interimrapport over
de huisvesting betoogde de commissie dat een huis van bewaring met het oog op het welzijn maximaal honderd cellen zou moeten hebben om de ‘massificatieverschijnselen te
voorkomen’.215 Ook de Kamer bleef overtuigd van de bezwaren tegen de Bijlmerbajes. De
vele brieven van welzijnswerkers waren ‘indrukwekkend’, zo meenden Erik Jurgens (ppr),
Aad Kosto (PvdA) en Sef Imkamp (D66). De PvdA meende dat ‘de plaats verkeerd, de omvang te groot, indeling en inrichting niet juist’ waren en bepleitte daarom een o&a-centrum. Een aparte vrouwengevangenis zou ‘in strijd [zijn] met de nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen’.216 Van Loon verhoogde de verwarring tijdens het debat door te verklaren:
‘Vanwege de intussen veranderde en nog steeds veranderende inzichten van de laatste jaren en weken, waaraan de publieke discussies zeker een bijdrage hebben geleverd, vormen
de bouwplannen opnieuw een onderwerp van ernstig onderzoek.’217 De progressieve partijen onder leiding van Jurgens zagen hun kans schoon en dienden een motie in om het criterium van maximaal honderd cellen uit het interimrapport van Van Hattum en de ideeën
van de Jellinek-kliniek mee te nemen in de planning van de bouw.218 Bij de stemming over
de moties had de staatssecretaris zich herpakt. Hij ontraadde ze, hij had bij nader inzien
toch ’geen nieuwe mogelijkheden ontdekt’, en nadenken over alternatieve bouwplannen
was ‘zinloos’. Desondanks namen de progressieve partijen, gesteund door vvd en cpn,
de motie aan.219 Vrij Nederland, dat doorgaans veel begrip had voor de standpunten van de
staatssecretaris, noemde hem nu ‘een aarzelaar’ die in de Kamer ‘zwak verweer’ had gevoerd.220
Van Loon begon na het Kamerdebat een nota te schrijven waarin het o&a-centrum toch
weer voorkwam en opende hierover bovendien gesprekken met de Rijksgebouwendienst
en de directie Gevangeniswezen. Mulder greep in en amendeerde de nota. Naast een opsomming van alle tegenargumenten hield hij de staatssecretaris voor dat een wijziging van
het bestemmingsplan alleen al twee à drie jaar zou kosten, terwijl ‘het functioneren’ van
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Opland, ‘Justitie en grondpolitiek: Portier van Agt: “… Zo kunnen we vierhonderd man per dure vierkante meter opbergen”’. Cartoon over de constante discussie over de bouw van de Bijlmerbajes, 4 februari 1975.

zo’n centrum hem ‘nog geheel onduidelijk’ was, waardoor over een nieuw eisenprogramma ‘geen zinnig woord [te] zeggen’ viel. 221 Verder uitstel of aanpassing was voor Mulder
onbespreekbaar. Inmiddels was immers al duidelijk dat de bouw van de Bijlmerbajes zo
vertraagd was dat opening in september 1975 onmogelijk was geworden. De huizen van
bewaring in Amsterdam zouden daarom langer open moeten blijven, wat door het boetebeding van de gemeente jaarlijks zo’n 1,2 miljoen gulden zou kosten. Naar verwachting zou
de Bijlmerbajes niet eerder dan maart 1977 kunnen worden opgeleverd. En dat was niets te
vroeg, want de pas uitgekomen cbs-cijfers over 1974 lieten zien dat de lengte van opgelegde
straffen twintig procent hoger was geworden en dat het aantal gemeenschaps- en vluchtgevaarlijke gedetineerden snel toenam.222 Zo overtuigde Mulder op 10 april 1975 Van Loon er
uiteindelijk van dat met de bouw ‘onverminderd [moest] worden doorgegaan’ en dat discussies over een o&a-centrum pas ná oplevering van de nieuwbouw zouden kunnen plaatsvinden.223 Daarmee was de onveranderde bouw van de Bijlmerbajes voor de derde keer in
twee jaar herbevestigd en ditmaal definitief.
Hiermee was de kou allerminst uit de lucht. Tussen de staatssecretaris en de ambtenaren boterde het duidelijk steeds minder, Mulder en Van Loon leken nog slechts per nota te
communiceren. Van Loons luisterend oor voor ‘verstandige particuliere initiatieven’ zorgde
steeds voor heroverwegingen en vertragingen en maakten het beleid kwetsbaar voor actie-
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groepen. De spanningen die zich al vanaf eind 1974 opstapelden, zouden in mei 1975 in één
klap in de openbaarheid komen, toen ‘de gevangene’ Van Loon plotseling ‘wegliep’ uit de
‘magische, ambtelijke cirkel’.224

Oplopende vonnissen
Een gevolg van de herstructurering van 1972 was dat de uitvoering van vonnissen voortaan centraal zou worden bijgehouden. Niet de parketten, maar het Penitentiair Selectie
Centrum (psc) zou voortaan de gestraften oproepen en plaatsen. Door deze centralisatie
kwam nu aan het licht dat er nog een groot aantal niet uitgezeten straffen bij de parketten
lag. Dit kreeg ook steeds meer media-aandacht. De Kamer begon vragen te stellen over de
achterstand, maar aantallen had Justitie bij de beantwoording daarvan niet genoemd.225 Na
een stafbespreking in mei 1974 onder leiding van Van Agt werd, op ‘uitdrukkelijk verzoek’
van staatssecretaris Glastra van Loon, besloten dat niet langer de loco-secretaris-generaal
Hoogenraad, maar secretaris-generaal Mulder de leiding kreeg bij het oplossen van de
‘knelpunten bij het gevangeniswezen’. Van Loon voelde zich door Hoogenraad niet serieus
genomen: ‘Als ik hem moest geloven, was er geen vuiltje aan de lucht.’226 Van Loon stuurde
daarom de observaties van zijn werkbezoeken direct naar Mulder en later ook aan Van Agt.
Als eerste moest in de vergadering van procureurs-generaal, waarvan Mulder de voorzitter was, overeenstemming worden bereikt over het oplossen van het oplopende aantal
lopende vonnissen en de toenemende ontvluchtingen.227 Grote zorgen leek de directie Gevangeniswezen zich nog niet te maken, al raakte ze wel langzamerhand in een spagaat. ‘Op
grond van zijn opdracht’ moest het gevangeniswezen uitbraken proberen te voorkomen.
‘Een beleid voornamelijk gericht op beveiliging’ zou echter door ‘aanzienlijke kringen van
de bevolking’, de media en de bewakers ‘uitdrukkelijk worden verworpen’. Daarom koos de
directie voor ‘juist een “vrijer” regiem [dat] de vluchtgevaarlijkheid kan doen afnemen (…)
De conclusie moet zijn, dat een gevangeniswezen met een resocialiseringsopdracht juist
door dat feit extra nadruk op het psychologische aspect van de beveiliging moet leggen.’228
Deze optimistische benadering werd voortgezet in de nota voor de procureurs-generaal. De
beveiliging moest echter wel verbeterd worden, omdat het aantal ontvluchtingen ‘vrij groot
geworden’ was: 242 in 1972 tegen 272 in 1973. 229 Dat kwam door de staat van de gebouwen,
maar ook doordat de opleiding van gevangenisbewaarders te veel gericht was op ‘de bejegenende taak, de omgang met gedetineerden’. ‘Zelfverdediging’ zou daarom weer meer aandacht moeten krijgen. Vooral de verhouding tussen stafleden en bewaarders moest veranderen: ‘het komt voor dat zij zich negatief opstellen tegenover de beveiligende taak van de
bewaarders’.230
Daarmee was de achterstand nog niet weggewerkt. Uit een inventarisatie bleek dat er
zo’n 3900 opgelegde, maar nog niet uitgevoerde gevangenisstraffen waren, de zogeheten
lopende vonnissen, waarvan 3200 volwassenen. De overgrote meerderheid van de meerderjarige gevonnisten (2300) betrof veroordelingen tot 14 dagen voor zaken als rijden onder invloed. De plotselinge toename was zorgelijk, maar de directie Gevangeniswezen dacht deze
wel weg te kunnen werken door de gevangenis Oostereiland in Hoorn weer in gebruik te
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stellen en door Bankenbosch in Veenhuizen alleen nog maar voor kort gestraften te gebruiken. Volgens de berekeningen zou zo de achterstand van vonnissen met een straf tot vier
maanden binnen een jaar zijn weggewerkt. 231
Het optimisme van het gevangeniswezen doet wat merkwaardig aan. Wie naar de berekening kijkt, ziet dat het inlopen van de achterstand enkel was gebaseerd op volwassenen
die zichzelf meldden aan de gevangenispoort, zo’n 45%. De meerderheid meldde zich niet
en deze 1760 vonnissen werden daarom niet uitgevoerd. Deze ‘voorraad’ bleef dus gewoon
bestaan en kon alleen maar groeien. Als de niet-melders massaal tot inkeer zouden komen,
was daar geen celruimte voor: zelfs na indienststelling van Hoorn zou de reservecapaciteit
één cel bedragen. Bovendien bleek dat in 1973 het aantal opgelegde gevangenisstraffen van
vier maanden en meer ‘vrij plotseling’ gestegen was. 232 Als die trend doorzette, zou het aantal lopende vonnissen nog sneller stijgen. En dat gebeurde dan ook. Twee maanden later, in
augustus 1974, moest Van Agt de Kamer na vragen van Hein Roethof (PvdA) melden dat dit
aantal al was opgelopen tot zo’n vierduizend.233
Het aantal lopende vonnissen was niet het enige probleem; het personeel dreigde het
bijltje er acuut bij neer te gooien. Net terug van vakantie werd Glastra van Loon in augustus
1974 geconfronteerd met een dreigende staking. Allewijn wist in een emotioneel marathonoverleg met de vakbonden de staking nog maar juist te voorkomen. Het werd duidelijk dat
de onvrede en tekorten onder de bewaarders groot waren. Door ziekte, verlof en opleiding
was de gemiddelde bewaker inmiddels een kwart van de tijd (24,2%) afwezig. De nieuwe
regimes hadden aldus de bonden tot ‘chaotische situaties’, ‘spanningen’ en ‘grote weerzin
tegen de werkzaamheden’ geleid.234 ‘De gedetineerde voelt zich ijzersterk’, zo meende de
Algemene Centrale van Overheidspersoneel. Het personeel wilde best hard ingrijpen, ware
het niet dat gedetineerden ‘qua rechtspositie boven alles uitsteken. Bij conflicten komt
het voor dat een gedetineerde zegt: “Als de heer Allewijn komt zal ik wel eens met hem
praten.”’ Allewijn begreep de klachten: ‘Ook tegenover hem reageert het personeel soms
zeer agressief ’. Maar ze moesten wel begrijpen ‘dat de klok niet kan worden teruggedraaid.
Het strenge regiem van vroeger wordt niet meer geaccepteerd door de maatschappij en dus
ook niet door het personeel.’ Een verzoek om onderzoek hield hij af, dat was er al genoeg,
meende hij, onder verwijzing naar de commissies Woltman en Van Hattum: ‘Het leidt tot
niets’.235
‘Het contact met de vakbondsvertegenwoordigers is goed, ook al zijn de discussies heftig’, schreef Allewijn na afloop van de vergadering aan Mulder. Zolang de ‘emoties getemperd worden’ kon hij harde acties wel voorkomen. Maar dan moest nu ook snel worden
ingegrepen; Allewijn zag ‘stoornissen (…) die het inrichtingsleven dusdanig aantasten,
dat het uiterst moeilijk is een stabiele situatie te verkrijgen’. Naast het ziekteverzuim, de
onduidelijkheid van de regimes en de beveiliging was in alle overleggen en nota’s sinds de
afkondiging van de herstructurering onderbelicht gebleven dat sinds 1970 de werkweek
was verkort van 48 tot 41,5 of zelfs veertig uren. Alleen hierdoor had het gevangeniswezen
al 425 extra bewakers nodig. Allewijn gaf toe dat zijn directie ‘met de werving achter de ontwikkelingen aanholde’ en er ‘veel onervaren en nog niet opgeleid personeel in de inrichtingen [werd] gepompt’. Door alle incidenten was het ‘bijzonder moeilijk om voldoende
aandacht te besteden aan de opvang van de kwalijke gevolgen van te veel verandering in een
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kort tijdsbestek’.236 Het was de openhartigste nota die Allewijn als directeur Gevangeniswezen schreef, wat ingegeven leek doordat hij kort daarna vertrok naar de nieuwe directie
Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Na een werkbezoek aan Veenhuizen begon vanaf de zomer van 1974 Glastra van
Loon zich steeds meer voor de problemen van het gevangeniswezen te interesseren. In
Veenhuizen was Van Loon ‘van de ene verbazing in de andere’ gevallen. De beveiliging, ook
voor het personeel, was slecht. ‘De mensen die hier blijven zitten (…), zitten hier vrijwillig’,
merkte een bewaker op.237 Het bezoek sterkte hem verder in zijn overtuiging dat je voor beleid naar de basis moest gaan en met klachten naar de hoogste baas. Terug op het departement schreef Van Loon een nota aan Mulder waarin hij de situatie ‘kwetsbaar’ noemde.
Naast de beveiliging zag hij dat beleidsveranderingen door de inrichtingen in een ‘(te) snel
tempo’ moesten worden verwerkt terwijl het personeel inspraak wilde, maar niet kreeg.238
Een reactie kreeg Van Loon niet, waarop hij in oktober 1974 een nieuwe nota schreef, ditmaal voor Van Agt. Het was het begin van een stroom nota’s tussen Mulder en Van Loon die
steeds feller van toon werd en tot oudejaarsdag 1974 aanhield. Wat de stemming er niet beter op maakte, was dat Van Loons eerste nota door Mulder voorzien van de opdracht ‘opbergen tot sept’, in een ‘verkeerde map’ was opgeborgen.239 Na de tweede nota meldde Mulder
dat de problematiek ook zijn aandacht had, en dat hij ‘wekelijkse telefonische noodkreten’
van het parket uit Amsterdam kreeg dat de preventief gedetineerden zelfs niet meer op politiebureaus kwijt kon. Een nieuwe reorganisatie durfde de directie Gevangeniswezen echter
niet aan, omdat ‘de ambtenaren reeds zodanig belast zijn, dat de met reorganisatie gepaard
gaande onrust te veel zou zijn’.240
Glastra van Loon meende dat de houding van de bewaarders inmiddels grensde aan
‘ambtelijke ongehoorzaamheid’. Daarom was er sprake van een ‘noodsituatie’. De oorzaak van de noodsituatie was dat alle hervormingen zich hadden geconcentreerd op de gedetineerde. De humanisering en de komst van gedragsdeskundigen hadden geleid tot een
omwenteling die de bewaarders met grote onzekerheid had opgezadeld. De bewaarders
vonden steeds vaker een front van gedetineerden en begripvolle maatschappelijk werkers
tegenover zich en voelden zich in de hoek gedrukt. Kant en klare oplossingen had Van Loon
echter niet, anders dan opvulling van de vacatures en betere training, maar dat zou jaren in
beslag nemen.241 Op 30 december 1974 herhaalde Glastra van Loon zijn klachten over het
gevangeniswezen om af te sluiten met een ernstige klacht:
Eén vraag zal nog aan de orde moeten komen, nl. hoe het mogelijk is geweest dat de problemen van het gevangeniswezen zich zolang hebben kunnen verergeren zonder dat hun ernst in volle omvang aan de leiding van het
departement bekend was. Daarbij zullen algemene organisatorische kwesties aan de orde moeten komen.242

De ruzie aan de top bracht een oplossing zeker niet dichterbij, al dacht iedereen koortsachtig verder. Wat hierbij niet hielp was dat het ministerie voor de (ver)bouw van vier huizen van
bewaring wachtte op het eindoordeel van de commissie-Van Hattum over de functie van het
huis van bewaring. Het leidde tot de verzuchting van Van Agt: ‘Er is toch een wettelijke regeling’.243 Hoe hoog de nood was, bleek uit de onorthodoxe maatregelen die overwogen werden. De directie Gevangeniswezen wilde bouwbarakken en een leegstaande politieschool
bij Assen inzetten als tijdelijke cellen, terwijl marechaussees en politieagenten in oplei-
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ding als bewakers konden worden ingezet. Maar om te bepalen hoeveel bewakers en ruimte er eigenlijk nodig was, moest eerst ‘op zeer korte termijn’ uitgezocht worden hoe groot
de achterstand in de lopende vonnissen nu precies was. Mulder stelde daarom een ‘werkgroepje’ in dat op de parketten moest onderzoeken hoeveel vonnissen daar nog lagen.244
Terwijl de ambtenaren naarstig op zoek waren naar nieuwe bewakers, gebouwen en
de juiste aantallen lopende vonnissen, zette de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling
in februari 1975 een ‘frontale aanval’ in.245 ‘De bezem moet nodig door de stal,’ meenden
de confessionele partijen en de vvd in de woorden van Aart Geurtsen (vvd). Zij waren
van mening dat het gevangeniswezen niet langer ‘als experimentele proeftuinen voor beoefenaars van gedragswetenschappen’ mocht dienen.246 Leefregels moesten gehandhaafd
worden zodat ‘de orde en de tucht’ verzekerd waren. Ze waren in de woorden van Willem
Scholten (chu) ‘voor een humaan gevangeniswezen, [maar] zonder uitwassen als loempia’s op bestelling’.247
Hiertegenover stond het betoog van de progressieve partijen, die onder leiding van Kosto juist pleitten voor meer welzijnswerkers en gedragstherapeuten, meer differentiatie en
decentralisatie. De bewaker had, aldus Kosto, een nieuwe rol als ‘groepsleider in het kader
van een meer humanitaire bejegening’. En alhoewel die rol lastig was, moest op die weg
worden doorgegaan. ‘Het planmatig werken aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij’ moest het hoofddoel zijn van het gevangeniswezen, meenden de progressieven.248
Hierbij ontging de progressieve partijen geen incident. Nadat het huis van bewaring in Groningen na de tweede opstand van 1974 door brand onbewoonbaar was geworden en de opstandelingen als noodmaatregel werden overgeplaatst naar Veenhuizen, stelden Roethof,
Haas-Berger (PvdA), Jurgens (ppr) en Bram van der Lek (psp) meteen Kamervragen, waarbij zij de tijdelijke huisvesting in verband brachten met foltering. ‘Concentratiekampmethoden’ aldus Roethof, terwijl Van der Lek meende dat de bewaarders ‘op eigen houtje represaille-achtige terreur’ uitoefenden, ‘een ontzettend griezelige zaak’. De ambtenaren waren
verbolgen en voelden zich ‘flink in onze kuiven gepikt’.249 Onderzoek bracht geen enkele onregelmatigheid aan het licht, en het moest Van Loon daarom van het hart dat het wantrouwen
van de vragenstellers hem ‘met zorg’ vervulde.250 Bovendien kwam door al deze incidenten
de toch al overbezette directie Gevangeniswezen niet meer toe aan beleidsontwikkeling.251
Door de volledig tegenstrijdige opvattingen kon de Kamer geen gemeenschappelijk
front vormen en kwam ze niet verder dan de bewindslieden van Justitie tot grotere spoed
te manen om met oplossingen te komen voor de problemen in het gevangeniswezen. Getergd door Geurtsens verwijten over ‘slap gedoe’ en de bezem die door de stal moest, zegde
Glastra van Loon een nota toe waarin hij zou uiteenzetten hoe de problemen zouden worden opgelost.252
Dankzij het ingestelde werkgroepje kon Van Loon op 21 april 1975 naar aanleiding van
vragen van het Eerste Kamerlid Freek Piket (chu) de Kamer melden dat bij het PSC 4584
vonnissen aanwezig waren. Bij de parketten lagen nog eens 2813 vonnissen en er stonden
1077 mensen ‘gesignaleerd’ op de lijst van aan te houden personen. De beantwoording was
nogal omslachtig geschreven, waardoor het de Kamer aanvankelijk ontging dat de getallen
moesten worden opgeteld en er dus 8474 lopende vonnissen waren. De achterstand was
binnen een jaar verdubbeld.253
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Het rapport van de werkgroep was voor Van Loon ‘wel een erg grote druppel die de emmer deed overlopen’. Hij zag alleen nog collectieve gratie als uitweg. Van Agt reageerde
‘onbewogen’ op het voorstel van deze drastische oplossing en stemde er mee in. Van Loon
wilde daarnaast voorkomen dat in de toekomst nieuwe gratierondes moesten worden afgekondigd. Daarmee waren Mulder en Van Agt het roerend eens, Van Agt stelde zelfs voor om
het gratiebesluit mede te ondertekenen. Daarnaast eiste Glastra van Loon een ‘onverbloemde presentatie over alle cijfers’ en ‘alle feiten die tot de huidige toestand hadden geleid’. Het
geplande overleg over deze ‘onverbloemde presentatie’ tussen Van Loon, Mulder en Van Agt
ging niet door, omdat Van Agt naar Suriname vertrok en aansluitend de koningin vergezelde op haar staatsbezoek aan Roemenië.254
Wel stuurde Van Agt nog voor zijn vertrek een, waarschijnlijk zelfgeschreven, Memorie
van Antwoord over de wijziging van de Beginselenwet Gevangeniswezen over de rechtspositie van gedetineerden naar de Kamer.255 Hierin constateerde hij subtiel dat er de
afgelopen twee jaar wellicht te veel vanuit de gedetineerde was geredeneerd.
De herstructurering en de voortdurend evoluerende opvattingen over de bejegening van de gedetineerden, alsmede
de omstandigheid dat een belangrijk aantal van hen zich veeleisend gedraagt, hebben zware eisen gesteld aan het
aanpassings- en incasseringsvermogen van het personeel. De aandacht die in de strafrechtswetenschap en praktijk
aan de positie van de gedetineerden werd gegeven, werd soms als eenzijdig en weinig evenwichtig ervaren.256

Hierdoor lag het ziekteverzuim onder bewakers fors hoger dan bij andere overheidsdiensten: 10,45%, tegen zes procent bij de Rijkspolitie en een landelijk gemiddelde van 8,3%.257
Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de welzijnsbenadering niet alleen ten koste ging
van de efficiency, maar ook te veel was doorgeschoten in het voordeel van de veroordeelde.
Deze opvatting vond steun in de Kamer bij de confessionele partijen en de vvd, zoals de minister uit de begrotingsbehandeling wist.

Glastra van Loon hangt de vuile was buiten
De overstap van naar de basis luisterende en in welzijn geïnteresseerde politici naar bestuurders kwam bij Justitie tamelijk onverwacht. Glastra van Loon werd daarvan de verpersoonlijking. Dat was deels een direct resultaat van het snel stijgende cellentekort. Maar
daarnaast ook vooral van de sluimerende onenigheid tussen de staatssecretaris en zijn
ambtenaren. Deze onenigheid kwam deels voort uit veranderende opvattingen over het
beleid waarin Van Loon voor welzijn en de basis koos, maar evengoed doordat de organisatiestructuur en het management verouderd waren. Anders dan bij het moderne divisiestructuurbedrijfsmodel of de dg-organisatiemodellen probeerde Justitie nog vanuit de
departementale top het beleidsproces tot in de gevangenis te regelen. Van Loon zou dit conflict onverwacht openbaar maken.
De onverwachte oplossing van gratie was binnen een week door de ministerraad geloodst en van de handtekening van de koningin voorzien. Besloten werd dat van nog niet
uitgevoerde vrijheidsstraffen maximaal veertien dagen konden worden afgekocht voor
25 gulden per dag. Glastra van Loon besloot in samenspraak met zijn ambtenaren om de
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pers zo volledig mogelijk in te lichten voordat er geruchten op gang zouden komen. Daarom werd de persconferentie van 13 mei zo gepland dat de avondbladen en het nos Journaal
geen tijd meer hadden om een vluchtig en mogelijk onvolledig bericht door te geven.258
Gratiëring was ‘een paardemiddel’, zo gaf Van Loon op de perspresentatie toe. ‘De rechterlijke macht zal het niet leuk vinden (…) Het is dan ook de eerste keer in de geschiedenis dat
zoiets gebeurt. Het moet ook de laatste zijn.’259
Gratie lag gevoelig, zoals Van Agt en Glastra van Loon al eerder hadden gemerkt toen
ze overwogen om de volkstellingsweigeraars en de dienstplichtige groetweigeraars te gratiëren.260 Het besluit kreeg inderdaad kritiek, vooral uit confessionele hoek.261 De kritiek
op het ‘kolderieke wanbesluit’ was niet mals, maar toch was de overheersende opvatting
in de pers dat Van Loon geconfronteerd was met een ‘failliet’ en ‘falend beleid’ en dat alle
alternatieven en bezwaren uitstel betekenden: ‘Er gebeurt nu tenminste iets. En daarover
kan men redelijk verheugd zijn.’262
Verheugen deed het nieuws echter allerminst. Van Loon had op aandringen van de D66persvoorlichting namelijk de primeur van het nieuws toegezegd aan bepaalde media. In
die interviews ging hij echter niet zozeer in op het gratiebesluit, maar vooral op de fouten
van anderen, uitmondend in een aanval op Albert Mulder. ‘Ik knap de vuile was op van anderen,’ vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. ‘Dit alles is het gevolg van het complete falen
van het beleid in 1972. Toen was men aan het herstructureren. Daar is te lichtvaardig over
geoordeeld (…). Het is krankzinnig dat zoiets gebeuren kan.’263 In een berucht geworden
interview met Vrij Nederland herhaalde hij zijn kritiek op de herstructurering, maar leverde hij bovenal weer forse kritiek op zijn departement. ‘Ik moet voortdurend achter nota’s
aanlopen’ en op vragen ‘kreeg ik gewoon geen antwoord’. Als bron van de te late en achtergehouden informatie zag hij de piramidale opbouw van het departement. ‘Ik ben het
fundamenteel oneens met Mulder over de manier waarop je een organisatie moet opbouwen. (…) Ik wil ronduit bekennen dat dat het probleem is waar ik het meest van wakker lig.’
De problemen van de organisatie zaten Van Loon dus hoger dan de lopende vonnissen of
het gratieverzoek. En hij was niet de enige, vertrouwde hij Vrij Nederland toe: ‘Dat is, naar
mijn indruk, ook de reden dat Allewijn – de directeur van de afdeling Gevangeniswezen – is
weggegaan. Hij was gedesillusioneerd.’264
Onvoorbereid was het ministerie niet. Al op de dag van de persconferentie had voorlichter Van Leeuwen de secretaris-generaal ingelicht over de kritiek in Vrij Nederland. Mulder
pakte meteen de telefoon om Glastra van Loon thuis te bellen:
ß:DWLVGDWYRRUĉDXZHNXOZDDURPGRHMHGDWKHELNMHLHWVPLVGDDQ"àß+HWLVQLHWWHJHQMRXSHUVRRQOLMNJHULFKWà
zei hij. Ik antwoordde: ‘Nu moet je me niets wijsmaken. Als jij allerlei dingen zegt over de secretaris-generaal, dan
is dat hetzelfde als wanneer ik iets zeg over de dominee in Dwingeloo. Dan weet ook iedereen over wie ik het heb.
En dat is natuurlijk persoonlijk.’ ‘Ja, maar het is zo niet bedoeld.’ Ik zei: ‘Dat kan wel zijn, maar ik vind het een
rotstreek.’ Het was dus geen aardig gesprek meer.265

‘Enigszins wit om de neus van de schrik over de heibel’ haalde Van Loon een dag later Van
Agt van het vliegtuig uit Roemenië. Terwijl ze ‘wat vierkantjes liepen op het parkeerterrein’,
praatte Van Loon Van Agt bij.266 Wellicht had hij hiermee nog kunnen wegkomen, als de dag
daarop niet nóg een interview zou verschijnen. Van Loon had zich ook nog laten intervie-
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wen door Het Parool. ‘Mulder’, zo had hij daar verteld, had ‘de werkelijke macht in handen’
en dat was ‘gevaarlijk’. Door deze ferme uitspraken viel de rest van zijn analyse niet op: ‘De
afkoping van korte vrijheidsstraffen in de lopende vonnissen is geheel terug te voeren op
het feit, dat er niet met cijfers werd gewerkt.’ Hoe dat kon gebeuren, kon Glastra van Loon
wel verklaren: ‘De top van het departement bestaat vrijwel alleen uit juristen. Dat verklaart
misschien gedeeltelijk het feit, dat het departement niet met zijn tijd is meegegaan.’ Daarom pleitte hij voor een gespreidere top, en voor de invoer van ‘een eigen politiek secretaris
of adviseur’.267
Nadat Van Loon de minister had afgehaald, was hij terug naar huis gegaan. Na het weekend verwachtte hij een ‘gesprek’, maar het werd een ‘mededeling’: Van Agt zegde zijn vertrouwen in zijn staatsecretaris op.268 ‘Als ik twee paradijselijke jaren met Glastra van Loon
gehad had, zou ik misschien niet zo vierkant gereageerd hebben. Maar ik was Van Loon liever kwijt dan Mulder,’ oordeelde Van Agt. Deze opvatting deelde hij aanvankelijk bewust
niet mee aan Den Uyl, die op dat moment in Suriname zat. Hij was bang dat de premier hem
net zo lang zou bewerken tot hij zijn beslissing zou herroepen. ‘Ik dacht: hoe verder ik die
zaak vastleg voordat hij terugkomt uit Suriname, hoe groter de kans dat hij denkt: dat krijg
ik zelfs niet meer voor elkaar.’269 Van Loon leek er desondanks toch nog vanuit te gaan dat
hij kon aanblijven. Hij stelde zelfs een circulaire op voor Mulder en de directie Gevangeniswezen waarin hij meedeelde dat hij maatschappelijke organisaties zou blijven ontvangen en dat dit niet betekende dat hij ‘bepaalde personen desavoueer[de]’.270 Van Agt en Van
Loon spraken hierna niet meer met elkaar: ‘Wanneer de bliksem in een huis is ingeslagen
en het huis is daardoor afgebrand, kan een gesprek over de oorzaken van die blikseminslag

Cartoon van Ru de Vries. Glastra van Loon hangt de vuile was van Justitie buiten. De Tijd, 30 mei 1975.
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belangwekkend zijn, maar het huis wordt daardoor niet herbouwd,’ zo lichtte Van Agt dit
zwijgen later toe. Het vertrouwen was op, er viel niets meer te zeggen.271
Wat Van Agt restte was het Kamerdebat. Dat kreeg een extra lading doordat Den Uyl Van
Loons afscheidsbrief had doorgestuurd naar de Kamer. In de brief stelde Van Loon dat hij
had kunnen aanblijven als hij op ‘onterende en dus onaanvaardbare voorwaarden’ van Van
Agt was ingegaan.272 Met name de PvdA hakte stevig op Van Agt in.273 De liefde tussen Van
Agt en de PvdA was na debatten over de Drie van Breda (1972), de vervolging van groetplichtweigeraars (1973) en de abortuskliniek Bloemenhove (1974) toch al flink bekoeld.
Vooral Wiegel steunde Van Agt, al liet hij niet na flink te stoken in de verhoudingen in het
kabinet. Met de PvdA zou het daarna nooit meer goed komen. Van Agt: ‘De heer Roethof
(…) is als de nachtvorst in het voorjaar die schade doet aan de bloemen van politieke genegenheid die bloeien in mijn tuin.’ PvdA-fractievoorzitter Ed van Thijn had ‘daarover nadien nog geen verkwikkende zon doen schijnen. Het is dor in mijn hof, maar ik blijf wel
tuinieren.’274
Van Agt kreeg veel steun op zijn ministerie. Zijn voorgangers hadden een open brief gestuurd, waarin ze verklaarden altijd goed met Mulder te hebben samengewerkt.275 Ook de
beleidsambtenaren waren blij dat Van Loon vertrok.276 Maar dit betekende niet dat de organisatie onveranderd bleef. Zoals Van Loon bepleit had, kwam er meer aandacht voor het
management van het departement. Leo Oranje werd als loco-secretaris-generaal aangesteld
om zich als rechterhand van Mulder volledig op het management van het ministerie te richten. Alhoewel dit paste in de klacht van Van Loon, moest er volgens Van Agt toch geen verband worden gelegd met die klachten.277 Inderdaad was al twee maanden voor het vertrek
van de staatssecretaris een werkgroep ingesteld die moest onderzoeken hoe de communicatie, procedures en delegatie van taken in het gevangeniswezen konden worden verbeterd.
Op 2 juli 1975 deelde Mulder de directie Gevangeniswezen mee dat de twee sectoren (I: staf,
beleid en regiem; ii: personeel, beveiliging, gebouwen en materieel) zouden worden geïntegreerd en dat het beleid veel meer door de inrichtingen zelf bepaald moest worden. Met de
inrichtingen moest ook beter worden overlegd, zodat zij ‘omtrent het beleid beter zouden
worden geïnformeerd dan thans het geval is’. 278 Dit paste bij de moderne opvattingen over
management, zoals die al bij de andere departementen waren ingevoerd.
Lang niet iedereen op de directie was het met de reorganisatie eens, maar daar had Mulder geen boodschap aan. ‘Het heeft mij bij het waarnemen van de werking van de directie
Gevangeniswezen herhaaldelijk verontrust dat de sectoren zich als blokken tegenover elkaar opstellen bij de behandeling van bepaalde zaken.’ In plaats van elkaar met nota’s te
bestoken hadden veel zaken sneller en doeltreffender kunnen worden opgelost door met
elkaar te praten.279 Deze wijzigingen maakten duidelijk dat management een steeds grotere aanslag pleegde op de secretaris-generaal, en dat Van Loons kritiek over de aansturing
hout sneed. De kritiek op Mulder verstomde de jaren daarna niet,280 maar wel wist de nieuwe
staatssecretaris Henk Zeevalking (D66) het rumoer over het gevangeniswezen tot bedaren
te brengen, al was het maar door een nieuwe toon te introduceren.
Na de openlijk weifelende staatssecretaris was Zeevalking voor zowel departement, pers
als Kamer een hele verademing. Anders dan veel collega’s in het kabinet liet hij zich er op
voorstaan een ‘bestuurder’ te zijn en niet een politicus. ‘Ik ben een relativist, een Saks.’
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Het was niet zijn ambitie om grote daden te verrichten, hij wilde vooral de problemen
oplossen, zodat een nieuw kabinet in 1977 ‘met een schone lei’ aan het gevangeniswezen
kon werken.281 Nota’s hoefde de Kamer dan ook niet van hem te verwachten, zo liet hij de
vaste Kamercommissie weten.
Maar dan had hij buiten de Kamer gerekend. Van Loon had tijdens de laatste begrotingsbehandeling een nota toegezegd en daar ontkwam Zeevalking niet aan. Nog minder omdat
de staatssecretaris moest toegeven dat het aantal lopende vonnissen in drie maanden tijd
weer was opgelopen tot zo’n veertienduizend. Of dit aantal nog verder zou oplopen, kon
Zeevalking niet zeggen. De ‘systeemprognose’ was toch vooral op het ‘systeem van het telraam’ gebaseerd. Geen wonder dat kvp en D66 van mening waren dat er ‘een stuk management zou moeten worden ingebouwd’ om de problemen op te lossen.282 De Kamer begon
zijn messen te slijpen, zeker nadat een hoge ambtenaar lekte: ‘Zolang er een beleid wordt
gevoerd dat eigenlijk geen beleid kan worden genoemd, is er nog maar één oplossing mogelijk: opnieuw gratie!’283 Toch kreeg dit verhaal geen staartje, met name omdat de gemoedelijke toon van de staatssecretaris goed viel bij de Kamer. Bovendien straalde de bestuurder
Zeevalking daadkracht uit. Zelfs de PvdA was blij dat de staatssecretaris ‘knopen – zij het
door het treffen van impopulaire noodmaatregelen – had doorgehakt’.284
Allereerst bracht hij de gratiëring van Van Loon tot uitvoer, zo meldde hij in een persconferentie met Mulder gebroederlijk aan zijn zijde.285 Maar bovenal begon de zoektocht naar
nieuwe gebouwen eindelijk vruchten af te werpen. Zeevalking kocht het klooster van de paters-Oblaten te Sevenum om dit te verbouwen tot huis van bewaring, terwijl hij de gevangenissen van Leeuwarden en Grave weer inzette als huis van bewaring. Voor de bewaking regelde hij aspirant-politieagenten. Zo nam de ernst van de problemen af, vooral doordat de
uitvoer van lopende vonnissen nu sneller ging, al achtte Zeevalking in 1977 de situatie ‘toch
niet bevredigend’.286 Ook kon eindelijk de verbouwing van Hoorn worden gestart en de nieuwe paviljoens in Veenhuizen en het eerste nieuw gebouwde huis van bewaring in Maastricht
worden geopend.
Na alle commotie leek iedereen opgelucht te zijn dat het ‘Hilton Maastricht’, zoals de
lokale bevolking het had gedoopt, in november 1975 open ging. De officiële naam werd
Overmaze, waarin Justitie de cellen consequent als kamers aanduidde. Zeevalking herinnerde zich de opening als één van de weinige feestelijke momenten die hij als staatssecretaris beleefde. Zelfs de pers moest toegeven dat het een hele verbetering was ten opzichte
van het oude huis van bewaring in het zeventiende-eeuwse klooster.287 Het cellentekort loste Overmaze echter allerminst op; door de sluiting van de oude huizen van bewaring in de
omgeving waren er zelfs veertig plaatsen minder.288 De kritiek op de Bijlmerbajes zou ook
Maastricht bereiken. De directie had, ‘tegen de achtergrond van de mechanische opzet’ van
de inrichting graag meer bewakers willen inzetten om een humaner ‘bejegeningsklimaat’
te scheppen. Ondanks de verwachte kritiek van ‘maatschappelijk werkers en gedragsdeskundigen’ moest Mulder, met een blik op de begroting, toch nee verkopen: ‘Bruintje kan
het niet trekken.’289
De in augustus 1975 door Zeevalking toegezegde nota liet lang op zich wachten. Pas na
ruim een jaar stuurde hij die naar de Kamer. In de nota hield hij vast aan de tegenzin tegen nota’s. Bovendien had het Kabinet inmiddels de 1%-norm aangenomen, waarmee er tot 1980
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zo’n drie miljard gulden moest worden bezuinigd.290 Dit moest de Kamer niet zien als ‘een
uiting van defaitisme’, maar zo vervolgde hij: ‘Een nota mag geen façade zijn die de harde
werkelijkheid aan het oog onttrekt. Wanneer bepaalde, in het verleden te hoog opgeschroefde, verwachtingen teleurgesteld moeten worden, is het beter daarvoor eerlijk uit te komen.’
Desondanks was de nota van Zeevalking de meest vergaande ooit. Het welzijnskarakter
kwam duidelijk naar voren en zou zelfs nog moeten worden versterkt door betere samenwerking met de welzijnssector. Vorming stond in dit denken centraal en daarom werden
gespreksgroepen en creatieve expressie gestimuleerd. Ook waren de verloven sinds de
nota uit 1964 verruimd, omdat die dienstbaar waren aan de terugkeer in de maatschappij.
De staatssecretaris wilde zelfs bekijken of seksverlof mogelijk zou zijn. De staatssecretaris
stond ‘sympathiek’ tegenover de inspraak van gedetineerdencommissies. Stigmatisering
moest tenslotte zo veel mogelijk worden tegengegaan en daarom moest nieuwbouw voortaan zo ontworpen worden ‘dat een indruk van isolatie en afzondering van de buitenwereld
optisch zoveel mogelijk wordt vermeden’.291
Zeevalking wilde desondanks zijn opvolger niet met toezeggingen opzadelen en bovendien vond hij het ‘weinig vruchtbaar al te theoretische of bespiegelende beschouwingen en
oplossingen voor bepaalde problemen aan te dragen’. Echter, door de val van het kabinetDen Uyl en de lange formatie van kabinet-Van Agt i zou zijn nota pas op 10 april 1978 door
de Kamer met de nieuwe staatssecretaris Bert Haars (cda 1977-1981) behandeld worden.
Dien Cornelissen (cda) vond het desondanks ‘een belangrijke dag’, omdat de Kamer eindelijk een halve dag discussieerde over het gevangeniswezen dat zo in de belangstelling
stond. Daarop diende ze met Ed Nijpels (vvd) meteen een motie in om vanwege ‘de fragmentarische verslaggeving in de begroting van Justitie’ elke vijf jaar een nota over het gevangeniswezen te krijgen, te beginnen in 1980.
De welzijnsaspecten vielen bij de Kamer goed, zelfs de vvd kon zich een seksverlof goed
indenken, al wist Haars niet goed hoe ze dat vorm zou moeten geven. Ook het aantal lopende vonnissen bleef de aandacht houden van de Kamer. De berekening daarvan deed Nijpels
‘denken aan een goocheltruc van Fred Kaps in zijn beste dagen’. Hierin kreeg Nijpels bijval
van vele fracties. Het zette Ria Beckers-De Bruijn (ppr) zelfs aan tot een motie waarin veroordeelden voor iedere week uitstel van de uitvoering van hun vonnis een dag strafvermindering kregen. Staatssecretaris Haars vond dat een ‘reuze leuk idee’, maar kon niet anders
dan een notitie beloven over de werkelijke voorraad.292
De notitie, die op 22 mei 1978 verscheen, deed inderdaad sterk aan een goocheltruc denken door de manier waarop de achterstand vakkundig werd weggecijferd. Na een lange uiteenzetting bleek echter dat de voorraad allerminst weggewerkt was en nog ongeveer tienduizend vonnissen bedroeg. Weliswaar had de gratie van Van Loon er voor gezorgd dat de
voorraad met zo’n zevenduizend vonnissen was teruggebracht, maar daarna was het aantal
vonnissen tot 1978 weer gestaag opgelopen tot 10.434. Van die tienduizend vonnissen werden er zesduizend niet uitgevoerd, door gratie, ziekte of doordat veroordeelden niet kwamen opdagen. Die zesduizend zag Haars niet als voorraad. De vierduizend overgebleven
lopende vonnissen konden, op jeugdige delinquenten na, binnen 2,5 tot drie maanden worden uitgevoerd en werden daarom door Haars ‘dus niet als achterstand’ gezien. En zo was
er, aldus de staatssecretaris, eigenlijk geen achterstand meer.293
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Al met al was de uitvoering van de vonnissen sinds de gratiëring duidelijk versneld, maar
er bleef, ondanks de nieuwe gebouwen, een grote achterstand. Door een nieuw gebrek
aan cellen was hier weinig aan te veranderen. Maar bovenal waren voor Haars nieuwe hete
hangijzers als de Kinderbescherming en vooral het vreemdelingenbeleid opgedoken op het
beleidsterrein van de staatssecretaris. Deze dossiers vroegen meer aandacht van Kamer en
pers en leidden zo de aandacht af van het cellentekort.294

De integrale planning van Van Hattum
‘Het leidt tot niets,’ was Allewijns teleurgestelde vaststelling geweest over de vele adviezen
die Justitie kreeg. Op het ministerie leek men daarom halverwege de jaren zeventig te zijn
opgehouden met het luisteren naar extern advies, dat bovendien vaak te laat kwam. Gedesillusioneerd over de weerstand die de vooruitstrevende plannen bij welzijnswerkers opriepen, trok het departement zich ook steeds minder van hen aan: ‘Je weet [toch] zeker dat je
het nooit goed doet.’ Mede gedwongen door vertragingen, cellentekort en bezuinigingen
ging het ministerie een zakelijke middenkoers varen. Zo schipperde het tussen de roep om
‘orde en tucht’ enerzijds en pogingen om experimenten met alternatieve hulpverlening op
te zetten anderzijds. Bij zijn vertrek eind 1974 gaf Allewijn zijn collega’s daarom zijn motto
mee: ‘Hoedt u voor de vuurvreters en ergert u niet te zeer aan de alternatievelingen.’295 ‘Terug naar de middenweg,’ was daarop ook Mulders conclusie geweest in zijn afscheidsrede
voor Allewijn.296 Actiegroepen kregen na het vertrek van Glastra van Loon veel minder makkelijk toegang tot het beleid. Het paste in de zakelijke beleidsbenadering die met Zeevalking
zijn intrede deed bij Justitie en in het sober wordende beleid dat vanaf eind jaren zeventig
opkwam. De middenweg werd duidelijk zichtbaar in het gebruik van adviescommissies
die niet langer door externen werden voorgezeten. Vanaf 1975 stonden die allemaal onder
voorzitterschap van eigen ambtenaren. Over de opvang van langgestraften, vreemdelingenrecht, de visie op criminaliteit of automatiseringsproblemen van de lopende vonnissen adviseerden de ambtenaren voortaan zichzelf.297
Het vertrouwen in extern advies was mede door het uitblijven van het rapport-Van Hattum bekoeld. Dat rapport werd ook steeds minder relevant. De oprichtingsreden, het adviseren over de inrichting van de nieuwbouw naar aanleiding van de opstanden, was achterhaald: de bouw van de Bijlmerbajes was allang begonnen, terwijl Overmaze al bijna in bedrijf
was. Zelfs voor de nota Gevangeniswezen van 1976 kwam het advies van de commissie-Van
Hattum te laat. Dat weerhield de commissie er niet van om publiekelijk commentaar te leveren.298 In een poging het rapport te versnellen had Van Loon om een interimrapport over het
personeel gevraagd. Dat verscheen in juni 1975 en werd door Zeevalking ontvangen.
Net als de interne notitie over de grootte van de huizen van bewaring uit 1974 stelde ook
dit rapport het departement teleur. De commissie herbevestigde de keuze voor kleine groepen, bepleitte meer welzijnswerkers en stelde voor om van de bewaker een groepsleider te
maken. Bewakers moesten leren te ‘functioneren in een agogisch klimaat’, waarin ‘meer de
nadruk ligt op een volwassen, menselijke manier omgaan met mensen dan op bewaking’.299
In de zomer van 1975 was het voor het departement echter wel duidelijk dat de problemen
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in het gevangeniswezen juist mede waren ontstaan doordat de bewaarders klem waren geraakt tussen gedetineerden en welzijnswerkers. Met het interimrapport werd dan ook niets
gedaan, zo constateerde Roethof bij de behandeling van de begroting van 1976. ‘Is dit ook
weer één van die rapporten, die op verzoek van het departement worden geschreven om vervolgens in de archiefkasten van het Plein te verdwijnen?’300
Eigenlijk was de commissie-Van Hattum al vanaf de installatie het slachtoffer geworden
van het idee van integrale welzijnsplanning. In het optimisme van 1973 over ‘detentie als instituut voor hulpverlening’ was deze integrale aanpak goed te verklaren. Preventieve hechtenis was immers een ‘steen des aanstoots’ omdat vrijheidsbeneming ‘uiterst traumatisch’
was.301 Toen vanaf 1974 de problemen in het gevangeniswezen zich snel opstapelden, was
een snel advies handig geweest, maar dat bleef door de werkwijze van de commissie uit. Met
lede ogen zagen de ambtenaren aan hoe de commissie steeds meer een eigen leven ging leiden door zich met alle aspecten te bemoeien, waardoor de commissie dreigde te verzanden
in details. Van Hattum meende echter dat hij ‘opzettelijk door het departement buiten spel
gezet’ was en dat de ambtenaren zijn adviezen ‘totaal negeerden’. Hierover was hij zeer gefrustreerd en emotioneel.302
Toen het advies er in juni 1977 eindelijk lag, meende de commissie dat haar aanbevelingen alleen maar integraal konden worden overgenomen. Alleen ‘realisering in hun totaliteit’
had nut. Omdat het rapport uitging van hét ideale huis van bewaring, ‘ongeacht de financiële
consekwenties’, was uitvoering in een tijd van bezuinigingen vrijwel uitgesloten.303
Hierdoor maakte de commissie het de top van Justitie wel erg makkelijk om het rapport
te negeren en in een archiefkast te laten verdwijnen. Want hoewel de commissie bij nader inzien de kritiek op de ligging van de Bijlmerbajes ‘overtrokken’ vond, al was het maar omdat
de gedetineerden zelf ‘geen bezwaar in een wat excentrische ligging’ zagen, bleef ze bij haar
opvatting dat een huis van bewaring maximaal honderd plaatsen zou moeten hebben met
een maximale groepsgrootte van twaalf.304 De ambtenaren vonden het advies onrealistisch.
In de nieuwbouwcellen hadden de gedetineerden bijvoorbeeld een eigen toilet, waardoor de
commissie meende dat de kans op isolement groter was doordat het praatje met de bewaarder tijdens het nachtelijk loopje naar de toiletten op de gang was weggevallen. ‘Zo kun je alles
wat ten goede was bedoeld ten kwade uitleggen’, meende het hoofd nieuwbouw Petersen.305
Zo trof het rapport-Van Hattum hetzelfde lot als, meer in het algemeen, de vele rapporten
die over de verbetering van de rijksdienst werden geschreven. Het rapport werd bovendien
aangeboden op het moment dat het kabinet-Den Uyl demissionair was en Haars maakte
daarna weinig haast om een reactie naar de Kamer te sturen. Pas in 1981 verscheen de reactie, die een jaar later door alweer een andere staatssecretaris, Michiel Scheltema (D66 19811982), in de Kamer behandeld werd. Alleen de sgp waagde zich toen aan een fundamentele discussie. Deze partij concludeerde dat er op twee manieren kritiek op het rapport werd
geleverd: door hen die meenden dat het ‘te weinig op de hedendaagse realiteit’ was geënt
en ‘van hen die een radicaal andere visie op ons strafrechtelijk systeem en het gevangeniswezen voorstaan’.306 De andere partijen gingen vooral in op ondergeschikte aspecten en
zaken uit de actualiteit. Scheltema tenslotte prees het rapport vanwege zijn ‘gidsfunctie’,
maar moest toegeven dat het door financiële problemen ‘niet direct uitvoerbaar’ was.307
Daarmee verdween het rapport uit beeld, ingehaald door de actualiteit en de bezuini-
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gingen. Een door een motie van Cornelissen en Nijpels noodzakelijk geworden nota zond
Scheltema nog wel toe. Deze nota van 1981 had veel minder oog voor het welzijnskarakter;
het seksverlof was inmiddels een stille dood gestorven. Ook op de resocialisatieopdracht
kwam Justitie gedeeltelijk terug, door deze ‘een minder ambitieuze inhoud te geven dan
vroeger wel gedaan werd. De gedachte, dat de gedetineerde tot een beter mens moet worden gemaakt, lijkt niet erg realistisch.’ Niet de gevangene stond nog centraal, maar de beveiliging van de samenleving. De uitvoering van celstraffen was de primaire taak. De maatschappij was duidelijk veranderd, verruiming van verlof was alleen bespreekbaar als de
beveiliging goed was geregeld zodat de maatschappelijke ‘tolerantiegrens niet wordt overschreden’. En, zo waarschuwde de staatssecretaris, dit zou zeker gebeuren wanneer gevangenen tijdens het verlof ‘het in hen gestelde vertrouwen ernstig zouden beschamen’. Van
alle aanbevelingen van Van Hattum was er in de nota nog maar één terug te vinden: in de
huizen van bewaring moest een ‘“pakket” van activiteiten’ worden aangeboden.308
Zo verliet het ministerie het welzijnsideaal, hield het de vuurvreters en alternatievelingen
op afstand en werd het inderdaad minder gevoelig voor opstootjes. Hierdoor kon het in betrekkelijke rust uitkijken naar de feestelijke opening van de Bijlmerbajes.

Buitenlandse ontwikkelingen:
gevangen in postideologisch welvaartskapitalisme
Wanneer we de veranderingen in het denken over straf en gevangenis internationaal vergelijken, was de verandering van resocialisatie naar strenger straffen die Nederland doormaakte, geen uitzondering. Zo stelde president Lyndon Johnson (1963-1969) in de Verenigde Staten een commissie in om tot betere samenwerking, efficiency en professionalisering
van politie en justitie te komen. De commissie adviseerde in 1967 om rehabilitatie en de terugkeer in de maatschappij als voornaamste doelen van de straf te zien. Voor de gewenste
organisatieverbetering leunde de commissie sterk op de sociale wetenschappen, voor de inrichting van de strafketen maakte ze daarom gebruik van een systeembenadering die op dat
moment in de bestuurskunde erg in de belangstelling stond.309
Het ideaal van rehabilitatie kwam echter in de vs binnen tien jaar onder vuur te liggen.
Dat kwam allereerst door de door drugs en ganggeweld snel stijgende (zware) criminaliteitscijfers. De op resocialisatie gerichte paroolcommissies, die een grote rol spelen bij vervroegde vrijlating, werd steeds vaker een softe houding verweten, zeker nadat bleek dat de
recidive van vervroegd vrijgelatenen hoog lag. Dit leidde tot een tegenbeweging die pleitte
voor minimumstraffen, langere straffen en het loslaten van het resocialisatie-ideaal. Hierdoor verdubbelde het aantal gevangenen tussen 1970 en 1980.310
Het beleid voor het gevangeniswezen in West-Europa werd vanaf het eind van de jaren
zestig gekarakteriseerd door steeds meer aandacht voor resocialisatie, terwijl de regimes
– mede door de verouderde huisvesting – nog steeds op opsluiting waren gericht. In de jaren zeventig veranderde vrijwel overal de wetgeving in de richting van resocialisatie en welzijn, waardoor gevangenen meer rechten en verlofmogelijkheden kregen. Dit was een situatie die vanaf de jaren tachtig door een veranderende politieke cultuur met een voorkeur
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voor strenger straffen in combinatie met bezuinigingen omsloeg naar soberder regimes die
vooral waren ingegeven door goedkoper beheer van gevangenissen.311
De Zweedse situatie leek sterk op die in Nederland. Door de bouw van twee extra beveiligde gevangenissen in 1965 en 1969 ontstond er een debat over gevangenishervorming.
Hierdoor werden in de vroege jaren zeventig veel belemmeringen voor gevangenen, zoals
censuur en beperkt bezoek, opgeheven en kon een vakbond voor gedetineerden worden opgericht. Unaniem besloot het Zweedse parlement in 1974 om sociale isolatie van gevangenen zo veel mogelijk te beperken door gevangenen zo dicht mogelijk bij hun huis onder zo
‘normaal’ mogelijke omstandigheden te plaatsen. Met minimale beveiliging en met grote
aandacht voor therapie werd het beleid gericht op resocialisatie en welzijnswerk.312 Verandering van wetgeving bleek in veel West-Europese landen net als in Nederland een proces van de lange adem. Zo werd de ‘Straffvollzuggesetz’, die in Duitsland een moderne op
welzijn gerichte nationale gevangenishervorming moest bewerkstelligen, pas in 1977 van
kracht, tien jaar nadat een onderzoekscommissie deze had aanbevolen.313
De wetgeving werd in het Verenigd Koninkrijk tijdens de jaren zeventig niet aangepast, al
kwamen ook hier welzijnswerkers en therapeuten in de gevangenis werken. Een belangrijk
thema dat in de jaren zeventig speelde, was ‘humane containment’ waarbij criminologen
ijverden voor zo weinig mogelijk beveiliging en dezelfde levensstandaard voor gevangen als
in de maatschappij gebruikelijk was. Hieraan werd nooit gehoor gegeven; met de komst van
de regering van Margaret Thatcher (1979-1990) koos Groot-Brittannië voor ‘law and order’
en werd een groot nieuwbouwprogramma van 25 gevangenissen gestart, waardoor tot 1994
de celcapaciteit met meer dan vijftig procent zou toenemen.314
In Frankrijk nam het aantal gevangenisstraffen al vanaf halverwege de jaren vijftig toe,
waardoor het land aan het begin van de jaren zeventig te kampen had met overvolle gevangenissen, veel opstanden en gewelddadige ontsnappingen. Hierdoor moest tussen 1974 en
1981 vijfmaal amnestie en gratie verleend worden: meer dan tienduizend gevangenen kwam
eerder vrij. In Frankrijk waren in 1972 en 1975 gevangenishervormingen doorgevoerd die de
invoering van een ‘progressief systeem’ en diversificatie van regimes inhielden, waarmee verlofperiodes tot tien dagen en voorwaardelijke vrijlating werden geïntroduceerd. Dit alles leidde tot veel kritiek in de pers, die de regering na de vele gevangenisrellen en stijgende criminaliteitscijfers een slappe houding tegenover criminelen verweet. Tijdens de rechtse regeringen
onder Giscard d’Estaing (1974-1981) werd vanaf 1978 het regime weer strenger, waardoor
straffen langer werden en vervoegde vrijlating en verlof veel moeilijker te verkrijgen waren.315
Planning was een duidelijk kenmerk, zo niet een voorwaarde, van het door keynesianisme beïnvloed regeringsbeleid dat internationaal gevoerd werd en dat vanaf halverwege jaren
zestig had geleid tot een snelle uitbreiding van de welvaartsstaat die halverwege jaren zeventig zijn hoogtepunt bereikte. Deze snelle groei hing samen met een brede consensus van
sociaaldemocraten, liberalen, christendemocraten en communisten ‘dat bijna iedereen te
winnen had bij de mogelijkheden die de staat bood op het punt van inkomen en invloed. Het
geloof in de staat – als planner, coördinator, facilitator, scheidsrechter, werkverschaffer,
toezichthouder en hoeder – was wijdverbreid en overschreed politieke grenzen’.316 Planning
werd hierbij de onomstreden, schitterende maar vage metafoor voor moderniteit, vooruitgangsgeloof en de wil om te veranderen.317
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Dit werd bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in Duitsland, waar de Grote Coalitie van cdu/
csu en spd (1966-1969) zijn beleid verruimde van ‘Globalsteurung der Wirtschaft’ naar ‘Gesellschaftspolitik’. Dit moest bereikt worden door de inzet van fijnmazige planningsinstrumenten.318 Gesselschaftspolitik betekende een duidelijke verbreding van de politiek, waardoor
de staat voor steeds meer terreinen oplossingen moest gaan bieden. Onder de regeringenBrandt (1969-1979) bereikte de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt. Bovendien koppelde de
nieuwe bondskanselier participatie, inspraak en (basis)democratie aan planning, die Brandt
in de regeringsverklaring van 1969 als ‘mehr Demokratie wagen’ presenteerde.319 Ondanks
pogingen om van het Bundeskanzleramt een (integrale) planafdeling voor het Duitse overheidsbeleid te maken, werden ook hier de torenhoge verwachtingen van integrale planning
in de praktijk niet waargemaakt.320 Buurland België ontkwam evenmin aan fijnmazige planning; het Bureau voor Economische Programmatie werd in 1970 vervangen door een planbureau dat niet alleen algemeen en sectoraal, maar voortaan ook gewestelijk moest plannen.321
Het einde van de planningseuforie viel overal in Europa samen met de oliecrisis van 1973,
die leidde tot oplopende werkeloosheid en overheidstekorten.322 De oliecrisis bracht het
keynesianisme en het vertrouwen in de planbaarheid van politieke processen in diskrediet
en leidde tot een buitengewoon sceptische houding tegenover de stuurbaarheid van economische en maatschappelijke processen.323 Deze omslag werd in Duitsland gekenmerkt
door de komst van de regering van Helmut Schmidt (1974-1982; spd en fpd). Tegelijkertijd
besloot de Bundesbank in 1974 dat het monetarisme voortaan het belangrijkste beleidsinstrument zou zijn. De wisseling kon in Duitsland zo snel gaan omdat juist de planningsadepten zich tot de grootste planningssceptici ontpopten.324
Deze omkeer is ook duidelijk te zien in landen waar de welvaartsstaat het meest ontwikkeld was zoals in Denemarken en Groot-Brittannië.325 In Groot-Brittannië raakte men al
eind jaren zestig gedesillusioneerd over de enthousiast begonnen sociale en economische
planningsexercities.326 Bovendien was de welvaartsstaat daar in de jaren zeventig eigenlijk
al uitontwikkeld. Wel namen de kosten, zoals overal in Europa, snel toe. De Britse Labourpremier James Callaghan (1974-1976) moest toezien hoe zijn belofte om een ‘wealth tax’
en een keynesiaans progressief begrotingsbeleid in te voeren al snel moest worden gebroken en worden ingeruild voor monetarisme, nadat Groot-Brittannië in 1976 bij het imf had
moeten aankloppen voor een lening. De hiervoor als tegenprestatie geëiste besparingen en
loonbeperking leidden tot een groeiende onvrede bij vakbonden, die uitliep in de Winter of
Discontent van 1979. Het bracht uiteindelijk Margaret Thatcher aan de macht, die een cocktail van management, neoliberalisme en monetarisme introduceerde die de jaren tachtig in
West-Europa en Noord-Amerika zouden kenmerken.327

Epiloog en conclusie
Vier jaar later dan gepland opende de Bijlmerbajes op 5 maart 1979 dan eindelijk zijn poorten. ‘Waarom staan wij wéér hier? Niet omdat we zijn uitgenodigd de opening te vieren van
de best beveiligde gevangenis van Nederland, maar wel om onze woede kenbaar te maken!!!’328 Aldus het stencil van de solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen, dat werd uit-
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gedeeld bij de opening van wat nu officieel het Huis van Bewaring Overamstel heette. Buiten protesteerden de actiegroepen nog in het jargon van de vroege jaren zeventig.329 Binnen
klonken de woorden van freule Bob Wttewaall van Stoetwegen (chu), die de opening verrichtte.330 Met een verwijzing naar critici zei de freule in haar openingswoorden:
Wat was het daar mooi. Wat een ideale kamertjes, met een toilet plus vaste wastafel met koud en warm water,
achter een deur. Met een uitzicht tot in de verre verten. Wel achter kogelvrij glas, dat wel. Verder kan men wuiven
door de ramen. De treinen telkens voorbij snorrend, geen gebrek aan levendigheid. Maar de straf blijft, ook al
willen mensen die hun hele leven vonnissen hebben gewezen, daar nu opeens vanaf.331

Uit de woorden van Wttewaall bleken nieuwe opvattingen over het denken met betrekking
de overheid, criminaliteit en straf: het moest soberder en zakelijker. De optimistische verwachtingen die het gevangeniswezen halverwege de jaren zestig nog koesterde toen het
pakket van eisen werd opgesteld, waren van twee kanten ingehaald. Aan de ene kant door
actiegroepen die de humanisering niet ver genoeg vonden gaan. Anderzijds door de harde
realiteit dat criminaliteit in de jaren zeventig juist was toegenomen en harder was geworden, niet in de laatste plaats door de toename van (hard)drugs, in het kielzog gevolgd door
zware criminaliteit.332 Van een cellenoverschot was een cellentekort ontstaan en in de recessie was dure welzijnsbouw zoals die van de Bijlmerbajes niet langer acceptabel. De verwachte efficiencywinst in personeel door de inzet van elektronische bewaking met monitoren en camera’s werd evenmin geboekt. Nieuwe cellen zouden voortaan minstens tweemaal
goedkoper moeten worden gebouwd. Eigenlijk was de Bijlmerbajes al achterhaald voordat
deze werd opgeleverd. Zo leek uiteindelijk niemand werkelijk tevreden te zijn met de nieuwe gevangenis.
Pot-Keegstra stond hierbij stil tijdens het internationale congres over gevangenisarchitectuur dat ter ere van de opening werd gehouden. Alhoewel ze alle materiaal van de actiegroepen goed had bijgehouden, had ze ondanks haar altijd open houding ten opzichte van
welzijnswerkers en reclasseringsmedewerkers van hen geen enkele concrete steun of suggestie gekregen. ‘Wellicht had het ons op een dwaalspoor gebracht,’ relativeerde ze, ‘juist
omdat de wereld zo in beweging is, zeker op sociaal terrein. Het werkt toch al min of meer
frustrerend dat de steen geworden opdracht van ’67 er pas in ’78 staat.’333
Na de nota van Scheltema zou een volgende nota over het gevangeniswezen pas in 1994
verschijnen; de Kamer kreeg halverwege de jaren tachtig genoeg van nota’s, die ze ook te
veel met de cultuur van de jaren zeventig verbonden vond.334 Wel werd in 1983 de commissie
Kleine Criminaliteit onder voorzitterschap van Hein Roethof opgericht. In haar interimrapport van 1984 wees de commissie vooral op het massaler worden van de samenleving en het
wegvallen van duidelijke normen. Daarom was criminaliteitspreventie niet alleen een taak
voor politie en justitie, maar vielen ook schoolverzuim, vandalismebestendige bouw en verkeersveiligheid hieronder.335 De bevindingen van de commissie-Roethof vielen in zeer goede aarde en werden door de regering grotendeels overgenomen in het vijfjarenbeleidsplan
Samenleving en Criminaliteit uit 1985.336 Hierin werd de welzijnsbenadering definitief vaarwel
gezegd, niet alleen vanwege het ‘no-nonsense’-beleid van het kabinet-Lubbers waarmee het
zich afzette tegen Den Uyl, maar ook vanwege grote tekorten aan zowel cellen als geld. Het
woord ‘resocialisatie’ kwam in het beleidsplan niet voor. Voortaan ging het om ‘normmar-
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kerende activiteiten’ waarmee meer aandacht moest worden gegeven aan slachtoffers en
onrust en angst onder het publiek.337
Hoewel het in taal een typisch product was van het no-nonsensebeleid van de jaren
tachtig, was het beleidsplan anderzijds, mede door het samenlevingsperspectief van
Roethof, een goed voorbeeld van integrale planning: maar liefst zeven ministeries zouden
moeten samenwerken om de criminaliteit tegen te gaan. De werkgroep die het beleidsplan
had opgesteld, meende dat de uitvoering ‘meer dan een mechanisch-technische operatie is’; daarom dienden de leidinggevenden en in het bijzonder het om een managementleergang te volgen ‘om te leren werken met diverse management en beleidsinstrumenten’.
Want alleen door op ‘een nieuwe manier te werk te gaan’ zouden de doelen uit het beleidsplan gehaald worden.338
De lege cellen uit het begin van de jaren zeventig behoorden inmiddels tot het verleden.
Door de opening van de Bijlmerbajes waren er in 1979 in Nederland 4700 cellen, maar in
1985 werd al besloten dat dit er 7220 moesten zijn in 1990.339 Om dit aantal binnen die tijd
te bouwen was een andere bouwmethode nodig dan die van de gevangenissen in Maastricht
en Amsterdam. Voortaan werd alleen nog laagbouw gebouwd, omdat flats inefficiënt en te
duur waren.340 Paviljoens van 24 gedetineerden bleven de norm; wel werden de nieuwe gevangenissen minder groot, met eenheden van 144 man. Beide niet vanwege de humane redenen die de commissie-Van Hattum had bepleit, maar omdat dit snel te realiseren was en
‘voor management goed te leiden [is] omdat de schaal in termen van personeel, regime en
budget is te overzien’.341 In een recordtijd van achttien maanden werden in 1989 de nieuwe
huizen van bewaring opgeleverd in Grave, Hoorn en Arnhem (Zuid). De inrichting van Arnhem was een kopie van die in Grave. Rijksbouwmeester Frans van Gool distantieerde zich
van de uitvoering van het Arnhemse gebouw, omdat het in nog goedkoper grijs prefab-beton werd uitgevoerd. Van Gool meende dat ‘de ondergrens van het acceptabele bereikt’ was,
maar zelfs zijn tegenwerpingen hielden het bouwtempo niet op.342 Goedkoop was de nieuwe huisvesting zeker, de kostprijs van een cel was teruggebracht: van 500.000 gulden (Bijlmerbajes) tot 175.000 gulden (Grave).343
Rond 1989 werden ook vier nieuwe grote gevangenissen in Leeuwarden, Rotterdam,
Hoogeveen en Sittard opgeleverd, allemaal met cellen die twee ton goedkoper waren dan
die van de Bijlmer en Maastrichtse ‘Hiltons’. Het programma van eisen schreef een ontwerp voor dat ‘eigentijds, sober, zakelijk, helder en herkenbaar’ was. Eisen waardoor ‘isolatie en afzondering van de buitenwereld optisch zoveel mogelijk wordt vermeden’, zoals
die in Zeevalkings nota waren vastgesteld, waren afgeschaft.344 Een muur van vijf meter en
een hekwerk van vier meter werden in de jaren tachtig zelfs verplicht en waren bovendien
zeer kostenbesparend. ‘Niet lullen, maar cellen vullen’, was het nieuwe motto voor deze nononsensegevangenissen, aldus gevangenisdirecteur Jan Piek. ‘Als ik onder mijn capaciteit
zit, dan moet ik meteen naar Den Haag bellen. De cellen moeten vol.’345
Niet alleen binnen de muren van de inrichtingen heerste vanaf de jaren tachtig de geest
van management en efficiency, ook in het beleid gingen doelmatigheid, deregulering
en efficiency een grote rol spelen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Wet-Mulder uit
1989, waarmee verkeersovertredingen voortaan niet langer via het strafrecht, maar met
een acceptgiro werden afgehandeld. ‘Zouden wij geen besparing aan tijd en mankracht
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(…) verwachten, dan zouden wij niet met dit voorstel zijn gekomen,’ aldus minister Frits
Korthals-Altes (vvd 1982-1989).346
Was management aan het begin van de jaren zeventig nog vooral een hulpmiddel om
planning te kunnen beheersen, met de groeiende onvrede over planning werd management
steeds vaker het doel van het beleid zelf. Deze omslag is ook duidelijk zichtbaar bij het ministerie van Justitie; ook daar drongen de wetten van management en efficiency door. Dat
werd al duidelijk ten tijde van het ontslag van Glastra van Loon, een conflict dat enerzijds
ging over botsende ideeën over welzijn en de rol van actiegroepen in het beleidsproces,
maar anderzijds ook ging over organisatieopvattingen. Van Loon pleitte voor een modern
management en een modernere apparaatopbouw die meer taken overliet aan de diensten.
De groeiende complexiteit en de stijgende werkdruk gaven hem hierin gelijk en onmiddellijk werd begonnen aan een reorganisatie van de directie Gevangeniswezen. De komst
van Leo Oranje was een tweede aanwijzing. Hij volgde in 1978 Albert Mulder op en stapte
definitief over de drempel van de moderne tijd. ‘De roep om een meer bedrijfsmatig management in de grote departementale organisatie klinkt alom,’ meende Oranje bijvoorbeeld in 1985, en dit had volgens hem ook een culturele achtergrond. Want alhoewel de
reorganisatie en organisatie van de rijksoverheid ‘wat pretentieus en bombastisch’ aandeed, was het volgens Oranje ‘een reflex op onbehagen en onvrede’. Aan die reflex gaf hij als
manager van een ‘bedrijf ’ dat een ‘goed product’ produceerde, graag toe.347
Die onvrede kwam ook vanuit het ministerie zelf. ‘De directeuren stonden als het ware
te trappelen om meer invloed te krijgen. Mede op aanraden van Binnenlandse Zaken heb
ik bij mijn aantreden de hele Justitiecultuur in een veranderingsproces gebracht’, herinnerde Oranje zich.348 Het ministerie ontkwam dan ook niet aan een reorganisatie, al was
het maar omdat Justitie het enige ministerie was waar geen directoraten-generaal waren.
In 1981 voerde Oranje er twee in, de dg Politie en Criminaliteitsbestrijding en de dg Jeugdbescherming en Delinquentenzorg. Daarmee verdween de naam Gevangeniswezen. Ook
de centrale stafafdelingen werden ‘volwassen’ en gingen voortaan gezamenlijk als afdeling ‘informatiemanagement’ door het leven. Door de reorganisatie moesten de hoofddirecteuren en directeuren-generaal voortaan zelf als ‘sector-managers’ hun eigen beleid
maken, zodat de secretaris-generaal kon managen op hoofdlijnen.349 ‘Van management
wist ik in feite niets’, aldus Oranje, maar door de elkaar steeds sneller opvolgende bezuinigingen die vanaf eind jaren zeventig opkwamen, werd hij als vanzelf gedwongen dat snel
te veranderen.350
Zo kwam het optimisme over planning en welzijn die de jaren zeventig had gekenmerkt,
tot een einde. Eigenlijk had Allewijn in 1975 bij zijn vertrek al afscheid genomen van die
ideeën. Hij had toen teleurgesteld vastgesteld dat ‘planning’ de ‘root of all evil’ was. Het was
onmogelijk gebleken om het gevangeniswezen te plannen. ‘Het zit hem ’m veel meer in de
aard van het gevangeniswezen waarin je nauwelijks vooruit kunt zien.’351
Niet alleen in het gevangeniswezen waren de hooggespannen idealen van welzijnsplanning beschaamd. Ook in de ruimtelijke ordening en zelfs in het welzijn begon men eind
jaren zeventig te twijfelen aan het uitgangspunt dat de samenleving maakbaar en dus planbaar was. De meeste politici waren het er zeker aan het begin van de jaren zeventig wel over
eens dat welzijn het uitgangspunt moest zijn van beleid, maar door de polarisatiestrate-
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gie werden de tegenstellingen bewust vergroot, zodat de mogelijkheden om overeenstemming te vinden over welk welzijn er dan gepland moest worden, steeds kleiner werden.
In de bundel De maakbaarheid van de samenleving van het katholieke Thijm-genootschap uit
1978 schemerde de twijfel over de maakbaarheid door.352 De bestuurskundige De Valk concludeerde dat ‘onze mogelijkheden om de samenleving door doelgerichte planning te beinvloeden veel geringer zijn dan sommigen geneigd zijn aan te nemen; en dat, voor zover
wij er in slagen haar te beïnvloeden, het resultaat daarvan vaak heel anders is dan werd beoogd’.353
Liberaal georiënteerde politici zagen inderdaad in de oliecrises van de jaren zeventig
en de daaropvolgende recessie met een combinatie van krimp, stagnatie en hoge inflatie (stagflatie) het bewijs dat de planmatige overheidsinvesteringen die het keynesiaanse
recept voorschreven, niet langer werkten. Zij begonnen daarom vragen te stellen over de
grootte van de overheid; hierbij hadden ze vooral de welzijnssector en de welzijnswerker in
het vizier. In het denken over het gevangeniswezen werd deze tegenstelling vanaf 1975 duidelijk zichtbaar. De confessionele partijen sloten zich aan bij de vvd-oproep om af te zien
van nog meer welzijnswerkers, terwijl de progressieve partijen hun progressiviteit wilden
benadrukken met ruime aandacht voor een humane behandeling voor gevangenen. Net als
bij ontwikkelingssamenwerking was gevangenenzorg een thema waarop de progressiviteit
geëtaleerd kon worden, en vanuit de polarisatiegedachte werden hierover op hoge toon
Minister van Justitie Van Agt en
Leo Oranje, vanaf 1975 de loco-secretaris-generaal van Justitie, 6 januari 1975 ( foto: Bert Verhoeff ).
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vragen gesteld. Van Agt, die als minister op de achtergrond eindverantwoordelijk was, bleef
tuinieren in zijn dorre hof, maar koos halverwege het kabinet-Den Uyl uiteindelijk niet voor
een progressief vervolg, waardoor het tweede kabinet-Den Uyl er nooit kwam. Hij baande
hiermee voorzichtig het pad voor een nieuwe politieke stijl van ‘no-nonsense’ en management die de jaren tachtig zou gaan typeren.

iv Een milieu om te managen
Milieubeleid als voorbeeld van management als beleid, 1982-1994

Als het zo zou zijn dat op 1 november 1982 het oude milieubeleid in
rook en vuur is opgegaan, dan weet ik zeker dat het nieuwe gelouterd
en met nieuwe kracht nu als de vogel Phoenix uit de as herrijst.
(dg Milieubeheer W.C. Reij, Nieuwjaarstoespraak 1983)

Inleiding
Aan het begin van de jaren tachtig was het duidelijk dat het enthousiasme over planning en
de planningshausse die het overheidsbeleid in de jaren zeventig ook internationaal karakteriseerden danig was getemperd. Het doemdenken dat welig tierde als gevolg van de tweede
oliecrisis van 1979 en de daaropvolgende recessie, een fors bezuinigende en terugtredende
staat en de hoge jeugdwerkeloosheid, had ook het denken over de planning beïnvloed. De
wrr constateerde in 1983 wat triest dat als gevolg hiervan ‘de planning in haar schulp’ was
gekropen; ‘haast uitsluitend wordt nog gedacht in termen van samenhang, coördinatie,
management, efficiency enzovoorts’.1
Van hulpmiddel voor planning werd management steeds meer een beleidsinstrument
dat efficiency en effectiviteit van het overheidsoptreden leek te garanderen. Hierdoor nam
management aan het begin van de jaren tachtig een enorme vlucht: ‘Het management van
bestuurlijke organisaties is in betrekkelijk korte tijd van een nevenactiviteit tot een volledige
professie uitgegroeid.’2 Een professie die in hoog aanzien stond en die op warme belangstelling kon rekenen. Managementboeken groeiden uit tot het grootste boekengenre, dat
zelfs kook- en afslankboeken achter zich liet. In de vs was aan het begin van de jaren tachtig
tot vijfmaal toe een managementboek het best verkochte boek van het jaar.3
Het was daarom niet verwonderlijk dat ook politici zich als ‘managers in de politiek’ gingen gedragen.4 Het kabinet-Lubbers i, dat in 1982 aantrad met een ongekend groot aantal
ministers uit het bedrijfsleven, stileerde zich bewust als zakelijk, no-nonsense, en stelde
zich ten doel om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen door het grote financieringstekort terug te dringen. Hiervoor moest fors bezuinigd worden en diende ook de staat
zelf te worden teruggedrongen. Deze was in de jaren zeventig juist fors uitgebreid door het
grote vertrouwen in planning en maakbaarheid.
Dit nieuwe regeringsbeleid betekende een fundamentele wijziging voor de overheid;
voor het eerst sinds 1945 zou deze worden verkleind. Tussen 1989 en 2010 werden 63 overheidsdiensten geprivatiseerd en maar liefst 186 staatsinstellingen verzelfstandigd, in de
verwachting dat zij hierdoor efficiënter, maar vooral goedkoper diensten zouden leveren.5
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Het aantal rijksambtenaren nam als gevolg hiervan tijdens de kabinetten-Lubbers (19821994) met 67.000 man af.
Deze nieuwe ideologie en de bijbehorende ministersploeg brachten een schok teweeg en
bezorgde de nieuwe premier Ruud Lubbers de bijnaam ‘Ruud Shock’. Al bij het debat over
de regeringsverklaring op 23 november 1982 concludeerde Ria Beckers (ppr) dat
bij het zoeken naar ministers voor deze regeringscombinatie, ervaring op vakgebied een minder belangrijk vereiste was, maar dat er meer gezocht werd naar managers (…) Het lijkt erop dat de Nederlandse overheid met de
Regering-Lubbers één groot McKinsey-bureau is geworden.6

Deze argwaan trof vooral de jonge milieuminister Pieter Winsemius (vvd), die bij het consultancybedrijf McKinsey naam had gemaakt met zijn adviezen over deregulering van het
milieubeleid. Cathy Ubels-Veen (Evangelische Volkspartij) was er niet gerust op: ‘De heer
des huizes is een minister die, toen hij nog dr. P. Winsemius van Mac Kinsey & Co was, er
geen geheim van heeft gemaakt belangen van het bedrijfsleven van groter gewicht te achten
dan die van het milieu.’7 Winsemius zou leiding geven aan een nieuw departement dat tijdens de kabinetsformatie was gecreëerd, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (vrom). Dit versterkte het gevoel van de oppositie dat het milieubeleid bij dit zakenkabinet geen hoge prioriteit had. Bovendien werd milieubeleid, vanwege de regiefunctie die het departement had ten opzichte van de andere departementen en
de uitvoerders en handhavers bij de lagere overheden, gekenmerkt door (integrale) planning en handhaving via regelgeving. Twee zaken die vanaf het begin van de jaren tachtig
door de deregulering en de scepsis rond planning in het verdomhoekje zaten.
Inderdaad zou Winsemius al snel uitgroeien tot ‘het prototype van het kabinet Lubbers’,
niet in de laatste plaats vanwege zijn pleidooi voor deregulering en zijn vele interviews over
managementtechnieken.8 Dit waren interesses die hij met zijn ambtelijke top deelde en
met groot enthousiasme toepaste op het departement. Onder leiding van twee secretarissen-generaal, Maarten van Wolferen (1978-1985) en Wolter Lemstra (1985-1991), die zichzelf niet als ambtenaren zagen, maar voor alles als manager, liep het ministerie van vrom
al snel voorop in de Haagse hiërarchie. Ondanks de scepsis en zijn belichaming van het
kabinetsbeleid gaf de oppositie al snel toe dat Winsemius een ‘goede minister’ was, een
oordeel dat zelfs werd gedeeld door de geharnaste milieuorganisatie Stichting Natuur en
Milieu.9
Milieubeleid was een relatief nieuw beleidsterrein voor de overheid, dat was ontstaan
na maatschappelijke onrust over vervuiling aan het begin van de jaren zeventig. In de jaren
tachtig zou deze onrust zeker niet afnemen. Schandalen rond chemisch afval in Lekkerkerk
(1979) en de Hollandsche IJssel (1980) en buitenlandse rampen als die in Bhopal, waar in
1984 een gifgasongeluk in een kunstmestfabriek tot duizenden doden leidde, de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl (1986) en de vervuiling van de Rijn na een brand van
het farmaceutische concern Sandoz in Bazel (1986), speelden hierbij een belangrijke rol.
Tegelijkertijd leken de bossen te sterven als gevolg van een nieuw ontdekte vorm van vervuiling, zure regen, die ook voor kinderen niet veilig leek. Het zou leiden tot ‘wiegedood’
en vergiftigde moedermelk.10 Zelfs de koningin bleek aangedaan en stelde in haar kersttoespraak van 1988: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare – het einde van
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het leven zèlf – tóch voorstelbaar.’11 Een jaar later zou het tweede kabinet-Lubbers struikelen over het reiskostenforfait dat onderdeel was van het omvangrijke Nationale Milieubeleidsplan (nmp), dat de kroon had moeten worden op het nieuwe milieubeleid dat sinds
Winsemius werd gevoerd. Voor het eerst viel een kabinet vanwege een milieuonderwerp,
waarmee nog eens duidelijk werd dat milieubeleid hoge politiek was geworden. Dit bleek
ook uit de verkiezingsonderzoeken waarin de kiezers in 1989 (42%), net als in 1971 (45%),
het milieu noemden als het belangrijkste verkiezingsonderwerp.12
De veranderingen in maatschappij, politiek en overheid in de vorm van de vestiging van
een sobere en zakelijke politieke stijl en de maatschappelijke reactie hierop – bijvoorbeeld
van sociale actiegroepen die zelf ook verzakelijkten – komen het meest duidelijk naar voren
in het milieubeleid van de kabinetten-Lubbers. Juist binnen dit beleidsterrein zien we een
combinatie van factoren die de politiek en het beleid van de jaren tachtig kenmerken. Allereerst is er de grote maatschappelijke en politieke belangstelling voor het onderwerp. Inhoudelijk zien we bij milieubeleid de overgang van planning naar management. Winsemius
werd hierbij als verpersoonlijking van het eerste kabinet-Lubbers gezien, en hij werd al snel
gewaardeerd vanwege zijn managementstijl. Zijn ministerie liep voorop met de introductie
van managementtechnieken in de overheidsorganisatie. Dit tezamen bepaalde de keuze om
de jaren tachtig te analyseren via de casus van het milieubeleid.

Managers in de politiek en no-nonsense actievoerders
‘Het was een bewogen moment in de geschiedenis van het Nederlands bedrijfsleven. Zelden zullen op één dag zoveel Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur zijn leeggestroomd als op 4 november 1982.’13 Vanaf het moment dat het eerste kabinet Lubbers op
die vierde november op de trappen van Paleis Huis ten Bosch stond, was het duidelijk: hier
stond een nieuwe regering met een duidelijk verschillende achtergrond ten opzichte van
eerdere kabinetten, namelijk de achtergrond van het bedrijfsleven. Journalisten gaven het
nieuwe kabinet daarom al snel het predicaat ‘managers in de politiek’ en met reden.
Premier Ruud Lubbers, alhoewel al sinds 1973 vast onderdeel van de Nederlandse parlementaire politiek en daarvoor al actief in de Rijnmondraad en werkgeversbonden, liet zich
nu voorstaan op zijn achtergrond als manager van zijn familiebedrijf. Ruud Lubbers functioneerde naar eigen zeggen ook veel meer ‘als de directeur van de bv Nederland, dan als politicus’.14 Hij zocht bewust naar zoveel mogelijk mensen uit het bedrijfsleven voor zijn nieuwe
regeringsploeg. Deze zoektocht leverde drie managers, één commissaris en niet minder dan
zeven bedrijfsdirecteuren op, op een totaal van veertien ministers. Daarmee was de regering
niet alleen kleiner dan zijn voorgangers, ook in zijn taal benadrukte hij de noodzaak tot ingrijpen. ‘Onze samenleving is in de winter terechtgekomen. Daarvoor moeten we de ogen
niet sluiten. Het gaat er nu om wat wij daarvan maken,’ hield Lubbers het land al in zijn regeringsverklaring voor. Daarvoor had het kabinet zijn beleid in tien punten samengevat, waarvan de eerste twee de absolute topprioriteit hadden. Op nummer één stond: ‘De tekorten van
de overheid terugdringen vóórdat de samenleving er door ontwricht wordt en de burgers
opgelegde lasten niet langer aanvaarden.’ Meteen daarna, in de gehaaste taal van Lubbers:
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‘De bedrijvigheid weer op gang brengen, nieuw perspectief, het pessimisme doorbreken.’
De werkloosheid moest tot slot worden teruggedrongen: Nederland moest ‘leren met deeltijdbanen te leven’.15
Hoe dat moest gebeuren stond voor het kabinet als een paal boven water: niet via keynesiaanse steunmaatregelen; het monetarisme deed definitief zijn intrede. De oud-bankdirecteur Onno Ruding (cda 1982-1989) had al tijdens het constituerend beraad vastgelegd dat
het overheidstekort van 10,5% in 1984 tot 7,5% in 1986 zou moeten zijn teruggedrongen.16 Zo
wilde hij Nederland genezen van de Dutch Disease, een ziekte waarmee je volgens economen
wordt besmet bij een onverwachte vondst van natuurlijke rijkdommen (de gasbel van Slochteren), die de waarde van een munt opdrijft waardoor de eigen industrie slechter kan concurreren en de werkloosheid oploopt. Door de aardgasbaten kon de overheid een steeds grotere
rol spelen in de totale economie door een sociaal beleid te voeren dat niet bijdroeg aan economische groei.17 Nederland was in 1982 in economische crisis en de werkloosheid zou in
1983 het record van 10,7% bereiken, waarbij vooral de jongeren getroffen werden. Dertig procent van hen zat zonder baan, waardoor er, zoals de punkband The Sex Pistols al in 1977 benadrukte, ‘no future’ was. In 1982 gingen er meer dan twee- tot driemaal zoveel bedrijven failliet als normaal: zo’n 27.000 in totaal. Naast het grote probleem van de werkloosheid zat een
vrijwel even groot gedeelte van de beroepsbevolking ziek of afgekeurd thuis. Hierdoor had in
1983 slechts 52% van de beroepsbevolking een baan, terwijl het Europees gemiddelde toen
op ongeveer zestig procent lag. Dit kon niet anders dan gevolgen hebben voor de overheidsuitgaven, die hierdoor snel stegen en een fors financieringstekort opleverden. Meer dan de
helft van de uitgaven werd inmiddels besteed aan rente, en dat was kostbaar bij een rente die
in 1981 was opgelopen tot het record van 11,56% en met een relatief hoge inflatie van 6,7%.18
Nederland moest daarom radicaal hervormen en wel op monetaristische basis. Dit blijkt
onder andere uit de groeiende rol van de Centraal Economische Commissie (cec), de adviescommissie van topambtenaren van de sociaaleconomische ministeries, de president
van De Nederlandsche Bank en de directeur van het cpb die een monetaristisch beleid voorstonden. De cec groeide uit tot het belangrijkste ambtelijke adviescollege doordat het nu
ook over de korte termijnproblematiek als werkloosheid en het financieringstekort begon
te adviseren en de jaarlijkse hangpuntennota opstelde, met daarin de financiële tegenvallers van de rijksoverheid. De politieke consensus over monetarisme groeide snel, waardoor
het politieke debat vanaf halverwege de jaren tachtig en zeker in de jaren negentig depolitiseerde. Dit kwam niet in de laatste plaats door de grote acceptatie van de cpb-voorspellingen. Daarmee leek het op de consensusperiode van de Wederopbouw, ware het niet dat
de nieuwe cpb-modellen op monetaristische leest geschoeid waren. Elk regeerakkoord en
ieder partijprogramma werd doorgerekend. Hiermee slopen monetaristische argumenten
snel het politieke debat in, zodat het cpb aan het begin van de jaren negentig uitgroeide tot
de ‘onbetwist[e] Rijkskeurmeester’. ‘Zonder de goedkeuring van het cpb heeft weinig in
het Haagse werkelijkheidswaarde,’ zodat negatief beoordeelde voorstellen nog zelden de
politieke agenda haalden.19
Om de bevolking aan het begin van de jaren tachtig van de noodzaak van de hervormingen
te overtuigen, werden tal van nieuwe termen geïntroduceerd. Zo werd Nederland voortaan
als de ‘bv Nederland’ voorgesteld, dat een ‘financieringstekort’ had dat alleen via ‘no-non-
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sense’-beleid kon worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld met behulp van de ‘kaasschaaf ’, of
de ‘kasschuif ’, maar meestal werd er voor drastischer ingrijpen gekozen.20 Dat het nieuwe
bestuur van de bv Nederland managers behoefde, was daarmee alleen maar logisch en dat
politiek en zakenleven veel overeenkomsten hadden, benadrukten de ministers graag. Zo
meende minister van Verkeer Neelie Smit (vvd) tijdens een congres over leidinggeven in de
jaren tachtig: ‘De aard van het werk zou in wezen niet moeten verschillen. Elke leider van het
bedrijfsleven heeft net zoveel met de samenleving te maken als wij. En zij moeten een tent
draaiende houden, wij moeten de bv Nederland net zo goed draaiende houden.’21
Een nieuw industrieel elan was hierbij een vereiste, zoals de titel luidde van het invloedrijke
rapport van de oud-Shell president W.A. Wagner.22 Het advies werd door de regering Lubbers integraal overgenomen en bevorderd tot tweede topprioriteit van het kabinet. Wagner
was de eerste in een snelgroeiende reeks topmannen die de regering adviseerde bij kwesties die al jaren politiek muurvast zaten, zoals de gezondsheidzorg (Philips president Wisse
Dekker) of een nieuw belastingstelsel (abn-directeur Coen Oort).23 De wrr werd hierbij
tot ongenoegen van het hoge adviescollege steeds vaker gepasseerd ten faveure van captains
of industry en verloor aan aanzien. Aan de officiële adviesraden hadden de kabinetten-Lubbers sowieso minder behoefte. Zo werd de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid, die in de jaren
zeventig nog invloedrijk was, ondergebracht in de wrr.24
Het voorbeeld van de nationale overheid werd ook door provincies en gemeenten gevolgd door lokale ondernemers te vragen voor ‘regionale varianten van “Wagner”’.25 Het
rapport Wagner ademde dan ook hetzelfde optimisme als hét managementboek van de jaren tachtig, In search of excellence, en het woord ‘elan’ werd snel overgenomen als synoniem
voor vernieuwing. Of het nu ging om de overheid, deregulering, management, openbaar
vervoer of de universiteit, ze dienden allemaal met een nieuw elan aangepakt te worden.26
Met deze optimistische ‘turbo-taal’ van het nieuwe elan van de door managers bestuurde bv
Nederland werd definitief afscheid genomen van het ‘welzijnsethos van de jaren zeventig’.27
Na het mislukken van de massale stakingen in 1980, snel teruglopende ledenaantallen
bij de bonden en de dreiging van nieuwe loonmaatregelen door de regering zag fnv-voorzitter Wim Kok geen andere mogelijkheid dan met de werkgevers in november 1982 het Akkoord van Wassenaar te sluiten.28 Dit kwam hem binnen de PvdA, waar hij steeds meer als
de kroonprins van Joop den Uyl werd gezien, op veel kritiek te staan.29 In het akkoord werd
loonmatiging afgesproken in ruil voor arbeidstijdverkorting, een belangrijk middel waarmee de (jeugd)werkeloosheid bestreden kon worden en de winstgevendheid van bedrijven
kon worden verhoogd.
Alhoewel het Akkoord de basis voor vertrouwen legde tussen werkgevers en werknemers in de jaren daarna, bleven de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Lubbers i
drastisch. Dat merkten vooral de ambtenaren die een jaar later een hete herfst afkondigden waarin huisvuil niet werd opgehaald, de post niet bezorgd werd en ‘de bus boos was’
nadat de overheid bij de nieuwe ambtenaren-cao een verlaging van het salaris met 3,5%
voorstelde.30 Lubbers beslechtte het geschil door onverwacht en zonder ruggespraak met
zijn ministers een korting van drie procent te bieden. Ruding was furieus toen hij deze actie van de premier via het nos Journaal moest vernemen, er was ook geen bedrag voor achter
de hand gehouden.31
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Premier Ruud Lubbers werkt onverstoord door in een lege Tweede Kamer tijdens een pauze van het voorjaarsoverleg,
2 juni 1987 ( foto: Rob Bogaerts).

Het typeerde het optreden van de premier, een ‘Einzelgänger’, maar ook een ‘Macher’,
zoals veel ministers bewonderend moesten toegeven. Lubbers hield scherp toezicht op
de dossiers van zijn vakministers. Vaak overlegde hij direct met ministers of ambtenaren zonder andere bewindslieden daarover in te lichten, en altijd kwam hij met een oplossing terug.32 De uitnodiging ‘zal ik even over je schouders meekijken’ of ‘even meedenken’
vervulde zijn ministers met vrees.33 Volgens Lubbers’ vicepremier in zijn tweede kabinet,
Rudolf de Korte (vvd 1986-1989), lag zijn talent ‘vooral in het sluiten van – liefst ingenieuze – compromissen, die de overige gesprekspartners in vertwijfeling achterlaten. Je
wezenskenmerk is voortdurend conflicten gladstrijken.’34 De vergaderingen van de ministerraad onder leiding van Lubbers gingen daardoor, zeker in vergelijking met Den Uyl, in
een razend tempo.35
Eén van de verklaringen voor de grote efficiency was dat een deel van de besluitvorming
al in de beslotenheid van het torentje van Lubbers werd voorgekookt.36 Deze traditie, waarin de fractievoorzitters met de premier en vicepremier vooroverleg plegen en compromissen sluiten, raakte onder Lubbers geïnstitutionaliseerd en werd als ‘strategisch monisme’
gelegitimeerd door fractievoorzitter Ed Nijpels (vvd 1982-1986). Hij zag het als dé manier
voor de kleine vvd om zijn kleur te behouden en niet ondergesneeuwd te worden door het
cda door vooraf zoveel mogelijk afspraken vast te leggen in een zeer gedetailleerd regeerakkoord, en door afspraken te maken in het torentjesoverleg.37 Toch was dit overleg ‘gewoon managementinzicht’, aldus vicepremier Gijs van Aardenne (vvd) van Lubbers i:
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+HWJDDWRPHĊFLQWEHVWXUHQ/XEEHUVVWHOGHYRRURPHONHZRHQVGDJWHOXQFKHQ'DWKHEEHQZHGHKHOHNDELQHWVperiode zo gedaan. Dan ging ik op woensdagmiddag naar het Torentje (…) Later zijn de fractievoorzitters de Vries
en Nijpels op hun verzoek erbij gekomen (…) Tijdens die gesprekken ging het altijd om partijpolitieke punten.
Puur zakelijke kwesties deden we gewoon af in de ministerraad op vrijdag.38

Dankzij dit monisme volgden de Kamerfracties nog sterker dan voorheen het kabinet, en
van dissidenten die het kabinet-Van Agt i nog hadden geplaagd, was geen sprake meer. De
regeringsfracties vereenzelvigden zich zozeer met het regeringsbeleid dat ze werden gezien
als ‘aandeelhouders van bv Lubbers & Co’.39 Wat in de jaren tachtig steeds duidelijker werd,
was dat er drie grote partijen waren die de politiek uitmaakten: cda, PvdA en vvd. Dit ging
ten koste van de invloed van de kleinere partijen. Waren deze in 1971 en 1972 nog goed voor
32 zetels, in 1982 en 1986 brachten ze het niet verder dan veertien en twaalf zetels.40 Op een
korte piek van D66 in 1981 met zeventien zetels na hadden de kleine partijen nauwelijks nog
iets in de melk te brokkelen.41
Na een ultieme poging in 1981 liet de PvdA de polarisatiestrategie steeds meer los. Aanvankelijk koos de PvdA voor een harde oppositie tegen het kabinet. De partij steunde daarom de massale protesten tegen de kernwapens, waarvoor in 1981 en 1983 honderdduizenden mensen de straat op gingen en bijna vier miljoen mensen het volkspetitionnement
tegen plaatsing van kruisraketten tekenden.42 Hoewel electoraal succesvol (de partij won in
1982 drie en in 1986 zelfs vijf zetels), verbond de partij zich zo wel zeer sterk met het doemdenken – dat mede hierdoor juist in Nederland het sterkst was van alle Europese landen – en
raakte de PvdA steeds verder van de regeringstafel verwijderd.43
Nadat Joop den Uyl in 1986 na lang aarzelen tenslotte afscheid nam als partijleider, koos
Wim Kok voor een zakelijke benadering van politiek. Daarmee nam Kok ook meer afstand
van de actiegroepen, die ook steeds minder beeldbepalend en invloedrijk werden.44 Die
lijn werd ondersteund door het belangrijke partijrapport Schuivende Panelen uit 1987, waarin
definitief afscheid werd genomen van het idee dat ‘het geluk bij de wet te regelen’ was en
waarin werd erkend dat er ‘niet ten onrechte onvrede bestaat over het functioneren van de
verzorgingsstaat’, omdat die te veel initiatief en verantwoordelijkheid van de burgers had
afgenomen, en dat mede daarom ‘meer markt’ niet altijd iets negatiefs betekende.45 Zo veranderde onder de strakke leiding van Kok de partij ‘van ideologisch naar meer pragmatisch’. Zelfs de werkgevers konden door de beheerste oppositie van de PvdA zich een minister-president Kok voorstellen.46
In 1986 kreeg Lubbers inderdaad de kans om zijn karwei af te maken, zoals de cdaverkiezingsslogan luidde. De vvd profiteerde niet van zijn regeringsdeelname en verloor
negen zetels, waarmee de partij met 27 zetels tweemaal zo klein werd als het cda. De nieuwe vicepremier De Korte bleek minder goed tegen Lubbers opgewassen te zijn. Het strategisch monisme werd zo steeds minder zichtbaar in het tweede kabinet Lubbers en de vvd
ging zichtbaar gebukt onder het ‘Calimero-effect’.47 De nieuwe fractieleider Joris Voorhoeve forceerde, in een poging om zich te profileren, in 1989 een breuk over de behandeling
van het Nationaal Milieubeleidsplan van de eigen ministers van vrom en van Verkeer. Dit
betekende de val van het kabinet-Lubbers ii.
Al met de balkonscène op Huis ten Bosch op 7 november 1989 werd duidelijk dat ook
in de nieuwe PvdA-cda-coalitie de zakelijkheid in de politiek zou blijven domineren. Vol-
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gens de nos-verslaggever kozen beide ‘van harte voor samenwerking. (…) Er is niet meer
de bevlogenheid van de jaren zeventig, er is de zakelijkheid die blijkbaar bij de jaren negentig hoort.’48 Bevlogen was het laatste kabinet Lubbers inderdaad niet en dat vertaalde zich
in de sfeer. Die kan het best worden gekwalificeerd als ijzig. Sommige ministers vroegen
zich naderhand hardop af waaraan ze hun verbanning naar dit kabinet hadden verdiend.49
Al kort na het aantreden werd het kabinet-Lubbers-Kok getroffen door onverwachte tegenvallers. In de Tussenbalans van 1991 werd afgesproken dat er zeventien miljard gulden
moest worden bezuinigd, waardoor de sociale zekerheid niet langer kon worden ontzien,
terwijl voor de gehoopte investeringen in de sociale vernieuwing nauwelijks nog geld beschikbaar was. Zo’n 900.000 mensen maakten inmiddels aanspraak op de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao), wat het rijk 24 miljard gulden per jaar kostte.50
Lubbers stelde daarom dat voor zulke cijfers er geen andere verklaring was dan ‘dat ons
land ziek is’. Een aanpassing van de wao kon niet uitblijven.51 Dit kwam Kok op ernstige
kritiek van zijn eigen partij te staan. Op een extra partijcongres in september 1991 verdedigde hij zijn besluit met de overweging: ‘Relevant is of je na Lubbers-Kok nog een behoorlijke
positie hebt, zodat je daarna echt kabinetten lang kunt meeregeren.’52
Het kabinet haalde de eindstreep, maar werd voor die prestatie niet beloond door de kiezer. Het cda verloor historisch met twintig zetels, terwijl de PvdA twaalf zetels moest inleveren. Het tijdperk Lubbers kwam daarmee ten einde, maar de zakelijkheid verdween daarmee in de jaren negentig nog niet uit de politiek of uit de samenleving.
De zakelijkheid had zich in de jaren tachtig niet tot de politiek beperkt, maar had evengoed in de basisgroepen en het actiegebeuren zijn intrede gedaan. Na de in het oog springende stakingen en anti-kernwapenprotesten van het begin van de jaren tachtig trokken sociale
bewegingen zich steeds meer van de straat en uit de buurten terug. Zelfs een jong initiatief
als de Kleine Aarde kwam tot de conclusie dat de enige mogelijkheid om werkelijk invloed te
krijgen, een keuze zou zijn ‘tussen stringente zelfbeperking waar je niets voor terugkrijgt en
no-nonsense’ van mechanisering, verzakelijking en ‘scherp konkurrerende prijzen’.53 Deze
verzakelijking trof veel sociale bewegingen. Allereerst leidde dit tot professionalisering, omdat de overgedemocratiseerde organisatie uit de jaren zeventig de efficiency niet ten goede
kwam.54 De professionals stelden zich pragmatischer op tegenover de politiek en accepteerden ‘het nieuwe realisme’ van industriële productie. Hierdoor werd zeker de milieubeweging
door het ministerie van vrom serieuzer genomen als overlegpartner en als bron van informatie en intermediair tussen overheid en de doelgroep ‘burgers’.55
Deze professionalisering ging bij de milieubeweging zeker niet ten koste van de leden.
De lokale bewegingen bleven veelal klein, maar met name Het Wereld Natuurfonds (van
65.000 naar 705.000 leden tussen 1980 en 1996), Greenpeace (van 80.000 leden in 1985 naar
830.000 leden in 1990) en Natuurmonumenten (van 235.000 leden in 1985 tot 722.400 in
1994) zagen hun ledental explosief stijgen. Vooral dankzij deze drie grote organisaties zagen
de natuur- en milieuorganisaties hun ledental tussen 1980 en 1994 met 326% stijgen, tegen
een verdubbelend ledenaantal van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, zeven procent meer vakbondsleden en een afname van 35% van het ledental bij politieke partijen. Zo
had de milieubeweging al in 1980 tweehonderdduizend leden meer dan de politieke partijen
en waren er rond 1990 ongeveer evenveel mensen lid van een vakbond als van een sociale be-

Van planning naar management: de overheid in de jaren tachtig

187

weging.56 Deze razendsnelle toename en enorme aantallen tonen de betrokkenheid en ongerustheid om het milieu in de jaren tachtig. Toch was dit boven alles een vorm van postgiroactivisme, de straat ging men nauwelijks nog op.57 In het geval van Greenpeace kon men voor
een kleine gift de mediagenieke actie per rubberboot aan professionals uitbesteden, die door
de media-aandacht, zoals wervingsacties via Veronica, weer nieuwe leden opleverde. Deze
ontwikkeling beperkte zich niet tot Nederland. In de Verenigde Staten zag men bijvoorbeeld
eenzelfde verzakelijking, waardoor demonstraties en acties via de ‘court room’ steeds meer
werden ingeruild voor een dialoog met bestuurders in de ‘board room’.58

Van planning naar management: de overheid in de jaren tachtig
De verzakelijking bleef niet beperkt tot politiek en maatschappelijk middenveld. De ‘zakelijke ambtenaar’ werd het archetype voor de overheidsfunctionaris van de jaren tachtig.59 De
gehele overheid maakte, gestimuleerd door de herstructureringsagenda van de kabinettenLubbers, in de jaren tachtig een opmerkelijke transformatie door. Integrale planning, die al
vanaf het einde van de jaren zeventig door tegenvallende resultaten steeds meer werd losgelaten, werd nu definitief ingeruild voor management. Dit gold niet alleen voor Nederland,
het was een internationale trend: het gebruik van het woord ‘planning’ nam vanaf halverwege de jaren zeventig af, terwijl de populariteit van management vanaf halverwege jaren
zestig tot halverwege jaren tachtig vrijwel kwadratisch steeg.60
In Nederland is deze trend ook goed te zien. In 1980 schetste de commissie-Vonhoff, die
adviseerde over de Hoofdstructuur van de Rijksdienst, in haar derde rapport een somber
beeld over de toestand van planning. Facetplanning bestond eigenlijk alleen als planologische kernbeslissing. Met de sectorplanning was het nog droeviger gesteld, die ‘vertoont
een wildgroei, waarin vooralsnog weinig lijn valt te bespeuren’.61 Integrale planning was
hierdoor onmogelijk. Toch was dit rapport positiever dan de eerdere rapporten. Iedereen kent
de laan, die derwaarts gaat, meende de commissie in haar derde rapport, want het was inmiddels wel duidelijk volgens welke weg de overheid moest veranderen. Niet planning was nog
langer de weg derwaarts, maar bedrijfsmatig werken, management, decentralisatie, privatisering en de samenvoeging van departementen en mobiel rijkspersoneel was het devies.62
Het kabinet-Van Agt ii installeerde daarom een regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst: Herman Tjeenk Willink. In 1983 constateerde de wrr dat de overheid
zich moest beperken in haar maakbaarheidsambities; de wrr beval ‘planning als onderneming’ aan.63
Bestuurskundigen waren eveneens snel teruggekomen op het plannings- en maakbaarheidsgeloof; dat blijkt alleen al uit de titels van hun oraties. Het begon in 1978 met een beschouwing over de ‘grenzen van bestuur’ en een pleidooi voor een ‘pragmatische visie’.
Vanaf de komst van Lubbers in 1982 werd aandacht geschonken aan ‘de kunst van het bezuinigen’ en aan de mythe van samenhangend beleid, maar vooral aan management in de overheid. Het hoogtepunt in deze ontwikkeling zou Pim Fortuyns oproep zijn tot een toekomst
zonder ambtenaren in 1991, nota bene bij de aanvaarding van de door de ambtenarenvakbond Abvakabo bekostigde bijzondere leerstoel Arbeidsverhoudingen overheidspersoneel.64
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In de onderzoeksagenda van de bestuurskundigen kreeg planning nauwelijks nog aandacht.65 ‘De planningliteratuur kan met recht een jungle worden genoemd’, zo constateerde de bestuurskundige Frans van Vught na zo’n tien jaar integraal plannen. In 1982 telde hij
35 verschillende planningsdefinities waarmee de bestuurskundigen elkaar ‘met abstracte
denkbeelden en fraaie terminologieën’ bestreden.66 De theoretische bespiegelingen en de
uitgebreide discussies werden ingewisseld voor advisering en toegepast onderzoek voor
overheidsorganisaties. De bestuurskundeopleidingen konden zich in de jaren tachtig op
steeds meer studenten verheugen die een steeds toegepaster curriculum kregen, terwijl
nieuwe bestuurskundeopleidingen, zoals in Delft en Groningen, samen met bedrijfskunde
in interfacultaire departementen werden opgericht.67
In 1985 werd Henk Vonhoff nogmaals door het kabinet benaderd voor een advies over
planprocedures. De mogelijkheden tot planning kregen er nog steviger van langs dan vier
jaar daarvoor: ‘te veel opsmuk, te weinig kostenbesef ’. Vooral de Kamer moest zich goed
realiseren dat de planprocedures te veel ‘bureaucratische rompslomp’, dubbel werk en een
uitdijend ambtenarenapparaat tot gevolg hadden. Planprocedures zouden inmiddels al een
tot anderhalf procent van het overheidsbudget opsouperen, zo had McKinsey berekend.
Planning en planprocedures waren overdadige versiering geworden en werden daarom
door Vonhoff met carnaval vergeleken.68
Nadat de planprocedure als bestuursinstrument is ontdekt, is het vele malen toegepast. Steeds mooier, steeds
bonter en daardoor ook minder nuttig. Een praalwagen, waar een werkpaard had moeten staan. De stoet praalwagens komt zo in de plaats van een stoet werkpaarden. Wordt het daar feestelijker van? Een feestelijke tocht van
planprocedures? Onherroepelijk wacht de ontnuchtering op Aswoensdag.69

Deze afkeer van planning had ook gevolgen voor de overheidsorganisatie. Waren in de jaren zeventig de afdelingen ‘beleidsontwikkeling en planning’ nog als paddenstoelen uit de
grond geschoten, deze verdwenen in de jaren tachtig al snel weer uit de organogrammen
of gingen voortaan als meer no-nonsense klinkende afdelingen ‘beheer’ door het leven.70
Joop den Uyl stond in 1985 daarom vrijwel alleen toen hij op het symposium ‘Sturing van
de samenleving’ zijn gehoor van bestuurskundigen en politicologen voorhield dat ‘de agitatie tegen sturing en planning (…) over het hoogtepunt’ heen was en dat slogans als ‘meer
markt, minder overheid’ aan glans verloren.71 De overheid had zich namelijk al bekeerd
tot management. In de jaren zeventig had Mintzberg al gewezen op de invloed van de persoon van de manager en in management had deze tendens zich, mede dankzij de opkomst
van de moderne managementgoeroeliteratuur, alleen maar versterkt. Tjeenk Willink wees
in 1986 op deze ontwikkeling toen hij uitlegde dat ‘de aandacht voor de persoon van de
manager’ ook in de overheid was overgenomen en dat daardoor ‘de neiging [bestaat] om
het type “krachtige manager” als prototype van de overheidsmanager van de toekomst te
beschouwen’.72
Ook in de bestuurskunde kreeg dit perspectief in de jaren tachtig aandacht, toen in de
Verenigde Staten de ‘public heroes’ en ‘entrepreneurs in government’ werden ontdekt.73 Dit
waren charismatische ambtenaren die persoonlijk de instituties veranderden en zich als ondernemers gedroegen. De opstelling van Lemstra en Van Wolferen past hierin en werd gedeeld door publieker optredende ambtenaren als Tjeenk Willink, directeur-generaal Roel in
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’t Veld van hoger onderwijs, secretaris-generaal Frans Rutten van Economische Zaken en de
directeur van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bvd) Arthur Docters van Leeuwen.74 Zij
vertegenwoordigen de overgang naar het New Public Management (npm) waarin ondernemerschap wordt vooropgesteld in het ambtelijk handelen. Dat zou in de jaren negentig
dominant worden.
Het vertrouwen in de ambtenaren was tijdens het kabinet-Lubbers opmerkelijk groot,
zeker in vergelijking met de jaren zeventig. Dat werd het meest zichtbaar in het hersteld
vertrouwen in het college van secretarissen-generaal dat onder Lubbers aan belang en aan
invloed won, mede omdat zij als hoogste managers verantwoordelijk waren voor de bedrijfsvoering en dus voor de uitvoering van de zes Grote Operaties.75 Deze operaties – decentralisatie, heroverweging, privatisering, deregulering, -2%-operaties en de reorganisatie rijksdienst – waren opgelegd door het kabinet-Lubbers i en werden gezien als ‘uiting
van onvrede over de rol van de centrale overheid’ die zich te veel met het maatschappelijk leven inliet, terwijl dit inefficiënt, bureaucratisch en te duur was en bovendien lang niet altijd
de oplossing bood. Het no-nonsense karakter van het kabinet werd ook zichtbaar in de keuze van de zes onderwerpen. Die was pragmatisch en vooral ingegeven doordat er op korte
termijn vooruitgang moest worden geboekt. Lang niet alle operaties waren daarom nieuw.
De heroverweging bijvoorbeeld – waarin met een stofkam door alle wetgeving van een ministerie werd gegaan om te inventariseren of deze nog wel nodig was – en de reorganisatie
rijksdienst waren een erfenis van Van Agt ii.76
De -2%-operatie was de duidelijkste aanwijzing dat het kabinet wilde dat de overheid
kleiner werd. Vier jaar lang moesten de ministeries met twee procent krimpen. Met de
‘kaasschaaf ’ zou in theorie tijdens de kabinetsperiode het overheidspersoneel in totaal met
bijna acht procent krimpen. Maar doordat verschillende diensten als Defensie, politie en
Justitie en ook het dg Milieuhygiëne van de -2%-operatie waren vrijgesteld, zou het rijkspersoneel maximaal met vijf procent afnemen. In werkelijkheid echter nam de werkgelegenheid bij de overheid juist toe van 163.000 tot 170.000 plaatsen, wat werd veroorzaakt
door de invoering van de arbeidsduurverkorting (adv), ‘beleidsintensiveringen’ en verkorting van de 40-urige naar een 38-urige werkweek.
Een tweede poging van het kabinet-Lubbers ii om hierin verandering te brengen door
nogmaals een -2%-operatie in te voeren, ditmaal zelfs verhoogd met een ‘efficiency-korting’ van één procent, werd nu volgens de Miljoenennota 1990 door alle departementen
gehaald, op Onderwijs na. Het lijkt er daarom sterk op dat veel van de werkgelegenheid
van het rijkspersoneel zich verplaatste naar lagere overheden en naar de nieuw opgerichte
Zelfstandige Bestuursorganen, die op afstand van de departementen stonden. Weliswaar
profiteerden de ministeries van de in deze periode op gang gekomen privatisering van de
Postbank, de verzelfstandiging van het Loodswezen en het Nederlandse Omroepproductiebedrijf (nob). Maar het percentage van de beroepsbevolking dat tussen 1980 en 1990 bij de
overheid werkte, bleef desondanks ongewijzigd zo’n vijftien procent.77
In het kabinet-Lubbers iii kreeg het college van secretarissen-generaal zelfs het ‘voortouw’ nadat tegen verdere kaasschaafmaatregelen was besloten in de Grote Efficiency Operatie. De departementale personeelsbudgetten moesten met tien procent verlaagd worden.
Departementen moesten daarom net als het bedrijfsleven hun ‘kerntaken’ benoemen en
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Tabel 1 De sterkte van het burgerlijk rijkspersoneel, 1972-1994
Peildatum
30 juni 1972
30 juni 1975
30 juni 1977
30 juni 1980
30 juni 1982
30 juni 1983
30 juni 1984
30 juni 1985
30 juni 1986
30 juni 1987
30 juni 1988**
30 juni 1989
30 juni 1990
30 juni 1991
30 juni 1992
30 juni 1993***
30 juni 1994

Rijkspersoneel

1982=100

DG Milieuhygiëne

dgm 1982 = 100

154429
162739
174263
158563
167859
168124
169753
166338
168888
167719
159516
156428
146655
149283
147086
103062
101178

92
97
104
94
100
100
101
99
101
100
95
93
87
89
88
61
60

263
407
484
604
803
830
604*
708,5
736,5
768,5
777,7
790
876,5
887,2
947,4
1051
1049,5

31
51
60
75
100
103
75
88
92
96
97
98
109
110
118
131
131

*
Deze afname wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de oprichting van het rivm, dat onder het Ministerie van wvc viel.
Hierdoor moest dg Milieu onder meer het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening en het Instituut voor Afvalstoffenonderzoek afstaan.
** Vanaf 1988 worden de medewerkers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (abp) niet meer meegeteld als rijkspersoneel en dus is in vergelijking tot 1987 de overheid nauwelijks gekrompen (167205).
*** Door invoering van het sectorenmodel wordt burgerpersoneel van Defensie, de Rechterlijke Macht en medewerkers van de
Politie vanaf 1993 niet meer tot burgerlijk rijkspersoneel gerekend (ongeveer 40.000 man).
Bron: Rijksbegrotingen 1973, 1976, 1978, 1981, 1983-1995, via statengeneraaldigitaal.nl en rijksbegroting.nl.

zich daarop concentreren. Hoe de secretarissen-generaal dit bereikten, moesten ze zelf uitmaken, bijvoorbeeld via decentralisatie, heroverweging, privatisering of bedrijfsmatiger
werken. Daarom wordt de Grote Efficiency Operatie ook wel als overkoepeling van de Grote
Operaties of superoperatie gezien. Dat imago was wat overtrokken, en ook deze Grote Operatie zou zijn doel niet halen. Al was het maar omdat de secretarissen-generaal al snel wisten te bedingen dat de ‘taakstelling’ van de operatie niet driehonderd miljoen, maar honderdvijftig miljoen gulden zou worden.78
Lubbers zag het college van secretarissen-generaal en het werk van de hoge ambtenaren
die zitting hadden in de onderraden van de ministerraad, als ‘een belangrijk instrument’ en
hij adviseerde vlak voor zijn aftreden in 1994 daarom om ‘op de ingeslagen weg door [te]
gaan’.79 Het college adviseerde zelfs het parlement over de organisatie en inrichting van de
rijksoverheid, iets wat tot dan toe altijd door externe commissies was gedaan.80 Door dit
politieke vertrouwen konden de ambtenaren ook publiek profiel krijgen, doordat hun politieke bazen toestonden dat ze interviews gaven en ook steeds vaker (praktijk)hoogleraarschappen aanvaardden in het verlengde van hun functie: zo werd bij vrom niet alleen Lemstra hoogleraar ‘management van publieke taken’ in 1986, maar volgde directeur-generaal
Milieuhygiëne W.C. Reij een jaar later als hoogleraar Milieutechniek aan de tu Delft.81
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De grote aandacht voor de organisatie van het bedrijfsleven en managementconcepten
in de golf van overheidsmanagementboeken miste mede door de opgelegde bezuinigingen
zijn uitwerking op de overheidsorganisatie niet. Op tal van ministeries en ambtelijke diensten vonden deze concepten ingang. Zo meende de Rijksverkeersinspectie in 1981 dat zij alleen nog bestaansrecht had wanneer zij een ‘hoogwaardig apparaat’ kon zijn dat de ‘klant’
centraal stelde. Nadat de dienst in 1987 opging in de Rijksinspectie voor het Vervoer, moesten de inspecteurs ‘niet vasthouden aan stoffige, ambtelijke wetten en taken (…) maar anticiperen op vooruitstrevende bedrijfsvoering en innovaties’.82
Ook op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (wvc) werd duidelijk dat
minister Elco Brinkman (1982-1989) ‘niet het type van een welzijnswerker’ was, zoals hij dat
zelf uitdrukte.83 Dat bleek inderdaad snel, bijvoorbeeld toen Brinkman de Kaderwet Welzijn,
het paradepaardje van het kabinet-Den Uyl en volgens indiener Wim Meijer ‘een keuze voor
verandering van de maatschappij’, introk.84 Brinkmans dg Welzijn Ap Gijsbers was onaangenaam verrast: ‘Daar waren het hele apparaat en ik rigoureus op tegen.’85 Toen hij in 1987
terugtrad voelde hij zich ‘ouderwets’ verklaard en in plaats van een ministerie van Welzijn ‘lijken we het ministerie van Financiën wel. Het gaat alleen nog maar over bezuinigingen’. Hij
werd opgevolgd door ‘een exponent van een nieuwe lichting ambtenaren: “de managers”’.86
De nieuwe opvattingen hadden niet alleen gevolgen voor welzijn, maar ook voor de
kunst. Dat ‘brede lagen van de bevolking’ via kunst waren te bereiken, vond Brinkman een
‘utopische wens’. Hij zag vooral ‘overcapaciteit’ en koos daarom voor ‘topkunst’ en ‘kwaliteit’, termen die overeenkomen met de nadruk op excellentie en kwaliteit in de toenmalige
managementliteratuur. Het departement moest deze overcapaciteit gaan managen en daarom doken op het departement al snel de ‘professionele kunstmanagers’ op die de ‘deugden
van de nieuwste tijd [vertegenwoordigden]: professioneel management, een kloppende kas
en goede relaties met het bedrijfsleven’.87 Voor kunstenaars introduceerde Brinkman al in
zijn eerste begroting ‘stimulansen voor een meer ondernemersgericht gedrag’ en ‘sponsoring, privatisering, [en] toepassing van het profijtbeginsel’.88
En zelfs het Ministerie van Justitie moest personeel verminderen bij diensten die in
1982 nog waren behoed voor de -2%-operatie om de opgelegde bezuinigingen te halen. De
moderne manager Oranje besloot hiervoor McKinsey in te huren. Hij stelde tevreden vast
dat het bureau een ‘cultuurshock’ teweeg bracht die ‘als zeer stimulerend ervaren’ werd en
in ‘ieder geval’ de efficiency bevorderde.89
In een overzicht van de Nederlandse veranderingen in management en overheidsorganisatie uit 1993 concludeerden de bestuurskundigen dat er sprake was van ‘integratie van beleid en management’. Deze integratie kwam op gang door de acceptatie van integraal management, een managementconcept dat in de jaren tachtig binnen de overheid zo populair
geworden was dat dit in 1991 zelfs per Teleac-cursus werd aangeboden. De schrijvers van
de Teleac-cursus dachten dat door integraal management aan het einde van de jaren negentig ‘de achterstand [ten opzichte van het bedrijfsleven] geheel [zal] zijn ingehaald en (…)
er nauwelijks meer verschil [zal] zijn in managementopvattingen’.90 Dit was ook de overtuiging van veel hoge ambtenaren, die vaak niet konden wachten om over te stappen naar
het zakenleven: meer dan de helft van hen droomde eind jaren tachtig van een baan in het
bedrijfsleven.91
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Het begrip integraal verschilde sterk met het gebruik in de jaren zeventig. Betekende
integrale planning toen dat alle facetten van de planning werden bestreken, integraal management in de jaren tachtig betekende dat de manager zeggenschap had over zijn budget
en verantwoordelijkheid droeg voor zijn proces en uitkomst. Integraal management vindt
zo laag mogelijk in de organisatie plaats, terwijl integrale planning alleen maar aan de top
van de organisatie kan plaatsvinden. Integraal management verplaatste de verantwoordelijkheid voor processen en budgetten van de centrale diensten en stafdirecties naar de nieuwe lijnmanagers, die voor de uitvoering van de processen verantwoordelijk waren. Integraal
management werd gedefinieerd als: ‘Het leidinggeven door integraal te sturen op output én
de daaraan verbonden produktiemiddelen, op grond van een strategisch beleid.’92 Zelfbeheer is
hier een voorbeeld van.
Veelal leidde de introductie van integraal management ertoe dat de departementale top
zich omvormde tot een collegiale bestuursraad die de hoofdlijnen bewaakte, zoals op de
ministeries van Landbouw, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Door
integraal management hoopte men de verkokering tussen de afdelingen tegen te gaan. De
verschuiving van steeds meer verantwoordelijkheden naar de ‘lijn’ had hetzelfde doel. Zo
zouden bureaucratische werkwijzen als de parafencultuur worden teruggedrongen en zou
er efficiënter worden gewerkt.93 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is hier een goed
voorbeeld van. Met de introductie van een nieuw managementconcept, het ddd-model, en
de nieuwe bestuursfilosofie, een ‘streven naar meer samenhang in beleid en meer zelfstandigheid in de uitvoering’, probeerde het ministerie via bedrijfsmatig werken en decentralisatie de taakstelling van de Grote Efficiency Operatie te behalen.94
Beleid en management werden in de jaren tachtig onlosmakelijk met elkaar verbonden,
zelfs – of misschien wel juist – op departementen als wvc en vrom, die zo met de
welzijnssector en sociale actiegroepen met lange inspraaktrajecten verbonden waren. Dat
deze verandering niet zonder slag of stoot ging, bewees minister Pieter Winsemius, die met
een hoofd vol ideeën uit de McKinseypraktijk aan zijn nieuwe departement werd voorgesteld.
Een departement dat toen nauwelijks tien jaar bestond en zich in de jaren zeventig vol
progressieve ijver op integrale planning had gestort in een toen reëel lijkende poging om
binnen tien jaar de net ontdekte milieuvervuiling voor altijd de wereld uit te helpen.

De opkomst van het milieu in de jaren zeventig
Milieuvervuiling werd aan het eind van de jaren zestig snel een maatschappelijk thema,
mede doordat journalisten en verontruste programmamakers het thema koppelden aan de
groeiende onrust over de keerzijden van de welvaartsmaatschappij. Beleidsmatig werd al in
1966 geprobeerd de economische groei te temperen in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening door het leefmilieu vooral in de Randstad te beschermen. Zo moest voorkomen worden dat steden aan elkaar groeiden en ontstond er voor het eerst een samenhangend beleid
voor buitenstedelijke gebieden.95
Vanaf het eind van de jaren zestig ging het niet alleen om de leefbaarheid van het land,
maar steeds meer over de vervuiling en de uitputting van de aarde. Volgens opiniepeilin-
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gen in 1970 vond 96,2% van de bevolking dat de overheid ingrijpende maatregelen moest
nemen om milieuverontreiniging aan te pakken.96 Een jaar later wees de bevolking milieu
aan als het belangrijkste verkiezingsonderwerp; bij de vorige verkiezingen van 1967 was
het onderwerp nog op de 16e plaats geëindigd.97 Milieu was een thema waar mensen zich
op verenigden. Veel verenigingen als Actiegroep Strohalm (1970), Milieudefensie (1971) en
Stichting Natuur en Milieu (1972) werden in de periode 1969-1973 opgericht. Opvallend
waren de ludieke acties die voortkwamen uit de hippiebeweging zoals de Kabouters in Amsterdam, die daktuintjes op hun auto’s plaatsen.98 Maar veel typerender voor de milieubeweging van de jaren zeventig was de lokale gerichtheid. Geholpen door het geloof dat activering aan de basis moest gebeuren, werden in dit decennium zo’n zes- tot zevenhonderd
lokale milieugroepen opgericht.99
Ondanks de grote invloed van de progressieve sociale actiegroepen waren het de behoudende partijen die milieu als eerste tot regeringsbeleid verhieven door de instelling van een
minister van Milieuhygiëne en Volksgezondheid in het kabinet-Biesheuvel i (1971-1972).
De komst van de nieuwe bewindsman was vooral ingegeven door de lastige zetelverdeling
tussen de vijf partijen.100 Toch klonken ook in de regeringsverklaring de zorgen om zowel
het studentenprotest als de schaduwkanten van economische groei door. De regering beloofde ‘een groter stuk van de welvaartsgroei aan te wenden voor de bestrijding van de kwalijke nevenverschijnselen van onze voorspoed, zoals de vervuiling van het leefmilieu’.101
Maar voegde daar wel direct aan toe dat economische groei niet werd gezien als tegengesteld, maar juist als dienstbaar aan menselijk welzijn.
Een jaar later werd deze these bestreden door het rapport Grenzen aan de groei (1972) van
de Club van Rome. Het rapport sloeg in als een bom, met name in Nederland, waar de helft
van de wereldoplage werd verkocht. Dit verklaart mede de snelle toename van het milieubewustzijn in Nederland.102 De Club van Rome was in 1968 opgericht door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en directeur-generaal Alexander King van de oeso en is een voorbeeld
van de interesse voor onderling afhankelijke beleidsvraagstukken en integrale planning die
in de jaren zestig opkwam; dankzij de eerste mainframes waren die nu ook door te rekenen.
Dennis Meadows van het mit kreeg van de Club van Rome de opdracht om te berekenen
wat de gevolgen en samenhang waren tussen de bevolkingsgroei, landbouwproductie, industrialisatie, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hij gebruikte hiervoor
scenarioplanning, een computersimulatie waarmee verschillende beleidsscenario’s met elkaar konden worden vergeleken. Scenarioplanning had zijn oorsprong in de Amerikaanse
defensiekringen, waar Herman Kahn voor rand Corporation, de grondlegger van ppbs,
met behulp van speltheorie verschillende uitkomsten van nucleaire oorlogsscenario’s testte. Vanaf de jaren zestig werd de methode breder ingezet in onderzoek en als managementtechniek in het bedrijfsleven, waar Shell er veel bekendheid mee verkreeg.103 Meadows berekende met zijn team voor het rapport dat duurzame, exponentiële groei fysiek onmogelijk
was, omdat de aarde daarvoor niet genoeg capaciteit had.104
De publicatie had grote politieke gevolgen. Tot die tijd had alleen de psp zich als milieubewuste partij geprofileerd. Nu zagen ook PvdA, D66 en ppr in dit beleidsterrein een goede
mogelijkheid om hun progressiviteit te benadrukken. Gezamenlijk vormden ze een jaar na
de Club van Rome de Commissie van Zes, onder leiding van eurocommissaris Sicco Mans-
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holt, die de politieke consequenties van het rapport voor Nederland moest bepalen. De
commissie adviseerde de partijen dat ze in hun sociaaleconomisch beleid veel meer rekening moesten houden met de negatieve gevolgen van economische groei. Deze boodschap
werd overgenomen in Keerpunt ’72.105 Vooral voor de PvdA, die zich altijd had geprofileerd op
de vergroting van de materiële welvaart, was dit een grote aanpassing.
Hoe groot de invloed van Grenzen aan de groei was, bleek wel uit de speciale conferenties
die koningin Juliana in 1973 in het Paleis op de Dam organiseerde. Vier dagen lang debatteerde de Nederlandse elite onder leiding van Mansholt en voormalig Nederlandsche
Bankdirecteur M.W. Holtrop over de gevolgen van het rapport voor Nederland. Ondanks
de geanimeerde discussies kwam er niet echt een duidelijke oplossing. Of zoals één van de
aanwezigen opmerkte: ‘Wij praten wel erg geëngageerd, maar concreet aangeven hoe we
het moeten gaan doen, daar zitten wij wel een beetje mee.’106
Het was al met al de overheid die het initiatief moest nemen tot het verbeteren van het
milieu, en volgens sommigen zelfs in het afremmen van de economische groei. Met de
komst van een minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil) in 1971 werd in het
nieuwe gelijknamige departement met de ‘spoed en voorrang’ een directoraat-generaal Milieuhygiëne (dgmh) ingericht, waarvan verwacht werd dat het ‘een krachtig beleid’ zou
ontwikkelen om ‘een gezonde leefomgeving [die] voor de toekomst van ons land van wezenlijke betekenis is’ te behouden.107
De katholieke internist Louis Stuyt werd de eerste minister van het nieuwe departement.
In zijn achtergrond en door de departementale koppeling aan Volksgezondheid werd duidelijk dat het milieu aanvankelijk nog sterk vanuit een gezondheidsperspectief werd bezien.
Dat werd ook duidelijk in de organisatie van het nieuwe directoraat-generaal, dat bestond
uit vier sectoren: lucht, water, bodem, straling. Daarmee werd voortgebouwd op de indeling van de Inspectie Milieuhygiëne, die in 1962 was opgericht op het Ministerie van Sociale
Zaken en die onder leiding stond van ir. W.C. Reij.108 Dit sloot aan bij aandacht die de eerste
bestseller over milieuproblematiek dat jaar veroorzaakt had. Silent spring van Rachel Carson
waarschuwde voor de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor de volksgezondheid en legde
zo de basis voor de milieubeweging die in de jaren zeventig groot zou worden.109
Reij werd in 1971 door de nieuwe secretaris-generaal Poppe Siderius gevraagd om
directeur-generaal te worden van het nieuwe dgmh, dat vooral bevlogen jongemannen
aantrok die op een activistische wijze beleid wilden maken. Dat was zowel een keuze uit
overtuiging als uit noodzaak. Tot aan de oprichting van het directoraat-generaal was milieubeleid bij verschillende departementen ondergebracht, en die accepteerden de coördinerende rol van de nieuwe bewindsman niet per definitie. Het nieuwe departement bestond
uit een kleine staf van zo’n tweehonderdvijftig man en beheerde aanvankelijk een kleine
boedel van door andere departementen afgestane inspecties en wetten.110
De keuze aan nieuwe beleidsonderwerpen was bij aanvang ruim en aan een prioriteitstelling werd eigenlijk niet gedaan. ‘In die tijd begon je gewoon. Onderwerpen die er lagen,
pakten we op,’ aldus Reij.111 Bovendien gaven de milieuambtenaren er de voorkeur aan om
niet de bestaande wetgeving uit te bouwen, maar om zich samen met de nieuwe milieuorganisaties te richten op de witte vlekken. Het onuitgesproken motto ‘er kan nooit genoeg aan milieuproblemen worden gedaan’ sprak duidelijk uit de beleidsstukken.112 Dat
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werd zichtbaar in de Urgentienota die binnen het jaar na de oprichting van dgmh naar
de Kamer werd gestuurd. De nota, de eerste die het volledige milieubeleid besloeg, was
razendsnel samengesteld en straalde de urgentie uit die het onderwerp in de laatste jaren
had gekregen. Er waren maar liefst 71 urgenties voor 13 beleidsterreinen geïdentificeerd
die varieerden van kernenergie en luchtvervuiling tot dierveredelingsbedrijven en woonhygiëne.113
Het stond voor de ambtenaren vast dat milieuverontreiniging door wetgeving beteugeld
moest worden. In de begroting van 1975 was dan ook te lezen dat, om een ‘doorbraak’ in de
jaren tachtig te kunnen bereiken, ‘fysieke reguleringen [verboden, voorschriften en vergunningen] ook in de toekomst in de meerderheid van de gevallen het overheersende instrument van het milieubeleid dienen te blijven’. 114 Zelfs al waren heffingen soms efficiënter en
al was er lang niet altijd voldoende wetenschappelijke kennis om de normen te rechtvaardigen, dan koos VoMil toch voor verboden. Vanaf 1969 ontstond zo een serie ‘nieuwe’ milieuwetten die zich richtte op vervuiling van oppervlaktewater (1969), lucht (1970), zeewater
(1975) chemisch afval (1976), afvalstoffen (1977) en geluidshinder (1979).115 De gedrevenheid van de dgmh-ambtenaren was hierbij zo groot dat het hoofd van de stafafdeling wetgeving van het ministerie van Justitie bij het lezen van het ontwerp van de Wet Geluidshinder verzuchtte: ‘Dit is geen wet. Dit is een actieprogramma.’ De milieuambtenaren
begrepen deze juridische bezwaren niet: ‘Dat was nu ook juist de bedoeling.’116

'LUHFWHXUJHQHUDDO0LOLHXK\JLQH:&5HLM OLQNV IODQNHHUW]LMQPLQLVWHU(G1LMSHOVDOVGLHRQDDQJHNRQGLJGHHQ
SHWLWLHDDQJHERGHQNULMJW&RPPLVVLHYRRU]LWWHU5LHGH%RRLV 3YG$ VWXXUWGHDDQELHGHUVZHJ4 februari 1987 ( foto:
Rob Bogaerts).
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Democratisering kreeg ook greep op het milieubeleid. Zo richtte minister Irene Vorrink (PvdA 1973-1977) op aandringen van de Kamer in juni 1974 een Voorlopige Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne op die als ‘milieuhygiënisch geweten’ moest fungeren. De leden bestonden uit consumenten- en milieuorganisaties en uit werkgevers en werknemers,
het Landbouwschap, waterschappen, nutsbedrijven, lagere overheden en experts. Het was
één van de eerste adviesraden die in de openbaarheid ging vergaderen, waardoor stukken
in de openbaarheid konden komen nog voor ze in de ministerraad waren behandeld. Hierbij kreeg de Raad ook steeds meer te maken met de polarisatie in de samenleving, waarbij
enerzijds de vakbonden steeds vaker met de milieubeweging meestemden en anderzijds
de werkgevers en het Landbouwschap steeds vaker minderheidsstandpunten innamen.117
Door de activistische werkwijze en de snelle politieke acceptatie van de milieuproblematiek groeide het directoraat-generaal snel. Van zo’n tweehonderdvijftig man bij de oprichting in 1971 groeide het aantal ambtenaren, na een groeispurt aan het begin van de jaren
tachtig, lineair door tot zo’n 1050 in 1994. Het budget hield hiermee gelijke tred, van zo’n
dertig miljoen gulden in 1971 naar vijfhonderd miljoen in 1987. Deze snelle uitbreiding van
budget en mankracht was te danken aan de grote welwillendheid van de Kamer. Zo kon het
aantal ambtenaren bij het dg Milieuhygiëne tot 1989 verdriedubbelen, terwijl het personeel
van rijksoverheid na een piek in 1977 onder invloed van bezuinigingen, heroverwegingen
en de Grote Operaties onder de kabinetten-Lubbers juist kromp en tot de omvang van het
begin van de jaren zeventig werd teruggebracht. Tijdens het kabinet-Lubbers iii zou het
aantal ambtenaren van Milieubeheer zelfs met een derde toenemen, terwijl de gehele rijksdienst onder invloed van privatisering, verzelfstandiging en nieuwe rekenmodellen met iets
meer dan een derde kromp.118
Aanvankelijk werden de ambtenaren vooral gerekruteerd uit de milieu-inspectie. Op de
twee beleidsafdelingen – Milieuhygiëne en Kernenergie en Kernstraling – werkten slechts
zestig man, maar dit veranderde snel met de toename van wetgeving. Er was aanvankelijk
een tekort aan kennis in het jonge dg, zowel inhoudelijk (toxicologisch, chemisch, biologisch en medisch) als juridisch. Maar op deze terreinen ontwikkelde het departement zich
snel, allereerst door de beleidsafdelingen met de centrale afdelingen van de inspectie samen te voegen en ze voortaan in vier sectoren – lucht, water, bodem, straling – te organiseren. De wetenschappelijke kennis nam snel toe omdat de top van het directoraat-generaal
inzag dat hij daarmee invloed kon krijgen op de andere departementen. De wetenschap en
instituten als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) leverden een grote
bijdrage. ‘Met de onderzoeksresultaten konden we ons profileren. Het waren de voertuigen
van ons beleid,’ aldus Reij.119
Ondanks de warme politieke aandacht voor het milieubeleid bleek dit lastig te verzilveren.120 In het kabinet-Den Uyl kon minister Vorrink zich, doordat haar staatssecretaris
Jo Hendriks (kvp) ziekenfondsdirecteur was geweest, volledig op het milieu richten. Ondanks de steun van premier Den Uyl was ze politiek zwak en kwam ze in conflict met zowel
minister Hans Gruijters (D66) van Ruimtelijke Ordening als vicepremier Van Agt.121 Volgens
Vrij Nederland kon dat niet door haar ambtelijke top worden gecompenseerd, want die gold
halverwege de jaren zeventig nog niet als ‘echte milieu experts’. Wel ontkoppelde Vorrink
het milieubeleid steeds meer van volksgezondheid door vervuiling centraal te stellen in haar
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beleid en in navolging van de Club van Rome economische groei ter discussie te stellen.122
Om meer greep te krijgen op het beleid overlegde Vorrink vaak met haar ambtelijke top, een
traditie die haar opvolger Leendert Ginjaar (vvd; 1977-1981) voortzette.123
Tijdens het ministerschap van Vorrink begon de sectorale benadering te knellen, maar
de minister achtte de tijd voor een integrale benadering nog niet rijp, omdat dit het maken van beleid en wetgeving zou vertragen. Dit ging tegen het advies van de Raad van State
in, die in navolging van het ministerie van Justitie schreef ‘verontrust te zijn dat nu op het
terrein van de milieuwetgeving een chaotische toestand zou ontstaan’ waarin maatregelen met elkaar in strijd zouden komen. Ook was het voor degene die een vergunning wilde aanvragen, inmiddels een ‘ingewikkelde onoverzichtelijke situatie’ geworden. De Raad
adviseerde daarom tot snelle integratie van de verschillende milieuwetten in de Hinderwet, waaronder ook alle vergunningen zouden moeten vallen. En dat terwijl geluidshinder,
luchtverontreiniging en oppervlaktewatervervuiling de afgelopen jaren juist uit de Hinderwet waren gehaald.124 Vorrink koos daar niet voor: ‘Eerst [moest een] op ieder aspect afzonderlijk zo goed mogelijk toegesneden juridisch en bestuurlijk instrumentarium (…) worden
gecreëerd, alvorens aan de integratie daarvan kan worden gedacht.’ Ook haar opvolger Ginjaar wilde niet integreren of prioriteren: ‘Ik moet met honderd treintjes op honderd sporen
tegelijk rijden, want die dingen zijn nog zo pril,’ zo meende hij.125
In de tweede helft van de jaren zeventig werd het duidelijk dat het milieu in 1980 niet
schoon zou zijn. Dat bleek wel in 1979 toen een nieuwbouwwijk in Lekkerkerk boven op
een stortplaats van chemisch bedrijfsafval bleek te zijn gebouwd. Het leidde tot grote commotie, waarop Ginjaar snel reageerde door een noodwet Bodemsanering door de Kamer te
jagen. Uit de toelichting op de noodwet bleek dat Lekkerkerk niet iets eenmaligs was. Minstens vierduizend locaties waren verontreinigd, waarvan er driehonderdvijftig snel moesten worden gesaneerd.126 Een jaar later bleek dat de handhaving van milieuwetgeving tekortschoot, toen duidelijk werd dat het bedrijf Uniser jarenlang moedwillig chemisch afval
in de Hollandsche IJssel en het Hollands Diep had geloosd en oliebedrijven had opgelicht
door chemisch afval niet te verwerken, maar om te katten tot ‘onschuldige’ producten. In
de failliete boedel bleef door hun malafide praktijken zwaar vervuilde grond en 15.000 ton
chemisch afval achter.127
Mede door dit soort incidenten breidde het directoraat-generaal zich snel uit, maar het
maakte het snel uitdijende milieubeleid ook steeds minder behapbaar. Door de sectorale
benadering waren de afdelingen steeds meer langs elkaar heen gaan werken. In een poging
om de snelle groei in goede banen te leiden was in 1974 al een plaatsvervangend directeurgeneraal aangesteld, maar dit bleek onvoldoende effect te hebben. In 1977 voerde het dg
Milieuhygiëne daarom een reorganisatie door, waarbij een in die tijd populaire matrixorganisatie werd ingevoerd waarin de sectoren gekruist werden met vier disciplines als juridische en economische aspecten. Daarmee kreeg elke medewerker twee bazen, een disciplinaire en een sectorale. Om die reden vond Ginjaar deze organisatievorm een onding.128
In 1979 werd de directeur Bestuurlijke en Juridische Aspecten A.A.M.F. Staatsen de nieuwe fulltime plaatsvervangend-dg. Hij kreeg de opdracht om de effecten van de reorganisatie te onderzoeken. Staatsen concludeerde dat het door de snelle groei nauwelijks mogelijk
was om nieuwe medewerkers in te werken of leiding te geven aan het departement. Ook ad-
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viseerde Staatsen om het matrixmodel weer af te schaffen, wat in mei 1981 gebeurde. Het
dg Milieuhygiëne kreeg voortaan zeven directies: zes gericht op de sectoren Afval, Bodem,
Water, Geluid, Lucht en Straling en één directie voor Bestuurszaken. De milieu-inspectie
bleef aan het dg verbonden; wel moest deze in 1984 haar onderzoeksinstituten aan het ministerie van wvc afstaan, waar ze in 1984 opgingen in het nieuwe rivm. Deze structuur zou
tot 1992 blijven bestaan.129
Het directoraat-generaal mocht daarmee voor de jaren tachtig een stabiele basis hebben
gekregen en niet meer worden geplaagd door reorganisaties, maar dat gold niet voor het
moederministerie VoMil, dat met de komst van het eerste kabinet Lubbers (1982-1986) tot
vrijwel ieders verbazing onverwacht werd opgeheven.

‘Rats, pats boem’, de onverwachte oprichting van vrom
‘Daar zaten we dan, verslagen en wel,’ versuft van het nieuws dat ze via de radio hadden
moeten vernemen. Informateur Willem Scholten (cda) had op 30 oktober 1982 bekend
gemaakt dat het ministerie van VoMil werd opgeheven. Zelfs de secretarissen-generaal
wisten van niets.130 De fractievoorzitters van cda en vvd hadden geprobeerd ‘een aantal
breukvlakken tussen de betrokken ministeries te verminderen’, zodat er ‘een samenhangend beleid zal worden bevorderd (…) onder de leiding van één minister’.131 Volksgezondheid zou met crm fuseren tot het ministerie van wvc, terwijl Milieuhygiëne aan het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zou worden toegevoegd, dat hierdoor
de naam Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom)
kreeg.
De roep om Milieuhygiëne en Ruimtelijke Ordening samen te voegen had al vanaf de
oprichting van dgmh geklonken. Met name de commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie van de voorman van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen
(vno) Chris van Veen in 1972 zag in een fusie een goede mogelijkheid om het aantal ministeries te verkleinen en de besluitvorming te versimpelen: de ministeriële onderraad voor
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne had bijvoorbeeld twee coördinerende ministers.
Bovendien groeide de overtuiging dat milieubeleid veel meer in samenhang met ruimtelijke
ordening moest worden gezien, en niet zozeer vanuit een volksgezondheidsoogpunt. Dit
advies was overgenomen door D66 en, na een herbevestiging door de commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (1981), ook door cda en vvd.132 Toch leek dit op het departement niet
tot grote ongerustheid te leiden. Ter voorbereiding op de formatie van 1982 had het ministerie voor het onverdeeld behouden van Volksgezondheid en Milieu onder één minister gepleit.133
Het nieuws van de opheffing kwam als een schok en leidde tot grote onvrede. De bijeengekomen staf vroeg Reij in een petitie hun bezorgdheid over te brengen; veel milieuambtenaren zagen in de fusie een poging om het milieubeleid ondergeschikt te maken aan
ruimtelijke ordening. Zij waren liever verbonden gebleven met Volksgezondheid. Voor de
camera’s van het nos Journaal las Reij voor dat zijn medewerkers ‘van oordeel [waren] dat
alleen een instandhouding van het dg in zijn geheel de indruk zou kunnen wegnemen dat
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de reorganisatievoorstellen mede zouden zijn ingegeven door de wens het milieubeleid op
een laag pitje te zetten’.134 Secretaris-generaal Siderius sloot zich bij zijn bezorgde staf aan
en liet weten: ‘Als binnen het bedrijfsleven een fusie op handen is, garandeert onze wet- en
regelgeving een buitengewoon afgewogen besluitvorming.’135 De te fuseren ministeries
waren feitelijk opgeheven en vielen tijdens het fusieproces direct onder het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Hierdoor stond de Bijzondere Commissie (de ondernemingsraad op
een ministerie) buiten spel en was er ook geen inspraakprocedure. Het was zelfs niet bekend wie de nieuwe ministers zouden worden; dat hoorde men pas drie dagen later, toen
formateur Lubbers als nieuwe premier de Kamer informeerde dat zijn nieuwe kabinet gereed was.136
De twee secretarissen-generaal die het fusieproces van de twee nieuwe ministeries van
vrom en wvc leidden, waren met de formateur van mening dat het niet anders kon. ‘Ik
meen dat er geen andere mogelijkheid is dan rats, pats boem,’ stelde secretaris-generaal
Maarten van Wolferen van vrom. Zijn collega Wolter Lemstra van het nieuwe ministerie
van wvc beaamde dat. Deze twee mannen waren nieuwe managers. Daarmee bezaten ze
ook de juiste instelling, zo meende Lemstra:
Ik durf de stelling aan dat wij allebei geen typische ambtenaren of typische bureaucraten, maar toch meer
PDQDJHUVW\SHQ]LMQ7DFKWLJSURFHQWYDQGH]HDćDLUHLVJHUHJHOGRPGDWGH]HDWWLWXGHELMRQVDDQZH]LJZDV$OV
daar bureaucraten hadden gezeten of arar-letterzifters, dan was het een grote disaster geworden.137

Geheel in lijn met het nieuwe managervertoog omschreef Van Wolferen zichzelf als ‘de bedrijfsleider van een fabriek van beslissingen’ en Lemstra zag zich als een ‘voorzitter van de
raad van bestuur’.138
Van Wolferen was de eerste moderne manager in de Nederlandse overheid en had als
secretaris-generaal van Onderwijs (1969-1978) samen met McKinsey in 1970 de eerste reorganisatie van een ministerie geleid. De McKinsey-consultants meenden toen dat door de
studentenprotesten en de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming (1970) er
‘revolutionaire veranderingen in de gedachtevorming over, en aanpak van onderwijs en onderzoek’ hadden plaatsgevonden in de academische wereld die het ministerie ‘als het ware
overspoeld’ hadden. McKinsey zou het ministerie veranderen van hoeder van beheerstaken
tot planner met een ‘nieuwe, meer sturende verantwoordelijkheid’.139 In de reorganisatie
manifesteerde de tijdgeest zich ook in de vorm van lange inspraakprocedures. Hierdoor liep
de reorganisatie vijf jaar vertraging op en was ze bij de afronding in 1977 vooral ‘mosterd na
de maaltijd’, omdat er inmiddels al hele nieuwe problemen op het ministerie speelden.140
McKinsey ‘schitterde door afwezigheid en door grote onkunde bij aanwezigheid’, zo meende Van Wolferen. ‘Een reorganisatie als deze wens ik mijn ergste vijand niet toe. Dat meen
ik oprecht. Het is een verschrikkelijke operatie.’141
Een herhaling van deze reorganisatie wilde Van Wolferen dus hoe dan ook voorkomen.
Door de tijdelijke plaatsing van de ministeries onder Binnenlandse Zaken was inspraak onmogelijk en konden de secretarissen-generaal heel snel en efficiënt werken. De eerste stap
van de reorganisatie in 1982 bestond uit het opvragen van alle stukken van de reorganisatie uit het archief van het ministerie van Onderwijs. Deze oude draaiboeken gebruikte Van
Wolferen als één van de uitgangspunten van de operatie oprichting vrom.142 ‘Dat hebben
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we in drie maanden, mind you in drie maanden, kunnen doen,’ aldus Lemstra. ‘Daarbij hebben we heel veel kleinere problemen onder de vloermat geschoven, dat was onvermijdelijk,
maar de hoofdproblemen hebben we dus kunnen regelen.’143 Uiteindelijk bleek er slechts
voor zestien van de 15.000 ambtenaren geen plaats in de twee ministeries, onder hen secretaris-generaal Siderius.144
Ondanks de grote veranderingen van de departementale omgeving bleef de organisatie
van het directoraat-generaal Milieuhygiëne door de fusie onaangetast. Wel vond het nieuwe managementvertoog ook bij het dg ingang dankzij de komst van de nieuwe directeur
Bestuurszaken F.W.R. Evers, die net als Van Wolferen een duidelijke managementdiscipel
was.145 Samen met de nieuwe minister werd er ‘een moderner management ingevoerd (…)
dat beter aansloot bij de vragen uit de politiek’. Evers zou in 1984 ‘de klant tot koning’ verklaren en een ‘klantgericht beleid’ introduceren. Dit zou leiden tot nieuwe werkvormen als
de doelgroepbenadering, deregulering en projectmanagement, ‘een methode, die immers
wonderwel past in een sfeer van klantgerichtheid én samenwerking’. Voor de organisatie
betekende dat strakkere rapportage aan de ambtelijke top en veel aandacht voor nieuwe managementmethoden tijdens het wekelijkse beleidsoverleg.146 Desondanks verzuchtte Evers
nog in 1984: ‘De figuur manager-ambtenaar is helaas echter nog lang niet algemeen geaccepteerd.’147
Alhoewel de structuur van het dg onveranderd bleef, moest men wel wennen aan nieuwe collega’s. In het nieuwe ministerie van vrom moest het directoraat-generaal Milieuhygiëne opeens samenwerken met de Rijksplanologische Dienst, een organisatie waarmee
Milieuhygiëne ‘op voet van oorlog [had] geleefd (…) dus dat vond ik meteen een groot probleem’, aldus Van Wolferen. Hij verklaarde de stammenstrijd uit historisch gegroeide verschillen. De Volkshuisvestingstak was duidelijk een ‘club van doeners’ waar ‘nog veel lieden met de mentaliteit van de wederopbouwperiode’ werkten en dat botste behoorlijk met
de jonge activistische milieuambtenaren. ‘Ik laat het dus wel uit mijn hoofd om verschillende culturen onder één paraplu te brengen,’ aldus Van Wolferen.148 Hij integreerde beide afdelingen dus niet, maar liet ze als zelfstandige onderdelen bestaan. Dit had als bijkomend
voordeel dat de reorganisatie zo snel kon verlopen.149
In de eerste evaluatierapporten uit 1983 en 1984 waren veel ambtenaren nog ontevreden
over de fusie; vooral de reden voor de fusie bleef voor velen ‘volledig mistig’. De ambtenaren
constateerden dat de politieke interesse snel was weggeëbd en vonden het ‘opmerkelijk’ dat
‘de Tweede Kamer nog steeds een aparte vaste commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en één voor Milieubeheer [had]’. Ook de Eerste Kamer had twee commissies.150
Ondertussen dacht de politiek alweer na over nieuwe fusies, terwijl het ministerie van wvc
nog op verschillende plekken in Rijswijk en Den Haag gevestigd was.
Naast de fusie moest vrom net als de andere ministeries de zes Grote Operaties doorvoeren, waarbij het dg Milieuhygiëne ontkwam aan de -2%-operatie. Om deze doelen te
halen oriënteerde de vrom-top zich op het bedrijfsleven. Zo ging Van Wolferen zich oriënteren bij ibm Nederland, Volvo Car, de nam, Philips en Johnson Wax.151 Zijn collega Lemstra van wvc deed dit eveneens en toen hij in 1985 secretaris-generaal van vrom werd,
stelde hij een uitwisselingsprogramma met het bedrijfsleven in waarbij ambtenaren met
hun tegenhanger in het bedrijfsleven konden wisselen. Ambtenaren werkten zo een tijdje
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Bij zijn afscheid (1985) wordt secretaris-generaal Van Wolferen (uiterst rechts) door zijn opvolger Lemstra (midden)
en plaatsvervangend secretaris-generaal Roel Bekker bijgeplaatst in de eregalerij van vrom.

bij Heineken of Akzo en omgekeerd. Bij vrom ging al snel drie procent van de loonsom
naar opleidingen en ‘hierbij werd zeer bewust gekozen voor sterk op het bedrijfsleven georiënteerde opleidingen’, zoals academische bedrijfskunde en steeds vaker ook mba-opleidingen – de postacademische opleidingen voor ervaren managers – die in het zakenleven
steeds populairder werden.152 Lemstra’s favoriete gespreksonderwerp was overheidsmanagement, waarover hij niet alleen interviews gaf en als hoogleraar publiek management
over doceerde, maar ook een handboek over schreef dat zich voor een groot deel baseerde
op managementmodellen uit het bedrijfsleven.153 Hij probeerde zijn top-honderd dan ook
op een managementcursus te sturen, gegeven door mensen uit het bedrijfsleven.154
Al met al ontstond zo bij vrom snel een modern management dat aansloot bij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zo experimenteerde directeur Kees Zoeteman binnen zijn
directie Lucht met kwaliteitscirkels, waarmee hij de nieuwste trend uit het Japanse Total
Quality Management introduceerde.155 Vanwege die kennis meende Lemstra dat deze afdeling in 1985 rijp was voor de nieuwe beweging in de rijksoverheid: contractmanagement.
Door dit contractmanagement zouden de organisatieonderdelen veel zelfstandiger en bedrijfsmatiger kunnen werken, en daarmee dus efficiënter en goedkoper.156 Daarmee werd
de directie Lucht de allereerste afdeling van de Nederlandse overheid waar zelfbeheer werd
ingevoerd. Omdat Van Wolferen het dg Milieuhygiëne vanwege de oude stammenoorlogen
nooit had geïntegreerd in de Ruimtelijke Ordeningsorganisatie in het ministerie, kon het
hele directoraat-generaal vervolgens snel onder zelfbeheer worden gebracht. De departementsleiding, ‘de “holding” in Lemstra’s terminologie’, sloot daartoe een contract met zijn
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‘werkmaatschappij’, alweer als eerste binnen de overheid. Voor deze experimenten kreeg
Lemstra van Winsemius’ opvolger Ed Nijpels alle ruimte: de minister en zijn secretaris-generaal sloten hiertoe – wederom als eerste – een contract waarin Lemstra ‘alle bevoegdheden op beheersgebied’ op zich nam, zodat hij de werkelijke ‘manager van de toko’ was.157
Daarmee was de secretaris-generaal definitief niet langer vooral de eerste en laatste adviseur van de minister, maar voltijd manager geworden. Inhoudelijk wist hij van het beleidsterrein ook niets, zo gaf Lemstra grif toe toen hij nog secretaris-generaal van wvc was,
maar daar was hij dan ook niet voor: ‘Ik had ook niet zoveel affiniteit met cultuur, recreatie
en maatschappelijk welzijn. Ik had meer affiniteit met de organisatie van het departement.
Daarvoor ben ik toen ook ingehuurd. Men wilde herstructureren.’158

De bubble die barstte: de eerste poging tot management als beleidsmiddel
Voor het nieuwe ministerie van vrom werd door de vvd een relatief jonge minister gevonden: de veertigjarige Pieter Winsemius. Winsemius was voor zijn post benaderd vanwege
zijn werk bij McKinsey, waar hij zich het laatste halfjaar had beziggehouden met het bedenken van mogelijkheden om te dereguleren in milieubeleid.159 Zijn gedachten hierover had
hij in mei 1982 uiteengezet op een symposium over deregulering van de werkgeversorganisatie vno ‘Ruimte voor Elan’. Hij bracht een variant op Sneeuwwitje, waarin het prinsesje
nu eens niet door de boze stiefmoeder van de industrie werd omgebracht, maar door de zeven dwergen ‘die – in de vorm van zeven betrokken departementen – het mooie meisje met
hun liefde hebben dood vertroeteld’.160 Binnen de overheid bemoeiden te veel departementen zich met milieu en ruimtelijke ordeningsbeleid, waardoor ‘een snel groeiend woud van
wetten en regels’ op het bedrijfsleven afkwam. Met name vergunningen lieten door een gebrekkige coördinatie van de overheid en door onduidelijke eisen lang op zich wachten. Deregulering was daarom noodzakelijk, en als middel om dit vorm te geven presenteerde Winsemius het bubble-concept van oud-McKinsey-adviseur William Drayton, die dit in 1981 in
Harvard Business Review had gepresenteerd.
Uitgangspunt van het concept was dat niet langer, zoals in Nederland, iedere soort uitstoot per productie(deel)proces apart werd gereguleerd, maar dat alle soorten uitstoot voor
een groep bedrijven of sector gezamenlijk werden gemaximeerd. Managers moesten zich
voorstellen dat er een bubble (stolp of bel) over een bedrijf of zelfs over de gehele industrie
werd geplaatst, met aan hen de taak ervoor te zorgen dat er niet meer werd uitgestoten dan
dit glazen plafond. Hoe ze dat deden, werd overgelaten aan de creativiteit van de managers,
die zelf moesten bepalen wat de goedkoopste manier was om de gehele uitstoot te verminderen. Dat kon zijn door het productieproces aan te passen, of door er bijvoorbeeld emissierechten bij te kopen. Het idee van Drayton om emissierechten in te voeren was nieuw en
paste in het geloof in managers en deregulering: ‘Controlled trading will give the manager
back the flexibility to find the best way of getting the job done that regulation took away.’161
Emissierechtenhandel zou naar Draytons overtuiging veel efficiënter zijn dan overheidsingrijpen. ‘A formal banking system creates a continuing incentive for companies to do
more than required.’162 Dit vertrouwen in de markt werd gedeeld door de net aangetreden
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Amerikaanse president Ronald Reagan (1981-1989), die het als één van zijn eerste beleidsstukken implementeerde. Achttien goedgekeurde bubbles hadden al tot een kostenbesparing van vijftig miljoen dollar geleid.163 In Nederland had Winsemius’ betoog de werkgevers
overtuigd. In de gezamenlijke visie op het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid van vno
en het Nederlands Christelijke Werkgeversverbond (ncw) van september 1982 werd ‘uitwerking zgn. bubble-concept’ de eerste prioriteit.164
Als net aangesteld minister zag Winsemius dit bubble-concept als een goed middel om
twee hoofddoelen van het kabinet te bereiken: deregulering en terugdringing van de overheidsuitgaven. Nog tijdens zijn introductieperiode liet de nieuwe minister zich bijpraten
over de mogelijkheden van het stolp-concept in Nederland. Hierbij waarschuwden de ambtenaren Winsemius wel dat dit ‘niet dezelfde economische voordelen biedt als het Bubbleconcept in de v.s.’, omdat Nederland verder was in het terugdringen van uitstoot. In de bubble als middel om uitstoot te beperken zagen de ambtenaren weinig heil, omdat dit juist zou
leiden tot ‘ingewikkelde regelgeving’. Maar als beheersmiddel voor industrieën waar de uitstoot gelijk mocht blijven, leek het hen wel geschikt. Het leek hen het beste om dit te testen
bij de zware industrie als Hoogovens of de raffinaderijen in de Rijnmond.165
Winsemius bleef overtuigd van de bubble, maar nog voordat de minister de Kamer probeerde te overtuigen van zijn nieuwe beleidsfilosofie, moest Winsemius eerst zijn ambtenaren zien te motiveren. De stemming was er na de onverwachte fusie niet op vooruit gegaan. De somberheid bleef niet tot de mogelijkheden van de bubble beperkt, maar was bij
het dg ingebakken. Bij het uitbouwen van de sectorale milieuwetten van de jaren zeventig
hadden de ambtenaren van het directoraat-generaal gemerkt dat ondanks hun harde werken de aantasting van het milieu niet was verminderd, dat ze milieudoelstellingen te laag
hadden gesteld, dat ze steeds werden geconfronteerd met nieuwe tegenvallers als Lekkerkerk, en bovendien dat hun sectorale wetten onbedoelde neveneffecten hadden op andere
sectoren. Zo was ‘de Wet van behoud van ellende’ ontstaan.166 Aan dit doemdenken ergerde
Winsemius zich zeer.
Ik hoorde die Wet van behoud van ellende driemaal tijdens mijn eerste week en heb toen gezegd: ‘Niet meer waar
ik bij ben’. Het maakt je ziek, onpasselijk. Werkelijk defaitisme … Ik schijn een echte Maslow-volger te zijn. Ik
KHEGLHLGHHQYDQ6WDQIRUG%XVLQHVV6FKRRO è >'LH@EHQDGHULQJEHDUJXPHQWHHUWGDWGHPHQVJH]RQGLVHQQDDU
excellentie streeft. Soms gaat het echter allemaal mis, in dat geval help je iemand. En als dat niet helpt dan geef
je hem een schop onder zijn kont en zo help je hem drastisch. Dat idee sprak me aan. Daar bereik je zoveel meer
mee. Dus mijn uitgangspunt is: ‘Luister, het is belangrijk dat we allemaal handelen.’ Het is nog mogelijk. Je kunt
nog zo verschrikkelijk veel doen en het is niet logisch dat je eerst op anderen wacht om te handelen. Gewoon beginnen … Misschien klinkt dat wat simplistisch, maar het werkt. Mensen raken overtuigd.167

Om enthousiasme en optimisme te genereren introduceerde Winsemius In search of excellence van
McKinsey-adviseurs Tom Peters en Robert Waterman op zijn departement. 168 In 1982 was het
met meer dan één miljoen exemplaren het best verkochte boek van dat jaar. In totaal zouden
er meer dan tien miljoen exemplaren verkocht worden en daarom wordt het gezien als het eerste klassieke managementgoeroeboek.169 Het boek zette niet alleen de norm voor de moderne
managementgoeroeliteratuur, maar had ook een groot effect op de overheidsorganisatie en op
hoe die geleid werd. Het was de eerste stap in de managementbeweging van waaruit een (new)
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public management ‘movement’ ontstond.170 Het beroemde 7S-model dat Peters en Waterman
in hun boek presenteerden (Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Strategy, Shared Values),
werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken ook goed bruikbaar geacht om verkokering
en inefficiëntie tegen te gaan en om klantgerichtheid te stimuleren in de overheid.171
Winsemius wilde dit optimisme en enthousiasme ook zelf uitdragen en daarvoor koos
hij het middel van ‘management by speech’ dat voor het ‘gewenste “wij-gevoel”’ moest zorgen. Winsemius nam hierbij Philipspresident Wisse Dekker als voorbeeld. Deze ‘signalentaal vanuit de top’ had een belangrijke functie ‘bij de versterking van de geloofwaardigheid
van de doelstellingen’.172 Management by speech zou een grote rol gaan spelen bij het bereiken van burgers om steun te verwerven voor nieuw ingrijpend beleid. Een goed voorbeeld
zijn de Stop zure regen-acties van 1985 en 1986 waarin in een folder een gezandstraald beeld
van Maria met Kind de gevolgen van zure regen liet zien. Winsemius was er erg tevreden
over: ‘Dat bracht de boodschap over (…) dat we onze maatschappij vernietigen, [en] alle
dingen die we van waarde achten. (…) Daarvoor zijn we zelf verantwoordelijk’. Een andere
folder met daarop het achterend van een koe, een plaatje van rokende schoorstenen en een
uitlaat met de tekst ‘Iedere “uitlaat” veroorzaakt zure regen’ had het hetzelfde effect. Dat
konden burgers zelf ook constateren tijdens de excursies die Stichting Natuur en Milieu in
samenwerking met vrom organiseerde naar door zure regen aangetaste bossen.173
Binnen zijn departement gebruikte Winsemius eveneens management by speech waarbij hij voortdurend op dezelfde punten hamerde: ‘Vier sleutelcriteria komen in het boek In
search of exellence steeds terug en die hanteer ikzelf ook in deze functie.’ Deze criteria – technisch goed apparaat, teamspirit, vastomlijnd maar flexibel plan, duidelijk en consequent
besturen op hoofdpunten – duiken vaak op in zijn toespraken en komen ook terug in zijn
van het 7S-model afgeleide model voor de ambtelijke cultuur.174
Zijn managementtechnieken kwamen ook in de Kamer te pas. De overtuigingskracht
van managementgoeroes bestaat vooral uit hun gebruik van de herhaling van aansprekende
en herkenbare verhalen en anekdotes.175 Deze techniek zette Winsemius ook in. Een goed
voorbeeld is het steeds terugkerende verhaaltje over het verwijderen van bleekwater, waarmee hij de Kamer illustreerde dat burgers hun milieugedrag pas veranderen als er voldoende makkelijk bereikbare (afval)voorzieningen zijn.
Dit kan het beste worden geïllustreerd door de vraag wat men met zijn bleekwater doet. Daar doen wij allemaal
hetzelfde mee; we spoelen het door, omdat we niet weten wat we ermee moeten doen. (…) Er moet een voorziening
zijn, want wat moet je anders met je bleekwater doen? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.176

Deze anekdote herhaalde Winsemius in ruim twee jaar vijfmaal in de Kamer en minstens in
één interview.177 Gaandeweg werd de anekdote zelfs geperfectioneerd:
,QGDWYHUEDQGKHELNGHKHHU(UQVWLQJ>cpn@HHQYUDDJJHVWHOG,NKHEKHPJHYUDDJGPHQHHU(UQVWLQJZDWGRHW
u met uw bleekwater? Ik weet niet of hij zich die vraag nog herinnert, maar hij heeft toen zeer verbouwereerd
gekeken. Een antwoord heb ik van hem nog niet gekregen. Diezelfde vraag hebben wij ook in verschillende bedrijfstakken gesteld.178

En het bedrijfsleven beantwoordde zijn vraag gelukkig wel, waarmee voor Winsemius maar
weer bewezen was dat het bedrijfsleven zeer goed in staat was zelf milieubeleid te voeren.
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De vraag wat het cpn-Kamerlid met zijn emmertje bleek deed, was weliswaar nooit in de
Kamer gesteld, maar de anekdote bleef herhaald worden.
Met de introductie van de nieuwe stijl waren de werkgevers ook weer welkom op het milieudepartement. Vanaf 1980 had het overleg met vno en ncw vrijwel stilgelegen. Tijdens
de eerste ontmoeting in januari 1983 stonden de bubble en deregulering prominent op de
agenda. Op initiatief van Winsemius zouden de werkgevers en de minister elkaar voortaan
elk half jaar spreken.179 Daarnaast startte Winsemius op initiatief van president-directeur
van Shell Nederland, Peter van Duursen, driemaal per jaar een ‘voeten op de tafelsessie’ met
ondernemers ‘om strategische zaken op te lossen’.180 Hoe groot Winsemius’ vertrouwen
in het bedrijfsleven was, bleek wel toen in de kranten foto’s verschenen van lozingen van
dsm, dat daarvoor al eerder in opspraak was geraakt. In eerste instantie was de provincie
Limburg hier bevoegd, maar Winsemius nodigde de directie aan tafel en kwam een actieplan met ze overeen, dat hij in een ‘ongekend openhartige brief ’ aan de Kamer zond.181 Achteraf was dit het eerste convenant, een overeenkomst waarin het bedrijfsleven met de overheid afspreekt zichzelf te gaan reguleren. ‘Het werkte als een speer!’, meende Winsemius,
die zich daarop richtte op het afsluiten van meer convenanten, met name op het gebied van
verpakkingen.182
Niet iedereen deelde dit grote vertrouwen in de markt en het bedrijfsleven. Dat werd duidelijk bij de behandeling van Winsemius’ plannen rond de bubble. Milieudefensie meende
dat ‘uitvoering van het milieubeleid via marktmechanisme’ in zichzelf fout was. Winsemius’ voorgangster Ineke Lambers-Hacquebard (D66) was bang dat het bubble-concept ertoe
bij zou dragen dat ‘onder het mom van doelmatigheid het milieubeleid wordt afgebroken
en onttakeld’.183
Niet alleen de milieubeweging en D66 waren sceptisch over het stolp-concept, dat gold
voor vrijwel de gehele Kamer.184 Rie de Boois (PvdA) noemde het concept tijdens Winsemius’ eerste begrotingsbehandeling in februari 1983 ‘het stokpaardje waarop de Minister
kwam binnenrijden’. Zij was er allerminst van overtuigd dat het voor ‘een klein dichtbevolkt
land met een nogal verspreide industrie en de meest wisselvallige weersomstandigheden
die men zich maar kan indenken’ nut had om dit toe te passen.185
De kritiek van de Kamer was fors: het concept was een regelrechte breuk met het dan geldende milieubeleid. Allereerst verhield een bubble die reguleerde op algehele uitstoot, zich
slecht met de traditie van bronbelasting waarop alle bestaande regelgeving was gericht. Daarnaast betwijfelden de parlementariërs of het wel mogelijk was om verschillende bedrijven met
al hun verschillende uitstoten onder één bubble te plaatsen. En mocht dat al lukken, hoe kwamen deze verschillende bedrijven dan vrijwillig tot afspraken over reductie van uitstoot, en
hoe kregen nieuwkomers eigenlijk een plek onder het plafond? Door een plafond in te stellen
was de uitstoot wel te reduceren, maar voor wie niet vertrouwde dat het voor bedrijven rationeel zou zijn om de kosten van uitstoot te verlagen en de daardoor vrijvallende emissierechten
te verhandelen, was het lastig voor te stellen dat een bubble de uitstoot zou doen dalen.
Winsemius begreep de ophef in de Kamer over zijn nieuwe concept niet, want gebruikte men deze systematiek al niet in Nederland bij geluidshinder? Volgens de minister kon je
een vliegveld als een stolp zien, waarbij verschillende vliegtuigen met elk hun eigen lawaai
gezamenlijk niet de opgelegde geluidsgrens mochten overschrijden.186 Het voorbeeld over-
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tuigde de Kamerleden niet. Kamer en minister gingen dan ook uit van een compleet andere
redenatie: zelfregulering van de industrie tegenover een regulerende overheid. Al in de eerste gedachtewisseling stelde Ad Lansink (cda) voor het woord ‘bubble’ nooit meer te gebruiken, het leidde maar tot verwarring. Een beetje kribbig wilde Winsemius dat best beloven: ‘Ik ben met een bubble opgescheept die als een ballon wordt opgeblazen. Ik vind het
een prima concept (…) Dit concept moet echter wel met verstand worden gebruikt.’ Waarop
De Boois sneerde: ‘Wij zullen het woord bubble niet meer gebruiken, omdat de hoeveelheid
verstand niet altijd toereikend is.’187
Het woord ‘bubble’ bleef de Kamer natuurlijk gewoon gebruiken, al gaf men steeds
vaker de voorkeur aan het synoniem ‘stolp’, dat het ministerie in de begroting van 1984 als
nieuwe onbesmette term introduceerde.188 Ondanks de introductie van het nieuw woord betekende dit niet dat de Kamer nu wel overtuigd was van Winsemius’ stokpaardje. Het werkt
niet, meende coalitiegenoot Ria Oomen-Ruijten (cda), en ze zag niet voor zich hoe nu juist
de industrie van het concept zou profiteren. Want hoe kwam een nieuwkomer eigenlijk onder de stolp als het plafond bereikt was? Winsemius antwoordde dat de bestaande bedrijven
er baat bij zouden hebben om relatief goedkope milieumaatregelen te nemen en zo emissierechten over te hebben, die ze aan de nieuwkomer zouden verkopen. Hij vond het ‘een
redelijk liberaal uitgangspunt’. Maar het overtuigde de christendemocrate niet.189 De PvdA
meende dat Winsemius in zijn beleid veel te veel uitging van het belang van kostenverlaging
voor het bedrijfsleven en dat vond ze conservatief en behoudend, en dat gold zeker voor het
stolp-concept. Die kritiek raakte Winsemius en dit was ook het eerste punt waarop hij bij de
begrotingsbehandeling van 1984 reageerde. Het stolp-concept was juist een voorbeeld van
de ‘grote sprongen in ons denken’ en de ‘creativiteit’ die zijn beleid volgens eigen zeggen
juist kenmerkte: ‘Dat lucht op.’190
De minister ging ervan uit dat het door hem aangevraagde rapport van Twijnstra en Gudde over ‘alle aspecten’ en de toepasbaarheid in Nederland van het bubble-concept de Kamer wel zou overtuigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan had hij een dikke maand later,
op 1 december 1983, een groot symposium over het concept laten organiseren waarvoor de
Kamerleden vanzelfsprekend uitgenodigd waren.191
Winsemius opende dit symposium ‘Stolp-concept in Nederland’ met een wervend
verhaal.
Ongeveer twee jaar geleden kwam uit de Verenigde Staten het begrip ‘bubble-concept’ overwaaien; midden in een
periode, waarin het Nederlandse bedrijfsleven riep om eenvoudigere, duidelijkere en vooral minder regels. (…)
Het idee is buitengewoon simpel; we plaatsen een denkbeeldige stolp over een aantal bronnen en bepalen wat de
totale rest-emissie mag zijn. We laten het verder aan de ondernemers onder de stolp over hoe ze dit het beste kunnen
UHDOLVHUHQ è .RUWRP]RZHOGHHFRQRPLHDOVKHWPLOLHX]RXGHQYDQGLWEXEEOHFRQFHSWSURĈWHUHQ192

Na er nogmaals op gewezen te hebben dat men in Nederland al lang stolpachtige principes hanteerde voor bijvoorbeeld de stankhinder van veehouderijen, so2-emissies voor Shell
Pernis en voor de grens van geluidshinder van industrieterreinen, gaf hij het woord aan zijn
Amerikaanse collega’s van het Environmental Protection Agency (epa) en de Amerikaanse
Kamer van Koophandel, die al sinds 1977 met het systeem werkten. Hoogleraar openbare
financiën P.B. Boorsma en C.P. Heijwegen van Hoogovens mochten daarna de voordelen
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nog eens onderstrepen. Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu bleef erbij dat het
hele idee een ‘gruwel’ was: het ging uit van ‘het idee dat iemand vrij zou kunnen beschikken
over het recht anderen te schaden en daarvoor ook nog geld te krijgen’.193
Bij de evaluatie van de dag zagen de ambtenaren dat ondanks de twee Amerikaanse ‘vurige pleitbezorgers’, de vergunningverleners ‘sceptisch/afwachtend’ waren en dat slechts
de helft van de genodigden verder onderzoek wilde. Toch had de dag ‘grote waarde gehad’,
omdat de consultants van Twijnstra en Gudde nu wisten ‘op welke elementen in de studie
de nadruk gelegd moet worden ten einde de acceptatie van de resultaten en aanbevelingen
te bevorderen’.194
Daaraan zouden ze een harde dobber krijgen, want ondanks het symposium stond zelfs
de eigen vvd-fractie ‘nog zeer afstandelijk’ tegenover het bubble-concept en maande de minister dan ook om geen experimenten te doen zonder de Kamer te informeren. ‘De verwarring tiert nog welig,’ concludeerde Oomen-Ruijten (cda).195 Ondanks het symposium was
het niet gelukt om de Kamer te overtuigen. Dat betekende niet dat Winsemius niet over het
concept bleef nadenken; hij nam het concept daarom op in zijn nota over deregulering.196
Toen deze nota op 4 juni 1984 werd besproken, ontving de nota veel lof. Behalve voor het
bubble-concept, dat door de PvdA en het cda werd getorpedeerd. Rie de Boois (PvdA) vond
het ‘nog steeds helemaal niks’ en meende dat nog meer onderzoek niets anders zou aantonen dan dat het concept een ‘luchtbel’ was. ‘Daar is dan wel veel tijd, energie en geld in
gaan zitten. Het zij zo; ieder zijn stokpaardje, echter, in het kader van de deregulering zien
wij er helemaal niets in.’ Lansink ondersteunde dit pleidooi en meende dat ‘bellenblazen
een te korte vreugde is voor een op de toekomst gerichte beleidssector.’197 Bovendien leek
ook de belangstelling van het bedrijfsleven, na het aanvankelijke enthousiasme van vno
en ncw in 1982, in de jaren daarna af te zijn genomen.198 In de vernieuwde milieuvisie van
de werkgevers uit 1985 kwam het stolpmodel weliswaar nog steeds voor, maar slechts in de
marge.199
Daarmee was het stolp-concept nog niet helemaal opgegeven door Winsemius, maar
op 9 december 1985 werd het concept voor het laatst besproken. In een eindrapport over
emissieruil werd geconcludeerd dat introductie van het concept nauwelijks mogelijk was,
omdat bedrijven eigenlijk niet gezamenlijk onder één stolp te plaatsen waren. De belangrijkste reden was, zoals de ambtenaren al bij Winsemius’ aantreden hadden gezegd, dat er
‘een wezenlijk verschil is tussen de Amerikaanse en de Nederlandse situatie’ die historisch
bepaald was: vergunningen werden hier per bron afgegeven.200 Weliswaar werd er nog een
werkgroep ingesteld voor nader onderzoek, maar van de stolp werd in de jaren daarna niets
meer gehoord.
Daarmee werd de Winsemius-terminologie door de Kamer niet vergeten: nog in 1990
werd er in een debat naar verwezen.201 Het laat zien hoe zijn managementbenadering en
pleidooi van creativiteit na een lauwe ontvangst van het bubble-concept in de jaren daarna
steeds meer gewaardeerd werden door de Kamer en zijn ambtenaren. Een goed voorbeeld
vormen de Indicatieve Meerjarenprogramma’s Milieubeheer, waarmee Winsemius probeerde enthousiasme te kweken en het milieubeleid te hervormen.
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De minister als consultant: de creatie van het Indicatief Meerjarenprogramma
Winsemius wilde werk maken van het regeerakkoord door deregulering en de versterking
van ondernemingen te stimuleren. Daartoe moest het sectoraal gegroeide milieubeleid van
de jaren zeventig geïntegreerd worden. Dit moest leiden tot een overzichtelijker milieubeleid met minder wetgeving en simpeler vergunningsbeleid. Een eerste aanzet hiertoe was al
tijdens de kabinetten-Van Agt gemaakt met de Heroverwegingsoperatie en het Programma
Integratie Milieubeleid (pim), dat duidelijkheid moest geven over de positie van de milieuminister als coördinerend bewindsman.202
Daarnaast had de Kamer in 1979 aan de regering gevraagd om samen met het bedrijfsleven, de milieubeweging en wetenschappers te onderzoeken hoe er meer aan milieutechnologie te verdienen viel.203 vrom en Economische Zaken hadden hierbij onder ‘zware
politieke druk’ maar ‘met gering ambtelijk draagvlak’ samengewerkt. De ambtelijke leiding verwachtte er weinig van: ‘Als er een paar leuke dingen uitkomen, zijn we al blij.’ Het
eindproduct leidde dan ook niet tot belangrijke beleidswijzigingen. Wel gaf het de milieuambtenaren voor het eerst een andere blik op het milieubeleid. Aan milieu kon je ook geld
verdienen, maar nog belangrijker was het inzicht dat het milieu niet per definitie per compartiment (lucht, water, kernenergie) maar ook per doelgroep bezien kon worden. Doelgroepen als de industrie, de landbouw, de afvalverwerkers, de chemie of raffinaderijen
vormden relatief homogene groepen vervuilers die tegelijkertijd verschillende soorten milieubelasting veroorzaakten en daarom in verschillende compartimenten vielen. In een geintegreerd beleid zouden ze efficiënter te bedienen zijn en konden ze ook sneller minder milieubelastend worden gemaakt door bijvoorbeeld per bedrijf(stak) één supervergunning af
te geven, in plaats van ieder bedrijf voor iedere uitstootbron een aparte vergunning te laten
aanvragen.204
Voor de vormgeving van dit nieuwe doelgroepenbeleid richtte het departement zich op
het bedrijfsleven. Zo lieten ambtenaren zich eind november 1982 door de Philips-directeur
voor externe betrekkingen L.E. Groosman bijpraten over hoe Philips in zijn presentaties
met verschillende publieksgroepen omging.205 Groosman was een pr-specialist die van
zijn president-directeur Wisse Dekker de meest gevraagde spreker en bekendste zakenman
van Europa had gemaakt en zou bijdragen aan diens uitverkiezing tot zowel manager als
pr-man van het jaar.206 De milieuambtenaren gebruikten dit doelgroepmanagement om de
door Winsemius gewenste klantgerichtheid vorm te geven. Dit betekende dat de afdelingen
voortaan moesten bedenken welke doelgroepen ze konden onderscheiden voor hun beleid.207
Winsemius erfde een directoraat-generaal dat langzaam de luiken naar het bedrijfsleven opende. Een ander goed voorbeeld hiervan waren de eerste experimenten met convenanten.208 Deze veranderende houding tegenover het bedrijfsleven kwam goed van pas bij
de drom-operatie (Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid) die, als onderdeel van de Grote Operatie Heroverweging, in 1982 van start ging. Winsemius had als eerste
minister van het kabinet-Lubbers besloten tot deregulering. Hij wilde voorop lopen en het
initiatief nemen, zodat de andere ministeries die bij milieubeleid betrokken waren, vrom
moesten volgen. Via de deregulering wilde Winsemius ook nieuw beleid introduceren. De

De minister als consultant: de creatie van het Indicatief Meerjarenprogramma

209
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nadruk lag nog te veel op wet- en regelgeving. Dit bracht op het ministerie een forse discussie op gang over hoe voortaan beleid moest worden gemaakt.209
Deze discussie begon een maand na het aantreden van Winsemius op een strategieworkshop in een hotel in Vinkeveen, onder zijn motto ‘Strategie is iets wat je ronddraait’. De minister wilde dat klantgerichtheid het centrale uitgangspunt van zijn beleid
werd en dat de verschillende afdelingen op basis van deze strategie hun prioriteiten gingen
bepalen. Invulmatrixjes uit Winsemius’ adviespraktijk moesten deze strategieoefening
vergemakkelijken, maar leidden ook tot veel discussie.210 Een ander hulpmiddeltje om de
taken van het dg te inventariseren beklijfde wel: dat was een kringloop met vier onderdelen
(wet- en regelgeving, vergunningverlening, uitvoering, handhaving) die in elk beleidsproces
doorlopen moest worden en door Winsemius ‘reguleringsketen’ werd gedoopt. Deze
kringloop lijkt sterk op het toen snel populair wordende managementmodel Deming- of
pdca-cirkel uit het Total Quality Management. De minister gebruikte het als illustratie van
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het motto ‘Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel’, en het was na affaires als Lekkerkerk
en Uniser duidelijk dat uitvoering en handhaving het zwakst waren ontwikkeld.211
De kringloop kreeg een prominente plek in de presentatie van het Plan Integratie Milieubeleid (pim), dat moest bijdragen aan de ‘effectiviteit en efficiency van het totale overheidsbeleid’.212 Naast de introductie van de reguleringsketen was Winsemius’ tweede belangrijke
bijdrage de introductie van een langetermijnvisie, die in de strategiesessies voor drom-reguleringsoperatie verder zou moeten worden uitgewerkt.213 De druk op zijn ambtelijke top
was hierbij hoog. Binnen een maand na de eerste sessie wilde Winsemius al een strategie op
zijn bureau hebben.214 De ambtenaren moesten zich snel aanpassen, want de minister wilde
snel antwoorden over bijvoorbeeld de invulling van de definitie van ‘milieurendement’, die
hij waarschijnlijk zelf introduceerde. ‘De verleiding is groot hiervoor een ad hoc-werkgroep
in het leven te roepen’. Toch besloot de leiding dit niet te doen, want ‘tegen de tijd dat dat
gelukt is heeft de minister al [zelf ] zijn prioriteiten gesteld’.215
De voortvarendheid van Winsemius bleef niet beperkt tot deregulering. Als gevolg van
de integratie en dereguleringsvoorstellen moest ook de beleidsplanning worden aangepast.
Veel van de kritiek op het planningsdebat van de jaren zeventig was ook op het milieubeleid van toepassing. Er was weinig samenhang met de planning van andere ministeries. De
rijksplanning stond los van de planning van andere overheden en een langetermijnvisie ontbrak. Hieruit concludeerde Winsemius dat het zaak was de planning te ‘stroomlijnen’ en te
integreren, zodat het milieubeleid vervlochten raakte met andere beleidsterreinen en met
de lagere overheden. Anders dan in de jaren zeventig mocht dit niet leiden tot omvangrijke
planprocedures. ‘Het planstelsel dient eenvoudig en vooral overzichtelijk te zijn.’216 Maar
vooral moest de planning open zijn, de rijksoverheid moest zo veel mogelijk derden betrekken ‘bij het signaleren van relevante gegevens en beleidsalternatieven’.217 Dit ging verder dan het organiseren van inspraak bij planprocedures. Winsemius wilde met behulp van
het doelgroepmanagement al aan het begin van de planprocedures samen met bijvoorbeeld
de industrie, de landbouwvertegenwoordigers of milieuorganisaties gezamenlijk beleid
maken, zodat het eindproduct breed gedragen zou worden. Deze plannen vielen in goede
aarde: voor zijn planningsnota Meer dan de som der delen, waarin Winsemius deze gedachten
uiteenzette, kreeg hij veel lof toegezwaaid. Henk Veldhoen (PvdA) complimenteerde hem
‘met de ingeslagen weg, die van helder inzicht en goede voornemens getuigt om te proberen scheefgroei op te lossen’.218
Nu was het zaak om de lange termijnvisie uit Meer dan de som der delen in concreet beleid
om te zetten. Dit gebeurde door eerst de afzonderlijke Indicatieve Meerjarenprogramma’s
van de verschillende sectoren (luchtverontreiniging, water, straling) te bundelen in Indicatieve Meerjarenprogramma’s Milieubeheer (imp), die na een aantal jaren zouden worden
vervangen door een Nationaal Milieubeleidsplan (nmp). Het was de introductie van het
imp die Winsemius grote waardering van de Kamer bezorgde; het was het voorbeeld waarbij management, deregulering en een integrale visie op milieubeleid voor het eerst samen
kwamen.
Met het imp zou Winsemius voor het eerst sinds de Urgentienota van 1972 weer een allesomvattende beleidsnota en een visie op het milieu schrijven. Winsemius voerde hierbij
een strakke regie. Het imp had ook een tweede doel, het moest de lange memorie van toe-
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lichting vervangen die normaliter bij de begroting zat. Het kabinet had besloten dat de memories voortaan nog maar een derde van de tot dan toe gebruikelijke lengte mochten hebben om zo de behandelingssnelheid te vergroten. Deze verzakelijking werd ondersteund
door de eis dat de nieuwe memories van een duidelijk jaarlijks actieprogramma werden
voorzien.219 Door de introductie van de imp’s was met de eisen van de memorie van toelichting wat de hand te lichten, doordat de imp’s als bijlage bij de begroting zouden worden
meegestuurd. Dit betekende niet dat ze niet hetzelfde no-nonsense karakter moesten krijgen. De in september 1983 ingestelde taskforce imp-Milieuhygiëne meende dat het imp
slechts over de belangrijkste beleidsonderwerpen, en niet over alle prioriteiten, moest gaan.
Het moet ‘een zelfstandig leesbaar stuk’ worden van maximaal honderd pagina’s, ‘liefst
wat minder’, die een ‘snelle toegang’ voor het voorgenomen beleid moest worden. Omdat
dit de eerste keer was dat zo’n omvangrijk beleidsstuk werd gemaakt, mocht het ‘onvolmaakt’ zijn.220
Winsemius was hierbij een belangrijke aanjager die als een managementconsultant te
werk ging. Uitgangspunt waren niet langer de compartimenten (water, bodem, lucht),
maar de soorten vervuilers, omdat tijdens de jaren zeventig steeds duidelijker werd dat de
terugdringing in het ene compartiment ten koste van een ander compartiment ging. Ook
werden de prioriteiten verlegd. Niet langer had de creatie van wet- en regelgeving en vergunningsstelsel de prioriteit. Er moesten juist minder en simpeler regelingen komen. Deze
deregulering moest volgens Winsemius niet worden gezien als het afbreken van het jonge milieubeleid ten faveure van het bedrijfsleven, maar was ‘veeleer te vergelijken met het
snoeien van een gezonde, levenskrachtige boom; met het ruimen van dor onderhout zodat
er ruimte komt voor groei’.221 Het moest vooral gaan om het verhogen van ‘rendement van
de inhoudelijke relaties met de actoren en de doelgroepen’. Dat was wel even wennen en
vroeg ook om een nieuwe taal, die niet meteen aansloeg bij alle inhoudelijke experts van
het ministerie. ‘Wat een jargon,’ verzuchtte iemand uit de top van het ministerie in een nota
‘projectprogramma netwerkmanagement’.222
Het schrijven van het imp was een omvangrijke operatie. Medio april 1984 werd een eerste versie naar de minister gestuurd, die het wat teleurgesteld terugstuurde met de opmerking ‘ergens hoop je dat we toch met een soort prioriteitstelling (…) kunnen komen’. Want
hierin was immers ‘het afgelopen jaar een heel belangrijke (en zeer on-haagse stap) gemaakt’ tijdens onder andere de strategiesessies, maar die gedachten zag de minister naar
zijn smaak onvoldoende terug in de eerste opzet.223
De structuur voor het programma leverde de minister daarom zelf, en wel via zijn methode van ‘management by speech’. In april 1984 reisde Winsemius naar de Verenigde Staten, waar hij toespraken hield bij de epa en voor Amerikaanse industriëlen.224 Het onderwerp van zijn toespraken was de beleidslevenscyclus, een instrument om het beleidsproces
in vier fasen op te delen: erkenning, beleidsformulering, oplossing en beheer. Winsemius
was ervan overtuigd dat, alhoewel prescriptief, zijn beleidscyclus ‘does provide all parties
concerned with a relevant insight into the probable development of a specific policy and the
requirements that policy-makers have to meet with respect to the so-called “policy-parameters”’. De beleidslevenscyclus liet zien hoe in elk van deze fasen deze parameters gemanaged moesten worden om zo de golf van politiek gewicht een zo klein mogelijke rimpe-
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ling te laten maken.225 Dit model was afgeleid van de productlevenscyclus waarmee in het
bedrijfsleven wordt geschetst in welke levensfase een product (market development, expansion, maturity, decline) zich bevindt en welke investeringen en risico’s dat oplevert. Het was
dus geen onbekend instrument voor Winsemius, die het vlak voordat hij minister werd, nog
had gebruikt om een ‘profielschets van de Vennootschap Nederland’ te maken.226
Na de teleurstelling van de minister over het gebrek aan prioriteiten wisten de milieuambtenaren wat hun op een workshop eind april 1984 te doen stond. Er moesten prioriteiten worden gekozen, want het imp had nu ‘te veel het karakter van memorie van toelichting
i.p.v. plan’. Tijdens deze workshop besloot de dgmh-top daarom dat de beleidsstrategie
op een herkenbare manier zou moeten worden gepresenteerd en dat de beleidslevenscyclus
het structurerend element voor de imp-strategie zou moeten worden, waarbij ‘de speech
van de minister in New York wordt gebruikt als stramien’. Aanvankelijk reageerde Winsemius wat terughoudend op dit idee, maar al snel kreeg de beleidslevenscyclus een vanzelfsprekende plaats in het plan.227
Uit de Verenigde Staten kwam nog een idee mee terug. Tijdens de workshop besloten de
ambtenaren tot vijf prioriteiten, net als de epa had gedaan: ‘verzuring, eutrofiëring, diffuse
verspreiding van milieugevaarlijke stoffen (chemisatie), afvalproblematiek en geluidshinder’.228 Begin mei werden deze bevindingen aan de minister gestuurd, die bij de vijf thema’s
een groot vraagteken zette vanwege het jargon.229 In overleg met de minister werden daarna de thema’s veranderd in leesbaarder varianten, maar werkelijk tevreden was Winsemius
hierover nog niet.230 In Winsemius’ herinnering vond er hierop een doorbraak plaats, waarschijnlijk in de vroege zomer van 1984:
Ik vroeg eenvoudig het departement om zijn prioriteiten in te leveren. 56 waren het er. Ik zei: ‘ik wil er niet meer
GDQ]HYHQOLHIVWYLMI à'LHPLGGDJEHJRQQHQZHGHEHODQJULMNVWHHUXLWWHVRUWHUHQ:HFUHHUGHQHHQSDDUQLHXZH
woorden (verstoring, vermesting) en opeens begonnen mensen de verbanden te zien (…) En alle woorden moesten
met ‘ver’ beginnen: om aan te geven ‘te veel, te vet, te ver’.231

Weer blijkt hier de invloed van management en de achtergrond van Winsemius als consultant. Door af te dwingen dat de prioriteiten met ‘ver’ zouden beginnen, werd de complexiteit en de technische kennis sterk versimpeld. Zo nam vermesting de plaats in van eutrofiering, volgens Winsemius een ‘ridicuul woord: niemand zal begrijpen wat dat betekent’.232
Bovenal maakte hij gebruik van dezelfde techniek die bij het succes van een managementconcept worden ingezet; deze concepten zijn gemakkelijk te onthouden dankzij een handig acroniem of een aantal gelijke beginletters (swot, Porters 5 krachten, 7 S-en, of Six
Sigma).233 Voortaan gingen Winsemius’ prioriteiten als 5 V’s door het leven: Verzuring,
Vermesting, Verspreiding, Verwijdering en Verstoring. Hieraan werd nog een zesde V toegevoegd: Verbetering van het instrumentarium, dat moest zorgen voor een effectiever en efficiënter gemaakt beleid.234
De vijf thema’s waren gekozen om het milieubeleid behapbaar te maken voor het ministerie en om het beleid van de verschillende directies te kunnen integreren. Bij de oplossing
moesten de nieuwe doelgroepen een grote rol spelen.235 Hierbij had Winsemius weer een
groot vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van het bedrijfsleven. Ook zij zouden gevoelig zijn voor zijn uitgangspunt ‘verinnerlijking’, dat sterk leek op het cda-kernbegrip
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rentmeesterschap236, het idee dat alle mensen samen verantwoordelijk waren voor het beheer van de aarde en het idee dat mensen slechts ‘gast in eigen huis’ zijn.237
Dit idee van gast in eigen huis was cruciaal in Winsemius’ denken. Niet voor niets koos
hij dit als titel voor het managementboek dat hij in 1986 als politiek testament schreef. Het
idee voor dit boek was ontstaan na de positieve reacties die hij had gekregen op zijn toespraken in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk gestimuleerd door zijn oud-collega’s van McKinsey en het succes van In search of excellence rijpte het idee om de beleidslevenscyclus niet alleen
als basis te gebruiken voor het imp, maar ook als uitgangspunt voor een managementboek.
Ondanks de kritiek dat de cyclus te veel gebaseerd was op industriële productieprocessen,
zag Winsemius dat het op het ministerie een geschikt middel was om het defaitisme te bestrijden.238
Zijn directeur-generaal Reij zag dit boekenplan niet zitten, hij meende dat de minister
er geen tijd voor had. Winsemius zette zijn plan toch door. De medewerkers die mee hadden geschreven aan het imp, schreven via dezelfde projectmanagementmethode een voorlopige inhoudsopgave. De witte vlekken hierin werden via zijn management by speech-methode opgevuld; in toespraken testte de minister zijn ideeën.239 Materiaal dat hij al voor zijn
ministerschap voor McKinsey had gebruikt, kreeg ook een plek in het boek, dat hierdoor
snel geschreven kon worden.240 In het vliegtuig onderweg voor een handelsmissie naar Japan zou hij uiteindelijk begin 1986 de laatste versie schrijven, zodat het managementboek
vlak na het einde van zijn ministerschap verscheen. Het boek kreeg behoorlijke invloed op
het denken over overheidsmanagement en verscheen in 1990 ook in een Engelse versie bij
McKinsey.241
Nu de strategie en structuur waren vastgesteld, restte het maken van een uitvoeringsprogramma. De milieuambtenaren selecteerden hiervoor in juli 1984 achttien prioriteiten. Dat
was niet de bedoeling van de minister: ‘teveel: kan geen buitenstaander overzien’, waarop
hij in het stuk begon te schrappen en delen in elkaar begon te schuiven. Winsemius was
verbolgen dat ondanks de commotie na de Uniser-commissie bij handhaving maar twee
punten stonden, terwijl dit ‘voor mij een zware’ was.242 Ondanks de groeiende creativiteit
van de ambtenaren in het ontwerpproces van het imp zou het bij deze twee handhavingsprioriteiten blijven. Wel werden de achttien prioriteiten rond de vijf Ver-thema’s gestructureerd, zodat het rapport een logischer opbouw kreeg.243 Om het toch wat meer inhoud te
geven kreeg de sectie handhaving een grotere lap tekst en daarmee was die sectie geen uitzondering. Het goede voornemen om het imp onder de honderd pagina’s te houden werd
niet gehaald: het plan dat naar de Kamer ging, telde 132 pagina’s.
De Kamer bleek op 30 oktober 1984 niet onverdeeld positief over Winsemius’ belangrijkste nota. Vooral de vorm waarop de ambtenaren zo trots waren, kreeg een wisselende
ontvangst. De Boois van de PvdA, die Winsemius ook al gekapitteld had over zijn bubblestokpaardje, was niet gecharmeerd. Ze vond het ‘heel vervelend steeds weer beleerd te worden over de levenscyclus van een beleidsvraagstuk’, maar haar hoofdbezwaar was dat het
plan te veel herhaling bevatte en te ‘kunstmatig’ was. Daarom kwam ze tot de conclusie:
‘Eén keer zo’n imp-milieu is aardig, maar in het vervolg is een handzame voortgangsrapportage welkomer.’244 Deze kritiek werd gedeeld door de kleine oppositiepartijen, die het
imp bij monde van D66 zelfs ‘ronduit teleurstellend vonden’, maar niet door de regerings-
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fracties.245 Het cda had ‘waardering voor de heldere en beknopte, doch niettemin duidelijke opzet van dit overkoepelend imp’ en ook de vvd was ‘verheugd’ over dit ‘veelbelovend
organisatiekader’.246
De hand van de organisatieadviseur Winsemius is duidelijk terug te vinden in de Minister Winsemius. In 1984
bood hij de Kamer de zogenaamde reguleringsketen aan en nu, voor 1985, het imp Milieubeheer, een mengvorm
van een soort organisatie- en voorlichtingsrapport milieubeheer.247

De minister was het hiermee eens en liet zijn ambtenaren delen in deze complimenten,
want dankzij hun flexibele opstelling hadden ze het imp mogelijk gemaakt. Tot zijn grote tevredenheid stelde Winsemius vast dat ze hem ‘met een mentale 130 kilometer per uur
voorbij snellen’.248
Terwijl de minister met de Kamer nog debatteerde over de successen van zijn opzet, waren zijn ambtenaren al begonnen aan het tweede imp. Daarin namen ze de kritiek van De
Boois wel over. In de auteursinstructie stond dat in het nieuwe imp geen herhaling mocht
staan van het vorige imp of sectorale imp’s, en dat de tekst zo concreet mogelijk diende te
zijn.249 Het nieuwe imp moest leesbaarder en gebruiksvriendelijker worden.
De minister was in mei 1985 enthousiast over het eerste concept van het tweede imp, het
was ‘een visitekaartje’. Al mocht dat nog wat duidelijker terugkomen in de tekst. Daar zou
een ‘zekere bezieling [moeten] spreken, het moet direct al een warm gevoel geven bij het
lezen van de titels en kopjes’. De doelgroepbenadering moest opnieuw een grote rol krijgen in het imp, omdat dit volgens Winsemius ‘een tactiek is om bij de betreffende bedrijven een gedragsverandering te bereiken’.250 De bundeling van management by speech en
de beleidslevenscyclus werd in het nieuwe imp nog verder versterkt door zich met name te
richten op milieuproblemen die zich in de tweede fase ‘beleidsformulering’ van de cyclus
bevonden, dus op problemen die een grote publieke bekendheid hadden.251 Om die reden
zouden twee nieuw bedachte Ver-thema’s, Verdroging en Verarming van het milieu in Ontwikkelingssamenwerking op aandringen van Winsemius slechts in de appendix worden
opgenomen en bleef de hoofdtekst gaan om de vijf Ver-thema’s.252
Het schrijfproces ging snel. In juni lag al een tweede concept klaar waar Winsemius tevreden over was, al bleef hij er op hameren dat de teksten ‘korter en kernachtiger’ moesten.253 Een maand later, in juli 1985 was het imp-2 gereed. Tot het laatst bleef de doelgroepbenadering een twistpunt. Dit hing samen met de vrees van een groot gedeelte van de top
van dgmh dat de minister te optimistisch was met zijn vertrouwen in verinnerlijking, en
de vrees dat deze beleidskeuze na de verkiezingen niet zou worden voortgezet. Uiteindelijk
legden ze zich neer bij deze ‘politieke keuze’ en kon de finale versie worden opgemaakt.254
De twijfel betrof vooral de politieke keuze en niet Winsemius’ voorkeur voor managementtechnieken. Want de groep die meende dat Winsemius te optimistisch was, voelde er bijvoorbeeld veel voor om in het imp ‘duidelijker de “zweep”’ te laten voelen door voor elk
deelterrein een reguleringsketen op te nemen.255 Juist vanwege de ervaring met de managementtechnieken en omdat de uitgangspunten van beleid onveranderd bleven, ging het
schrijfproces van imp-2 ongeveer twee maal zo snel als het schrijven van het eerste imp.
Ondanks alle inspanningen was daarmee het stuk niet korter geworden, maar gegroeid tot
182 pagina’s.
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Desondanks kon het de Kamer ditmaal wel bekoren, al kwam dit ook vooral door de houding van de minister zelf. ‘De minister is een goede minister’, meende ditmaal de PvdA bij
monde van Henk Veldhoen. Winsemius was erin geslaagd om ‘heel sterk de aandacht van
het publiek te vestigen op grote internationale en nationale milieuvraagstukken. Soms gebeurt dat ludiek en modebewust, soms uiterst serieus, maar altijd beheerst.’ Dit compliment gold vooral voor zijn uitstekende pr, want beleidsinhoudelijk was ‘er weinig nieuws
onder de zon. Toch dragen veel ambtenaren de minister op handen. Want wat is er nu
prachtiger om in een hokje te zitten en slechts te hoeven nadenken over de beleidslevenscyclus’?256 Dick Tommel van D66 kon nauwelijks een lichtpuntje in het plan ontdekken. Of
het moest zijn ‘dat [er] steeds mooier over het milieubeleid wordt geschreven, in een terminologie die een combinatie is van het jargon van het welzijnswerk en van een reclamebureau’.257 In dit oordeel kreeg Tommel steun van de communisten die het imp ook vooral als
reclameplan zagen, terwijl in werkelijkheid ‘een grote stolp over Nederland [was geplaatst],
waaronder niet de vervuiling wordt teruggedrongen zover als mogelijk is, maar vervuild
wordt zover als maximaal toelaatbaar is’.258
Ondanks de scepsis van de oppositie waren de meeste parlementariërs de minister zelf
steeds meer gaan waarderen. Door de zeer gedetailleerde regeerakkoorden was het welhaast vanzelfsprekend dat de twee regeringsfracties weer te spreken waren over Winsemius’ milieubeleid en aanpak.259 De kleine rechtse oppositie deelde dit oordeel en was het met
de sgp eens: ‘Deze opzet komt de duidelijkheid onzes inziens ten goede en maakt ook een
effectievere, wat meer samenhangender aanpak mogelijk.’260
De kritiek van Tommel en de communist Marius Ernsting (cpn) vatte Winsemius vooral
op als compliment, en op de vraag: ‘Is het nu eigenlijk wel nieuw beleid, of is alleen de verpakking nieuw?’ wilde hij best toegeven dat er sprake was van ‘een etiket op iets wat al een
tijdje in de pen zat’. Dat de minister op een reclamebureau leek, kon hem niet deren, want
zoals van iemand die geloofde in ‘management by speech’ verwacht kon worden, meende
hij dat het middel van ‘communicatie, de volwassen broer van voorlichting’ één van de belangrijkste instrumenten van het imp was.261
Dit paste bij Winsemius’ overtuiging dat ‘als de beleidslevenscyclus waar is, dan moet het
mogelijk zijn om het om te draaien. Het moet mogelijk zijn om publiciteit te geven aan [bijvoorbeeld] zure regen en er zo een grote beleidsprioriteit van te maken.’262 En dat was precies wat vrom bij acties als de Stop Zure Regen-weken deed. En dit optreden maakte hem
ook bij de oppositie geliefd. Deze techniek liet bovendien ook de Kamer niet onberoerd. Zo
was een week voor de behandeling van de verzuringsnota voor de Kamerleden een excursie
naar de door zure regen aangetaste bossen van Paderborn georganiseerd, waar hun werd geleerd hoe ze aantasting konden herkennen. Het miste zijn effect niet; bij de behandeling van
de nota toonden vrijwel alle Kamerleden zich geschokt. Zelfs Jan van Noord (cda), voorzitter
van cbtb Drenthe, bleef niet onaangedaan: ‘Het tweedaagse werkbezoek heeft de in de notitie gesignaleerde situatie bevestigd en zelfs verscherpt. Het tempo waarin de bossen worden
aangetast, is hier en daar dramatisch.’ Geschrokken teruggekomen had het Kamerlid thuis in
Dwingeloo meteen een ommetje gemaakt en kon tot zijn opluchting melden dat hij ‘nog heel
wat cantharellen en korstmossen op de bomen zelf [was] tegengekomen’. Desondanks had
hij de indruk dat de toestand ‘in Nederland zeker niet minder ernstig is dan in Duitsland’.263
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De minister en de Kamer waren duidelijk aan elkaar en ‘de hand van organisatieadviseur
Winsemius’ gewend. Weliswaar vielen zijn managementconcepten met name bij de oppositie nog niet altijd in goede aarde, maar zijn management by speech-benadering maakte
de minister toch tot ‘een goede minister’. De waardering voor managers in de politiek was
duidelijk gegroeid.

Het Nationaal Milieubeleidsplan
De groeiende waardering voor vrom bleef niet alleen beperkt tot de politiek. Ook bij de andere departementen nam het aanzien van vrom door de nieuwe manier van beleid maken
en de mediagenieke minister snel toe. In het voorjaar van 1986 concludeerde de bestuurskundige Uri Rosenthal dat vrom tot de top drie van meest prestigieuze departementen was
toegetreden, naast de traditioneel aanzienlijke en invloedrijke ministeries van Financiën en
Landbouw.264 Deze reputatie bleef in de jaren daarna overeind. In 1990 gold vrom onder
starters als meest begeerde werkgever van alle departementen.265 Zelfverzekerd begonnen
de ambtenaren in de zomer van 1986, in de laatste dagen van Winsemius’ ministerschap,
aan het opstellen van wat het sluitstuk van het vernieuwde milieubeleid moest gaan worden:
het Nationaal Milieubeleidsplan (nmp). Het stuk werd zo belangrijk geacht dat directeurgeneraal Reij weigerde met de vut te gaan totdat het nmp voltooid was.266
Voor het schrijven van het plan werd, net als bij het schrijven van de imp’s, een modern projectmanagementteam opgericht. Met de managementformule als norm was het
dg inmiddels vertrouwd geraakt, en anders werden zij hier door de ambtelijke top wel
aan herinnerd. Voor zijn nieuwjaarstoespraak van 1986, waarin Reij nogmaals wilde herinneren aan de nieuwe mores, had plaatsvervangend-dg Evers het gips-model bedacht.
Uitgewerkt in de tekening van een Grieks tempeltje vormden Geloofwaardigheid, Integratie, Prioriteitsstelling en Samenspel de zuilen, en Strategie het dak van de tempel. gips
zou wat Evers betrof het centrale managementmodel worden voor vrom: ‘Ik moet iedere dgm-er ’s nachts wakker kunnen maken en als ik hem dan vraag “wat is ons credo?”
moet hij onmiddellijk brullen: “gips!”.’ Dat het ministerie sinds het aantreden van Winsemius al ver was gevorderd in het nieuwe overheidsmanagementdenken, blijkt wel uit
Reij’s voornemen om ‘flexibiliteit’ ook als ambtelijke waarde op te nemen, maar dit werd
geschrapt door Evers omdat dit ‘vanzelfsprekend’ was.267 De managementvisie voor het
gehele departement, de eerste binnen de hele overheid, die de nieuwe secretaris-generaal
Lemstra in 1986 presenteerde, bevatte voor de milieuambtenaren dan ook weinig nieuws.
Met veel van de aangekondigde ‘nieuwe vormen van bedrijfsvoering, projectmanagement
e.d.’ werd door het dg Milieubeheer al gewerkt, niet in de laatste plaats bij het schrijven
van het nmp.268
Daaraan veranderde ook de komst van een nieuwe minister niets. Op 14 juli 1986 werd
vvd-fractievoorzitter Ed Nijpels de nieuwe minister van vrom en moest het ministerie afscheid nemen van de geliefd geworden minister Winsemius. Voor Lemstra was dit afscheid
het beste voorbeeld van ambtelijke loyaliteit. Met tranen in de ogen zwaaiden de ambtenaren Winsemius uit, om een paar uur later weer uiterst correct Nijpels te ontvangen.269 Echt
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vertrekken deed Winsemius niet; zijn beleid bleef het uitgangspunt en zijn managementmodellen bleven inspiratiebronnen.270 Ook persoonlijk bleef Winsemius betrokken. Weliswaar werkte hij na 1986 weer voor zijn oude werkgever McKinsey, maar vanaf ’s werelds
eerste klimaatconferentie van oktober 1988 in Toronto werd hij door Nijpels ingehuurd om
het Nederlands klimaatbeleid vorm te geven en om in 1989 een klimaatconferentie in Nederland te organiseren.271
De ontvangst van Nijpels was er één met gemengde gevoelens.272 Nijpels was weliswaar
een bekende politicus waarmee vrom zijn voordeel kon doen, maar hij had ook de laatste
verkiezingen verloren en tijdens zijn voorzitterschap was de fractie gaan morren over zijn
onbereikbaarheid.273 Nijpels gaf zelf toe dat hij met de post van minister van vrom in ‘de
luwte’ was geplaatst.274 Ondanks zijn gehavende aankomst herstelde Nijpels zich snel, en
nam hij, net als Winsemius gedaan had, in de populariteitsenquêtes de tweede plek achter
Lubbers in.275 Nijpels werkte zich snel in, maar bemoeide zich niet met de bedrijfsvoering
van zijn ministerie.
Voor de ambtenaren die het nmp voorbereidden, had de ministerswisseling daarom
weinig gevolgen. De milieuambtenaren zaten al vlug tot over hun oren in het werk, want
het nmp moest een fundamenteel stuk worden. ‘De “nu of nooit”-gedachte heeft ook een
belangrijke rol gespeeld in de interdepartementale projectgroep’ die het nmp samenstelde, aldus nmp-projectleider Paul de Jongh in een terugblik. De ambtenaren meenden dat
wanneer er nu niet zou worden geïnvesteerd in milieubehoud, dit zou uitdraaien op ‘een
verloedering van het milieu en daarmee van onze economie’. Het plan moest een langetermijnplanning opleveren voor het milieubeleid, zodat de ‘“klanten van het milieubeleid,
namelijk de bedrijven die maatregelen moeten uitvoeren en de andere overheden’ wisten
waar ze aan toe waren. De integratie van de imp’s kreeg zo een vervolgstap waarmee weten regelgeving eenvoudiger kon worden. Om een idee te krijgen welke problemen er in de
verre toekomst te verwachten waren, had Winsemius nog voor zijn vertrek het rivm opdracht gegeven om een langetermijnverkenning te maken voor de komende 25 jaar. Hij
wilde net als Shell en de Club van Rome graag over scenario’s beschikken om greep te krijgen op de toekomst.276
Net als bij de imp’s begon het beleidsproces met brainstormsessies, waarbij samen met
de lagere overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en milieuorganisaties allereerst de imp’s werden geëvalueerd. Voor de ambtenaren stond voorop dat het nmp ‘eenvoudig, overzichtelijk’ en via ‘open planning’ tot stand moest komen. Ook de klant moest
meer aandacht krijgen, want alhoewel iedereen het erover eens was dat het laatste imp snel
gereedgekomen was en dat de integrale aanpak vernieuwend was, bleef het stuk toch ‘te
Haags’ voor de milieuorganisaties en ‘volstrekt ontoegankelijk’ voor leidinggevenden in
het bedrijfsleven, zoals het ook al niet aansloot bij het beleid van de lagere overheden. De
lagere overheden voelden zich zelfs verwaarloosd en vonden de keuze voor doelgroepen
een ‘vergissing’. dgmh concludeerde dat er nog geen ‘wij-gevoel’ was ontstaan en dat met
name cultuurverschillen tussen de departementen problematisch bleven.277
Hoe fundamenteel de kritiek van de andere overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties nu was, blijft moeilijk in te schatten. Feit is dat het dgmh nauwelijks zou afwijken van
de initiële lijn en de uitgangspunten niet zou wijzigen. Uitgangspunt bleef de door Winse-
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Nijpels krijgt bij de overdracht van het ministerie van vrom het T-shirt van de publieksactie ‘Stop zure regen’ van
zijn voorganger Winsemius, 14 juli 1986 ( foto: Rob Bogaerts).

mius ingezette lijn van doelgroepen, thema’s en integratie. Bijna een jaar later, in mei 1987,
bleek een begrip als open planning echter nauwelijks een belletje te doen rinkelen bij de andere departementen en overheden. Op een enquête om meer input te krijgen waren er van
de bijna honderd reacties er 75 van vrom zelf, terwijl slechts zes vertegenwoordigers van
de lagere overheden reageerden, er geen reactie van het ministerie van Economische Zaken
kwam en slechts één ambtenaar van Landbouw reageerde.278 Het lijkt er op dat het enthousiasme van vrom niet door iedereen gedeeld of gevoeld werd.
Halverwege 1987 probeerde het projectteam in de ‘verdiepingsfase’ te komen, waarbij
het erom ging ‘“de rode draad” van het nmp te pakken te krijgen’.279 Dit was aan het begin
van 1988 nog niet gelukt. Ondertussen had het projectteam al wel zoveel ruw materiaal verzameld en zo intensief met de doelgroepen gesproken, dat het zo langzamerhand door de
bomen het bos niet meer zag. Op dat moment kwamen ook de eerste scenariostudies voor
de komende vijfentwintig jaar binnen van het rivm, en die voorspelden een veel grotere milieuvervuiling dan was gedacht. Door deze tegenslag en gevangen in bergen materiaal zag
het nmp-team helemaal geen rode draad meer in het nmp. Om een doorbraak te forceren
werd een nieuwe projectleider aangesteld, Paul de Jongh, die het project vlot moest trekken.
Die besloot als eerste daad ‘alle dialoog met de buitenwereld’ te stoppen totdat de nmpambtenaren zelf wisten wat ze wilden.280
De rode draad van het komende nmp kwam uiteindelijk van twee kanten. Allereerst was
in oktober 1987 het rapport 2XU&RPPRQIXWXUHverschenen van de door de vn secretaris-
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generaal ingestelde World Commission on Environment and Development, die onder leiding stond van de Noorse premier Gro Brundtland (1981, 1986-1989, 1990-1996). Het rapport had een grote internationale impact, net als het Rapport van de Club van Rome vijftien
jaar eerder had gehad. De commissie-Brundtland was veel optimistischer dan de Club van
Rome over het samengaan van milieu en economische groei:
2XUUHSRUW2XU&RPPRQ)XWXUHLVQRWDSUHGLFWLRQRIHYHULQFUHDVLQJHQYLURQPHQWDOGHFD\SRYHUW\DQGKDUGship in an ever more polluted World among ever decreasing resources. We see instead the possibility for a new era
of economic growth, one that must be based on policies that sustain and expand the environmental resource base.
And we believe such growth to be absolutely essential to relieve the great poverty that is deepening in much of the
developing world.281

Duurzame ontwikkeling, zoals de Brundtland-commissie dit noemde, moest het doel zijn
voor zowel ontwikkelde als onderontwikkelde landen en dit kon alleen maar samengaan met
economische groei. Armoede was voor de commissie vooral een managementvraagstuk dat
zakelijk diende te worden opgelost. Zelfs verdwijnende diersoorten en ecosystemen moesten op de politieke agenda gezet worden als een ‘major economic and resource issue’.282
Deze aanpak en zienswijze paste uitstekend in de agenda van het kabinet-Lubbers ii,
dat meteen de conclusies van de Brundtland-commissie overnam.283 Daarmee kreeg het
nmp-team de rode draad als het ware in de schoot geworpen en zij namen het uitgangspunt
van duurzame ontwikkeling dankbaar over.284
De ordening werd aangedragen door Kees Zoeteman, die van de directie Lucht naar het
rivm was overgestapt, waarbij hij vreemd genoeg juist teruggreep op het referentiekader
uit de dagen van Limits to Growth. Zoeteman introduceerde een ‘schalenmodel’, dat hij ontleende aan de Gaia-hypothese van James Lovelock en dat gepopulariseerd was door de astronaut Edgar Mitchell die in 1971 als zesde mens op de maan stond. Vanuit de ruimte zag
hij hoe kwetsbaar de aarde was en dat deze beschermd moest worden. Het uitgangspunt
van de Gaia-hypothese – naar de Griekse mythologische moeder aarde – was dat alle organismen op de aarde uiteindelijk één biosfeer, één zelfregulerend systeem vormden, en dat
daardoor het verdwijnen of verstoren van één organisme uiteindelijk gevolgen had voor de
hele aarde.285
Alhoewel niet ontbloot van new age invloeden uit de jaren zeventig kon de Gaia-hypothese als schalenmodel heel praktisch worden gebruikt.286 Zoeteman stelde de wereld in
vijf ruimtelijke schaalniveaus voor, oplopend van lokaal, via regionaal, fluviaal (stroomgebied van een rivier en aansluitende randzee), continentaal tot een mondiaal niveau. Zo
kon inzichtelijk gemaakt worden hoe lokale milieuverbetering uiteindelijk een positief resultaat had op de gehele wereld.287 Voor de schrijvers van het nmp vormde het een handig
ordeningsinstrument. Het concept werd als eerste toegepast in de rivm-verkenning van
de komende vijfentwintig jaar.288 Door de introductie van het schalenmodel kon bovendien
een vervolgstap gemaakt worden. Het was steeds duidelijker geworden dat als de vervuiling binnen één generatie moest worden omgebogen, men niet kon ontkomen aan structurele veranderingen in consumptie en productie. Dat waren zeer vergaande conclusies: ‘We
durfden ze nauwelijks op te schrijven,’ herinnerde Zoeteman zich bij de presentatie van het
nmp.289
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Het schalenmodel kon echter voor de acceptatie van deze vergaande conclusies zorgen.
Dankzij de komst van personal computers op het ministerie in 1986 was het berekenen van de
beleidsmaatregelen veel makkelijker geworden. De econoom Rob Maas, die betrokken was
bij het opstellen van de planscenario’s, was door het rivm aan vrom uitgeleend. Hij introduceerde het kranenmodel, waarbij op het schalenmodel van Zoeteman letterlijk ‘regelkranen’
werden geplaatst, zodat inzichtelijk werd gemaakt dat bijvoorbeeld door emissies of hergebruik van afval te reguleren het draagvermogen van de aarde verbeterde, wat politici de keus
gaf om milieuproblemen niet op de volgende generatie af te wentelen.290
De rode draden van het schalenmodel en duurzame ontwikkeling misten hun uitwerking niet. ‘Het nieuwe concept heeft duidelijk (…) bewerkstelligd dat men er weer in gelooft,’ schreef hoofdinspecteur Milieuhygiëne Marius Enthoven aan het hoofd van de strategiegroep van het nmp. Het ging er nu om ‘de vaart er in te houden’, want de oorlog was
nog niet gewonnen. ‘De inhoudelijke slag – Kees [Zoeteman] wees daar terecht al op –
moet de komende maand nog voor een groot deel geleverd worden.’291 In die inschatting
zou Enthoven wat te optimistisch blijken. Want al werkten de ambtenaren in de maanden
daarna met hervonden zelfvertrouwen in alle rust door aan het concept-nmp, na Prinsjesdag 1988 werd opeens duidelijk dat de ‘inhoudelijke slag’ nog lang niet door dgmh gewonnen was en bleek de voor het nmp gekozen ondertitel ‘Kiezen of verliezen’ wel heel
profetisch.

‘Wil niet’ en ‘kan niet’: de stranding van het nmp
‘Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water,’ deze
blijde boodschap bracht koningin Beatrix in de troonrede van 1988.292 Het leidde tot grote
verbazing, niet in de laatste plaats bij het ministerie van vrom, dat een ontwerptekst had
aangeleverd waarin juist was gesteld dat ‘de omvang van alle milieuproblematiek groter is
dan voorheen werd aangenomen’.293 In de jaren tachtig was er altijd naar het milieu verwezen in de troonrede. Door de jaren heen was de toonzetting steeds somberder geworden.
Sprak in 1980 de koningin nog de verwachting uit dat we het ‘door ons zelf gemaakte milieuprobleem de baas kunnen worden’ dankzij ‘vindingrijkheid en toewijding’, in 1984 ging
de overheid al ‘tot de grens van haar financiële kunnen. Dat is noodzakelijk opdat meer
mensen ook in de toekomst in een schoner milieu kunnen leven’. In 1987 werd in de troonrede wat mismoedig geconstateerd dat ‘ondanks alle inspanning het milieu in ons land van
vele kanten wordt bedreigd en zelfs, in sommige opzichten, nog verslechtert’.294
De uitspraak die de koningin op Prinsjesdag 1988 deed, was des te opmerkelijker omdat
het rivm-conceptrapport dat in het voorjaar al naar het kabinet was gestuurd, had laten
zien dat het milieu juist verslechterd was. Lubbers moest zich daarom opmaken voor Algemene Beschouwingen die grotendeels door de milieuproblematiek zouden worden gedomineerd, en vroegen om Lubberiaanse taalexegese. De premier werd flink gekapitteld over
de zinnen in de troonrede en van links tot rechts spraken de partijen zich uit voor meer inspanningen om de milieuproblematiek op te lossen. Lubbers verwees naar Van Dale: ‘“Met
name” in het Nederlands betekent een specificatie van waar iets het geval is.’295 Overtuigen
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deed deze uitleg niet, waardoor op de derde dag van de Algemene Beschouwingen de premier moest toegeven dat hij ‘niet ten onrechte gekapitteld’ was.
Mij is immers inmiddels gebleken dat ik bij het bepalen van de tekst uitgegaan ben van Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal in de editie van 1982, zoals die zich in het Torentje bevindt. Er is inmiddels een nieuwe
Van Dale verschenen, die aangeeft dat in ons taalgebruik ‘met name’ een andere betekenis heeft gekregen. (…) Ik
EHQGXVVODFKWRćHUJHZRUGHQYDQGHYRRUVRPPLJHQVSUHHNZRRUGHOLMNH]XLQLJKHLGYDQKHW7RUHQWMH296

Maar belangrijker vond Lubbers toch vooral de aandacht die hij wilde vragen voor de enorme intensiveringen die het milieubeleid al had gekregen: 6,5 miljard gulden, ‘ongeveer anderhalf à twee procent van wat wij aan welvaart genereren in dit land’. En toch zou dat voor
de toekomst niet genoeg zijn. De premier bereidde de Kamer erop voor dat het Nationaal
Milieubeleidsplan zou uitwijzen ‘dat wij in een periode van zeg 20 jaar stapsgewijs de offers voor het milieu moeten verdrievoudigen’. Dat zou neerkomen op tien miljard gulden
in 1990, en dertig miljard gulden in 2010. Toch zou de bezuinigende premier daarmee niet
de lastendruk enorm verzwaren, omdat hij veel verwachtte van het principe ‘de vervuiler betaalt’.297 De premier had ‘de indruk dat zelfs in dit huis, dat natuurlijk buitengewoon goed
geïnformeerd is, een aantal mensen ervan stonden te kijken dat dit bedrag al 6,5 miljard is.
Ja, dat is dan nu al 6,5 miljard!’298
Alle partijen beijverden zich om het hardst voor het milieu. Fractievoorzitter Kok van de
PvdA stelde zelfs voor om voortaan minimaal 0,1% van het Nationaal Inkomen te besteden
aan milieumaatregelen. Deze motie werd niet gesteund door cda en vvd, die met een eigen
motie kwamen waarin om honderd miljoen gulden werd gevraagd voor hetzelfde doel. Dit
werd de enige milieumotie die tijdens de Algemene Beschouwingen werd aangenomen, en
wel met algemene stemmen.299 Verder was iedereen in blijde afwachting van het ook al vorig
jaar beloofde Nationaal Milieubeleidsplan. De regeringspartijen wilden het gebruiken om
aan te tonen dat kosten noch moeite werden gespaard voor het milieu, terwijl de oppositie
het als een goed instrument zag om hun kritiek mee te staven. Want, in de woorden van Andrée van Es (psp) toonden de concepten van het nmp al aan ‘dat Nederland een nog grotere
vuilnisbelt is dan wij al gedacht hadden’.300
Het was voor vrom belangrijk om het nmp goed te framen. Gelukkig was ook minister Nijpels bijzonder goed in management by speech. Of zoals een van zijn medewerkers
opmerkte: ‘Hij beperkte zich tot de verkoop en als het op kennis aankwam, vertrouwde
hij blind op zijn apparaat. Hij was goed in druk opbouwen en wist uitstekend te verkopen,
vrom groeide in aanzien.’301 Een belangrijk voorbeeld van deze combinatie van opgevoerde
druk en verkoop is de publicatie van het rivm-rapport Zorgen voor Morgen in november 1988.
Het rapport zou aanvankelijk een onderdeel zijn van het nmp, maar halverwege het opstellen werd besloten dat het rapport een grotere rol kon spelen als ‘katalysator’ voor de acceptatie van het nmp. Nijpels herinnerde zich:
Zorgen voor Morgen werd zorgvuldig gelanceerd. Het was de bedoeling dat discussie over NMP niet alle kanten
op zou gaan, als wetenschappelijke onbenulligheden of andere ministeries die zouden zeggen dat de feiten niet
klopten. Het moest een objectieve staat van het milieu zijn, zodat het debat kon gaan over de oplossingen en over
waar je als politiek geld aan wilt besteden.302
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De combinatie van de autoriteit en de wetenschappelijkheid van het rivm moest zorgen
voor de acceptatie. Het rivm gebruikte hiervoor een zelfde management by speech aanpak, en gebruikte met opzet zware woorden om de noodzaak tot ingrijpen voor vrom af
te dwingen. Naast gemakkelijk leesbare introductieparagrafen vol donkere wolken gingen
optimistischer geluiden over milieumaatregelen verloren in jargon. De scenario’s van het
rivm maakten inderdaad diepe indruk en voorspelden de ‘toekomst van het milieu in gitzwarte termen’.303 Nietsdoen zou tot een welhaast apocalyptische toekomst leiden: ‘Meer
dan de helft van het Nederlandse bos is niet meer vitaal’ en ‘de vergrassing van de heide
schrijdt snel voort’.304 Zelfs in het scenario waarbij de grootste investeringen in het milieu
werden gedaan, zou Nederland in 2000 slechts twintig procent van het bosareaal van 1988
hebben. Met de dieren was het niet minder slecht gesteld: 85 van de 257 vogelsoorten waren in 1988 bedreigd; hetzelfde gold voor tweederde van de amfibiesoorten, vrijwel de helft
van de zoogdieren en meer dan een vijfde van alle vissoorten. Slechts één van de zeven Nederlandse reptielsoorten was onbedreigd. Niet alleen ritselden er dus al flink wat minder
diersoorten in het struikgewas, ook met het struikgewas zelf ging het slecht. Van de flora
zouden zeventig van de 440 soorten inmiddels verdwenen zijn uit Nederland.305 De ophef
die Zorgen voor Morgen veroorzaakte, leek op de opschudding die het Rapport van de Club van
Rome had veroorzaakt.306
De aanvankelijke vrees dat het rapport als te extreem en daardoor als onrealistisch werd
gezien, bleek ongegrond. Door buitenlandse rampen als die van Tsjernobyl, de ophef rond
de troonrede en het Brunlandt-rapport, reageerde iedereen, in de woorden van Nijpels: ‘als
door een bom geraakt en iedereen haastte zich, soms met tegenzin, om de conclusies te onderschrijven’.307 Beatrix deed een maand later tijdens haar kersttoespraak eveneens een duit
in het zakje.
Door alle ophef had het Nationaal Milieubeleidsplan nu de hoogste politieke urgentie
gekregen. Meteen na de jaarwisseling begon premier Lubbers zich nadrukkelijk met de totstandkoming van het nmp te bemoeien. Wel had Lubbers’ raadadviseur voor milieu Gerrit
Wuisman zich al in maart 1988 laten voorlichten over het Nationaal Milieubeleidsplan. Hij
had gewaarschuwd dat het niet ‘te pretentieus’ moest worden, maar achtte de tijd voor een
gesprek over het nmp met Lubbers nog niet rijp, omdat die met het materiaal nog ‘niet iets
kan doen’.308
Dat was in januari 1989 na alle commotie wel het geval. Op 4 januari meende Lubbers dat
het nmp politiek geworden was en het was daarom onjuist besprekingen ‘tot het ambtelijke
te beperken’. Daarom was het zaak ‘snel de koppen bij elkaar te steken’ in een ‘bende van
zeven’ van de meest betrokken ministers. Naast Lubbers en Nijpels zouden Ruding (Financiën), De Korte (Economische Zaken en vicepremier), Smit (Verkeer), Jan de Koning (Sociale Zaken) en Gerrit Braks (Landbouw) aanschuiven.309
Vanaf dat moment ging de premier ‘meedenken’ en ontpopte hij zich als een ware milieudiscipel. vrom stelde tevreden vast dat de premier eind januari een uur lang tijdens een
besloten bijeenkomst van ncw ‘met verve’ over het nmp had gesproken. Nederland was
geen gidsland meer, maar was voorbijgestreefd door Japan, West-Duitsland en de vs en
moest ‘die achterstand snel wegwerken’. Hoe dat moest gebeuren, stond voor Lubbers wel
vast. Niet door de overheidshand van subsidies en bureaucratie, maar door ‘convenanten en
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fysieke regulering’.310 Lubbers accepteerde zelfs dat heffingen en lastenverzwaring voor de
burgers hierbij onvermijdelijk zouden zijn, en vond dat het kabinet bereid moest zijn te accepteren dat door een beter milieu de industrie tot twee procent duurder zou gaan produceren. Hij had voor deze maatregelen tot drie miljard gulden per jaar over.311 Zo was de premier
tijdens een ‘genoeglijke maaltijd’ met staatssecretaris Enneüs Heerma van Volkshuisvesting (cda) geïnteresseerd geraakt in de vraag waarom de anderhalf miljoen huurwoningen
in Nederland met spouwmuren niet geïsoleerd waren, terwijl dit toch maar 3.500 gulden
per woning kostte. ‘Het intrigeert me in te schatten waarin dat zit.’312
Het etentje van de staatssecretaris en de premier was niet belegd vanwege het spouwmuurisolatieraadsel, maar vooral ingegeven doordat het tussen vrom en Economische
Zaken steeds minder boterde. Zelfs ‘enkele elementen met betrekking tot de “klankkleur”’
van het nmp die de premier half februari bijdroeg in de vorm van een zelfgeschreven nota,
bevatten niet de gehoopte ‘bouwstenen’ ‘om het verschil van mening tussen EZ en vrom
te overbruggen’.313 Aan de creativiteit van de bouwstenen kon het niet liggen. Zo becijferde
Lubbers’ raadadviseur Ton van de Graaf dat de aanleg van een carpoolstrook tussen Moerdijk en Den Haag zich snel zou terugverdienen bij ‘een vaste boete van fl. 1000’. Door deze
forse boete zou het rijk al bij duizend bekeuringen uit de kosten zijn en was de kans dat burgers misbruik van de strook zouden maken, gering. En mocht de strook aanslaan, dan zou
één op de drie auto’s uit de file verdwijnen, een ‘spectaculair resultaat’.314
De interventies van Algemene Zaken konden niet voorkomen dat het tot een knallende
ruzie tussen vrom en Economische Zaken kwam, nadat waarschijnlijk het ministerie van
Economische Zaken een advies van de Centraal Economische Commissie (cec) had laten
uitlekken. Zij oordeelden 18 januari 1989 vernietigend over het concept-nmp. De cec vond
het plan ‘onvoldoende doordacht, financieel slecht onderbouwd’ en het zou alleen maar
geld ‘rondpompen’ in plaats van effectief zijn. Dat rondpompen zou op grote schaal gebeuren, want voor de uitvoering van het nmp was twee miljard gulden aan overheidsinvesteringen nodig, geld dat naar het oordeel van de cec alleen maar kon worden gevonden als
andere ministeries extra zouden bezuinigen. Vanwege zijn ‘flodderig werkstuk’ zouden De
Koning, Ruding en Lubbers tijdens deze bijeenkomst Nijpels ‘de oren hebben gewassen’,
zo liet een hoge ambtenaar in de kranten optekenen.315
Nijpels reageerde furieus en dreigde: ‘Als de cec weer een verhaal laat lekken, dan zal
ik niet nalaten Rutten [sg Economische Zaken] in het openbaar spijkerhard aan te pakken. Het is toch te gek dat Rutten denkt dat hij kan uitmaken wat goed is voor ons land.’316
De kwaadheid zal niet verminderd zijn toen Braks twee dagen later het nmp ‘wild en irrationeel’ noemde en ook minister Ruding van Financiën zich tegen het plan keerde. Nijpels
beet daarna zoals beloofd fel van zich af tijdens een bijeenkomst over milieuaansprakelijkheid in Hotel Des Indes, waar ‘tout le monde’ uit Den Haag aanwezig was.317 Het bleef in de
maanden daarna rommelen in Den Haag. Zelfs premier Lubbers kon niet voorkomen dat de
‘zeer te betreuren “sfeerverslechtering”’ van het lekken doorging en dat het overleg ‘muurvast’ raakte.318
Na de doorrekening van het cpb was de onvrede van Financiën en Economische Zaken
wel begrijpelijk. vrom bleek wel heel rooskleurig te zijn geweest in het vaststellen van de
effecten van het nmp. De beloofde extra werkgelegenheid van 70.000 manjaren die het
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nmp volgens vrom zou opleveren, ging uit van een algehele loonreductie van drie procent.
Dat was optimistisch, want zelfs als de regering de vakbonden kon bewegen om de lonen te
bevriezen, zou het plan geen economisch voordeel hebben, maar een werkgelegenheidsverlies van 40.000 manjaren betekenen, mede doordat de productie met 0,5-1% zou afnemen
als gevolg van de duurdere milieukosten. Ook de opbrengst van verwachte energiebesparingen leek het cpb aan de erg hoge kant.319
Voor het nmp kon worden ingediend, moest eerst naarstig naar geld gezocht worden
om de implementatie van het nieuwe milieubeleid te kunnen betalen. Een eerste kwart van
alle kosten werd verrassend genoeg al snel gevonden: afschaffing van het reiskostenforfait, de belastingaftrekbaarheid van de reiskosten voor woon-werkverkeer, zou zeshonderd
miljoen gulden opleveren. De Motorrijtuigenbelasting zou met honderd gulden per maand
stijgen, maar hiervoor zouden alle autobezitters een veertig procent voordeelkaart voor het
openbaar vervoer terugkrijgen. Werkgeversorganisatie vno kon zich hierin vinden en was
bereid dit standpunt snel publiek te maken.320 De rest van het pakket zou vooral uit extra accijns worden gehaald.321
Door deze extra belastingen op autorijden leek de lucht tussen Economische Zaken en
vrom weer geklaard, maar dat was slechts schijn: zowel Economische Zaken als Financiën
accepteerden met een beroep op de regeringsverklaring ‘geen lastenverzwaring’. Helemaal
problematisch werd het toen beide ministeries zich hierbij richten op het rapport van de
Studiegroep Begrotingsruimte die betoogd had dat ‘alle milieuheffingen zonder meer als
collectieve lasten dienen te worden aangemerkt’.322 Door deze opstelling zou vrom voor
elke heffing die ze introduceerde, ergens anders collectieve lasten moeten verlagen, wat een
onmogelijke opgave was.323
Daarmee zat het overleg wederom muurvast. Eind maart schreef Lubbers hierop een eigen conceptvoorstel om de impasse te doorbreken. Het was een creatief voorstel waarbij de
premier nogmaals omstandig zijn eigen – door geen van de overige ministeries ondersteunde – carpoolplannen bepleitte, voorstelde burgers een elektronische kaart te geven waarmee zij over de eerste achthonderd liter benzine die ze per jaar kochten, vijftig cent minder
accijns zouden hoeven te betalen en zelfs en passant een nieuwe vertaling voor sustainable
development voorstelde: ‘houdbare groei’. De ambtenaren van vrom reageerden echter cynisch op de voorstellen en namen de term van Lubbers niet over: ‘Dat wordt net zoiets als
“met name” uit de troonrede’. Bij het gedeelte over automobiliteit stelden ze wat mistroostig vast: na jaren hard werken ‘prevaleren de inzichten van ez (wil niet) en Fin (kan niet);
de mp brengt veel ter sprake maar stelt feitelijk niet veel voor’. De door vrom voorgestelde
extra accijnzen hadden het niet gehaald, de voordeelkaart voor het openbaar vervoer zou er
niet komen en het reiskostenforfait zou zo worden ingevuld dat dit volgens vrom niet zou
leiden tot minder autogebruik. Lubbers’ voorstel om de overdrachtsbelasting op huizen af
te schaffen om mensen daarmee te stimuleren dichter bij hun werk te gaan wonen, had volgens vrom geen relatie met het nmp. De conclusie van vrom was: ‘Het niet aanpakken
van het autogebruik via de portemonnee dreigt de achilleshiel van het nmp te worden.’324
De vrom-ambtenaren waren duidelijk teleurgesteld in de premier die zich twee maanden
geleden nog zo enthousiast had ingezet voor het milieubeleid en toen bereid leek om voor
een verbetering van het milieu lastenverzwaringen en daarmee koopkrachtverlies te accep-
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teren. In zijn eindvoorstel ontbrak dit grotendeels.
De strijd tussen vrom en Economische
Zaken, en vrom en Financiën verhardde zich
daarna snel. Ruding liet publiekelijk weten
dat er in het nmp een ‘overkill’ aan heffingen
geïntroduceerd werd.325 Het leidde tot koortsachtig overleg in het Torentje. Zelfs een nieuw
eindvoorstel van Lubbers van 21 april bracht
geen soelaas.326 De vvd-fractie maakte namelijk bekend dat ze zich absoluut niet kon
vinden in het beperken van het reiskostenforfait.327 Hans Wiegel had tijdens een partijbijeenkomst in Rhenen de achterban tegen
de lastenverzwaringen van het nmp weten te
mobiliseren en werd hierin gesteund door De
Telegraaf, die in het hoofdredactionele com- &DUWRRQYDQ-RHS%HUWUDPVYDQ(G1LMSHOVGLH]LFK
mentaar hoopte dat fractievoorzitter Voor- verschuilt na de commotie over het Nationale Milieuhoeve ‘de vvd-rug recht zou houden tegen de beleidsplan, 11 mei 1989.
politieke druk van premier Lubbers om deze
onjuiste plannen er door te jassen’.328
Lubbers bleef echter in grote lijnen bij zijn eindvoorstel en zo moest op 2 mei de confrontatie wel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer plaatsvinden.329 Dat een breuk vrijwel
onvermijdelijk was, bleek wel uit de via een vpro-uitzending op de voet te volgen confrontatie die de jonge leden van de vvd zochten, omdat ze genoeg hadden van de bedilzucht
van Lubbers en de almacht van het cda.330 Na een urenlang debat waarvan zelfs de premier
toegaf ‘dat de discussie van vanavond niet echt nieuw was’, moest het kabinet zijn ontslag
aanbieden.331
Het kabinet was gevallen, maar daarmee waren de problemen met het nmp nog steeds
niet van de baan. Door de demissionaire status van het kabinet kon het nmp weliswaar niet
verwerkt worden in de begroting voor 1990, maar de ambtelijke voorbereiding van alle nieuwe wet- en regelgeving zou gewoon moeten doorgaan. Hierbij stonden de vvd-ministers
Nijpels en Smit-Kroes lijnrecht tegenover De Korte (vvd) en Ruding (cda), die niet wilden
dat de stukken over automobiliteit verder zouden worden voorbereid. Zelfs de premier zonk
de moed in de schoenen: ‘Nadenkend over dit dilemma ben ik tot de conclusie gekomen,
dat hier geen tussenweg is.’332
Toch werd die uiteindelijk wel gevonden door te kiezen voor de ‘kale uiteenzetting’ die
Economische Zaken en Financiën hadden geëist: hierdoor ontbraken in het plan de inhoudelijke redenen voor de beperking van het autoverkeer en de wijze waarop dit gefinancierd
zou worden.333 De presentatie van het nmp op 26 mei vond hierdoor plaats in een ijzige
sfeer.334 Het plan waar zolang en aanvankelijk met zoveel enthousiasme aan was gewerkt,
kon tenslotte niemand meer bekoren. Zelfs de eigen minister durfde het niet langer voluit te verdedigen.335 Van de doelgroepen stond niemand nog te juichen: voor de milieuor-
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ganisaties was het plan een ‘koude douche’, voor de industrie ging het plan veel te ver, het
Landbouwschap vond dat ze verloren hadden van de zachte sector en de burger moest eraan
wennen dat ze per maand dertig gulden van hun inkomsten aan milieuheffingen zouden
moeten betalen.336
Wel werd Nijpels een mooi afscheid gegund: op de laatste dag van zijn ministerschap
was hij gastheer van 67 landen op de klimaatconferentie van Noordwijk. De slotverklaring,
waarin de landen besloten om co2, cfk’s en andere broeikasgassen terug te drijven, had
Winsemius als ingehuurde consultant een jaar lang onderhandelen gekost. Vanuit het idee
dat het in ontwikkelingslanden veel goedkoper was om grote veranderingen in schadelijke
uitstoot te reduceren, herintroduceerde hij een belangrijk onderdeel van het bubble-concept waarmee hij in 1982 minister was geworden: emissiehandel, een internationale noviteit.337 En zo ontkwam door de ondertekening van de Noordwijkverklaring ook de wereldpolitiek niet aan management in beleid.338

Buitenlandse ontwikkelingen: managementpolitiek en beleid managen
Nederland, dat aan het begin van de jaren negentig samen met de noordelijke eu-lidstaten,
Duitsland en Oostenrijk uitgroeide tot één van de pioniers, zo niet de leider, van het Europees milieubeleid, liep hierin aanvankelijk niet voorop.339 Toen in Nederland in 1971 het milieu een kwestie van regeringsbeleid werd, waren in andere delen van de westerse wereld al
initiatieven genomen. In West-Duitsland was al in 1969 een directie milieubeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht. Met name vanwege de voorlopersrol op het gebied van Waldsterben, zure regen, kon het op veel aandacht uit Nederland rekenen.340
Een jaar na West-Duitsland werd in de Verenigde Staten de Environmental Protection Agency
opgericht. In Japan betekende in 1971 de oprichting van een milieuagentschap dat direct
onder premier Eisaku Sato (1964-1972) viel, de erkenning voor de onrust over industriële vervuiling die aan het begin van de jaren zestig was ontstaan. Mede doordat een minister ontbrak, bleef het agentschap laag in de pikorde staan, en moest het opboksen tegen
het machtige Industrieministerie (miti). Het Japanse agentschap koos daarom voor een
strategie die sterk lijkt op de doelgroepbenadering; in overleg met de industrie werd er de
hoogte en de implementatie van nieuwe emissiedoelen afgestemd.341 Frankrijk volgde het
patroon van Japan, waar de groeiende onrust over industriële vervuiling leidde tot de komst
van een onderminister (ministre délégué) in 1971 die aanvankelijk weinig invloed had op de
andere departementen. In 1973 werd dit opgewaardeerd tot een vol ministerschap met
eigen departement.342
Met name voor de epa hadden Nederlandse milieuambtenaren veel interesse, omdat de
Amerikanen voorop liepen om de milieudoelstellingen te bereiken met beleid dat inspeelde
op de bezuinigen en deregulering die de jaren tachtig zo kenmerkten. Het deregulerende
bubble-beleid dat de epa eind jaren zeventig ontwierp, paste prima in Reagans overtuiging
dat ‘government is not the solution to our problem; government is the problem’, zoals hij
dit in zijn inaugurele rede formuleerde.343 Dit beleid werd ook overgenomen door Denemarken, dat in 1984 een bubble invoerde voor de elektriciteitscentrales, de grootste bron van
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luchtvervuiling in het land. Net als Nederland koos ook Denemarken voor deregulering,
waarbij het beleidsplan ‘Simpel en Effectief ’ uit 1988 van grote invloed was. Zo konden de
21 milieuwetten tot vier worden gereduceerd, werden doelgroepen geïntroduceerd en koos
het land voor convenanten. In 1993 waren er zo’n vijftien van kracht.344 Denemarken en Nederland stonden niet alleen in hun keuze voor convenanten: ook de meeste andere pioniers
kozen voor dit instrument.
Dat het convenant in korte tijd succesvol kon worden en dat in de meeste Europese landen, Japan en de Verenigde Staten deregulering en kostenbesparing ook in het milieubeleid doorklonken, had veel te maken met de aantrekkingskracht die de neoliberale agenda
op het gehele overheidsbeleid had, wat ook leidde tot de omarming van management als
beleidsinstrument.345 Margaret Thatcher was in 1979 de eerste nieuw rechtse regeringsleider, maar werd al snel gevolgd door vele anderen. Ook in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten en zelfs in Frankrijk, tijdens het korte
premierschap van Jacques Chirac (rpr 1986-1988), traden regeringsleiders aan die zich
net als Lubbers presenteerden als ‘managers’ en die elkaars ontwikkeling volgden en best
practices overnamen.346 Deze nieuwe regeringsstijl had ook grote gevolgen voor de omvang en werkwijze van de overheid, die zich steeds meer op management ging richten.347
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten liepen hierbij voorop, maar dankzij de interesse
van Nederlandse overheidsmanagers die op onderzoek gingen bij hun collega’s of managementgoeroes als Tom Peters naar Nederland haalden, raakte in Nederland de kennis snel
verspreid.348 De hernieuwde aandacht voor management in de overheid was in de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië al aan het begin van de jaren zeventig ontstaan en kreeg meer
aandacht en legitimiteit door de oliecrises van 1973 en 1979 die de nadelen van keynesiaanse arrangementen lieten zien. Thatcher en Reagan gebruikten deze groeiende aandacht
voor management door daar de argumenten van een crisis door overbelasting van zowel
politici als overheid aan te koppelen, die door te managen en vermindering van staatstaken
kon worden opgelost.349 Zelfs in Frankrijk klonk deze redenatie door toen premier Laurent
Fabius (ps 1984-1986) de Assemblee in 1984 voorhield dat ‘de staat zijn grenzen heeft bereikt: hij moet niet proberen deze te overschrijden’ en een nieuw terugtrekkend beleid introduceerde op basis van marktwerking en vertrouwen in management.350
Deze nieuwe op management gebaseerde manier van werken werd al snel overgenomen, ook door Europese landen als Frankrijk en Duitsland, die geen Angelsaksische bestuurstraditie hadden. In 1987 dachten de bestuurskundigen Jan Kooiman en Kjell Eliassen,
die behoorden tot de eersten die de aandacht voor management in overheidsorganisaties in
Europees perspectief bekeken, dat de weinige landen die nog niet bekeerd waren tot management, snel zouden volgen: ‘Politicians have taken up a new interest in so-called management solutions. The call for management and managers has slowly penetrated public
administration itself.’351 Management beloofde dat de staat efficiënter zou kunnen werken
en daarmee zowel goedkoper als rationeler zou functioneren, dat was in het bedrijfsleven al
‘bewezen’.352 Zo leverde management als concept de ogenschijnlijk neutrale en objectieve
meetlat waarmee door de managers in de politiek de prestaties van collectieve arrangementen van de jaren zeventig bekritiseerd konden worden. Of zoals de Britse milieuminister Michael Heseltine het in 1980 uitdrukte: ‘Efficient management is a key to the [national] revi-
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val (…). And the management ethos must run right through our national life.’353
Eind jaren tachtig viel op dat in vrijwel alle West-Europese en ook Angelsaksische landen
als Nieuw-Zeeland, Australië, de vs en Groot-Brittannië in de laatste tien jaar ongeveer eenzelfde soort overheidsdoctrine zijn intrede had gedaan, die van New Public Management,
‘a popularized mixture of management theories, business motivation psychology and neoliberal economy’.354 De hervormingen in de Europese overheid deelden daarom dezelfde
drie kenmerken: de burger werd voortaan benaderd als een klant. Deze klant verdiende
service. Managementtechnieken werden geïntroduceerd om deze zo efficiënt mogelijk te
leveren, terwijl marktmechanismen zoals competitie ervoor moesten zorgen dat de overheid deze service zo goedkoop mogelijk leverde.355 Overheidsmanagement werd ook onontkoombaar doordat verschillende landen steeds meer naar elkaar keken. Een goed voorbeeld
is het Oostenrijkse Verwaltungsmanagement-programma van 1987-1995, een groot integraal
en interministerieel veranderingsproject waaraan alle ministeries moesten meedoen. Het
was gebaseerd op de ervaringen van voorlopers Zwitserland, Australië en Groot-Brittannië. Het doel van Verwaltungsmanagement was dat de Oostenrijkse overheid zich zou richten
op de kerntaken. Hiervoor moest er fors worden gereorganiseerd en geïnvesteerd in management, zodat binnen vier jaar de productiviteit met twintig procent verhoogd, de kosten verlaagd en de service aan burgers verhoogd zou zijn.356 Zelfs in Frankrijk, waar binnen
de overheid traditioneel weinig aandacht was voor management, werd onder druk van de
groeiende inflatie, de economische crisis en de snel stijgende ambtenarenpopulatie vanaf
1985 steeds vaker naar managementconcepten gegrepen om de overheid te veranderen. Zo
werden in 1985 kwaliteitscirkels ingevoerd om de overheid meer servicegericht en ‘klantvriendelijk’ te maken. Deze aandacht veranderde niet na de komst van een linkse regering
onder leiding van premier Michel Rocard (ps 1988-1991). Hij kondigde in 1988 de publieke
vernieuwingscirculaire af, waarin budgetmanagement en contractmanagement werden geintroduceerd.357
Door de grote aantrekkingskracht en onontkoombaarheid groeide (New Public) management uit tot een ‘movement’ met bijbehorende sociale, ideologische, zo niet quasireligieuze kenmerken dat in de jaren negentig als politiek-cultureel fenomeen tot volle wasdom kwam.358 Temeer omdat een ideologisch alternatief, zoals Joop den Uyls PvdA dat aan
het begin van de jaren tachtig nog bood, door de aanvaarding van de markt verdween.

Conclusie
Planning, het instrument waar halverwege jaren zeventig nog veel van verwacht werd, verloor aan het begin van de jaren tachtig zijn glans. Integrale planning werd ingeruild voor
management. Politiek hadden de brede bespiegelingen en het welzijnsvertoog van de jaren
zeventig eveneens afgedaan. De winter had zijn intrede gedaan, aldus premier Lubbers, en
die moest met no-nonsensebeleid bestreden worden. De komst van managers in de politiek
bleek niet vrijblijvend voor de vormgeving van het overheidsbeleid. Het werd duidelijk dat
een wijziging in politieke stijl leidde tot een verandering in de politieke inhoud, waardoor
op een nieuwe manier beleid moest worden gemaakt. Weliswaar begon de oriëntatie op het
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bedrijfsleven door het directoraat-generaal Milieuhygiëne al onder het kabinet-Van Agt,
toen de ambtenaren al kennismaakten met deregulering en het doelgroepmanagement,
maar de grote verandering kwam toch met de komst van Winsemius.
Als prototype van het kabinet-Lubbers maakte hij zijn achtergrond in consultancy en het
bedrijfsleven meer dan waar. Kamerleden herkenden niet ten onrechte ‘de hand van de organisatieadviseur’ in de beleidsstukken van de minister. Zijn ambtenaren maakten bij zijn
aantreden al kennis met de nieuwste managementinzichten die snel tot uitgangspunten
van het beleid werden gepromoveerd. Werd zijn enthousiasme over de mogelijkheden van
een bubble niet gedeeld (al kreeg dit concept uiteindelijk toch een plek in het internationaal
emissiebeleid), de keuzes, presentatie, verspreiding en bewerking van beleid waren alle
gebaseerd op management. Managementconcepten als de product life cycle, 7S-model en de
pdca-cyclus werden bewerkt om het kiezen van beleidsonderwerpen gemakkelijk te maken, een werkwijze die de Nederlandse ambtenaren graag omarmden. Voor de presentatie
van beleid werd gebruikgemaakt van management by speech en de kennis van populaire
managementconcepten, zoals de bewuste keuze van Ver-thema’s. Deze keuze van management had verreikende gevolgen voor het milieubeleid. Winsemius’ strategie van verinnerlijking en de benadering van milieubeleid in doelgroepen in plaats van regulering per bron
droeg ertoe bij dat het beleid integraler werd en meer in grote lijnen kon worden gevoerd.
Dat de keuze voor management als beleidsinstrument juist door milieuambtenaren werd
gemaakt, wier beleid in de jaren zeventig nog zo door regulering en planning werd bepaald,
laat de algehele acceptatie van management binnen de overheid zien. Collega’s die het welzijnsbeleid op het ministerie van wvc moesten vormgeven, volgden hun voorbeeld. Ook
de organisatie van de overheid ontkwam niet aan de managementlogica die werd uitgevent
door een nieuwe generatie overheidsambtenaren. Anders dan collega’s die in de jaren zeventig tot de overheid waren toegetreden, werd hun keuze voor een ambtelijke carrière veel
minder bepaald door de persoonlijke betrokkenheid en (politieke) aantrekkingskracht van
het beleid, maar lag de uitdaging veel meer in ‘het managen van de toko’.
Hiermee hadden deze nieuwe ambtenaren zeker niet minder invloed op het beleid dan in
de decennia voor de jaren tachtig. De kabinetten-Lubbers gaven veel ruimte aan de ambtelijke top en liet deze, anders dan onder het kabinet-Den Uyl waar ook voor de overheidsorganisatie het primaat van de politiek gold, de vrijheid om zelf met bezuinigingsmaatregelen
voor de departementen te komen. De scheiding tussen politieke beleidskeuzes die de minister maakte, en de organisatie van het departement die in handen was van de ambtelijke
top, werd zo definitief.
De bekering tot management was niet uniek voor Nederland. In de gehele westerse wereld kwam op de golf van het neoliberalisme meer aandacht voor het managen van de overheid, niet in de laatste plaats omdat het werd gezien als het middel om de overheid in te
krimpen of anders via de tucht van de markt efficiënt te maken. Deze aantrekkingskracht
bleef niet beperkt tot liberale regeringen, maar werd ook door socialistische regeringen
overgenomen. Zo werd eind jaren tachtig internationaal een gelijkvormige overheidsorganisatie zichtbaar, die uitging van de nieuwe managementprincipes. Voor de democratie, inspraak en openheid die de nieuwe moraal van de jaren zestig hadden gevormd, was hierbij
nauwelijks een plaats. Efficiency, niet inspraak, was in de jaren tachtig het hoogste goed.
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De openheid van de jaren zeventig werd daarom als ‘gewoon managementinzicht’ ingeruild voor besloten compromisvorming in bijvoorbeeld het torentjesoverleg. Alhoewel dit
de rol van de Kamer welhaast reduceerde tot die van aandeelhouder in de ‘bv Lubbers’, werd
dit niet als ondemocratisch gezien. De democratie was immers door de uitbreiding van de
welzijnsstaat overbelast, aldus de overtuiging van nieuw rechts en steeds vaker ook van sociaaldemocratisch links, die dit beleid als Derde Weg omarmden. Juist op het moment dat
management zijn beloften leek in te lossen, kwam echter ook de eerste twijfel op. Want hoe
kon het dat onder een overheid die voldeed aan alle regels van de efficiency en klantvriendelijkheid, de wachtlijsten voor zorg, of voor een gevangeniscel juist toenamen? Dat waren
kwesties waar in Nederland een nieuwe coalitie zijn hoofd over mocht buigen.

V Paars beleid als epiloog, 1994-2002

Toch is er - iedereen weet ’t, iedereen voelt ’t - wat met Paars ii aan de
hand. (…)
Wat er ‘precies’ aan de hand is, valt moeilijk scherp aan te geven.
(Bram Peper, 12 juli 1999)

Inleiding
‘Het is om bang van te worden, zo goed gemutst begint Nederland aan de volgende duizend
jaar. Afgaand op de jongste peilingen, is er in het land een stemming van tevredenheid over
het heden en optimisme over de toekomst’, zo opent Elseviers overzicht van Nederland in
de jaren negentig.1 Eind jaren negentig draaide de Nederlandse economie op volle toeren.
Hierdoor kon in 1999 voor het eerst in vijfentwintig jaar een begrotingsoverschot worden
geboekt. Door dit ‘Dutch miracle’ was de tijd van de Nederlandse ziekte van het begin van
de jaren tachtig snel vergeten.
Sommige dingen uit de jaren tachtig bleven behouden: de toen ingezette opkomst van de
managers in de politiek en in de overheid zette in de jaren negentig versneld door. Manager
was dan ook het beroep met het één na hoogste aanzien in de beroepsstratificatie; alleen
rechters, diplomaten en de onderwijsinspecteur hadden meer prestige.2 Zelfs jonge boeren
voelden zich meer ‘manager’ dan ‘vakman’.3 Ook aan de overheid ging deze grote aantrekkingskracht van management en het bedrijfsleven niet voorbij. Werd in de jaren tachtig verzelfstandiging nog ingegeven door economische argumenten en bezuinigingen, in de jaren
negentig was vooral het managementargument belangrijk dat verzelfstandiging van overheidsdiensten zou leiden tot betere dienstverlening en meer efficiency.4
Deze wijziging werd zichtbaar in de gedachte van kerndepartementen die het Haagse
bestuurlijke landschap snel zouden veranderen. Beleid moest voortaan op hoofdlijnen in
Den Haag worden gemaakt, terwijl de uitvoering zou worden verzorgd door verzelfstandigde organisaties. Aan de top van de kleine departementen stond niet langer de secretarisgeneraal, maar een soort raad van bestuur, de bestuursraad, waar de ambtelijke top gezamenlijk de grote lijnen uitzette en gezamenlijk verantwoordelijk was voor het resultaat. De
managementideologie was volgens de bestuurskundige Jouke de Vries vanaf de jaren tachtig zo dominant geworden dat er onder de paarse kabinetten (1994-1998) sprake was van
een ‘managementstaat’.5 En inderdaad gedroeg de paarse coalitie zich bewust als raad van
bestuur en zij liet zich graag door bestuursvoorzitters van grote ondernemingen adviseren
over beleid. Ook de partijvoorzitters van cda, PvdA, vvd en D66 gedroegen zich in de ja-
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ren negentig allemaal als managers, en lieten hun verkiezingsprogramma’s (mede) schrijven door ceo’s.6
Dit alles miste zijn uitwerking op politiek en beleid niet, zoals we zullen zien, zij het in
een iets andere vorm dan in de voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk komen de vier
beleidsterreinen van de vorige hoofdstukken nog éénmaal terug. Na een korte geschiedenis
van het beleidsterrein in de tussenliggende periode wordt ingegaan op de veranderingen in
beleid in de paarse periode. Zo wordt duidelijk dat alle vier de beleidsonderwerpen dan door
dezelfde beleidslogica worden beïnvloed. Op alle terreinen zijn managementargumenten
duidelijk zichtbaar, wordt er verzelfstandigd en gestreefd naar kerndepartementen. Zelfs
het terrein van ontwikkelingssamenwerking blijkt niet ongevoelig voor neoliberale argumenten, en in het gevangeniswezen wordt nagedacht over privatisering en laat men zich inspireren door het managementmodel van een vijfsterrenhotel.
De omgang met het primaat van de politiek is een ander thema dat bij alle casussen terugkeert. Aanvankelijk wordt dit begrip ingezet om tegen de corporatistische structuren als
ser en Landbouwschap te ageren, maar na de ontdekking van het poldermodel wordt het
vooral een argument om doorgeschoten verzelfstandiging en vrijmoedig opererende ambtenaren in toom te houden.
De behandeling van de vier onderwerpen geeft de gelegenheid om te bepalen welke veranderingen er plaatsvonden in de wijze waarop er beleid werd gemaakt, en hoe dat werd beinvloed door veranderingen in de politiek, samenleving en wetenschappelijke inzichten. Zo
kan uiteindelijk goed worden afgewogen welke grote veranderingen er in het Nederlands
overheidsbeleid in de periode 1945 tot 2002 plaatsvonden.
De jaren negentig waren niet alleen de jaren van management, maar vormden ook een
bloeiperiode in de Europese integratie. Na de periode van Eurosclerose in de jaren tachtig, toen de Europese besluitvorming stilviel, werd in tien jaar de Europese samenwerking
in marstempo verdiept en uitgebouwd. Dit begon met de oprichting van de Europese Unie
met het Verdrag van Maastricht van 1992. In de Unie van twaalf landen werden steeds meer
beleidsterreinen in Brussel vastgesteld. Dit varieerde van de nieuwe pijlers buitenlands- en
veiligheidsbeleid, justitie en binnenlandse zaken en nieuwe beleidsterreinen als jeugd, onderwijs, cultuur, industriepolitiek en consumentenbescherming tot de oprichting van de
Europese monetaire unie (emu). Met name economische onderwerpen, waarmee de Europese integratie in 1957 was begonnen, waren stevig Europees verankerd.7

Paarse politiek
’De tijd is voorbij dat de problemen in de land- en tuinbouw even bij een goed glas bier en
een bolknak worden geregeld door de minister van landbouw en de voormannen van het
Landbouwschap.’8 Zo constateerde de voorzitter van het Landbouwschap Jef Mares in 1990
met enige weemoed. Het was juist deze manier van politiek bedrijven waartegen de partijen
die de paarse coalitie van PvdA, vvd en D66 (1994-2002) zouden vormen, zich steeds meer
verzetten. In de jaren voor de verkiezingen van 1994 hadden de drie fractievoorzitters duidelijk afstand genomen van het Nederlands overlegmodel. vvd-fractievoorzitter Frits Bol-
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kestein wilde in 1992 al het verplichte ser-advies afschaffen. Zo zouden politieke problemen niet langer kunnen worden doorgeschoven naar deze ‘schuilkelder van de politiek’.
‘Een maatschappelijk draagvlak kan slechts uit één ding blijken, namelijk een meerderheid
van de Tweede Kamer. Dat is het primaat van de politiek.’ Thijs Wöltgens (PvdA) was hem
bijgevallen, ook hij wilde het ‘domein van de politiek’ in ere herstellen. Hierbij vond hij Van
Mierlo aan zijn zijde, die zich al sinds 1966 aan deze verzuilde structuren had geërgerd.9
Zelfs cda-fractievoorzitter Elco Brinkman sprak zijn afkeur uit over de ‘circuits’ van adviesraden en overleg waar ‘beleidsvoornemens (vaak in langdurige rituele dansen) om zeep geholpen worden voordat de volksvertegenwoordigers eraan te pas komen’.10
Met de verkiezingen van 1994 leek er definitief een einde gekomen aan de verzuiling.
Voor het eerst koos meer dan de helft van de kiezers een andere partij dan bij de vorige verkiezingen. De zwevende stemmers kwamen vooral van de beide middenpartijen, PvdA en
cda. Die verloren gezamenlijk 32 zetels.11 Triomfantelijk liet Hans van Mierlo zich in 1994
in een paarse Mercedes bij de formateur afzetten en werd voor het eerst in 76 jaar een coalitie gevormd zonder confessionele partijen. De meest uitgesproken verwachting bij de totstandkoming van Paars was dat ze het primaat van de politiek zou herstellen.
Nieuwe bewindslieden als Annemarie Jorritsma en Robin Linschoten (vvd) en de personificatie van Paars, minister van Economische Zaken Hans Wijers (D66), droegen dit
gedachtegoed met verve uit, en hadden het stelselmatig over ‘het primaat van de politiek’
en ‘de werking van de markt’.12 Met name de ser moest het hierbij ontgelden. Onder Lubbers iii was in 1993 het hoogtepunt van het aantal uitgebrachte ser-adviezen bereikt, al
was het ook dit kabinet dat de ‘Woestijnwet’ voordroeg: de wettelijke opheffing van zoveel
mogelijk adviesraden, een uitvloeisel van de Grote Efficiency Operatie.13 Het paarse kabinet
werkte dit voorstel voortvarend uit, waardoor in 1997 alle honderdtwintig adviesraden in
één keer werden opgeheven en vervangen door één orgaan per departement. Alleen de vaste
steunpilaren ser, wrr en de Raad van State bleven behouden, al moesten die voortaan wel
op kortere termijn adviseren. Het verplichte ser-advies werd op voorstel van Bibi de Vries
(vvd) uit het wetsvoorstel gehaald. Met instemming haalde ze de woorden van haar fractievoorzitter aan: ‘Het primaat van de politiek is bevestigd, de slagvaardigheid van de overheid is vergroot en misbruik van de ser als schuilkelder van de politiek wordt voorkomen’.
Niet alleen de ser moest het ontgelden: dankzij een nieuwe kaderwet werden representatief (dus verzuilde) samengestelde adviesorganen voortaan ‘taboe’.14 Het aantal ser-adviezen nam de eerste twee jaar van Paars i inderdaad af, en wel met zestig procent. Vanaf 1997
groeide dit aantal weer tot twintig adviesaanvragen en dat niveau bleef tijdens de paarse
kabinetten stabiel.15 Jorritsma meende: ‘De ser is terug van weggeweest’ en vond dat een
‘zorgelijke ontwikkeling’.16
Dit herstel van de waardering van de ser hield gelijke tred met de snel oplopende werkgelegenheid. Neocorporatisme werd steeds vaker gezien als een belangrijke verklaring voor
het ‘Dutch miracle’, de grote economische groei. Voorzien van het nieuwe etiket ‘poldermodel’ werd neocorporatisme opeens liefdevol omarmd.17 Wim Kok mocht als ‘voorzitter
van Nederland’ en personificatie van de polder aan een belangstellend buitenland uitleggen
hoe dit systeem sinds het Akkoord van Wassenaar functioneerde.18 Bovendien bleef de ser
een uitstekend instrument uit de gereedschapskist van het monisme om politieke kwesties
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Premier Wim Kok op zijn eerste werkdag in het Torentje, 23 augustus 1994 ( foto: Roel Rozenburg).

te parkeren die met een torentjesoverleg niet op te lossen waren, zodat de tegenstellingen
tussen liberalen en sociaaldemocraten toegedekt kon blijven.19
Paars i (1994-1998) was zeer succesvol; de belofte van het regeerakkoord, ‘werk, werk,
werk’, werd ruimschoots waargemaakt. Mede dankzij een aantrekkende economie en de introductie van gesubsidieerde Melkert-banen daalde de werkloosheid tot het laagste niveau
in 25 jaar, en waren er tijdens Paars ii zelfs tekenen van oververhitting. Doordat economische en sociale doelen zo samenvielen, leken de politieke verschillen tussen sociaaldemocraten en liberalen weg te vallen. Tegelijkertijd werd er fors bezuinigd om het begrotingstekort en de collectieve lastendruk terug te dringen en Nederland te laten voldoen aan de
emu-criteria waardoor in 2002 de Euro kon worden ingevoerd.20
Voor hervormingen vertrouwde het kabinet vooral op marktwerking, in de vorm van privatisering of door de creatie van pseudomarkten die met yardsticks of benchmarks vergeleken konden worden. Daarom werd de Ziektewet geprivatiseerd en werden telefoon- en radiofrequenties geveild. Door liberaliseringen ontstonden er een elektriciteit-, gas- en taximarkt en kwam
er concurrentie op het spoor, het regionale openbaar vervoernet en op de vaste telefoonlijn.21
Doordat het elan van de politieke vernieuwing tijdens de tweede helft van Paars snel afnam, en vanwege de keuze voor bezuinigingen, verzelfstandiging en privatisering, leken
zowel het (economisch) beleid als de politieke cultuur van de paarse coalitie steeds meer op
‘Lubbers iv zonder Lubbers’.22 Eigenlijk was de afwezigheid van het cda alleen zichtbaar in
het gemak waarmee een serie immateriële wetten werd ingevoerd. Zo werden winkeltijden
verruimd, werd prostitutie legaal, was euthanasie niet langer strafbaar en voerde Nederland
als eerste land ter wereld het homohuwelijk in.23
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Mede door de spectaculaire economische groei die onder Paars i begon, raakte de PvdA
zeer gecharmeerd van de Derde Weg, waarin economische groei en kapitalisme de dragende kracht vormden voor de instandhouding van de verzorgingsstaat. Derde Weg-denker
Anthony Giddens probeerde de kritiek van ‘oud-links’, die de Derde Weg veel te liberaal
vond, te ondervangen door juist de creativiteit van het ondernemerschap centraal te stellen.
In Nederland sloeg dit idee erg aan. Niet voor niets werd Giddens eerste boek in Nederland
vertaald als Paars: de derde weg, terwijl ondernemerschap door de Wiardi Beckmanstichting
werd uitgeroepen tot ‘een nieuw uitgangspunt voor sociaaldemocratische politiek’.24 Rick
van der Ploeg en Jet Bussemaker (PvdA) meenden in 2001:
Het debat over de derde weg heeft laten zien dat de markt kan worden geapprecieerd en goed zijn werk kan doen. De
discussie over markt versus overheid is achterhaald. De overheid hoeft niet collectieve diensten zelf te leveren, maar kan
deze onder de juiste sociale randvoorwaarden uitbesteden aan private organisaties met of zonder winstoogmerk.25

Door het aanhoudende economische succes leek de voortzetting van Paars tot vlak voor de
verkiezingen van 2002 logisch. De vvd zag tevreden dat met de PvdA een veel ‘“rechtser”
beleid’ was te voeren dan met cda-vvd-kabinetten, waardoor ingrepen in de wao eindelijk mogelijk bleken.26 Hans Wijers, de ‘grootste ontdekking van Paars’, kreeg voor zijn
pleidooi voor Paars iii in de Den Uyl-lezing van 2001 veel bijval. De agenda van dit kabinet zou volgens hem moeten bestaan uit privatisering van delen van het onderwijs, meer
macht voor aandeelhouders en de terugdringing van beschermingsconstructies voor bedrijven.27
Tijdens Paars i hadden de regeringsfracties nog het parlement gebruikt om zich ten opzichte van elkaar te profileren. Met name fractievoorzitter Bolkestein (vvd) soleerde op thema’s als de uitbreiding van de navo, het toetreden tot de emu en steeds vaker de te grote
migratie- en asieldruk op Nederland, waardoor de integratie in de knel kwam. PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage vond dat Bolkestein zich als ‘buitenboordmotor van het kabinet’ gedroeg.28
Geschrokken door de uitslag van 75 zetels voor de progressieve partijen had Bolkestein
er in 1998 op gestaan dat Paars ii een veel zwaarder regeerakkoord kreeg. Hierdoor was
het tijdens Paars ii met het dualisme afgelopen en werd de politiek gekarakteriseerd door
‘dichttimmeren’ in het torentjesoverleg.29 De regeringsfracties werden met ijzeren discipline geleid. Met name in Ad Melkerts PvdA-fractie waren interne discussie of afwijkende
meningen taboe. Opkomende thema’s als de mislukte integratie van allochtonen, die door
Paul Scheffer in 2000 bekritiseerd werd in zijn veel opwinding veroorzakende essay ‘Het
multiculturele drama’, werden niet opgepakt. ‘Allemaal intellectuele bevrediging. Dat kan
ik niet terugvertalen naar wat er gedaan moet worden,’ meende staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek (PvdA 2001-2002), die asiel en migratiezaken in haar portefeuille had.30
Het kabinet beraadde zich in 1999 over de staat van het kabinet. Minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper (PvdA 1998-2000) schreef voor zijn collega’s een essay dat vervolgens uitlekte via nrc Handelsblad. Hij meende dat het ‘rafelige beeld van Paars ii een
uitdrukking is van meer structurele factoren en bewegingen in politiek en maatschappij’.
Peper zag een ‘structurele “ruimte” voor leiderschap, voor het geven van richting (visie) (…)
in de zin van normering en waardentoedeling’. Daarnaast waarschuwde hij ervoor dat de
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partijen die bestonden uit ‘partijtoppers’ en professionele bestuurders, het contact met de
bevolking kwijtraakten. ‘Daardoor ontstaat het gevaar dat maatschappelijke onderstromen
niet worden geregistreerd.’ Een vervolg kreeg het essay niet, premier Wim Kok hield niet
van grote verhalen en was bovendien geïrriteerd dat het essay op straat lag.31
De oppositie kwam ondanks het lege speelveld dat de coalitiepartijen boden, nauwelijks
uit de verf. De ouderenpartijen Algemeen Ouderenverbond en Unie 55+, die in 1994 gezamenlijk met maar liefst zeven zetels in de Kamer kwamen, vielen al snel ruziënd uiteen, terwijl de Centrumdemocraten ondanks twee zetels winst door de andere partijen werden genegeerd. Deze drie partijen keerden in 1998 niet terug. De nieuwkomer, de Socialistische
Partij, bleek wel een blijvertje, maar kon met twee zetels tijdens Paars i het parlementair spel
nog niet maken en werd door de gevestigde partijen aanvankelijk vreemd aangekeken.32
Voor het cda was de status van grootste oppositiepartij enorm wennen, de nederlaag
van 1994 had diepe wonden geslagen en de nieuwe leider Enneüs Heerma was meer bestuurder dan oppositieleider. Zijn opvolger, Jaap de Hoop Scheffer, verloor in 1998 opnieuw
en pas na een interne machtsstrijd zou met de komst van de nieuwe lijsttrekker Jan Peter
Balkenende in 2001 de ideologie en de lijsttrekker weer samenvallen.33 GroenLinks kon
dankzij het onvermogen en de interne verdeeldheid van de andere partijen uitgroeien tot
de enige echte oppositiepartij. Fractievoorzitter Paul Rosenmöller wist premier Kok te tergen door hem op zijn sociale geweten aan te spreken, terwijl financieel specialist Kees Vendrik zich ontpopte tot de grootste tegenspeler van minister van Financiën Gerrit Zalm (vvd
1994-2002, 2003-2007).34
De implosie van Paars ii kwam voor vrijwel iedereen onverwacht en voltrok zich razendsnel. In de herfst van 2001 kreeg het kabinet nog het hoogste vertrouwenscijfer van de Nederlandse bevolking tot dan toe: ruim 60% had vertrouwen in de regering. Dat cijfer kelderde snel tot 40%.35 Thema’s als integratie waren ‘verdampt in de gelukzaligheid van het
poldermodel’, zoals Paul Scheffer schreef.36 De grote investeringen in de wachtlijsten in de
zorg en het onderwijs en het gevoel van onveiligheid op straat van het tweede paarse kabinet
gingen verloren in termen als ‘een beleid gericht op de bevordering van de sociale cohesie en
een versteviging van de sociale infrastructuur’. Het kabinet liet de presentatie ervan over aan
ambtenaren als scp-directeur Paul Schnabel, die voor het grote verhaal moesten zorgen.37
Dit zorgde voor een ongekende politieke ruimte, die met verve werd opgevuld door Pim
Fortuyn. Nederland kreeg daarmee zijn eigen ‘ster-politicus in de mediademocratie’, die
veel andere West-Europese landen al kenden.38 Eind november 2001 presenteerde Fortuyn
zich op het politieke podium als lijsttrekker van Leefbaar Nederland, het nationale platform
van de lokale leefbaarheidspartijen die in de jaren negentig in de gemeenteraden veel stemmen hadden verworven. Na een breuk met die partij in februari 2002 over zijn opvatting
dat Nederland ‘een vol land’ was en waarbij hij ‘de islam een achterlijke cultuur’ noemde,
richtte hij zijn eigen partij op: Lijst Pim Fortuyn (lpf).39 Als verkiezingsprogramma presenteerde hij zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars, waarin hij de staat van de collectieve sector onder Paars bekritiseerde. Met name de uitvoeringsorganisaties die in de paarse periode
voortvarend waren verzelfstandigd, moesten het hierin ontgelden. Ze hadden volgens Fortuyn slechts geleid tot een ‘gigantische bureaucratische en managementoverhead’. De managers waren niet alleen de bron van alle kwaad in de zorg, dit gold eveneens voor het on-
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derwijs en bij de politie. Daarnaast pleitte hij na twintig jaar ontideologiseerd politiek debat
juist voor het herstel hiervan.40 De ongekend felle en passionele verkiezingsstrijd eindigde
onverwachts door de moord op Fortuyn op 6 mei 2002, negen dagen voor de verkiezingen.
Het veroorzaakte een shock en de verwachte politieke aardverschuiving bleef niet uit. De
paarse partijen verloren gezamenlijk maar liefst 44 zetels, voornamelijk aan de grote winnaar de lpf (26 zetels), maar ook het cda won voor het eerst sinds 1994 met veertien zetels.
Na een relatief snelle formatie vormden cda, lpf en vvd een kabinet onder leiding van
Jan Peter Balkenende (cda).41 Het kabinet viel door constante interne ruzies bij de lpf al
na 87 dagen en was daarmee het kortst zittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.42
Ondanks de korte termijn maakte het nieuwe kabinet wel duidelijk dat de politieke cultuur
fundamenteel was veranderd.43 Na twintig jaar parlementair debat op basis van technocratische argumentatie en cpb-modellen was nu een normatieve politieke stellingname,
zoals het waarden-en-normen-debat, acceptabel en werden verhulde issues als integratie in alle openbaarheid en op hevige toon bediscussieerd. Andere progressieve ‘heilige
huisjes’ werden vooral symbolisch gesloopt, door bijvoorbeeld de ministers van Milieu en
Ontwikkelingssamenwerking te vervangen door een staatssecretaris. Maar bovenal markeerde dit nieuwe kabinet de politieke afrekening met ‘de manager’ van wie twintig jaar
zoveel verwacht was en die daarom de vrije hand had gekregen in de overheidsorganisatie.

Van ondernemende ambtenaren tot aangelijnde honden: bestuur onder Paars
‘De trend van de jaren zeventig was coördinatie. In de jaren tachtig management. Voor de jaren negentig is het verzelfstandiging: kerndepartementen; interne en externe verzelfstandiging; scheiding tussen beleid en uitvoering,’ zo hield de bestuurskundige Uri Rosenthal de
top van de rijksdienst voor tijdens een conferentie in 1994. Rosenthal voorspelde dat de in het
jaar daarvoor gepresenteerde rapporten van de commissie-Wiegel over kerndepartementen
en de commissie-Scheltema over de ministeriële verantwoordelijkheid de vormgeving van de
rijksdienst zouden gaan bepalen.44 Die voorspelling kwam niet geheel uit. Wel kreeg Rosenthal gelijk dat de leidende gedachte achter de kerndepartementen, de scheiding tussen beleid
maken en beleid uitvoeren, en de ministeriële verantwoordelijkheid in de vorm van discussie over het primaat van politiek, het denken over bestuur tot in ieder geval 2002 bepaalden.
Deze discussie was door Hans van Mierlo aangezwengeld tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers iii, toen hij een parlementair onderzoek voorstelde naar de ‘verbetering van het openbaar bestuur en van de parlementaire democratie’.
De D66-fractievoorzitter vroeg zich af of een begrip als ‘ministeriële verantwoordelijkheid’
nog wel bruikbaar was: ‘Dat begrip heeft zich sinds de tijd dat Thorbecke zijn klerken bij
wijze van spreken in één oogopslag kon overzien, met toenemende snelheid van de werkelijkheid verwijderd.’ Niet alleen de greep op het overheidsapparaat was verzwakt, ook
meende Van Mierlo dat steeds meer burgers teleurgesteld raakten als ‘een formatie weer
niet de vooraf gewekte illusies’ waarmaakte. Dit ‘zijn alle schakels van één ketting. Al die
schakels zijn verzwakt en liggen los.’45
Alhoewel de meeste fracties de staat van het landsbestuur niet zo somber zagen als Van
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Mierlo, was er grote steun voor het voorstel. In een mum van tijd werden door de Kamerleden maar liefst 98 onderzoeksvragen voorgesteld, variërend van de werkwijze van de
Tweede Kamer, het bestaansrecht van adviesorganen tot versterking van de Europese
Rekenkamer.46 Een groep van wijze mannen van alle politieke gezindten werd gevraagd om
deze vragen over de ‘staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing’ in aparte
deelcommissies te onderzoeken.
Eén van deze commissies was de commissie-Wiegel die in 1993 concludeerde dat, als
gevolg van verzelfstandiging van delen van de rijksdienst, de trend van scheiding tussen
uitvoering en beleid maken al bezig was. De commissie adviseerde deze lijn krachtig ‘door
[te] zetten’. In de toekomst moest de rijksoverheid bestaan uit kleine kerndepartementen in
Den Haag van waaruit het beleid werd gemaakt, terwijl de uitvoering van beleid – zoals het
bijhouden van het Kadaster of het kentekenregister en het uitkeren van sociale verzekeringen en studiefinanciering – zou plaatsvinden in zelfstandige uitvoeringsorganisaties die op
afstand stonden van het departement en de politiek.47
In lijn met Wiegel gaf de commissie-Scheltema Van Mierlo gelijk. Doordat al delen van
de rijksdienst verzelfstandigd waren, was de ministeriële verantwoordelijkheid een ‘fictie’
geworden. Met name de verzelfstandigde diensten vormden ‘een bron van onzekerheid’
omdat de wetgever niet duidelijk had vastgelegd hoe de controle moest plaatsvinden en of
de minister instructies mocht geven aan de diensten.48
Ondanks de kritische kanttekening van de commissie-Scheltema was het enthousiasme voor verzelfstandigde uitvoeringsorganen groot vanwege het grote vertrouwen in management en het beeld van de burger als rationele klant. Hiermee kreeg het monetarisme,
dat is gefundeerd op rational choice-benaderingen en waarover de politieke consensus
groot was, een logisch vervolg in het overheidsbestuur en legitimeerde daar een dwingende economische blik op vrijwel alle overheidsterreinen.49 Het idee achter uitvoeringsorganisaties was dat zij op afstand van het departement zich ongestoord op hun kerntaak – de
uitvoering van beleid – konden richten, dat dankzij professioneel management effectief,
klantvriendelijk en efficiënt georganiseerd kon worden.50 Vanaf het begin van de jaren negentig beschikte de overheid hiervoor over zijn eigen set managementtechnieken: het New
Public Management (npm). In navolging van de managementgoeroes uit het bedrijfsleven
kreeg ook het New Public Management zijn eigen sterren: David Osborne en Tom Gaebler.
In 1992 publiceerden zij de internationale bestseller Reinventing government met de veelzeggende ondertitel How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.51 Het was een op de
overheid toegesneden opvolger van In search of excellence.52 Tal van andere managementtechnieken die in het bedrijfsleven werden gebruikt, volgden deze trend en kregen een eigen,
op de overheid gerichte variant.53 Ook in Nederland sloeg deze trend aan. Minister van
Binnenlandse Zaken Ed van Thijn (PvdA) luisterde met tweehonderd topambtenaren ‘geboeid’ naar Gaebler, die door zijn ministerie naar Nederland was gehaald: ‘Het verhaal van
Gaebler, hoe Kort Amerikaans ook, [spreekt] zeer tot de verbeelding.’54
Osborne en Gaebler raadden ambtenaren aan een ondernemende blik te ontwikkelen
en de overheid te beperken tot de kerntaken. De overheid diende klantgericht te zijn en de
‘klant’ met behulp van rational choice marktmechanismen te bedienen. Monopolies waren
uit den boze; daarom kon het ook geen kwaad om tussen overheidsorganisaties onderlin-
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ge concurrentie te laten bestaan, zodat efficiency was gegarandeerd en er zelfs geld kon
worden verdiend met overheidsactiviteiten.55 Het vertrouwen in de markt en in de capaciteiten van management was aan het begin van de jaren negentig onverminderd groot. Dit
vertrouwen werd ook gedeeld door veel bestuurskundigen, die eveneens de ‘ambtenaar als
publiek ondernemer’ aanbevalen.56
Ondanks het vertrouwen in overheidsmanagement valt het aan het begin van de jaren negentig op dat politici als Van Mierlo niet de enigen waren die onbehagen over het functioneren van de overheid bespeurden; dit gevoel werd gedeeld door bestuurskundigen en ambtenaren. De oorzaken hiervan bleken echter erg moeilijk te duiden.57 Het aantal pleidooien
voor ‘bestuurlijke vernieuwing’ was omvangrijk, maar de voorgestelde oplossingen zeer divers.58 Al in 1993 meende de bestuurskundige Paul Kuypers: ‘Bestuurlijke vernieuwing [is]
zo een volstrekt diffuus begrip geworden; niemand weet nog wat er mee wordt bedoeld.’59
Vijf jaar later bleek de wrr tot haar eigen verbazing niet in staat te zijn de maatschappelijke
veranderingen te identificeren die inzicht konden geven in ‘de verwarring over de inrichting
van overheidsbeleid’.60 Ook de als socioloog opgeleide minister Peper slaagde er niet in om
in zijn essay voor het Catshuisberaad deze factoren goed te duiden.61
De bestuurskundige Paul Frissen zocht de oplossing voor de maatschappelijke veranderingen die hij ‘bij gebrek aan betere terminologie’ duidde als ‘postmodernisering’, in
ict-toepassingen in het bestuur en verdere verzelfstandiging. Frissen meende in navolging
van de communicatiewetenschapper Manuell Castells dat er een ‘netwerksamenleving’ was
ontstaan die uitging van ‘horizontalisering’,62 waardoor de verticale verantwoording zoals die werd uitgeoefend door het parlement, aan waarde had ingeboet. Frissen dacht dat
autonomisering van verzelfstandigde overheidsorganisaties nog veel verder zou moeten
gaan. Hij zag in de komst van nieuwe toezichthouders, de autoriteiten nma, opta, vwa,
en afm, en de introductie van handboeken over publieke verantwoording bij zelfstandige
bestuursorganen (zbo’s) als het Kadaster, de ibg en de rdw, het bewijs dat hiertoe de eerste stappen al waren gezet.63 Dit proces zou in Frissens ogen alleen kunnen slagen als het
‘primaat van de politiek’ niet steeds voorop werd gesteld. De Raad voor Openbaar Bestuur
constateerde echter in 2002 dat het interactief beleid van de netwerksamenleving in de
praktijk erg moeilijk te realiseren bleek te zijn, vooral omdat het onduidelijk bleef hoe de
overheid zou moeten functioneren.64
Secretaris-generaal Ad Geelhoed (Algemene Zaken) was het met Frissens stelling over het
politiek primaat eens. Hij adviseerde de regering in 1999 namens het college van secretarissengeneraal het primaat niet zo strak op te vatten en hij hoopte dat het parlement ook zou inzien
dat fouten in de uitvoering van de verzelfstandigde diensten allereerst de ambtelijke leiding
waren aan te rekenen, en pas in laatste instantie de minister. Hierin werd hij gesteund door
collega’s als Tjibbe Joustra (Landbouw) en Harry Borghouts (Justitie).65 In de praktijk gebeurde dit veelal al, waardoor er volgens Ed van Thijn (PvdA) – in navolging van Jan Marijnissen
(sp) – een ‘sorrydemocratie’ was ontstaan van ministers die na affaires weliswaar hun excuses
aanboden, maar niet opstapten omdat het in hun ogen slechts om ambtelijke fouten ging.66
Van Thijn stond hiermee lijnrecht tegenover de opvattingen van Frissen, en gezien de
groeiende onvrede en onbehagen over een aantal incidenten was hij niet de enige. Dat bleek
in 2000, toen de wrr voorstelde om de ministeriële verantwoordelijkheid voor zbo’s niet
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langer door de Tweede Kamer, maar door een externe ‘kwaliteitskamer’ te laten controleren en daarmee te horizontaliseren. Het kon op weinig begrip rekenen: ‘De ministeriële
verantwoordelijkheid mag natuurlijk nooit weggepoetst worden, door niemand,’ aldus de
Tweede Kamer.67
Het grote enthousiasme van het begin van de jaren negentig over zbo’s was op dat
moment ook al verflauwd. In 1995 constateerde de Algemene Rekenkamer een ‘wildgroei’. Van de 545 afzonderlijke zbo’s was 41% na 1980 opgericht. Gezamenlijk hadden
ze 130.000 werknemers en gaven ze honderdzestig miljard gulden uit. De Rekenkamer
constateerde dat sommige van deze organisaties geen wettelijke regeling hadden en eenderde geen informatie naar het ministerie stuurde. Dat was ook niet af te dwingen, omdat
ministers ‘onvoldoende bevoegdheden’ hadden om toezicht op zbo’s te kunnen houden.
De democratische controlemogelijkheden en de ministeriële verantwoordelijkheid waren
daarmee in het geding. Steeds vaker werd sindsdien gekozen voor de vorm van een agentschap: intern verzelfstandigde onderdelen van een ministerie met een eigen bestuur en
begroting, maar met volledige ministeriële verantwoordelijkheid.68 Maar ook agentschappen bleken al snel niet boven politieke twijfel verheven, zodat de minister van Financiën
in 2000 een ‘departementaal moratorium’ instelde. Alleen onder scherpe voorwaarden en
met veel ingebouwde controlemogelijkheden konden nog nieuwe agentschappen worden
opgericht.69
Ondanks het aanvankelijke enthousiasme over verzelfstandiging deed dit de omvang
van de rijksoverheid onder Paars niet afnemen. Het rijkspersoneel kromp tussen 1994 en
1999 met vijf procent, maar nam daarna tot en met 2002 weer toe tot boven het niveau van
1994. Aan het einde van Paars ii waren er hierdoor zo’n vijfduizend rijksambtenaren meer
dan bij aanvang van de regeringsperiode. Het aantal medewerkers van zbo’s is hierbij niet
meegerekend en wie hen wel meetelt, moet zijn vraagtekens zetten bij het beeld van de
krimpende overheid zoals dat sinds de kabinetten-Lubbers werd gepresenteerd. De Rekenkamer meende immers dat er in 1995 zo’n 130.000 mensen voor zbo’s werkten, wat zou
betekenen dat er op dat moment meer mensen voor verzelfstandigde overheidsorganen
werkzaam waren dan in rijksdienst. Wanneer deze zbo-medewerkers bij het rijkspersoneel worden opgeteld, waren er in 1995 ongeveer 247.000 mensen bezig met het verrichten van centrale overheidstaken. Daarmee werkte er op dat moment ongeveer 40% meer
aan centrale overheidstaken dan in 1978, toen de rijksoverheid op zijn grootst was. En dan
blijven universiteitspersoneel, pensioenfonds abp, burgerpersoneel van Defensie, politie
en rechterlijke macht zelfs buiten beschouwing; die werden in 1995 al niet meer als rijkspersoneel geteld.70
Of de overheid werkelijk kromp, blijft de vraag;71 wel werkte dit nieuwe denken over de
staatsinrichting met grote gevolgen door in de ambtelijke cultuur. De ‘zakelijke ambtenaar’
van de jaren tachtig had zich onder invloed van het New Public Management ontpopt tot
‘ondernemende ambtenaar’.72 Door de verzelfstandiging van rijksdiensten en de oprichting
van zelfstandige bestuursorganen kregen deze ambtenaren veel meer beleidsvrijheid, maar
zij veroorzaakten ook steeds vaker ‘grote ergernis en afgunst door hun flitsende kantoren,
fraaie lease-auto’s [en] “marktconforme” beloningen’.73 Nieuwe spraakmakende ambtenaren als Sweder van Wijnbergen (sg Economische Zaken) en Harry Borghouts traden op de
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Tabel 1 Aantal voor het Rijk werkzame personen, 1994-2002
Jaar

Aantal werkzame personen Rijk*

1994=100

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

121.346
116.492
116.309
116.309
115.049
113.602
115.844
119.304
126.445

100
96
96
96
95
94
95
98
104

* De sector Rijk bestaat uit het personeel in dienst van de ministeries (met uitzondering van het ministerie
van Defensie), het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat.
Bronnen: 1994-1998: Mensen en Management in de rijksdienst 1998, 45; 1998-2005: Kerngegevens Overheidspersoneel, 8.

voorgrond, waarbij ze profiteerden van de ruimte die ambtenaren als generaal Hans Couzy,
bvd-directeur Docters van Leeuwen, maar met name de politiecommissarissen van de grote steden hadden gecreëerd. Politiek Den Haag ergerde zich steeds vaker aan deze vrijpostigheid. Een aantal publiekelijk uitgevochten ruzies tussen ministers en hun ambtenaren
hielp hierbij niet. Het bekendste voorbeeld was de ‘muiterij der pg’s’ van 1998, waarbij de
voorzitter van de procureurs-generaal Docters van Leeuwen botste met minister van Justitie
Winnie Sorgdrager (D66 1994-1998) over de vraag hoeveel invloed de minister mocht uitoefenen op het op afstand geplaatste Openbaar Ministerie.74
Als remedie werd al in 1995 de Algemene Bestuursdienst opgericht. Deze nieuwe dienst
verdeelde de topbenoemingen van de rijksdienst en zag erop toe dat topambtenaren na
maximaal zeven jaar van ministerie veranderden. Zo moest worden voorkomen dat ambtenaren versmolten met hun ministerie. Of zoals Jan Riezenkamp het bij zijn afscheid als dg
Cultuur omschreef: het was de uitwerking van ‘de gedachte dat je om een goede manager
te zijn, vooral mobiel moet wezen en om de paar jaar naar een andere “klus” moet, zodat
elk risico om inhoudelijke kennis op te lopen als een besmettelijke ziekte kan worden gemeden’.75
Het gevolg van het vele rouleren van de ambtenaren en de strikte scheiding tussen uitvoering en beleid betekende dat de overheid steeds vaker op consultants en ingekochte adviezen van academisch bestuurskundigen ging vertrouwen. nrc Handelsblad berekende dat
de omzet van de zeven grootste adviesbureaus aan rijksoverheidsopdrachten tussen 1994 en
1998 was gestegen van zeventig miljoen tot 450 miljoen gulden. Ondanks de belofte uit het
regeerakkoord van Paars ii om tot vijftien procent op externe advisering te besparen, nam
het aantal externe adviesopdrachten in die periode jaarlijks met 12-15% toe.76
Het tweede paarse kabinet paste deze roulatiestrategie op voorspraak van Frits Bolkestein
ook zelf toe. Alle ministers – op de ministers Zalm en Els Borst (D66 Volksgezondheid) na –
moesten als een managementteam van post veranderen om vereenzelviging met het depar-
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tement te voorkomen. Dat de onvrede over de topambtenaren hoog zat, bleek wel tijdens de
formatie van het tweede paarse kabinet: ‘de positie van topambtenaren en de algemene bestuursdienst’ was het eerste onderwerp waarover de onderhandelaars het ‘eens’ werden.77
Twee weken later werd een richtlijn uitgevaardigd die contacten van ambtenaren met de
pers en Kamerleden alleen na uitdrukkelijke toestemming van de minister toestond.78 Deze
als ‘Oekaze Kok’ bekend geworden richtlijn was voor veel ambtenaren het bewijs dat het kabinet hen wantrouwde en hun invloed wilde beperken.79
De ambtenaren morden, in alle stilte. Wat verbolgen merkte secretaris-generaal Ralph
Pans (Verkeer en Waterstaat) op: ‘De hond heeft lang genoeg los gelopen en moet stevig
aangelijnd worden’, ‘de twee Paarse kabinetten hebben de afgelopen jaren deze relatie van
baas en knecht voortvarend uitgewerkt’. De ambtelijke top die onder de kabinetten-Lubbers
een sterke positie had gekregen, zich publiekelijk kon profileren en vrij zelfstandig over de
inrichting van “zijn” rijksdienst mocht beslissen, verloor onder de paarse kabinetten veel
van zijn vrijheid. Voor het sg-beraad had het nieuwe kabinet op zijn best ‘een geringe interesse’.80 Dit lot trof ook de tot voorheen invloedrijke ambtenarencolleges als de Centraal
Economische Commissie (cec) die in 1989 nog Nijpels’ Milieubeleidsplan publiekelijk had
Peter van Straaten, ‘Ambtenaar
anno 1999’.
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afgekraakt. Bij het aantreden van Paars i liet Gerrit Zalm, die zelf cec-lid was geweest, weten
dat hij ongevraagd advies van de commissie niet langer op prijs stelde en hij verschoof hun
beleidsterrein naar de ministeriële economische zeshoek.81 De pers zag in de komst van ‘politieke assistenten’ een tweede bewijs voor het terugdringen van de vierde macht. Deze assistenten waren jonge, uit de partij afkomstige, tijdelijke ambtenaren, die namens de minister
contact onderhielden met het parlement en die toezagen op een snelle ambtelijke vertaling
van zijn prioriteiten.82 Daarmee werd halverwege de jaren negentig een breuk zichtbaar in
het denken over bestuurlijke verhoudingen en over de vrijheden van ambtenaren.
Vanaf halverwege jaren negentig viel het op dat een serie incidenten te maken had met
de waarden van New Public Management.83 Hierdoor begonnen bestuurskundigen in Nederland en daarbuiten zich af te vragen hoe het managerialisme zich eigenlijk verhield met
de publieke moraal.84 Jouke de Vries en A.K. Yesilkagit zagen in een serie schandalen, varierend van de ceteco-affaire van 1999 waaruit bleek dat de provincie Zuid-Holland als private bank optrad, tot het lakse toezicht voor de vuurwerkramp van Enschede (2000), het bewijs dat npm-ideeën immoreel gedrag legitimeerden.85 De Vries en de historicus De Rooy
zagen hierin zelfs de grootste verklaring voor de electorale afstraffing van de paarse partijen
in 2002. ‘De [Fortuyn]revolte ontstond toen Paars ii te maken kreeg met afname van het gezag,’ zeker nadat de incidenten in het laatste jaar een ‘corruptie- en fraudesausje’ kregen.86
Bestuurskundigen zagen dat het bedrijfskundig management naast integriteitsvraagstukken ook op andere vlakken zijn beloften niet waarmaakte en meenden rond 2002 dat
het tijd werd voor een andere manier van overheidsoptreden.87 Ondanks de grote aandacht
voor kwaliteit en de acceptatie van Total Quality Management, het ink-managementmodel
of iso-normen had dit bedrijfskundige management drama’s als de vuurwerkramp van Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam (2001) niet kunnen voorkomen. De bestuurskundigen volgden Fortuyn in zijn kritiek op de manager en pleitten voor ‘een nieuwe sturingslogica die uitging van ‘creativiteit en professionaliteit’. 88 Hierbij leken ze zich niet te
realiseren dat ze hiermee afstand namen van waarden die deze academische discipline vanaf eind jaren zeventig zelf met enthousiasme had verspreid.
Politieke partijen namen eveneens razendsnel afscheid van ‘de manager’ en management die in de jaren tachtig en negentig nog als oplossing golden voor tal van politieke problemen. Vanaf 2002 werd management in alle verkiezingsprogramma’s alleen nog in negatieve termen beschreven, veelal als hindermacht voor het werk van verpleegsters, leraren en
politieagenten, die voortaan als ‘professional’ door het leven gingen.89 Hoe snel dit vertoog
werd overgenomen, bleek wel uit de regeringsverklaring van het eerste kabinet Balkenende
(2002-2003), die stelde:
De kwaliteit van het publieke aanbod schiet tekort: wachtlijsten, personeelstekorten, schooluitval. De afgelopen
jaren hebben aangetoond dat extra geld alleen – zonder een andere wijze van werken – geen oplossing meer kan
bieden. Het moet dus anders. Voor meer kwaliteit is kennelijk een ander recept nodig. Ook binnen publieke dienstverlening moet ruimte zijn voor een ondernemende creatieve aanpak.90
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Na de felle verkiezingscampagne en de hooggespannen en angstige reacties over de komst
van Pim Fortuyn viel de zakelijke toon van het nieuwe kabinet op. ‘Bestuurlijke vernieuwing’ die tot de beloften van Paars behoorde, of de door Fortuyn voorgestelde directe democratie, waren uit den boze. ‘Onvrede over bestuur is begrijpelijk,’ zo meende het kabinetBalkenende i, maar directe democratie was hiervoor niet de oplossing om de vermeende
kloof tussen burger en politiek te herstellen. De oplossing lag volgens het nieuwe kabinet
in ‘aanpakken’, en ‘gewoon goed bestuur’ waar ‘daadkracht zonder bureaucratie’ zou worden getoond.91 Deze flinke houding zag nrc Handelsblad na een serie over ‘de ontpaarsing
van Nederland’ niet meteen terug.92 Het regeerakkoord leek volgens de krant zelfs meer op
‘ontpimming’, dan op ‘ontpaarsing’. De Zalmnorm, het fundament van het paarse economisch kader, bleef met grote instemming van de lpf gehandhaafd, bestuurlijke vernieuwing kwam er niet en herindeling van departementen, laat staan de gewenste forse inkrimping van het ambtenarenapparaat met 25%, waren evenmin overwogen.93 Wel kreeg het
ministerie van Landbouw al snel een nieuwe naam: vanaf 2003 ging het als ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door het leven, en hiermee werd een periode symbolisch afgesloten waarin het landbouwbeleid ingrijpend veranderde en het groene front
doorbroken werd.

Het einde van het groene front: de ontzuiling van de landbouw
De vergaande Europese samenwerking was nergens sterker dan in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid; het eerste en lange tijd ook het meest succesvolle onderdeel van het eegbeleid.94 Eén van de grondleggers was Sicco Mansholt, die in 1958 het Nederlandse ministerschap had ingeruild voor het eurocommissariaat van Landbouw, een post die hij tot 1973
zou blijven bekleden. Net als in Nederland was het uitgangspunt van zijn Europese landbouwbeleid om goedgeleide bedrijven een redelijk inkomen te geven via gegarandeerde
minimumprijzen en heffingen. Alleen zo zou het overschot aan arbeidskracht in de familiebedrijven in de landbouw doorstromen naar de industrie en de dienstensector. Daarmee
zou een rationelere landbouw ontstaan, die zich door een grotere schaal kon beperken tot
de rijke gronden. Het prijzenstelsel dat voor deze landbouwrevolutie moest zorgen, nam
Mansholt mee uit Nederland. Nauwe samenwerking met boerenorganisaties sprak voor
Mansholt ook op Europees vlak vanzelf. Vanaf zijn eerste dag als commissaris riep hij de nationale boerenorganisaties op om te gaan samenwerken in een gemeenschappelijke Europese boerenorganisatie, het Comité des Organisations Professionelles Agricoles (copa), dat in 1958
werd opgericht. Op termijn moest het zich ontwikkelen tot een Europees Landbouwschap.
Zover zou het met copa nooit komen, maar wel werd de organisatie de vaste gesprekspartner van Mansholts directoraat-generaal vi (Landbouw), waar de commissaris in navolging
van de Nederlandse praktijk tweemaandelijks met de Europese boerenbestuurders overlegde.95
De prijzen van voedsel verschilden fors tussen de lidstaten, van een Europese landbouwmarkt was aan het begin van de jaren zestig geen sprake. Eerdere besprekingen (Pool Vert)
hierover waren in de jaren vijftig vastgelopen, al was het subsidiëren van landbouw in alle
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Europese landen onomstreden. In de jaren zestig was er door de snelle Europese economische groei voldoende financiële ruimte en bereidheid om de verzorgingsstaat uit te bouwen
en bestond er grote bereidheid om de boeren via inkomenssteun ook te laten participeren
in het toenemende welzijn en de economische groei.96
Na jaren van lange marathonvergaderingen en De Gaulle’s lege-stoelpolitiek werd de
strijd over een Europees landbouwbeleid in 1967 beslecht en werd er één Europees landbouwprijzensysteem gecreëerd.97 Hierna kon in 1968 de Douane-unie worden ingevoerd
die een einde maakte aan onderlinge tariefmuren. Het Europees landbouwbeleid bleek
erg succesvol en de uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid namen snel
toe. Werd in 1965-1966 – het eerste jaar van Europese uitbetalingen – nog slechts zeven
procent van het eeg-budget uitgegeven aan landbouw, twee jaar later was dit al 46% (340
miljoen European Unit of Account (ua)) van het hele budget, waarmee landbouw veruit
het grootste beleidsterrein werd.98 Het snelle succes maakte van dg iv het ‘glamour dg’,
dat daardoor hoog in de Europese pikorde stond, net zoals het ministerie van Landbouw
in Den Haag.99
De productiviteit van de Europese landbouw groeide snel, gemiddeld met zo’n zes
procent per jaar tussen 1950 en 1980. De groene revolutie van de jaren zeventig zorgde voor
nog hogere opbrengsten en daarmee voor overproductie. Desondanks werden de landbouwproducten jaarlijks in prijs verhoogd, waardoor bijvoorbeeld melk in 1974 twaalf procent duurder werd, om het jaar daarna nogmaals met tien procent in prijs te stijgen.100 Landbouwers werden door het systeem van gegarandeerde afname alleen maar gestimuleerd
meer te produceren. Dit was bijvoorbeeld goed zichtbaar bij de melkveehouders. Tussen
1970 en 1983 nam het percentage inheemse koeienrassen met vijftig procent af. Zij werden massaal vervangen door de zwart-witte Holstein-Frisians die een opbrengst hadden
van zo’n vijfduizend kilogram per jaar (Nederlandse koeien gaven zo’n duizend kilogram
meer); terwijl de gemiddelde opbrengst van een Europese koe bij de start van het gemeenschappelijk landbouwbeleid rond de drieduizend kilogram melk per jaar had gelegen.101
Bovendien nam het aantal koeien per boer enorm toe, van gemiddeld zeven naar 36 koeien in 1980. In Nederland verdubbelde hierdoor de melkproductie tussen 1950 en 1980.102
Het waren de ‘gloriejaren’ van de Nederlandse landbouw, zo meende Harm Schelhaas, de
voorzitter van het productschap Zuivel. Tot 1980 was er geen aandacht voor milieu of duurzame landbouw, ‘het was produceren, [bij] een goede melkprijs’.103 Vanaf het begin van de
jaren tachtig ontstonden door de overproductie de boter- en graanbergen, melkplassen en
wijnmeren van de voor de garantieprijs opgekochte landbouwproducten die in grote koelhuizen op doordraaien of op dumping op de wereldmarkt wachtten.
Dit alles miste zijn uitwerking op het eg-budget niet. In 1973 was het bedrag voor garantieprijzen ten opzichte van 1968 al meer dan vertienvoudigd tot 3,8 miljard ua en dit bedrag zou in 1984 snel oplopen tot 18,3 miljard ua, 67% van het totale eg-budget.104 Door
de recessie van het begin van de jaren tachtig kwamen de landbouwsubsidies onder druk te
staan. De onvrede werd verder vergroot doordat het Europees landbouwbeleid nauwelijks
democratisch werd gecontroleerd. Het was gebaseerd op unanieme beslissingen van de nationale landbouwministers waarop het Europees Parlement geen invloed had; dat hoefde
slechts geconsulteerd te worden. De ijzeren driehoek was op Europees niveau daarom nog
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veel sterker dan op nationaal vlak en bestond uit de ambtenaren van dg iv, het copa en de
nationale landbouwministers, die zich tot in de jaren tachtig als behartigers van hun nationale landbouw opstelden.105
Dat kon echter niet verhinderen dat er vanaf halverwege jaren tachtig ingrijpende veranderingen op Europees niveau plaatsvonden. Zo werd in 1983 een gemeenschappelijk visserijbeleid ingesteld met quota’s, een jaar later gevolgd door een superquotum op melk om
de melkplassen in te dammen. In 1992 kreeg de akkerbouw de MacSharry-hervormingen te
verwerken, waardoor de garantieprijzen voor graan en in mindere mate rundvlees enorm
werden verlaagd. Zo hoopte de Europese Unie de productie van bulk naar hoogwaardige
kwaliteit te verleggen. Wel kregen de boeren in ruil voor de prijsverlaging nieuwe directe
inkomenssteun, zoals braaklegregelingen. Dit kon echter niet voorkomen dat Nederlandse
akkerbouwers in een wilde staking enkele weken het Landbouwschap bezet hielden uit frustratie over de in hun ogen slechte vertegenwoordiging. Die frustratie gold ook het copa, dat
aan het begin van de jaren negentig snel ‘marginaliseerde’. Ondanks de felle protesten van
de boerenorganisatie tegen de MacSharry-akkoorden was het copa niet gelukt deze te veranderen.106 Het was duidelijk dat aan het begin van de jaren negentig het groene front in het
defensief zat, en dat agrariërs zich steeds minder herkenden in hun voormannen.

Het einde van het groene front?
Landbouw stond niet alleen Europees onder druk. Ook in Nederland roestte halverwege de
jaren negentig de ijzeren driehoek van het groene front snel door. Alle drie hoeken werden
geconfronteerd met ingrijpende veranderingen waarop het lastig reageren was. Het duidelijkst zichtbaar was dit in het sluitstuk van de georganiseerde landbouw, het Landbouwschap. Het werd in 1995 opgeheven nadat het in de jaren daarvoor fors aan invloed had
verloren. ‘Voor het Landbouwschap betekende het neo-liberalisme en de politieke herorientatie op de pbo in de jaren tachtig en negentig dat zijn takenpakket fundamenteel onder
druk kwam te staan,’ aldus de historicus van het Landbouwschap Krajenbrink.107 Het ministerie van Landbouw verkeerde in de jaren negentig in crisis, en het groene front in de Kamer
raakte verzwakt doordat de doorstroming vanuit de boerenorganisaties stokte en doordat
het nieuwkomers vanuit de milieuhoek moest dulden.
Dat de georganiseerde landbouw onder druk stond, werd in de jaren tachtig duidelijk
doordat ze niet altijd werd betrokken bij de draconische maatregelen om de overproductie
aan te pakken. Over de op terugdringing van mest gerichte Interimwet beperking varkensen pluimveehouderijen was geen overleg gepleegd met het Landbouwschap. Het was ‘een
donderslag bij heldere hemel’, gaf minister Gerrit Braks (cda 1980-1981, 1982-1990) toe.
‘Dit is niet de manier waarop wij in Nederland met elkaar om plegen te gaan,’ meende de
veehouderijcommissie van de knbtb.108 De groeiende afstand tussen het Landbouwschap
en het ministerie werd verder gesymboliseerd door het eenzijdige besluit van Braks in december 1989 om niet langer maandelijks met het Landbouwschap te willen overleggen, maar
nog maar eens per twee maanden.109 Dit was na een traditie van 44 jaar een duidelijke breuk
die gezien Braks’ achtergrond onverwacht was; hij was een typische groene frontrepresen-
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tant.110 Op Europees niveau gebeurde al snel hetzelfde, daar werd in de jaren negentig eveneens het maandelijkse geregelde overleg tussen copa en de commissaris voor Landbouw
teruggebracht.111
Dat het Landbouwschap aan belang inboette, blijkt alleen al uit de samenstelling van het
bestuur van het Landbouwschap van de jaren negentig. Anders dan in de jaren vijftig was
geen enkel lid van het dagelijks bestuur parlementariër en ze zouden dit, op voorzitter Marius Varekamp na, ook nooit worden.112 De leden van het algemeen bestuur hadden op een
enkel gemeenteraadslidmaatschap na geen wortels in de politiek. Het cnv en de fnv hadden aan het begin van de jaren negentig zelfs vacatures in het Schapbestuur.113 Nadat door
fusies in de jaren zeventig algemene vakbewegingen ontstonden, kwamen de vakbondsbestuurders in het Landbouwschap steeds vaker uit andere sectoren en zagen ze het schap
vooral als cao-tafel, waar wat hen betrof de collectieve taken van het Landbouwschap niet
thuishoorden. Meningsverschillen werden daarom niet in de beslotenheid opgelost, maar
steeds vaker bewust naar de pers gelekt.114
Net als de voedingsbonden zagen ook de landbouworganisaties steeds minder de meerwaarde van het Landbouwschap in. Vanaf eind jaren tachtig beklaagden de organisaties zich
erover dat ze steeds minder zaken geregeld kregen in de politiek, en dat hun invloed ten
koste ging van milieu- en consumentenorganisaties. De minister van Landbouw overlegde
namelijk wel maandelijks met de landelijke milieuorganisaties. Daarnaast ging het ministerie van vrom zich ook steeds sterker op de milieuaspecten van de landbouw richten. Dit
alles leidde tot een herbezinningsproces bij de landbouworganisaties.115 Dit resulteerde allereerst in meer samenwerking; zo gaven ze gezamenlijk het huisblad Oogst uit, en deelden
de landbouworganisaties met z’n drieën het bureau sociaal-economische voorlichting en
vanaf 1992 zelfs één kantoor. De drie jongerenorganisaties kregen al in 1977 concurrentie
van één jongerenorganisatie, het Agrarisch Jongeren Kontakt dat was opgericht door varkensfokker Wien van den Brink en zou uitgroeien tot de enige jongerenorganisatie van de
sector.116 Met name de jongeren voelden zich slecht vertegenwoordigd door de drie klassieke
standsorganisaties, die in hun ogen veel te snel compromissen sloten. Geloofsovertuiging
speelde bij hen nauwelijks nog een rol.117 Dit proces werd eveneens zichtbaar in de komst
van ‘syndicalistische’ vakbonden die zich per sector organiseerden. Tussen 1992 en 1996
werden achtereenvolgens het Nederlandse Akkerbouwersverbond, de Vakbond voor Varkenhouders en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond opgericht, die zich allemaal buiten de standsorganisaties om organiseerden. Met name de Vakbond voor Varkenshouders
onder leiding van Wien van den Brink groeide tijdens de Varkenspestcrisis van 1997-1998 en
de daaropvolgende sanering van de sector uit tot een geduchte tegenstander van zowel lto
Nederland als de ministers van Landbouw.118 Alhoewel de boeren zich meer sectoraal gingen
organiseren, werden ze tegelijkertijd ook steeds meer elkaars concurrenten, waardoor gezamenlijk optreden minder vanzelfsprekend werd. Voorzitter E. Meilink van zuivelcoöperatie Coberco verbaasde zich er in het begin van de jaren negentig over: ‘Wij hebben dat nooit
eerder gehad. Een veehouder gaat steeds meer zijn collega als concurrent zien. (…) Ik maak
me daar echt zorgen over. Ikke, ikke, ikke … Als ik het maar goed heb, geloof ik het wel.’119
Regionaal startte er vanaf 1991 een fusiegolf tussen de drie standsorganisaties, waardoor in 1994 in heel Nederland regionale land- en tuinbouworganisaties bestonden. Met
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name de cbtb weigerde aanvankelijk om over een fusie te praten; deze organisatie had van
oorsprong dan ook een goede positie aan tafel. Met slechts 21.000 leden leverde het vijf bestuursleden, terwijl de 27.000 voornamelijk varkenshoudende leden tellende Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (ncb) via de knbtb slechts één bestuurszetel had.120 Vanaf
1994 begonnen er toch federatiebesprekingen die tot doel hadden om met een organisatie
te komen die weer met één mond namens de boeren zou spreken, om zo te voorkomen dat
de landbouw nog meer terrein verloor in de politiek. Dit mondde in 1995 uit in de oprichting van één boerenorganisatie: de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (lto), een
samenwerking van de regionale organisaties en de sectorale organisaties. Eenzelfde proces
deed zich ook voor bij de andere Nederlandse werkgeversorganisaties, die hetzelfde jaar fuseerden tot mkb-Nederland en vno-ncw.
De meeste syndicalistische bonden weigerden zich bij lto aan te sluiten zolang het
Landbouwschap bestond. In het bestuur van lto werden de bestuurszetels anders dan in
de ser of het Landbouwschap niet langer paritair verdeeld, maar aan de hand van het ledental; zo kregen grote bonden als het ncb via het knbtb veel meer invloed. Bij de oprichting
kon de lto met recht claimen dat ze namens de Nederlandse boeren sprak: bijna 70% van
hen was aangesloten. Met de komst van lto was zelfs voor de protestantse ncbtb ook het
Landbouwschap niet langer heilig. ncbtb-voorzitter Gerard Doornbos meende in 1994:
‘Alles moet op de schop’, het ‘Landbouwschap (…) zal een deel van zijn taak als belangenbehartiger moeten afstaan aan de nieuw te vormen boerenorganisatie’.121 Dit zou sneller gebeuren dan Doornbos kon bevroeden.

De ontgroening van de Kamerleden
De tanende invloed van de landbouw werd in de jaren tachtig op lokaal vlak het duidelijkst.
In de plattelandsgemeenten voltrok zich een revolutie. Het platteland werd van oudsher
door boeren bestuurd. Tot 1978 had nog geen kwart van de gemeenteraadsleden daar een
beroep buiten de agrarische sector. Dit veranderde snel. In 1986 waren agrariërs voor het
eerst in de minderheid in de gemeenteraden en dit moment kwam voor de colleges van burgemeester en wethouders toen ook in zicht.122
De afnemende invloed van agrariërs op het openbaar bestuur deed zich ook in de Kamer
voor. Dit werd zichtbaar in de samenstelling van de vaste commissie voor Landbouw. Anders dan in de jaren vijftig was dit niet langer het exclusieve bastion van de voormannen van
het groene front. Waren in 1969 nog zes van de zestien leden actief in de drie centrale landbouworganisaties, tijdens Paars i lag dit totaal anders. Van de vijfentwintig leden van de
vaste Kamercommissie waren er slechts vier landbouwer en geen van hen had een bestuursfunctie in het Landbouwschap of in de centrale landbouworganisatie.123 Nota bene het cda
had zelfs geen enkele boer in de vaste landbouwcommissie, terwijl D66 en vvd qua achtergrond en aantal agrariërs relatief het best het klassieke beeld van het groene front weerspiegelde, ware het niet dat deze twee partijen uitgesproken tegenstanders waren van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. De nieuwe partijen cd, aov, sp en GroenLinks vaardigden
geen van allen landbouwers af; zij leverden milieukundigen als Marijke Vos (GroenLinks)
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en Remi Poppe (sp). De komst van deze nieuwkomers was te verklaren doordat na de overkomst van Natuurbeheer naar het ministerie van Landbouw in 1982 dit ook tot het terrein
van de vaste commissie behoorde.124
Tijdens Paars ii veranderde dit beeld nauwelijks. Met zeven (voormalig) landbouwers
nam het aantal agrariërs in de Kamercommissie weer toe, maar dit gold ook voor het aantal
milieukundigen, dat tijdens Paars ii verdubbelde tot vier. De banden met de georganiseerde
landbouw werden bovendien nog losser; slechts vier leden waren in het verleden actief geweest in lto, centrale landbouworganisaties of het Landbouwschap. Wel had het cda met
Annie Schreijer-Pierik weer een echte groene frontvertegenwoordigster in zijn midden; zij
was naast Kamerlid ook lid van het bestuur van lto Nederland.125
De afname van de georganiseerde landbouw was niet uniek voor de Tweede Kamer: vanaf
de jaren zeventig nam het aantal Kamerleden met een achtergrond in verzuilde organisaties snel af. De ‘nieuwe organisaties’ zoals de milieubeweging, migrantenorganisaties en
ngo’s werden steeds vaker toeleverancier van Kamerleden. Vanaf de jaren tachtig lijkt de
Kamer, zeker bij cda maar ook bij PvdA en vvd, te voldoen aan het ideaal van het professionele ‘Prefab-Kamerlid’. Deze nieuwe Kamerleden kwamen voornamelijk uit bestuurlijke
en (semi)ambtelijke kring, waarbij vooral de toevoer van oud-fractiemedewerkers en partijfunctionarissen opviel.126 Bovendien werd het fulltime Kamerlidmaatschap steeds vaker een
gewone carrièrestap. Hierdoor zaten Kamerleden steeds korter in het parlement en groeide het doorstroompercentage van een kwart in de jaren vijftig, via een derde in de periode
1963-1994, naar de de helft en zelfs tot driekwart in 2002-2003.127
Niet alleen de samenstelling van de vaste commissies was sterk veranderd, dit gold ook
voor de werkwijze. Het aantal commissies in de Tweede Kamer was na de jaren vijftig verminderd en beperkte zich grosso modo tot het aantal aanwezige ministeries. Hierdoor was
het ledental van de commissies vergroot en kregen ‘buitenstaanders’ gemakkelijker toegang. Waren er in de jaren vijftig nog aparte vaste commissies voor visserij en voor landbouw, nu was er één vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Bovendien
vergaderden de commissies sinds 1980 in de volle openbaarheid. Niet alleen werden sindsdien de verslagen op persoonlijke titel genotuleerd, ook was de vergadering voorzien van
publieke tribunes. De commissievergaderingen werden ook belangrijker nadat in hetzelfde
jaar de Uitgebreide Commissievergadering (ucv) werd ingevoerd. Om de plenaire vergadering te ontlasten van het in de jaren zeventig snel toegenomen aantal nota’s, moties en
stemverklaringen werden deze in de ucv’s ingediend en afgedaan. De ucv’s kregen hierdoor veel meer media-aandacht dan de oude vaste commissies en werden voor Kamerleden
een goede plaats om zich te profileren door de minister kritische vragen te stellen en moties in te dienen.128 Stemmen was echter niet toegestaan, waardoor plenair het debat van het
ucv vaak ‘nog eens dunnetjes [werd] overgedaan’. In 1993 werd daarom de ucv afgeschaft
en kregen de commissies voortaan vier vergadervormen die erop waren gericht de plenaire
vergadering te ontlasten en waar ook de moties werden ingediend.129
Anders dan in de jaren vijftig werden de onderwerpen daarom niet langer onder de leden verdeeld, maar stelden meerdere Kamerleden de minister van landbouw nu vragen over
hetzelfde onderwerp, het liefst in het live op tv uitgezonden Vragenuurtje, en namen daarbij
tegengestelde posities in.130 Dit alles maakte de vaste commissie veel minder geschikt om
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de regels van de pacificatiepolitiek toe te passen. Wat sinds de jaren vijftig wel onveranderd
was gebleven, was het grote vertrouwen in de cijfers van het lei, waarop zowel milieukundigen als Marijke Vos, tegenstander van het Landbouwschap Pieter ter Veer (D66) als georganiseerde landbouwvoorvechter René van der Linden (cda) blind voeren en waarop ze
ook in de jaren negentig hun standpunten bepaalden.131

De ontmanteling van het laatste stalinistische bolwerk: het ministerie van Landbouw
Vanaf het begin van de jaren tachtig begon het ministerie van Landbouw zijn soevereine
plek in de Haagse rangorde snel te verliezen. De belangrijkste oorzaak was de overproductie
in de landbouw die duidelijk op gespannen voet stond met het groeiende belang van het milieu. Dit werd vanaf halverwege de jaren tachtig drastisch bestreden met ingrijpende nieuwe
wetgeving die tegen het boerenbelang inging. Landbouw werd steeds minder als een maatschappelijk goed gezien, maar steeds vaker als een ‘gevaarlijke’ activiteit. Dit zorgde voor
een crisissfeer op het ministerie die nog eens verergerd werd door een aantal crises, zoals de
fraude met visquota’s die minister Braks in 1990 tot aftreden dwong. De fraude leidde ook
tot twijfel over de persoonlijke integriteit van de landbouwambtenaren, waarbij met name
secretaris-generaal Tjibbe Joustra het moest ontgelden. Er waren meldingen van afluisterpraktijken en intimidatie, en volgens het televisieprogramma nos-laat moest het ministerie
worden gezien als ‘het laatste stalinistische bolwerk van Nederland’. Naar aanleiding van
de berichten werd een onderzoekscommissie aangesteld onder leiding van Neelie Kroes
die de geruchten grotendeels naar de prullenbak verwees, maar wel erg kritisch was over de
ambtelijke cultuur die ze omschreef als directief, autoritair en creativiteit onderdrukkend.
Verder concludeerde de commissie dat het landbouwbelang te lang had gedomineerd over
het natuur- en milieubelang.132
De ambtelijke top trok zich deze kritiek aan en begon een groot reorganisatieprogramma, het Zwaluw-proces. Het welslagen van deze operatie was cruciaal omdat sommige
ambtenaren meenden dat ‘de vanzelfsprekendheid van het bestaan van het departement op
de tocht staat’.133 Geheel naar de tijdgeest moest het ministerie van Landbouw een kerndepartement worden met verzelfstandigde uitvoeringsdiensten. Dit leidde tot de privatisering
van de diensten Landbouwvoorlichting en Landbouwkundig Onderzoek die het ministerie
samen met het Landbouwschap bekostigde, en tot de externe verzelfstandiging van Staatsbosbeheer en de Dienst Uitvoering Regeling (Laser). Hierdoor werkte in 1999 72% van de
medewerkers buiten het departement. De leiding van het kerndepartement zou voortaan
niet langer bij de secretaris-generaal liggen, maar in een bestuursraad worden geregeld. De
twee directoraten-generaal werden daarom opgeheven.134
Maar bovenal moest het ministerie een veel opener organisatie worden die goede contacten onderhield met alle belangengroepen en niet slechts met die van de landbouw. Dit
betekende dat het beleidsterrein fundamenteel anders bekeken werd, en dit leidde tot de
introductie van nieuwe termen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de nieuwe missie voor
de jaren negentig die voor het Zwaluw-proces werd geformuleerd. Hierin kwam het woord
‘landbouw’ veel minder vaak voor. Het platteland werd niet langer vanzelfsprekend als
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landbouwareaal gezien, maar als ‘natuurlijk gebied, ten dienste van de samenleving als totaal, waarin verschillende functies (landbouw, natuur, bos, openluchtrecreatie, landschap
en visserij) optimaal tot hun recht komen’. Ook zou het beleid anders worden aangestuurd
en bovendien met veelal nieuwe groepen worden besproken. Net als bijvoorbeeld het ministerie van vrom al onder Winsemius had gedaan, koos ook Landbouw voor ‘meer markt,
meer kwaliteit, meer natuur en duurzame produktie’. Beleid zou niet langer door het departement verordonneerd worden, maar men vertrouwde voortaan op ‘het probleemoplossend
vermogen van de sectoren’. Daarmee ging het ministerie net als veel andere departementen
volgens de nieuwste mode ‘van buiten naar binnen werken’.135
Mede door het Zwaluw-proces nam het wantrouwen af en werd de sfeer op het departement beter. Ook de personele samenstelling van het ministerie veranderde snel, juist vanwege de opkomst van het milieubelang. Niet langer was Wageningen de vaste leverancier.
De juridische afdeling die altijd al sterk was geweest, groeide door nieuwe wetgeving – zoals de superheffing op melk in de jaren tachtig – snel. Ook het aantal milieuambtenaren dat
werkzaam was op het ministerie, nam snel toe. Met honderdveertig van hen was Landbouw
het op één na grootste milieukundige departement; alleen vrom had meer milieuambtenaren in dienst.136 Braks’ favoriete anekdote over zijn ministerie ging mede hierdoor steeds
minder op: ‘Op het ministerie van landbouw is iedereen lid van het cda. Zijn ze het niet van
het echte cda, dan toch van het Corps Diplomatique Agricole.’137
Bij het aantreden van de paarse coalitie in 1994 stond er een duidelijk ander ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het ministerie stelde zich, zeker in woorden, veel
opener op tegenover de maatschappij en was niet langer een exclusief landbouwbolwerk.
Desalniettemin meende de nieuwe minister van Landbouw, Jozias van Aartsen (vvd 19941998), dat het landbouwveld nog veel te corporatistisch was en dat het primaat van de politiek hier hersteld diende te worden: hier lag ‘een mooie paarse opdracht!’138
De eerste aanwijzing voor het veranderende beleid was het snel groeiende aantal gesprekspartners van het ministerie van Landbouw tijdens de paarse jaren. De machtsbalans
verschoof hierin ook. Niet het Landbouwschap of lto, maar het Captains Of Industryoverleg met de twaalf belangrijkste Nederlandse multinationals met agrarische wortels (variërend van Unilever, Heineken, Ahold en Heidemij tot Rabobank) dat onder Piet Bukman
(cda 1990-1994) was opgericht, won aan belang. De ceo’s functioneerden met name voor
Van Aartsen als klankbord met wie hij alles besprak. De ondernemers gaven hem tips over
liberalisering en marktgericht beleid, maar adviseerden ook bij ouderwets landbouwbeleid. Zo adviseerden de directeuren van retailbedrijven de minister in 1996 om de bse-crisis
aan te pakken als een ‘product recall’.139 Hoe snel de ijzeren driehoek in duigen was gevallen, bleek wel in 1998, toen in het derde Nationale Milieubeleidsplan werd opgenomen: ‘De
doelgroep landbouw is zeer divers. Daarom is bij de verdere beleidsontwikkeling steeds
meer directe communicatie en samenwerking tussen de overheid en de doelgroep nodig.’140
De centrale landbouworganisaties vormden niet langer meer de exclusieve gesprekspartner
en daarmee de doelgroep; ook bijvoorbeeld de milieubeweging hoorde daar nu bij.
Het regelmatige overleg met de Captains of Industry was een belangrijke indicatie voor
de tweede grote missieverandering van het ministerie. In het begin van de jaren negentig
was allereerst de exclusieve gerichtheid op landbouw doorbroken en wonnen natuur en
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Spotprent over de nadagen van
het Landbouwschap, waarin lto
de plek van het Landbouwschap
overnam in het periodiek politiek
overleg.

landschap aan belang. In 2000, na de uitbraken van bse (1995) en varkenspest (1997), kreeg
het consumentenbelang een dominante plek in het beleidsproces van het ministerie.141 Dit
werd duidelijk in de nieuwe missie van het ministerie die ‘Voedsel en groen van internationale klasse’ luidde. Daarmee ontbrak opvallend genoeg het woord landbouw volledig.142
In de visienota uit de zomer van 2000 werd uitgelegd hoe dat kon. De focus van het ministerie had zich grotendeels verlegd van de landbouw naar het ‘agro-foodcomplex’, ‘het
geheel van economische activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking en
distributie van agrarische producten (food en non-food) van binnen- en buitenlandse oorsprong’. In deze industrie was tien procent van de Nederlandse bevolking werkzaam en
werd ook 10% van het bruto nationaal product (bnp) verdiend. Net als tijdens de wederopbouw was dit nog steeds een exportindustrie; zo’n 75% van alle goederen werd geëxporteerd. Het aandeel van de landbouw was in dit complex met vrijwel de helft van alle werkzame personen groot, maar qua waardetoevoeging relatief gering: ongeveer drie procent van
het bbp werd hier verdiend.143 Laurens Jan Brinkhorst (D66) benadrukte als minister van
Landbouw in Paars ii dat ‘het agro-foodcomplex als normale economische sector tegemoet wordt getreden’; voor de landbouw werd deze opmerking zelfs nogmaals herhaald.
Landbouwers werden gezien als gewone producenten, in dit geval van ‘voedsel en groen’.
De toekomst van de Nederlandse landbouw werd in liberale termen geschetst, waarbij het
draaide om concurrentievermogen en innovatie. Desalniettemin bleef de grootste uitdaging voor Brinkhorst ‘het zich uitdrukkelijk positioneren als onlosmakelijk onderdeel van
de samenleving: als ondernemers die maatschappelijke waarden respecteren en die maatschappelijke waardering ontvangen’. ‘Op de gebieden van voedsel en groen is het kabinet geen aanhanger van het adagium “meer markt, minder overheid”,’ waarschuwde de
minister. Gezien de recente voedselcrises lag juist een ‘intensivering’ voor de hand. De
tweede verandering die Brinkhorst wilde doorvoeren, was duidelijkheid scheppen in het
‘onduidelijk, ongewenst grijs middenveld’, waar publieke organisaties zich gedroegen als
private organisaties die publieke diensten uitvoerden.144 Hierin zou Brinkhorst niet slagen: de productschappen bleven bestaan. De reden hiervoor was dat onder zijn voorganger Van Aartsen, die eveneens duidelijke gedachten over het primaat van de politiek had,
het Landbouwschap – het toonbeeld van landbouwcorporatisme – onverwacht werd opgeheven.
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Het einde van het Landbouwschap: de pbo-kerstboom kan worden afgetuigd
De geknipte kandidaat voor het inlossen van de belofte van het paarse kabinet om de verzuilde overlegstructuren te ontmantelen, moest wel landbouw zijn. Tenslotte was dit het
enige beleidsterrein waarin tijdens de verzuiling de publiekrechtelijke bedrijfsorganen
(pbo’s) waren geïntroduceerd. De komst van minister Jozias van Aartsen was een breuk;
hij had als oud-medewerker van Hans Wiegel en topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken geen banden met de georganiseerde landbouw. Naar eigen zeggen had
hij ‘geen last van relaties en verplichtingen uit een vorig bestuurlijk leven’; hij was vooral
aangezocht omdat hij goed kon reorganiseren.145 Voor Van Aartsen stond het primaat van
de politiek voorop. Het Landbouwschap vond hij ‘niet meer van deze tijd’, zo liet hij aan het
begin van zijn ministerschap publiekelijk weten.146 Hij ontving het lto nog wel, maar nam
zelfstandig besluiten.147
Al tijdens Van Aartsens eerste begrotingsbehandeling in november 1994 meende Pieter
ter Veer (D66) in de net gestarte besprekingen over de oprichting van lto dat het Landbouwschap wellicht wel zou worden opgeheven. Tevreden concludeerde hij: ‘Merkwaardig
genoeg zien wij nu spontaan gebeuren wat D66 altijd heeft bepleit dat zou moeten gebeuren en dat er dus een “eind goed, al goed”-situatie in het verschiet ligt.’148 Dit leek op dat
moment nog wishful thinking van de sociaalliberaal, maar de onderhandelingen over de
tuinbouw-cao die tijdens de begrotingsbehandeling waren begonnen, zouden er één jaar
later wel voor zorgen dat het Landbouwschap opgeheven werd, eigenlijk in alle stilte.
Tien maanden later zaten de cao-onderhandelingen nog steeds muurvast. ‘En daarom
doen we vanavond het licht uit.’ Met die woorden stapten de Voedingsbonden van de fnv
en cnv eind september 1995 op, om aan de minister van Sociale Zaken het verzoek te doen
om het Landbouwschap op te heffen. lto-voorzitter Gerard Doornbos weigerde toenadering tot de bonden te zoeken: ‘Ik kan toch moeilijk met mijn eigen chanteur weer een huwelijk aangaan.’149 Anderhalve maand later werd alsnog een cao-akkoord gesloten, maar
desondanks trokken de bonden hun verzoek niet in.150
De Kamer vond de situatie tijdens de begrotingsbehandeling in oktober 1995 zorgelijk; met name de christelijke partijen waren bezorgd, al meende ook de vvd (die nooit een
warm voorstander van de pbo was geweest): ‘Plotseling opheffen is desastreus.’ Alleen Ter
Veer van D66 kon zijn geluk niet op en eindigde zijn bijdrage met: ‘Ten slotte ben ik van mening dat het Landbouwschap zichzelf aan het verwoesten is. Een sinds 1966 nagestreefd
doel van D66 gaat hiermee in vervulling.’151
Van Aartsen toonde zich in zijn beantwoording een groot voorstander van het paarse
ideaal en zag in de opheffing vooral kansen. ‘De belangenbehartiging kraakt en kruit. De
duidelijkheid die er decennialang was, is verdwenen. Dat proces is overigens al een aantal
jaren aan de gang. Sommigen boezemt dat angst in.’ Maar dat gold niet voor de minister die
meende dat je de mogelijkheden van dat moment ook kon benutten:
In dit kader is ook het primaat van de politiek aan de orde. Daarom denk ik dat een herijking van de pbostructuur absoluut noodzakelijk is. Het kabinet heeft daarom een bepaald proces van heroverweging van de pbostructuur in gang gezet. Van vandaag op morgen is de PBO-structuur in Nederland niet verdwenen.152
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Een maand later constateerde Van Aartsen dat de dood voor het Landbouwschap officieel
was ingetreden, want als de werknemers het Landbouwschap niet langer wensten, was duidelijk dat daarmee ‘het bestaansrecht van dat bedrijfslichaam aan zijn einde komt. Die wens
moet men respecteren.’153
In januari 1996 herhaalde Van Aartsen in de Eerste Kamer de woorden uit een toespraak
van Frits Bolkestein toen hij stelde dat ‘de [pbo-]kerstboom wel wat kan worden afgetuigd’. In wezen werd Van Aartsen door het wegvallen van het Landbouwschap op zijn wenken bediend omdat het grootste bezwaar dat hij tegen pbo’s had, de spanning tussen de
private belangenbehartiging en de overheidstaken die een pbo uitvoert, voor het Landbouwschap vanzelf leek te worden opgelost. Ook zijn tweede wens, een clustering van de
vele kleine productschappen in een paar grote, leek met de ontmanteling van het Landbouwschap makkelijker te bereiken.154
Nu de kogel door de kerk was, keerde er een weldadige rust terug. Met de afwikkeling
van de erfenis van het Landbouwschap leek niemand haast te hebben. Pas in 2001 sloot het
Landbouwschap definitief zijn deuren. In de laatste vergadering van het bestuur weerklonk
na meer dan veertig jaar vooral iets van nostalgie. Zelfs de fnv meende: ‘Je kunt en je mag
het niet overlaten aan de beleidsmakers op het ministerie van Landbouw. Want, stel dat de
plannen die zij maken al kwaliteit hebben, de kracht moet toch uit de sector komen.’155
In dat veld speelden de voedingsbonden niet langer mee. De belangenbehartiging in de
landbouw was voortaan het exclusieve terrein van lto Nederland. Het was dan ook niet
meer dan symbolisch dat lto het pand van het Landbouwschap overnam als nieuw kantoor.156 Het lto nam ook een groot gedeelte van de werkwijze van het Landbouwschap over.
Zo bleven de banden met de ministers en ambtenaren hecht en kwam besluitvorming nog
steeds in nauw overleg met de georganiseerde landbouw tot stand. De sectormanagers van
het ministerie rapporteerden dat deze overleggen hetzelfde karakter hadden als voorheen.157
Toch meenden ze ook dat de corporatistische tijden van weleer voorbij waren. Dat lto zich
dit ook realiseerde, bleek uit de introductie van nieuwe methoden. De boerenorganisatie manifesteerde zich minder als verbond van agrarisch ondernemers, maar steeds vaker als landschapsbeheerder en hoeder van het milieu. Zo sloot deze in de strijd tegen de komst van de
hogesnelheidslijn door het Groene Hart een coalitie met de anwb en milieuorganisaties,
die zich ook beijverden voor de aanwending van de aardgasbaten voor natuurbeheer.158
De publieke taken van het Landbouwschap werden eenvoudig overgenomen door de productschappen. Het waren de productschappen zelf die in 1996 onder de voortvarende titel
‘Aan de slag’ schaalvergroting bepleitten, een veel terughoudender rol in het opleggen van
heffingen wensten en meer aandacht aan milieu en consumenten wilden besteden.159 Veel
keus hadden de pbo’s ook niet. In 1993 had de Kamer tijdens de discussie over de afschaffing van de adviesraden een breed gesteunde motie-Wiebenga (vvd) aangenomen waarin
gevraagd werd om een evaluatie van het pbo-stelsel.160 De discussie over het primaat van de
politiek ging hiermee niet aan de productschappen voorbij. Het kabinet ontwierp hierop
in 1996 een nieuw stelsel ‘vanuit de eisen die de huidige tijd stelt’, die met name zichtbaar
werden in de hogere eisen die aan ‘doelmatigheid’ en ‘democratische verantwoording’ werden gesteld.161 In het nieuwe stelsel werd het aantal product- en bedrijfschappen met meer
dan de helft gereduceerd zodat er in elke sector nooit meer dan twee bestuurslagen aanwe-
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zig waren. Niet langer zou de ser gaan over toezicht, oprichting of opheffing van productschappen, maar dit primaat zou voortaan bij het kabinet liggen. Voor de landbouw had deze
wijziging op het aantal schappen nauwelijks gevolgen omdat deze al sectoraal georganiseerd was. Er kwam een fusieproductschap Tuinbouw, maar de opheffingen troffen vooral
de agrarische detailhandel die voortaan onder de agrarische productschappen zou vallen.162
De Kamer was hierover tevreden, niet in de laatste plaats door een veranderende houding
ten opzichte van de polder. De afwijzende houding tegenover ser en productschappen was
sinds 1993 grotendeels verdwenen, zo meende Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) bij het begin
van de bespreking van het nieuwe pbo-voorstel in 1996:
Vroeger was het begrip ‘polder’ iets negatiefs, maar nu wordt het begrip ‘poldermodel’ zeer positief benaderd. Dat
moet je dan ook maar naar je toe halen. Wanneer op dit moment dezelfde motie [Wiebenga] in stemming zou
worden gebracht, zou het wellicht anders gaan dan vier jaar geleden.163

Deze opmerkelijke verandering werd ook door andere partijen geconstateerd. Zelfs D66 zag
de moeilijkheid, want zou het opheffen van pbo’s niet ten koste gaan van het ideaal van een
kleine overheid? ‘Het is toch moeilijk voor te stellen dat allerlei taken die nu door de pbo
worden gedaan en die wij waarschijnlijk beiden nuttig vinden, vervolgens door de overheid
worden teruggenomen.’164
Minister Ad Melkert (PvdA 1994-1998) van Sociale Zaken merkte na een geanimeerde
eerste termijn op dat de lijnen van de verschillende fracties heel herkenbaar waren geweest:
‘Deze lijnen geven ook aan hoezeer continuïteit het kenmerk is van de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Wie mij kent, weet dat ik een groot voorstander van continuïteit
ben.’ De minister was dan ook blij dat de soep voor de pbo’s niet zo heet werd gegeten als
in 1993 was gevreesd. Nu het voorstel van zijn ‘semi-ideologische lading’ was ontdaan, kon
er ‘vooral praktisch gekeken’ worden naar de inhoud.165
En die inhoud verschilde niet zoveel van de praktijk. In wezen waren de grootste bezwaren van Van Aartsen en de Kamer tegen pbo’s als het Landbouwschap geruisloos ondervangen, mede doordat het Landbouwschap zichzelf had opgeheven. Deels kwam dat door
de snelle herwaardering van de polder, en deels kwam het doordat de pbo’s en ser op tijd
hadden ingespeeld op het groeiende ongenoegen over het functioneren door hun reductievoorstel als ‘efficiency-winst’ te presenteren. Voor dit liberale argument was de Kamer gevoelig, al was het maar omdat niemand er brood in zag om de publieke taken terug te geven
aan de afgeslankte overheid. Daarmee was landbouw zeker niet het enige beleidsterrein dat
met een liberale blik werd bekeken; zelfs bij ontwikkelingssamenwerking deden marktmechanismen hun intrede.

De verzakelijking van ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking bleef tot in de jaren tachtig een onomstreden politiek thema.
Bezuinigingen hoefde de minister van Ontwikkelingssamenwerking daarom aanvankelijk
niet te vrezen. De kabinetten-Lubbers i en ii lieten het budget voor ontwikkelingssamenwerking intact. Met een hulpbudget van zo’n 1% van het Nederlands bnp behoorde Neder-
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land met Zweden, Noorwegen en Denemarken sinds halverwege de jaren zeventig tot de
enige donoren die zich aan de oeso-norm hielden door tenminste 0,7% bnp aan zuivere
ontwikkelingshulp te besteden.166 Het hulpbudget groeide hierdoor sneller dan het kon
worden uitgegeven, en was in 1985 zo groot dat er een ‘stuwmeer’ van geld dat niet was uitgegeven ontstond. Hieraan maakte minister Ruding een einde; al het geld dat aan het eind
van het jaar niet was uitgegeven, ging terug in de schatkist.167
Jan Pronk, die was teruggekeerd in het kabinet-Lubbers iii, ontkwam door de Tussenbalans als eerste minister van Ontwikkelingssamenwerking niet aan bezuinigingen. Er werd
afgesproken dat Ontwikkelingssamenwerking ook zou worden besteed aan vn-vredesoperaties, de aanschaf voor transporthelikopters voor Defensie en aan de opvang van asielzoekers in Nederland. Zo raakte het hulpbudget weliswaar ‘vervuild’, maar bleef toch nog
0,8% bnp beschikbaar voor zuivere ontwikkelingssamenwerking.168 Desalniettemin had de
Kamer hierop stevige kritiek. D66 verweet de minister dat hij het ‘plunderen van de armenkas’ had toegestaan.169
Minister van Financiën Wim Kok (PvdA 1989-1994) zag de bezuiniging als ‘onontkoombaar’, mede doordat vanaf eind jaren tachtig groeiende kritiek was te beluisteren op de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.170 Opvallend genoeg kwam deze vaak van voormalig
dgis-ambtenaren, waarbij Ferdinand van Dam de maat sloeg. Van Dam was na zijn vertrek
bij dgis onder anderen bewindvoerder geworden bij de Wereldbank, wat goed paste bij zijn
oude voorkeur voor macro-economische ontwikkeling via supranationale organisaties. In
1988 gebruikte hij zijn oratie van de Cleveringa-leerstoel om omstandig uiteen te zetten wat
er mis zou zijn met ontwikkelingssamenwerking. Alhoewel hij toegaf dat het ‘blauwdrukdenken’ – waarmee politicologen en economen als hijzelf de derde wereld met economische formules en modellen’ hadden geprobeerd te veroveren – ‘fataal’ had uitgewerkt, was
dit niet zijn belangrijkste kritiek. Die gold de projecthulp en de ontwikkelingsorganisaties,
instituten en adviesbureaus ‘die letterlijk van ontwikkelingshulp bestaan’ en een ‘machtige
lobby voor behoud en uitbreiding’ vormen. In plaats daarvan pleitte Van Dam als voorheen
voor programmahulp en betalingsbalanssteun. Deze hulp kon alleen succesvol zijn in landen waar ‘goed bestuur’ aanwezig was, en dat was een nieuwe gedachte in Nederland.171
Nog hetzelfde jaar werd deze kritiek gestaafd door het proefschrift van Paul Hoebink,
die concludeerde dat ontwikkelingshulp vooral ‘witte kathedralen in de woestijn’ had opgeleverd door de eigengerichtheid van de hulporganisaties. Een maand later, in januari
1989, werd dit bevestigd door oud-inspecteur te velde J.H. Kramer, die stelde dat slechts
één van de drie guldens aan projecthulp effectief werd besteed. Oud-dgis medewerker R.
Kool concludeerde hierop dat het grootste gedeelte van de hulp was mislukt. Alhoewel de
kritiek op ontwikkelingssamenwerking door experts werd geuit, vond deze nauwelijks politieke weerklank.172
Dit veranderde langzaam rond 1990 toen essayisten, politici en de media zich op dit ontluikende debat begonnen te richten. Zo betoogde Hans Achterhuis dat ontwikkelingssamenwerking kon worden afgeschaft, maar tot meer dan een debatavond in De Balie in Amsterdam leidde dit nog niet. vvd-fractievoorzitter Frits Bolkestein oogstte vanaf 1990 meer bijval
voor zijn kritiek op de geringe effectiviteit en de vanzelfsprekendheid van hulp.173 Met name
minister Pronk moest het hierbij ontgelden. Bolkestein meende dat die stond ‘voor een ge-
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dachtegoed dat twintig jaar geleden in de samenleving gedragen werd. Nu niet meer.’ ‘Ontwikkelingshulp moet worden vervangen door noodhulp.’174 Vanaf 1990 werd ontwikkelingssamenwerking in kiezersonderzoek geen belangrijk thema meer geacht en begonnen ook de
media zich steeds vaker kritisch te richten op de derdewereldbeweging, die bijvoorbeeld door
nrc Handelsblad in 1991 werd beticht van ‘ongecontroleerd hobbyisme’ en een jaar later zelfs
werd weggezet als een ‘stuurloos’ ‘ons-kent-ons-circuit van vrienden en kennissen’.175
Die indruk had de beweging ook wel van zichzelf. Met de ziel onder de arm werd in 1990
onder het motto ‘Waar is de derdewereldbeweging gebleven?’ een overvol bezinningscongres georganiseerd. Met name de landencomités met veelal een linkse achtergrond hadden
na de val van de Muur grotendeels hun legitimiteit verloren. De werkwijze van de derdewereldbeweging was sinds de jaren zeventig niet erg veranderd; die ging nog erg uit van een
op de basis gerichte bewustwording via participatie en discussie. Hierdoor werden de ontwikkelingsorganisaties voorbijgesneld door de milieubeweging die met groepen als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds (wwf) met mediagenieke campagnes populair werden en
zich ook steeds vaker richtten op milieuproblematiek in de derde wereld. Aan het begin van
de jaren negentig moesten de ontwikkelingsorganisaties zich gedeeltelijk opnieuw uitvinden. Een goed voorbeeld is de Wereldwinkel, die zich niet langer meer wilde richten op de
missie uit de jaren zeventig: ‘Het aanvallen en ontmaskeren van die krachten in de samenleving die een eerlijkere verdeling van goederen in de gehele wereld in de weg staan’. Voortaan draaide het om het ‘bevorderen van eerlijke handel, in hoofdzaak door de exploitatie
van inspirerende cadeauwinkels’.176
Deze nieuwe zakelijkheid werd ondersteund door ‘nieuwe’ toetreders die zich richtten
op een duidelijke doelgroep in publieksacties, waarin Bekende Nederlanders als ambassadeurs tot doneren opriepen. Artsen zonder Grenzen en Foster Parents Plan ontwikkelden zich langs deze lijn, al snel gevolgd door nieuwkomers als WarChild (1993), terwijl
bestaande hulporganisaties speciale acties als Stop Aids Now! (2000) startten om zich op
deze nieuwe manier te kunnen presenteren. Festivals zoals de Afrikadag die de Evert Vermeerstichting vanaf het begin van de jaren negentig organiseerde, vervingen de ‘suffige’
conferenties, en pasten in de trend die met Live Aid (1984) begon en die het ‘partycentrum
Nederland’ van de jaren negentig met veel plezier omarmde.177 Ondersteuning van het bedrijfsleven of sponsoring via de Postcodeloterij (1989) werden hierbij niet langer afgewezen. Zo zag het Aidsfonds er geen been in om zich in 1994 te laten sponsoren door autobouwer Citroën, terwijl het wwf zich liet ondersteunen door Elmex tandpasta, Canon camera’s
en het pandabroodje van de Nederlandse bakkers. Banken als sns, Rabobank en ing verbonden zich met de Novib, Foster Parents Plan en het Wereldnatuurfonds.178 Deze verbintenissen geven aan dat de ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties halverwege de jaren negentig weer opkrabbelden, maar de opgekomen kritiek verstomde hierdoor niet.
Met name de oude organisaties, en zeker de vier geprivilegieerde medefinancieringsorganisaties (mfo’s), hadden het in het publieke debat lastig nadat het zoeklicht in de effectiviteitsdiscussie op hen gericht werd. Hoe effectief was deze ‘op geld azende’ ‘bende
van vier’ eigenlijk?179 De vier medefinancieringsorganisaties besloten deze kritiek te pareren door zelf een Impactstudie uit te laten voeren. Nog voordat deze was afgerond, besloot
Pronk met brede steun van de Kamer echter al het budget voor de vier organisaties te verho-
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gen.180 De Impactstudie die begin 1992 gepresenteerd werd, was heel kritisch. Oud-minister
van Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken Kees van Dijk (cda), die lid was
van de studiecommissie, meende dat ontwikkelingssamenwerking te lang ‘een proeftuin
van goede bedoelingen’ was geweest. ‘De geringe zakelijkheid is het zwakke punt waaraan
de hele hulpsector lijdt.’180
Alhoewel de medefinancieringsorganisaties schrokken van de harde woorden van de
Impactstudie, kwamen ze politiek nauwelijks in gevaar. Vier jaar later lieten ze in een nieuwe evaluatie zien dat ze veel kritiek verwerkt hadden en nu veel zakelijker opereerden. Dit
moest onder andere blijken uit nieuwe allianties met de milieubeweging, consumenten- en
vrouwenorganisaties. Maar het meest zichtbaar werd deze ‘moderne, bedrijfsmatiger en
minder charitatieve vorm’ in een fusiegolf in de derdewereldbeweging.182 Novib zocht aansluiting bij het internationale Oxfam-netwerk, terwijl de Katholieke organisaties cebemo
en Vastenaktie fuseerden tot Bilance om in 1999 met Memisa en Mensen in Nood op te gaan
in Cordaid. De icco werd in 1993 en 1994 gereorganiseerd en probeerde sindsdien beter
aan te sluiten bij de traditionele kerkelijke achterban door intensief te gaan samenwerken
met organisaties als Stichting Oecumenische Hulp, waarmee ze in 2000 samen met Dienst
Over Grenzen fuseerde.183 Op deze wijze probeerden de hulporganisaties de kritiek op gebrekkige efficiency te pareren. Dat dit steeds noodzakelijker werd voor hun voortbestaan,
werd duidelijk toen Paars ii een nieuwe mini ster bracht.

Het ministerschap van Herfkens: ‘Met verzakelijking is niets mis! Integendeel!’
In het regeerakkoord van Paars i was nog afgesproken dat er werd geijverd om in 1998
0,9% van het bnp aan ontwikkelingssamenwerking uit te geven, maar het was alleen het
cda dat zich hiervoor nog inspande toen in 1994 financiële tegenvallers dreigden.184 PvdAfractievoorzitter Jacques Wallage vond dat het maar eens uit moest zijn met het ‘cijferfetisjisme’ over het percentage bnp dat aan ontwikkelingshulp werd besteed. En als er extra
bezuinigingen nodig waren, koos hij voor ontwikkelingssamenwerking, want: ‘Niet alles
wat daar gebeurt, is effectief.’185 Daarmee werd tijdens Paars i de vanzelfsprekendheid van
ontwikkelingssamenwerking voor het eerst openlijk betwijfeld door de regeringscoalitie
en werd er niet langer werkelijk gestreefd naar een groter hulpbudget. Zelfs in het PvdAconceptverkiezingsprogramma voor 1998 werd niet voor verhoging van ontwikkelingshulp
gepleit: ‘De norm heeft te veel het karakter gekregen van “een bewijs van goed gedrag”. Het
is wenselijk dit te doorbreken.’186 In het regeerakkoord van Paars ii werd het hulpbudget
niet verhoogd.187
Paars ii bracht na negen jaren ook een wisseling van de wacht op Ontwikkelingssamenwerking. Met Eveline Herfkens (PvdA 1998-2002) kreeg ook ontwikkelingssamenwerking
een typisch paarse manager als minister. Dat werd al bij haar introductie duidelijk: ‘De slagwoorden worden effectiviteit, efficiency en management.’188 Samen met verandermanager
Jozias van Aartsen zou ze leiding geven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en gezamenlijk de Herijkingsoperatie voltooien.189 Hierdoor fuseerden de afdelingen van Buitenlandse Zaken met dgis, waardoor het buitenlandse beleid ontschot zou moeten worden en
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‘meer effectiviteit en samenhang’ gaan vertonen.190 De scheiding van beleid en uitvoering
ging hiermee ook niet aan Buitenlandse Zaken voorbij. De nieuwe regiodirecties op het departement in Den Haag waren verantwoordelijk voor het maken van een samenhangend beleid, terwijl de ambassades moesten zorgen voor de uitvoering van ontwikkelingshulp ter
plekke. ‘Uw taak is niet passief de krant te lezen en het thuisfront te informeren,’ zo hield
Herfkens in 2000 de Nederlandse ambassadeurs voor in haar verandermanagerstijl: ‘Het
gaat erom effectief armoedebeleid uitgevoerd te krijgen (…) [en hierbij zijn] de posten meer
en meer medevormgevers en architecten geworden van het ontwikkelingsbeleid.’191
‘Er is te veel beleid,’ meende de kersverse minister. De particuliere organisaties die zich
de afgelopen decennia ontwikkeld hadden tot stabiele steunpilaren van ontwikkelingssamenwerking, vond ze onzichtbaar: ‘Waar is de derdewereldbeweging gebleven?’192 Als oudmedewerker van dgis en Kamerlid voor de PvdA leken haar opvattingen toch het meest
gevormd te zijn door haar bewindvoerderschap bij de Wereldbank (1990-1996). De daar
opgestelde neoliberale ‘Washington Consensus’ werd duidelijk zichtbaar in haar beleid.
De Wereldbank had in 1989 het beleid van tien succesvolle imf-interventies in Zuid-Amerika op een rijtje gezet, waaruit hoofdeconoom John Williamson een ontwikkelingsbeleid
samenstelde dat kan worden samengevat als: ‘Get your macro balances in order, take the
state out of business, give markets free rein. “Stabilize, privatize, and liberalize”.’193 Deze
beleidsopties waren zo onomstreden dat er naar het idee van de Wereldbank en het imf, die
overburen zijn in Washington, een vanzelfsprekende consensus over bestond.
De nieuwe managementtaal werd snel zichtbaar in Herfkens’ beleid. Zo noemde ze armoedebestrijding de ‘core business’ van ontwikkelingssamenwerking.194 Het teveel aan beleid wilde Herfkens op twee manieren oplossen. Allereerst door een einde te maken aan de
‘project-itis’. Dat was al één van de onderdelen van de Herijking, maar de resultaten van de
reorganisatie waren tot dan toe tegengevallen. Onder Pronk bleef projecthulp via organisaties een belangrijke hulpstroom; in 1994 werd bijvoorbeeld 70% van alle hulp aan Afrika via
projecthulp gegeven.195 Dit gebeurde in steeds meer landen. Nederland was actief in 119 landen, waarbij 41 landen minder dan een miljoen gulden ontvingen. Als eerste stap beperkte
Herfkens aan het begin van haar ministerschap het aantal donorlanden tot 22 landen. Maar
doordat er tegelijkertijd ook 26 ‘themalanden’ werden aangewezen voor thema’s als milieu,
goed bestuur en het bedrijfsleven-programma, kregen onder Herfkens toch nog 48 landen
Nederlandse hulp.196
Als belangrijkste criterium voor hulp introduceerde Herfkens good governance in de vorm
van ‘kwaliteit van bestuur en beleid’ die in de donorlanden aanwezig moesten zijn.197 Dit
criterium ontleende Herfkens aan het Wereldbankrapport Assessing Aid, dat had geconcludeerd: ’Improvements in economic institutions and policies in the developing world are the
key to a quantum leap in poverty reduction.’198 Hoe goed de instituties van een land werkten, werd door Herfkens allereerst bepaald door hun ‘ida-performance’, de mate waarin
landen in aanmerking kwamen voor zachte leningen van de Wereldbank.199 Anders dan
bijvoorbeeld de lijst van minst ontwikkelde landen, of de Human Development Index, was
dit een terugkeer naar economische criteria. Herfkens was zeker niet de enige minister die
zich op deze Wereldbankcriteria richtte. Vanaf eind jaren negentig werd dit internationaal
de norm.200
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Opland, ‘Ontwikkelingshulp’. Cartoon over de snel oplopende begroting en de voorkeur voor ‘good governance’ en de
Washington Consensus van minister Herfkens ten tijde van de ceteco-affaire, 2 oktober 1999.

Ook op andere terreinen was het geloof in marktwerking en deregulering zichtbaar, zoals in de discussie over wat er bepalend was voor ontwikkeling: hulp of handel. Sinds 1990
waren er al veel rapporten over de afweging tussen beide geschreven op het ministerie,
waarbij aanvankelijk de voorkeur werd gegeven aan hulp. Vanaf 1999 veranderde dit en werd
er door dgis gekozen voor ‘handel eerder dan hulp’. Dit sloot aan bij de acceptatie van de
lijn van de Washington Consensus.201 Eind oktober 2000 nam Herfkens dit standpunt over
en introduceerde zij de beleidslijn ‘ondernemen tegen armoede’. Uitgangspunt was voortaan dat de ‘lokale private sector de motor van groei en werkgelegenheid is. Hiermee is afscheid genomen van de benadering van ontwikkelingshulp via aanbodgestuurde, gebonden instrumenten en het Nederlandse bedrijfsleven.’202 Herfkens meende:
De redenering is eenvoudig maar daarom nog niet onjuist: handel leidt tot economische groei en groei is goed voor
de armen. Als groei goed is voor de armen, resteert de vraag of handel goed is voor de groei. Over de mate waarin
dit zo is lopen de berekeningen uiteen, maar dat het zo is staat eigenlijk wel vast.203

De particuliere organisaties zagen er het zoveelste bewijs van haar ‘rechttoe rechtaan neoliberale visie op ontwikkeling’ in.204 De Kamer had echter grote waardering voor deze benadering, al vond men het nog te vaag en te abstract.205 Werkelijke invulling heeft Herfkens
niet meer kunnen geven aan haar notitie, omdat deze laat in haar ministerschap werd geintroduceerd.
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Haar neoliberale beleidslijn is in haar hele ministerschap duidelijk te herkennen, mede
doordat Herfkens extreem consequent was in haar redenatie dat handel te verkiezen was
boven ontwikkelingshulp. Dit standpunt droeg ze uit onder de provocatieve leuze ‘Liever
uitbuiting dan uitsluiting’. Zo was ze fel gekant tegen het instellen van invoerverboden om
kinderarbeid tegen te gaan. Wanneer daaraan werd toegegeven, zou dat leiden tot protectionisme, omdat er dan allerlei andere ‘legitieme’ redenen voor invoerbeperkingen zouden
worden aangevoerd. Een boycot zou bovendien de omstandigheden van de kinderen niet
verbeteren.206 Het was daarom ook geen wonder dat Herfkens de bureaucratie en inefficiëntie van medefinancieringsorganisaties via ‘verzakelijking’ wilde aanpakken.

Medefinancieringsorganisaties: ‘bureaucratie en logheid liggen op de loer’
Met de introductie van het medefinancieringsprogramma in 1964 hadden de verzuilde partijen een subsidie-instrument voor hun eigen achterban gecreëerd. Alhoewel Nederland
sinds die tijd in hoog tempo ontzuilde, bleef het systeem van medefinancieringsorganisaties onomstreden. De belofte van het paarse kabinet om een einde te maken aan de verzuilde
structuren gold niet voor de medefinancieringsorganisaties. De maatschappelijke binding,
die altijd als grote troef gold voor de medefinancieringsorganisaties, waren de organisaties
in de jaren negentig echter verder kwijt geraakt. De icco ontving bijvoorbeeld nog geen
tien procent van zijn budget uit particuliere donaties en was in de jaren negentig tweederde
van haar donateurs verloren.207 Om meer recht te doen aan de ontzuilde samenleving spraken de vier organisaties wel een nieuwe verdeelsleutel af. Voortaan zouden de confessionele
organisaties nog ‘slechts’ 60% van het budget krijgen. De Kamer hield ondanks de groeiende kritiek en de negatieve Impactstudie van 1992 al die jaren een vast vertrouwen in de
medefinancieringsorganisaties en bleef van links tot rechts ‘veel waardering’ voor het werk
van de organisaties houden.208 Hun budget groeide onder het ministerschap van Pronk van
zo’n zes procent tot tien procent van zijn begroting en deze stijging was politiek onomstreden. Hiermee was het bedrag dat particuliere organisaties mochten uitgeven, in dertig jaar
vertwintigvoudigd.
Herfkens uitte bij haar aantreden al kritiek op de ‘onzichtbare’ derdewereldbeweging,
waarvan de medefinancieringsorganisaties het meest zichtbare en geïnstitutionaliseerde
voorbeeld waren. De meeste ambtenaren waren het met deze inschatting eens. Ze zagen
dat de derdewereldbeweging vergrijsde en zich steeds meer richtte op ‘de bekering van de
reeds bekeerden’, waardoor de maatschappelijke steun voor ontwikkelingssamenwerking
ook afnam. Herfkens maakte zich hier ernstig zorgen over en wilde dat de organisaties weer
‘een vuist in het Binnenhof ’ konden vormen.209
De minister koos de nieuwjaarsborrel van de Novib in januari 1999 voor een wake up call. Als
een ware verandermanager gaf ze een donderpreek om de sector op scherp te zetten en een
veranderoperatie op gang te brengen. ‘De kracht van particuliere ontwikkelingsorganisaties
(…) wordt ondermijnd’ door ‘conservatisme’, ‘bureaucratie en logheid’. Anders dan in de jaren zeventig waren de organisaties niet langer de criticaster van de overheid, maar hielden ze
elkaar nu in een ‘klemmende omhelzing’. Dat betekende volgens Herfkens echter niet dat de
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particuliere organisaties terug moesten naar de tijd van basisdemocratie en lokale acties, sitins en discussiebijeenkomsten. Want met ‘verzakelijking is niets mis! Integendeel!’ Met veel
instemming haalde Herfkens het proefschrift van Lau Schulpen aan, die had geconcludeerd
dat het voor de effectiviteit van de hulp niet uitmaakte of het bilaterale regeringshulp was of
via particuliere organisaties kwam. De efficiency moest daarom omhoog, en bovendien moesten de organisaties zich veel meer richten op het draagvlak in de Nederlandse samenleving.210
De kritiek van Herfkens lijkt sterk op de kritiek van het New Public Management op overheidsorganisaties, die ook te conservatief, inefficiënt en te sterk op zichzelf gericht zouden
zijn en geen rekening hielden met ‘de klant’. Marktmechanismen als competitie en concurrentie werden hiervoor vaak als oplossing gepresenteerd. Herfkens greep naar hetzelfde middel en kondigde in november 1999 aan dat de medefinancieringsorganisaties concurrentie
zouden krijgen van een nieuwe speler: het Foster Parents Plan. De minister gebruikte hiervoor
de nieuwe Kaderwet Subsidies die net was ingegaan. Deze nieuwe wet, die een gevolg was van
Europese regelgeving en geruisloos door het parlement was gegaan, gaf voor het eerst wettelijke kaders voor bijzondere financieringsprogramma’s als het medefinancieringsprogramma.211 Door de wet was het programma niet langer het exclusieve terrein van de vier organisaties, maar kon iedere organisatie die aan de eisen voldeed, een aanvraag doen.212
Foster Parents Plan Nederland (fppn) was de eerste organisatie die dit in mei 1999 deed.
De vier organisaties, vertegenwoordigd in het Gemeenschappelijk Overleg Medefinancieringsorganisaties (gom), reageerden getergd. Vonden ze van de nieuwjaarstoespraak al
dat de minister niet wist waarover ze het had, nu was het voor hen helemaal duidelijk dat de
minister het spoor bijster was.213 In de woorden van Novib-directeur Sylvia Borren gedroegen Herfkens en het paarse kabinet zich ‘elitair’. Onder het mom ‘primaat van de politiek’
drong ze het maatschappelijk middenveld, van vakbonden en landbouworganisaties tot organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, in de rol van uitvoeringsorganisaties van de
overheid. Volgens Borren waren de politici bang voor de kritiek van het maatschappelijk
middenveld en hielpen ze die daarom ‘onder de noemer van vernieuwing en efficiëntie’ om
zeep.214
De vier stapten daarom naar de rechter om een stokje te steken voor de toetreding van
fppn, die ze vooral als een lokaal loket van de Amerikaanse moederorganisatie zagen. Ze
voelden zich gesterkt door de ophef die een maand daarvoor was ontstaan over het model
van de organisatie dat uitging van de ‘adoptie’ van een kind uit de derde wereld door een donateur. Westerse Foster Parents kregen in ruil voor hun donatie brieven en tekeningen van
het ‘geadopteerde’ kind. Toen een Nederlands echtpaar eind 1999 besloot hun Foster Parents-kind in Guatemala op te zoeken, bleek er na negen jaar geld overmaken niets aan zijn
situatie te zijn veranderd. Dit leidde tot veel commotie in Nederland.215
De ambtenaren op de ambassades waren verdeeld over de vraag of Foster Parents Plan
gesubsidieerd moest worden. Uit Zuid-Amerikaanse landen kwam veelal een negatief advies, terwijl de Afrikaanse en Aziatische vertegenwoordigingen de ‘efficiënte organisatie’
van fppn roemden.216 Met 350.000 donateurs was Foster Parents de grootste particuliere
hulporganisatie van Nederland en vanwege dat grote draagvlak en hun ‘unieke invalshoek’
koos Herfkens uiteindelijk voor subsidiëring: ‘Aan een maatschappij met mondige burgers
leveren ze een goede bijdrage.’217
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Het cda vond de toelating van Foster Parents Plan Nederland ‘een grote fout’, en een
principieel verkeerde keuze. In een open brief richtten buitenlandwoordvoerders Agnes van
Ardenne en Maxime Verhagen zich tot de minister om nogmaals uit te leggen dat gezien
het rijke verleden en hun gerichtheid op het maatschappelijk middenveld de medefinancieringsorganisaties een exclusief geldkanaal behoefden. Waarin het unieke onderscheid in
werkwijze en draagvlak van medefinancieringsorganisaties nu lag, maakten de twee cdaparlementariërs niet duidelijk en zij deelden bovendien de kritiek dat organisaties te weinig van zich lieten horen en financieel te afhankelijk waren van de overheid. Desalniettemin
meenden ze dat exclusieve financiering behouden diende te blijven. Deze sfeer van verzuild
denken kwam nog duidelijker terug in hun oproep dat de minister moest ophouden voor te
schrijven aan welke programma’s de medefinancieringsorganisaties moesten deelnemen.
De minister hoorde zich te beperken tot toetsing achteraf; tot die tijd gold soevereiniteit in
eigen kring.218
De PvdA was het eigenlijk wel met deze zienswijze eens; ook tussen de medefinancieringsorganisaties en de sociaaldemocraten waren de banden hecht. Naarmate de berichten
over Foster Parents Plan verslechterden, werd de houding van Sharon Dijksma (PvdA) echter
kritischer. Het liefst zou ze fppn weer uit het programma halen. De organisatie moest zo
vaak door het stof dat ‘het boetekleed tot de draad versleten’ raakte.219 Foster Parents werd in
augustus 2001 door een commissie onder leiding van voormalig vrom-minister Margreeth
de Boer op de vingers getikt omdat de berichtgeving aan ‘adoptieouders’ veel te rooskleurig
was. Ze constateerde dat bij sommige projecten slechts een kwartje van elke gulden aan hulp
werd besteed. Hierdoor verloor Foster Parents in twee jaar zo’n 30% van haar donateurs, al
bleef ze met 266.000 donateurs nog steeds de grootste hulporganisatie van Nederland.220
Het cda bleef de minister met vragen over Foster Parents Plan bestoken en pal staan
voor de oorspronkelijke verzuilde opzet van het medefinancieringsstelsel.221 Zelfs de ChristenUnie was hier verbaasd over: ‘De andere medefinancieringsorganisaties hebben vrede
gesloten met Foster Parents en deze organisatie geaccepteerd. Ik begrijp dat zij [het cda]
terug wil en alsnog een einde wil maken aan deze subsidiestroom.’222 De strijdbijl was door
de organisaties gemakkelijk begraven, want er bleek voldoende geld om als smeerolie te gebruiken. Bij haar aantreden was Herfkens er nog vanuit gegaan dat ze fors minder te besteden zou hebben dan Pronk, maar als gevolg van het economische hoogtij steeg de waarde
van haar gegarandeerde budget van 0,8% bnp snel. Het hulpvolume verdubbelde tussen
1995 en 2002 van 5,2 miljard gulden tot 10,74 miljard gulden.223 De komst van de nieuwkomer ging daarom nauwelijks ten koste van de andere vier organisaties.
Dat betekende niet dat de maatschappelijke kritiek op het medefinancieringsprogramma (mfp) verstomde, al werd deze kritiek in de Kamer nooit overgenomen. In 2000 deed
een interdepartementale werkgroep onderzoek naar de effectiviteit van het programma. Alhoewel de ambassades zeer positief waren over de particuliere organisaties, concludeerde
de werkgroep dat het ‘onmogelijk’ was uit de rapportages van de organisaties vast te stellen
of de hulp effectief was. Dat kwam deels doordat het ‘product’ – structurele armoedebestrijding – ‘nauwelijks te meten’ was. Hoe effectief de organisaties zelf georganiseerd waren,
was evenmin vast te stellen. De werkgroep oordeelde dat de minister haar ministeriële verantwoordelijkheid niet kon waarmaken omdat de verslagen van de organisaties ‘geen dui-
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delijk en betrouwbaar oordeel’ gaven en doordat het beleidskader veel te algemeen gesteld
was. Het huidige stelsel voldeed zo niet aan de Comptabiliteitswet.224
Maar wellicht het allerbelangrijkst was de conclusie van de werkgroep dat de medefinancieringsorganisaties functioneerden als een kartel, dat door te weinig concurrentieprikkels
in prestaties achterbleef. Dit was bovendien een kartel dat de minister zelf gevormd had
door de gestelde eisen in het medefinancieringsprogramma. Voor subsidietoewijzing was
aandacht voor een ‘evenwichtige en doelmatige spreiding over doelgroepen, sectoren, prioritaire gebieden en andere accenten in het beleid van de minister’ vereist. Om al deze terreinen te kunnen bestrijken hadden medefinancieringsorganisaties wel een grote staf nodig. Deze grote overhead ging niet alleen ten koste van het hulpbudget, maar beperkte ook
de toetreding van nieuwkomers in het programma. ‘Al met al is de werkgroep van mening
dat het ontbreken van competitieve prikkels door de beperkte toetredingsmogelijkheden
tot het mfp de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de mfo’s niet ten goede komt.’225
Deze argumentatie leunde sterk op de economische theorievorming rond marktverstoring en inefficiëntie van oligopolies, waaruit het geloof in marktwerking van de commissie
sterk naar voren komt.226 Door de eisen niet langer aan elkaar te verbinden konden er nieuwe toetreders komen. Dit zou een effectief middel zijn om de particuliere organisaties op te
schrikken en aan te jagen tot meer effectiviteit en meer draagvlak. Bovendien verwachtte de
werkgroep dat dit ook het maatschappelijk draagvlak zou vergroten; die was bij de huidige
organisaties veel te gering. Omdat dit een belangrijk onderdeel moest zijn voor toekenning,
stelde de commissie voor ‘om de toegang tot het mfp te verruimen’.227 Dagblad Trouw concludeerde hierop dat er ‘een tijdbom onder het poldermodel in de hulpsector’ was geplaatst.228
Herfkens concludeerde twee dagen later inderdaad: ‘Het mfp is aan herziening toe.’ Er
was sprake van zodanig ‘achterstallig onderhoud’ dat zelfs “sloop” het overwegen waard
leek.229 Toen Herfkens in mei 2001 haar nieuwe beleidskader ‘mfp-Breed’ presenteerde,
bleek echter dat het zo’n vaart niet zou lopen. De belangrijkste aanbeveling van de werkgroep
om organisaties niet langer te verplichten in alle sectoren en op alle continenten voor alle
doelgroepen werkzaam te zijn, nam ze niet over. Weliswaar hoefden de organisaties voortaan niet langer ‘overal actief te zijn’, maar nog wel ‘op verschillende niveaus, met verschillende actoren in meerdere landen/continenten en in meerdere sectoren en thema’s’.230 Daarmee bleven de grote gevestigde organisaties duidelijk in het voordeel. Dat vond de Kamer
geen enkel probleem, die toonde zich zeer tevreden over het nieuwe kader. Alleen de vvd
vond het nieuwe mfp-Breed ‘geen goed uitgangspunt’: ‘De nieuwe toetredingscriteria wekken de indruk dat zij zijn toegesneden op de huidige medefinancieringsorganisaties; van het
doorbreken van het bestaande kartel zal dus weinig terechtkomen.’ En ook aan een betere
invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid was in Herfkens voorstel niets gedaan.231
De ambtelijke werkgroep werd ondertussen op zijn wenken bediend. Nog voor ze het
rapport in augustus 2000 presenteerden, maakte Terre des Hommes bekend dat het wilde
toetreden tot het medefinancieringsprogramma. De van Greenpeace afkomstige ‘no-nonsense’-directeur Ron van Huizen meende: ‘Dat mfo-systeem moet maar eens worden opgeblazen. Jonge en nieuwe organisaties moeten een kans krijgen, en als hun plannen goed
zijn moeten ze ook uit die grote geldstroom kunnen putten.’232 Het gom, dat moest adviseren over de toelating van Terre des Hommes, meende opnieuw dat er ‘geen meerwaarde’
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was voor de organisatie, en dat er met Foster Parents Plan al genoeg aandacht was voor kinderen in de derde wereld.
Aanvankelijk leek Herfkens dat met het gom eens te zijn, maar gesteund door de kritiek
van de interdepartementale werkgroep besloot ze toch te kijken of er niet meer organisaties
in aanmerking kwamen voor subsidie. Deze beslissing nam ze niet zelf, maar besteedde
ze uit aan een adviescommissie van wetenschappers van management en ontwikkelingssamenwerking.233 Dit advies werd net na het afscheid van Herfkens gepresenteerd en zo
overgelaten aan het nieuwe kabinet-Balkenende i. Agnes van Ardenne moest als staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking hierover de beslissing nemen. Als Kamerlid had
ze zich altijd beijverd voor het in stand houden van het verzuilde medefinancieringsstelsel,
maar liet nu Terre des Hommes toch toe.234
Veel moeite kostte dat ook nu niet. Herfkens en Van Ardenne waren bereid om het budget
voor medefinanciering tot minimaal 11% en maximaal 14% van de begroting te verhogen.235
Hiermee kon de nieuwkomer op veel instemming van de Kamer rekenen, die onverminderd
positief bleef over het medefinancieringsstelsel. Zelfs de lpf dichtte bij monde van Frits
Palm ‘medefinancieringsorganisaties een belangrijke rol toe’, maar hij was wel verbaasd
over de explosieve groei van het budget.236 Hierin stond hij alleen, de meeste partijen waren
juist bezorgd dat er ‘slechts’ 11% zou worden uitgegeven aan de medefinancieringsorganisaties en wilden weten waarom de laatste drie procent niet besteed werd.237
Na 39 jaar was het medefinancieringsprogramma daarmee politiek nog even onomstreden als op de dag van de introductie. Er waren door de jaren heen wel zaken veranderd. Geld
werd niet langer op basis van de volkstelling over de verschillende organisaties verdeeld;
sinds 2000 werden de aanvragen van de organisaties beoordeeld en werd het budget op basis van hun beoordelingsscore verdeeld. Ook waren er sinds 1999 toetreders toegelaten die
geen banden hadden met de oude zuilen. Kamerleden beijverden zich nauwelijks meer voor
de organisatie van de eigen zuil, de binding was daarvoor door de ontzuiling te veel verwaterd. Des te sterker zetten ze zich in voor het medefinancieringssysteem als geheel, wat het
budget steeds deed stijgen. De kritiek op het verzuilde middenveld gold tijdens de paarse
kabinetten wat de Tweede Kamer betrof niet voor de medefinancieringsorganisaties. Zelfs
commentaar dat hun werkwijze zich slecht verhield met het primaat van de politiek, was
geen thema. Kritiek op de organisaties werd lang genegeerd. Pas nadat de interdepartementale werkgroep deze in termen van marktwerking presenteerde, werd het beleid voorzichtig aangepast. Zo werd ook dit onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking in de
neoliberale lijn van de Washington Consensus en ondernemerschap gebracht die onder minister Herfkens werd ingezet, en die op brede politieke instemming kon rekenen. Dat gold
aanvankelijk ook voor het gevangeniswezen, al werd hier na verloop van tijd duidelijk dat de
markt niet louter zegeningen betekende.

Gestempelde gevangenissen en onberekenbare capaciteit
Terwijl de vijf grote ‘no-nonsense’-gevangenissen in 1989 nog moesten worden opgeleverd,
was het ministerie van Justitie al aan het inventariseren of er daarmee voldoende capaciteit
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zou zijn. Een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Financiën, vrom en Justitie constateerde al snel dat dit niet het geval was. Het aantal lopende vonnissen was de laatste jaren
weer snel opgelopen en hieraan zouden de vijf nieuwe gevangenissen weinig veranderen. In
1994 zouden er 1426 nieuwe cellen nodig zijn, want de commissie verwachtte dat de criminaliteit onverminderd zou blijven toenemen. Wel concludeerde de werkgroep tevreden dat
de voorspellingen uit de nota Samenleving en Criminaliteit van 1985 over de benodigde capaciteit ‘in grote lijnen juist’ waren.238
Staatssecretaris Aad Kosto (PvdA 1989-1994) nam het advies om nieuwe cellen te
bouwen slechts gedeeltelijk over. Anders dan de commissie had hij goede hoop dat het
aantal kortgestraften zou afnemen door de invoer van het nieuwe strafmiddel ‘dienstverlening’ in 1989. Hij verwachtte daarom maar zeshonderd nieuwe cellen nodig te hebben,
bijna vijfhonderd minder dan de commissie had berekend. In vergelijking met het laatste nieuwbouwprogramma van de jaren tachtig waarin meer dan drieduizend cellen waren gebouwd, ging het aldus Kosto om slechts een kleine bijstelling en gevangenisbouw
kreeg dan ook niet de hoogste prioriteit. Het nieuwbouwprogramma jr120, naar de honderdtwintig miljoen gulden die de regering hiervoor had vrijgemaakt, startte in 1990 en
richtte zich allereerst op nieuwbouw van gerechtsgebouwen die nodig aan vervanging toe
waren.239
Het programma ging uit van publiek-private samenwerking (pps), de honderdtwintig miljoen gulden zou vooral worden gebruikt om meer dan een miljard gulden particulier geld aan te trekken van projectontwikkelaars. Het vertrouwen dat de markt goedkoper
zou kunnen bouwen, was groot en bovendien moest de overheid bezuinigen. De vastgoeddivisie van de ing zou veertien rechtbanken ontwikkelen, terwijl de minister de Kamer enthousiast kon meedelen dat de bewust gekozen commerciële naam jr120 zijn uitwerking
niet had gemist op aanbieders die wel een gevangenis wilden bouwen. De ‘creativiteit en het
nieuwe elan op het terrein van de financiering [hebben] ertoe geleid (…) dat het bedrijfsleven deze zaak oppikt met een in dezelfde taal verwoorde benaming: the Penitential leaseand construction-bv’.240 Dit bedrijf, een samenwerking tussen ondermeer Randon Beveiliging en bouwer Ballast Nedam had vergevorderde plannen voor een eerste particuliere
gevangenis, waar het ministerie wel oren naar had.241 Wanneer de bouw aan de markt werd
overgelaten, verwachtte de Rijksgebouwendienst binnen zes tot acht jaar het hele bouwprogramma af te kunnen ronden; wanneer alle gebouwen rijkseigendom zouden blijven, zou
dit naar verwachting vijftien jaar kosten.242
Plaatsing van gedetineerden werd bovendien gemakkelijker gemaakt door de invoer van
een nieuw differentiatiestelsel, waarmee een eenheidsregime werd gecreëerd voor vrijwel
alle gevangenen. De interpretatie van artikel 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen
dat het leven in gemeenschappen voorbereidde op terugkeer in de maatschappij, zoals dat
duidelijk terugkwam in de vormgeving van Overmaze en de Bijlmerbajes, werd losgelaten.
Langgestraften zouden, mede door de grote toename van drugsverslaafden, psychoten en
allochtonen, de beginjaren van hun straf in afzondering door moeten brengen. Pas in de
laatste twaalf maanden zou in een (half )open inrichting aan de terugkeer naar de maatschappij worden gewerkt.243 Dit kon op grote instemming van de Kamer rekenen, die aan
het begin van de jaren negentig met name aandacht had voor het strafkarakter van detentie.
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De lage prioriteit voor verdere uitbreiding van celruimte vond de Kamer wel zorgelijk en de
prognosecijfers ‘niet overtuigend’.244
Wat de Kamer evenmin overtuigde, was het aantal opvallende ontsnappingen uit de
nieuw opgeleverde gevangenissen die golden als Extra Beveiligde Inrichtingen (ebi’s). In
Leeuwarden was begin 1989 een crimineel per helikopter gevlucht en in de nieuwe gevangenis van Hoogeveen wisten binnen een half jaar na de opening al acht gedetineerden te ontsnappen.245 Staatssecretaris Kosto wilde desondanks geen ‘Alcatraz bouwen’. Zijn mening
over ontsnappingen was nog dezelfde als die hij als Kamerlid in de jaren zeventig had gehad: ‘neem nooit een gedetineerde voor honderd procent zeker de illusie weg dat hij nooit
zal kunnen wegkomen, want dat creëert een gevaarlijke situatie!’246
Na jaren van ophef die vanaf de vroege jaren zeventig waren begonnen, leken de justitiële
inrichtingen aan het begin van de jaren negentig dan toch eindelijk in rustiger vaarwater te
komen. Het cellentekort leek beheersbaar en de verwachte capaciteit berekenbaar. Weliswaar zou het cellentekort naar Kosto’s verwachting nog tot 1994 oplopen tot zo’n driehonderd cellen, maar daarna zou het tekort door de gereedkomende nieuwbouw in 1997 vrijwel
geheel zijn weggewerkt.247
Het departement wilde deze rust graag behouden en dacht er in 1991 voorzichtig over na
om de inrichtingen op afstand van het departement te plaatsen. Dit paste in het opkomend
denken over kerndepartementen en het politiek primaat. Anders dan in de jaren zeventig
werd versterking van het politiek primaat nu gezien als ontlasting van detailbemoeienis,
waardoor de politieke top kon gaan sturen op hoofdlijnen en zich beperken tot strategische
beleidsvorming. Het ministerie van Justitie vroeg de Tilburgse bestuurskundige Frissen te
onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Die concludeerde dat het wegsluiten van gevangenen nog steeds een kerntaak van de overheid was, maar dat verzelfstandiging het politiek primaat zou versterken. Doordat hierdoor meer actoren aan de besluitvorming zouden
meedoen, zou het democratisch gehalte van het bestuur versterkt worden. Vanuit professioneel opzicht was verzelfstandiging eveneens te verdedigen; het beleidsproces was goed
op te delen in beleid en uitvoering, en te grote (politieke) bemoeienis met de uitvoering was
niet wenselijk.248
In rustiger vaarwater kwam het gevangeniswezen echter niet. Net na de discussie over
het standaardregime en de nieuwbouw van jr120 raakte het gevangeniswezen in het voorjaar van 1992 onverwacht in een acute crisis. Oorzaak hiervan was het nieuws dat meer dan
duizend gevangenen waren ‘heengezonden’, omdat er voor hen geen celruimte beschikbaar was.249 De Kamer reageerde furieus, en hoezeer het discours sinds de jaren zeventig
veranderd was, blijkt wel uit het nieuwe standpunt van de PvdA voor wie het nu ‘volkomen
duidelijk’ was dat twee gevangen op één cel geplaatst konden worden, terwijl cda-parlementariër Marian Soutendijk-van Appeldoorn de twijfels van Kosto hierover niet begreep
en meende:
dat de privacy van gevangen niet zwaarder kan wegen dan bijvoorbeeld de privacy van zieken en bejaarden die
ook vaak als gevolg van geldgebrek tegen hun wil met zes mensen op slaapzalen worden geplaatst, zonder dat wij
ons om hun privacy bekommeren. Als er niet genoeg geld kan worden gevonden voor één op één, dan maar met
meer in één cel.250
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Ondanks de grote commotie over het aantal heenzendingen en de bereidheid van een Kamermeerderheid om twee gevangenen op één cel te plaatsen, werd dit noch door de kabinetten-Lubbers, noch door de paarse kabinetten overwogen om in te voeren voor het reguliere gevangeniswezen.251 Hierdoor was het cellentekort niet snel op te lossen en zouden er
in 1992 ruim drieduizend veroordeelden worden ‘heengezonden’, een aantal dat zou oplopen tot 5316 in 1995.252
Tegelijkertijd met het snel stijgende aantal heenzendingen werd Nederland opgeschrikt
door een nieuwe serie spectaculaire ontsnappingen, deels uit de Extra Beveiligde Inrichtingen, waarbij ook steeds vaker bewakers werden gegijzeld. In de eerste vier maanden van
1993 waren er al 35 gevangenen ontsnapt. Naast opnieuw een vlucht per helikopter waren
de twee ontsnappingen uit de Bijlmerbajes opvallend. Tot tweemaal toe ontkwamen gevangenen via geknoopte lakens nadat ze de ramen hadden weten in te gooien met een biljarttafel. De Bijlmerbajes kreeg hierna snel tralies, en de vluchtgevaarlijke gevangenen werden
vanaf de zomer van 1993 alleen nog in de ebi van Vught ingesloten. Toen de grote golf van
ontsnappingen daarmee ingedamd leek, werd bekend dat een heengezonden verdachte
van doodslag in de twee weken daarna meer dan twintig gewelddadige straatroven had gepleegd. De maat was hiermee voor de Kamer vol. vvd-parlementariër Benk Korthals eiste
dat minister Ernst Hirsch Ballin (cda 1989-1994) ‘zijn hoofd op het hakblok kwam leggen’,
en zelfs fractievoorzitter Brinkman (cda) vroeg om het aftreden van zijn eigen minister als
de situatie niet onmiddellijk veranderde.253

Gevangenissen stempelen: Cap’96
Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren en in de zomer van 1993 kreeg minister Hirsch
Ballin eindelijk voldoende steun in het kabinet-Lubbers iii om een spectaculair nieuwbouwprogramma te financieren. Binnen drie jaar, in 1996, zou daardoor de capaciteit met 4550
cellen moeten toenemen tot 12.000 in totaal. Het omvangrijke bouwplan kreeg als naam
Cap’96, capaciteit 1996. Het aantal te bouwen cellen was ongeveer gelijk aan de volledige
celruimte van Nederland in 1989. Wie de lange aanloop van de Bijlmerbajes in herinnering
roept, die van het programma van eisen tot de oplevering dertien jaar in beslag had genomen,
realiseert zich dat het zou gaan om een revolutionaire versnelling. Om in ‘bestuurlijke zin
slagvaardig’ te kunnen optreden, werd het adviesbureau Twijnstra & Gudde aangezocht als
projectmanager; alleen consultants leken de gewenste snelheid te kunnen halen.254 De procedure van aanbesteding tot de opening van de celdeuren zou tweemaal zo snel moeten als
gebruikelijk. De Kamer was er na alle beloften ‘niet gerust op’, niet of het aantal van 12.000
cellen voldoende zou blijken te zijn en zeker niet of de gebouwen op tijd af zouden zijn.255
Terwijl de Kamer het plan behandelde, was de projectorganisatie al begonnen met zoeken naar plekken voor zes nieuwe inrichtingen in de ‘Grote Randstad’, waar de nood het
hoogst was. De rest van de capaciteit zou in 22 bestaande gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken gevonden moeten worden. Veel problemen om
een plek te vinden had de projectorganisatie niet, veel gemeenten zagen de komst van een
nieuwe gevangenis met het oog op de werkgelegenheid wel zitten.256
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Hoe groot de haast was, bleek wel in 1994 toen de Rijksbouwmeester het architectenbureau egm opbelde met de vraag of het ontwerp voor het huis van bewaring van Middelburg
niet gekopieerd kon worden voor Dordrecht. De architecten stelden voor het gebouw niet
alleen te kopiëren, maar ook nog eens te spiegelen, zodat het tweemaal zo groot werd. Nog
dezelfde middag ging de verdubbelde bouwtekening op de fax. Het idee viel bij de Rijksgebouwendienst zo in de smaak dat deze besloot het gespiegelde gebouw ook in Alphen aan
den Rijn te plaatsen.257
Onbevangenheid zoals dat in 1968 nog door de directie Gevangeniswezen was nagestreefd, was bij Cap’96 taboe. Er werden alleen architecten gebruikt die ervaring hadden met
nieuwbouw van gevangenissen en men maakte het liefst gebruik van bewezen ontwerpen.
Dit was ook terug te zien in de programma’s van eisen, die waren toegenomen van dertig
enkelzijdige A4’tjes voor het echtpaar Pot-Keegstra naar meer dan vijfhonderd dubbelzijdig
bedrukte pagina’s.258 Stempelbouw, het klonen van eerder gebouwde gevangenissen, werd
de norm. Het architectenbureau Van Meer en Putter kreeg daarom eveneens het verzoek om
het ontwerp van zijn kruisgevangenis voor Almelo te spiegelen, waarna deze uitgebreide instelling in Almere en Zoetermeer gebouwd werd. Hetzelfde gebeurde met de nieuwbouw in
Heerhugowaard die werd gestempeld in Zwolle en Krimpen aan den IJssel. Het ontwerp voor
een nieuwe koepelgevangenis in Lelystad werd door het architectenbureau eveneens vermenigvuldigd, zodat er twee koepels naast elkaar gebouwd konden worden.259
Pogingen om in het ontwerp afzondering van de buitenwereld te voorkomen, had men
al in de jaren tachtig laten varen. Tijdens Cap’96 ging de directeur-generaal F.W.R. Evers
een stap verder: ‘Een gevangenis moet herkenbaar zijn als gevangenis, een waarschuwing.
Nieuwe gevangenissen zijn nog te steriel, te kantoorachtig om die uitstraling waar te maken’, hield hij de Tweede Kamer in een hoorzitting voor. De gevangenisdirecteur L. Jansen
viel hem bij: in ‘zijn’ PI De IJssel was het hek door de architect voorzien van twee gestileerde
wachttorens van beton. ‘Die zijn echt functioneel. U nadert een gevangenis, zeggen ze.’260
De bouw van deze klonen ging vliegensvlug. In veertien á vijftien maanden konden de
nieuwe gevangenissen worden opgeleverd. De Kamer werd niet teleurgesteld: in het voorjaar van 1996 gingen bij de nieuwe huizen van bewaring volgens afspraak de deuren open.
Op één dag opende minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66 1994-1998) maar liefst zes
nieuwe gevangenissen.261 Nederland beschikte op dat moment over zo’n 13.500 cellen. Weliswaar nam het aantal heenzendingen in 1996 door de komst van de nieuwe celruimte meteen drastisch af van 4200 tot 1809, toch was het al duidelijk dat deze terugloop nog te weinig
was.262 Minister Sorgdrager had in 1995 alweer opdracht gegeven tot de operatie Cap’98,
waardoor er in 1998 nog eens 2482 cellen bij zouden worden gebouwd.263 Verdere doelmatigheid werd in 1995 bereikt door de invoering van een volledig standaardregime dat voor
alle gevangenen gold. De naam van het nieuwe regime, ‘werkzame detentie’, maakte duidelijk dat arbeid voortaan het belangrijkste onderdeel van het nieuwe eenheidsregime was.
Niet alleen zou er voortaan langer worden gewerkt, ook moest deze arbeid ‘op maatschappelijk nuttige wijze’ worden ingevuld. Het werk werd ‘op commerciële leest’ geschoeid opdat het ‘kostendekkend’ zou worden.264
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De vermenigvuldigde koepelgevangenis van Lelystad, één van de
nieuwe ‘gestempelde’ inrichtingen
uit het Cap’96-programma ( foto:
Jan Tuijp).

Een nieuw agentschap: de gevangenis gerund als hotelketen
Terwijl de omvangrijke nieuwbouw op stoom kwam, ging ook het denken over verzelfstandiging van het gevangeniswezen door. Steeds vaker werd verzelfstandiging gezien als middel om snel een inhaalslag te maken. Tijdens de Grote Efficiency Operatie was de verwachting dat het gevangeniswezen als uitvoerende dienst slagvaardiger, doelmatiger en met een
hogere kwaliteit zou opereren als het verzelfstandigd zou worden. Het zou zich dan in alle
rust op zijn kerntaak kunnen richten.265
Dit denken paste in de npm-trend en de steeds populairder wordende gedachte om beleid en uitvoering te scheiden. Bijkomend voordeel was dat de dienst zo zou worden afgeschermd van politieke bemoeienis, een prettige gedachte voor een organisatie waar de angst
voor een parlementaire enquête toenam.266 Omdat gevangeniszorg, zoals Frissen al had vastgesteld, een kerntaak van de overheid was, lag de keuze voor zbo niet voor de hand en koos
men voor een agentschap.267 Vanaf 1994 werden de directoraten-generaal van het ministerie
van Justitie, die nogal wat hoofdpijndossiers opleverden, snel verzelfstandigd en ontstond
een bont gezelschap van verzelfstandigde organen als de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(ind, 1994), het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (coa, 1994) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (dji, 1995). Zij werden gevolgd door de oprichting van het Centraal Justitieel Incassobureau (cjib, 1996) en het Korps Landelijke Politiediensten (klpd, 1997). Zo’n
33.000 medewerkers werden in 1994 en 1995 van het departement losgemaakt, zodat in Den
Haag slechts een klein bestuursdepartement van 1200 medewerkers overbleef.268
Het bestuursdepartement reorganiseerde zich vanaf september 1994 volgens de nieuwste mode van het integraal beleid maken, die verkokering moest tegengaan. Om die reden
kreeg ook het ministerie van Justitie een bestuursraad die ‘als een soort raad van bestuur
[zou] moeten fungeren’. De rol van de bestuursraad werd de ambtenaren ondanks organisatieadvies van drie verschillende adviesbureaus niet duidelijk. Zij zagen met lede ogen aan
dat de bestuursraad steeds meer los begon te zweven van het departement en een eigen onbegrijpelijke taal begon te produceren.269
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Lang duurde deze situatie niet. Kort na het aantreden van minister Sorgdrager besloot zij
de reorganisatie grotendeels ongedaan te maken; ze vond dat de verzelfstandigde diensten
wel erg hun eigen gang gingen en had behoefte aan een duidelijke leiding. De beheerseenheid, die op basis van veel cijfermateriaal van de output een ‘planning-en-control cyclus’
moest opstellen, werd door de minister sceptisch bekeken en al snel opgeheven en de bestuursraad werd weer ingeruild voor het oude sg-dg model, waaraan de nieuwe secretarisgeneraal Harry Borghouts leiding zou geven.270
De afscheiding van de uitvoerende diensten deed zich duidelijk voelen. Veel van de expertise over het detentiebeleid zat niet langer in Den Haag, maar was met de Dienst Justitiële Inrichtingen naar Rijswijk verhuisd. Het beleidsproces verliep daardoor lastig en de
bewindslieden van Justitie voelden zich vaak niet goed geïnformeerd, omdat door de scheiding steeds vaker het overzicht op het hele beleidsterrein ontbrak. Justitie vertrouwde hiervoor vaak op het advies van consultants, zoals bij Cap’96 en de adviezen van Frissen. Het
meest duidelijk werd dat bij het vreemdelingenbeleid. Om de nieuwe vreemdelingenwet te
maken schakelde staatssecretaris Job Cohen (PvdA 1998-2001) Andersson Consultancy in.
Alleen door een eigen projectorganisatie op te zetten kon worden gegarandeerd dat er snel
een nieuwe Vreemdelingenwet kon worden gemaakt.271
Het tot dji verzelfstandigde gevangeniswezen en de ind, waarvan verwacht werd dat
ze zich zouden ontpoppen tot een normaal ‘massaproductiebedrijf ’ en een beschikkingenfabriek, gingen zich inderdaad richten op het bedrijfsleven.272 De dji vergeleek zichzelf
met een hotelketen en ging te rade bij de controller van Holiday Inn Crown Plaza in Amsterdam om te leren ‘van de optimale mix van kostprijs en bezettingsgraad’. Gezien de
hoge bezettingsgraad van het gevangeniswezen bleef voor de dji alleen kostenbesparing
als mogelijkheid over om nog doelmatiger te werken.273 Veel invloed kon de dji ook niet
op de bezettingsgraad uitoefenen, daarvoor waren zij afhankelijk van hun ‘toeleveranciers’
van politie en justitie. Door de scheiding van uitvoering en beleid kon het opstellen van
capaciteitsprognoses niet langer een verantwoordelijkheid zijn van dji, dat diende door het
departement te gebeuren.

‘Capaciteitsprognoses zijn net als bloemen. Ze moeten vooral uitkomen’
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (wodc) van het ministerie
kreeg de verantwoording voor het opstellen van de capaciteitsprognoses voor het gevangeniswezen na een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer in 1997. De Rekenkamer had de vele heenzendingen onderzocht en geconcludeerd dat het beleid niet was gebaseerd op ‘feitelijke, actuele en betrouwbare gegevens’. Net als in de jaren zeventig bestond
er onvoldoende overzicht over het aantal zaken en de opgelegde straffen die nog bij de parketten lagen. Doordat veel gegevens ontbraken, moest dji met schattingen en aannames
werken. Met de cijfers die ze had, ging dji in het model niet consequent om; zo werden bij
het berekenen van de ‘latente behoefte’ niet in alle jaren het aantal heengezondenen meegerekend, waardoor de benodigde capaciteit te laag werd geschat. Doordat de capaciteit niet
te berekenen bleek, waren er te weinig cellen beschikbaar en was het aantal lopende vonnis-
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sen weer snel opgelopen tot 18.000 in 1996. Bijna een kwart van de veroordeelden wachtte
drie jaar na het vonnis nog steeds op een plek in de gevangenis.
Wat ook niet hielp, was dat het departement de cijfers anders aan de Kamer presenteerde
dan dat het dji ze aanleverde. Zo ging het ministerie uit van een lagere strafduur dan dji
aanbeval en negeerde hij bovendien de aanwezige voorraad lopende vonnissen. Ook verwachtte de minister dat lopende vonnissen zouden kunnen worden verminderd door meer
alternatieve straffen toe te passen. De dji achtte dit door de zwaarte van de delicten van de
heengezonden gevangenen niet waarschijnlijk. Het aantal cellen dat nodig was, werd zo
door de minister voor de periode 1996-2000 veel lager ingeschat dan door dji.274
Geschrokken door het negatieve oordeel van de Rekenkamer vroeg het wodc aan het
Sociaal Cultureel Planbureau om te helpen een prognosesysteem te ontwerpen. Dit werd
‘Jukebox I’, een model waar de input een scala aan maatschappelijke factoren als werkloosheid, aantal gescheidenen en verslaafden vormde. De capaciteit van politie en rechterlijke macht en de celstrafkans dienden met de historische strafduur als voorspellers van
de benodigde capaciteit. Het model leek op de korte termijn goed te voorspellen, maar de
voorspellende waarde nam voor de lange termijn ‘sterk af ’. De kans op foute voorspellingen bleef vooral groot door wat het wodc neutraal ‘exogene variabelen’ noemde: beleidswijzigingen, politieke besluiten en verkiezingen. ‘Capaciteitsprognoses zijn net als bloemen. Ze moeten vooral uitkomen,’ meende de modelontwerper Frank van Tulder bij de
presentatie van de Jukebox.275 De kans daarop leek niet heel groot: de laatste vijfjaarsvoorspelling met het model had er zo’n elf procent naast gezeten, en als dat voor de Jukeboxprognose van 1999 ook zo zou blijken te zijn, zou men in 2003 twaalfhonderd cellen te veel
óf te weinig kunnen hebben.276
In de praktijk bleek de nieuwe prognosesystematiek na 1998 inderdaad niet vlekkeloos te
werken; deze vertoonde grote fluctuaties tussen de jaren. Eén jaar na de eerste Jukeboxprognose presenteerde minister Benk Korthals (vvd 1998-2002) de Kamer een nieuw overzicht.
Voor het jaar 2000 verwachtte de minister opeens 745 cellen extra nodig te hebben en hoewel de minister zich hiervoor baseerde op wodc-data, blijkt uit het wodc-rapport van dat
jaar dat die verwachtte dat er juist zevenhonderd cellen minder nodig zouden zijn dan het
jaar daarvoor was berekend.277 Daarmee zaten er 1445 cellen verschil tussen de verwachting die de minister in de Kamer uitsprak en de berekende gemiddelde verwachting van het
wodc. Zeker gezien de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de verschillen in de presentatie tussen de cijfers van de dji en hoe deze werden aangeleverd aan de Kamer, was
deze grote afwijking opmerkelijk.
De Kamer leek het verschil niet op te merken. Dat was ook geen wonder, omdat de minister en wodc ondanks de grote verschillen een verheugende conclusie hadden. Bij de
bespreking van zijn begroting in de herfst van 1999 kon Korthals namelijk eindelijk melden dat er in 2000 voor het eerst in een kleine dertig jaar sprake zou zijn van een cellenoverschot, en wel van 1095 cellen. Verbaasd was hij hier niet over; sterker nog, de Kamer had
dit volgens Korthals ook zelf allang kunnen weten: ‘Er is gebouwd op basis van onjuiste
prognoses. Ik ben er vorig jaar augustus, september achter gekomen dat het overschot richting 1.600 liep.’278 Deze 1600 cellen waren gelukkig goed te gebruiken voor jeugddetentie
of tbs’ers, twee sectoren waar onverminderd een cellentekort bleef.279 Korthals gaf toe dat
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er een duidelijke foutmarge in de cijfers zat die van vier tot elf procent kon oplopen, maar
deze boodschap ging verloren in de opluchting van de Kamer dat Nederland na twintig jaar
lang cellen uit de grond te hebben gestampt eindelijk voldoende cellen zou hebben, zodat er
geen veroordeelden meer hoefden te worden heengezonden.280 Deze vreugde werd door de
media gedeeld. Alhoewel de meeste kranten verbaasd waren dat de omslag zo onverwacht
kwam en door niemand echt goed verklaard kon worden, overheerste de opluchting: eindelijk ‘enige rust op het ministerie van incidenten’.281
Nog geen vijf maanden later bleek niets minder waar: de voorspelde leegstand kwam niet
uit. In 2000 bleek er ondanks de prognoses van wodc en de minister opnieuw een cellentekort te zijn en waren er in de eerste vier maanden van 2000 al 213 gevangenen via de ‘achterdeur’ weggezonden.282 Via de achterdeur heenzenden was jargon voor een beleidswijziging in 1997, toen het College van Procureurs-generaal had bedongen dat heenzendingen
vanwege plaatsgebrek aan de voordeur niet meer zouden plaatsvinden, maar dat voortaan
lege cellen zouden worden gecreëerd door gevangenen iets eerder vrij te laten als er een gebrek aan ruimte was.283
Een furieuze Kamer bestookte in april 2000 een in het nauw gebrachte minister Korthals met vragen. ‘Of de minister óf zijn ambtenaren kunnen niet rekenen, maar dit kan dus
niet,’ meende de PvdA. Ook D66 ging ervan uit dat de Kamer na eerdere berichten ‘mocht
veronderstellen dat er een structureel overschot’ was.284 Deze onmacht over de prognoses werd volledig gedeeld door de andere partijen.285 Werkelijke nieuwe maatregelen kon
de minister niet beloven, na dertig jaar was ook wel zo’n beetje alles geprobeerd. Korthals
kwam niet verder dan beloven dat de stofkam voor de zoveelste maal door het gevangeniswezen gehaald zou worden, in de hoop op onderbenutte ‘mottenballencapaciteit’. Wat
de prognoses betrof, bleef het koffiedik kijken en hopen op verbeteringen in het model,
waarvan hij nu concludeerde dat ‘het rekenmodel dat eraan ten grondslag ligt, niet heeft
voldaan’.286 Die mening deelde de Kamer. Desirée Duijkers (PvdA) meende zelfs dat de Kamer ‘door de onbetrouwbaarheid van de gegevens haar controlerende taak niet altijd voldoende kan uitvoeren (…) Het is treurig. Ik krijg de neiging te twijfelen aan wat voor cijfers
dan ook.’287
Die scepsis zal in de jaren daarna niet zijn afgenomen. Jaar op jaar bleven de prognoses van het wodc structureel meer dan duizend cellen te laag, en kon het verschil in capaciteit na vijf jaar veertienhonderd cellen tekort of overschot bedragen. In 2002 moest
een nieuw model ‘Jukebox 2’ hierin verbetering brengen, maar ook in dit model bleven de
voorspellingsfouten ‘groot’.288 Ook de invoering van een geheel nieuw model in 2004, het
Prognosemodel Justitiële Ketens (pmj) kon niet verhinderen dat in de praktijk zelfs prognoses voor het volgende jaar lastig op te stellen waren en na drie jaar zo’n twintig procent
afweken van de realisatie. Doordat rechters vanaf 2002 weer langere straffen begonnen op
te leggen dan de jaren daarvoor, bleven cellen langer bezet en bleek er in 2004 opeens een
behoefte aan bijna duizend cellen meer dan was voorzien.289 Tot een bouwgolf zou dit echter niet leiden, wel tot een verbouwingsgolf. Vanaf dat jaar voerde minister van Justitie Piet
Hein Donner (cda 2002-2006) de mogelijkheid in om twee gedetineerden op één cel op
te sluiten.290
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Tabel 2 Capaciteitsprognoses gevangeniswezen, 1998-2006
Capaciteitsprognose

1998

1999

2000

2001

2002

1998 (wodc)

13100

13500

13900

14300

14800

Jukebox I
1999-2003

11600

11800

12100

12300

12500

12700

11400

11400

11700

11800

11800

12845

12675

12760

12930

11677

11827
11934

Jukebox I
2000-2005
Justitie 2000-2003
WODC 2001-2006
WODC 2002-2006

2003

2004

2005

2006

11800

11700

11845

11792

11692

11632

12150

12338

12508

12669

Overschotprognose
Jukebox I
2000-2003

2540

1980

1675

1655

Justitie 2000-2003

195

15

715

525

110

-10

225

514

638

709

11536

12488

13724

15338

15601

14950

wodc 2001-2006
Werkelijke
Realisatie

11553

11423

11475

Bronnen: Steinmann, Van der Heide en Van Tulder, Prognose van de sanctie-capaciteit 1999-2003, 109; Van der Heide, Moolenaar en
Van Tulder, Prognose van de sanctie-capaciteit 2000-2005, 42; Kamerstuk II 1999-2000, 26 800 VI, nr. 5 p. 5; Kamerstuk II 2000-2001,
24 587, nr. 63 p. 3; Moolenaar,Van Tulder, Huijbregts en Van der Heide, Prognose van de sanctiecapaciteit tot en met 2006, bijlagen 6 en
7; Van Rosmalen, Kalidien en De Heer-de Lange ed., Criminaliteit en rechtshandhaving 2009, tabel 7.3, p. 465.

Het einde van het geloof in de markt
Aan het begin van de jaren negentig leek voor zowel de Kamer als de regering ‘de markt’ de
oplossing voor een zo snel mogelijke bouw van nieuwe gevangenissen om het cellentekort
op te heffen. Dit was niet alleen zichtbaar in de samenstelling van het projectmanagement
van Cap’96, maar vooral in de hoge verwachtingen rond publiek-private samenwerking. Publiek-private Samenwerking (pps) was in het begin van de jaren tachtig ontstaan als nieuwe
financieringsbron voor huisvesting in de Verenigde Staten en kreeg rond 1990 in Nederland veel aandacht van bestuurskundigen en bestuurders. De verwachting was dat pps niet
alleen een oplossing zou kunnen zijn om efficiënte en goedkope huisvesting te realiseren,
maar dat de tucht van de markt eveneens een oplossing zou kunnen zijn voor tal van maatschappelijke problemen, van criminaliteitsbestrijding tot aan het bestrijden van langdurige
werkloosheid onder allochtonen.291
Voor het gevangeniswezen zagen het kabinet-Lubbers iii en -Kok i daarom tal van voordelen: de markt zou snel en goedkoop de broodnodige cellen kunnen leveren, terwijl de lasten dankzij de leaseconstructie het financieringstekort niet lieten toenemen. De Penitentiary
Lease and Construction bv (plc) was in 1993 daarom één van de bedrijven die een contract
voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen en twee tbs-klinieken kreeg.292 plc-directeur
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Burgers werd een graag geziene gast op het ministerie en bij gemeenten om mee te denken
over te privatiseren detentiebeleid, waarin hij een interessant exportartikel zag.293
De Rekenkamer oordeelde in 1998 echter vernietigend over de justitiële nieuwbouw. De
markt bleek helemaal niet goedkoper, maar minstens vierhonderd miljoen gulden duurder.
De rente die de vastgoedontwikkelaars hadden bedongen, lag namelijk veel hoger dan het
tarief waartegen de minister van Financiën zelf obligaties kon uitgeven. Bovendien bleken
alle door projectontwikkelaars ontwikkelde gevangenissen 14% duurder te zijn dan projecten die door de Rijksgebouwendienst waren ontwikkeld. Het prijsverschil liep op tot bijna
een ton per cel. De Rijksgebouwendienst bedong geen lagere prijzen voor gevangenissen,
alhoewel de gevangenissen door stempelbouw gebouwd werden en dus een veel goedkopere ontwerpfase kenden. Efficiënter leek het bouwproces evenmin te zijn; door de inschakeling van projectontwikkelaars ontstond juist een ‘complexe overlegstructuur en een
moeizaam besluitvormingsproces’. Al met al was de ‘toegevoegde waarde’ (als ‘kosten- en
tijdbesparing, en kwaliteitsverbetering’) twijfelachtig. Dat gold zeker voor de Rijksgebouwendienst, die aan de projectontwikkelaars meer mensen en tijd kwijt was dan aan haar
eigen projecten.294
Het kabinet nam de kritiek van de Algemene Rekenkamer vrijwel volledig over. Ook de
Kamer moest in januari 1999 toegeven dat ze wellicht wat al te optimistisch was geweest
over het kunnen van de markt en dat de politiek zelf wel erg grote druk had gelegd op het
snel op gang krijgen van de bouw om het cellentekort tegen te gaan. Met hetzelfde gemak
als waarmee eind jaren tachtig was gekozen voor pps, sprak de Kamer zich nu uit tegen het
nog verder inschakelen van projectontwikkelaars. Die conclusie hadden de ministers van
Financiën Zalm en Pronk van vrom ook getrokken: wat hen betrof was pps van de baan.295
Daarmee waren marktwerking en bedrijfskundige principes nog geen taboe voor alle
activiteiten van het gevangeniswezen. dji bleef nadenken over mogelijkheden tot verdere
verzelfstandiging tot zbo en vroeg in 2001 aan een onderzoekscommissie onder leiding
van de commissaris van de koningin van Overijssel Jan Hendrikx (cda) om advies. De commissie was gecharmeerd van zowel verdere verzelfstandiging als meer gebruik van pps, dat
volgens de berekeningen in de Public Private Comparator van een adviesbureau wel goedkoper
moest uitvallen. Belangrijkste voorwaarde hierbij was wel dat er geen beleidswijzigingen
mochten optreden, want door het steeds veranderende beleid van de afgelopen tien jaar zou
publiek-private samenwerking alleen maar duurder zijn geweest, omdat beleidswijzingen
in het model als kosten werden gezien.296
Minister Korthals was niet onder de indruk van de berekeningen van de comparator van
de commissie-Hendrikx. De gesuggereerde betere prijs-kwaliteitverhouding en kostenreducties in de gevangenissen zouden pas behaald kunnen worden na grote uitbreiding van
het departementale personeel dat zou moeten aanbesteden en toezicht houden.297 Inschakeling van pps in de bouw van nieuwe gevangenissen zoals de commissie-Hendrikx voorstelde, zag de minister met het oog op de recente conclusies van de Algemene Rekenkamer
evenmin zitten. De status van zbo, waar het rapport om begonnen was en waarop dji had
gehoopt, zat er niet in. Na de jongste opschudding over het wegzenden via de achterdeur
had de minister de Kamer al beloofd dat verdere verzelfstandiging van dji tot zbo niet door
zou gaan.298 En hier hield Korthals in de zomer van 2001 aan vast. Alhoewel D66 en vvd ble-
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ven geloven in privatisering, drongen zij in het geval van gevangeniswezen niet aan.299 Met
het steeds belangrijker wordende politieke thema van veiligheid was het voor alle partijen
duidelijk dat het opsluiten van gevangenen een staatstaak was.
Wat bij het denken over opsluiting van eind jaren tachtig definitief veranderd was, was
dat resocialisatie geen rol meer speelde bij het denken over detentie. De Kamer stelde zich
zonder al te grote problemen achter een steeds soberder regime dat uitging van arbeidzaamheid, niet van resocialisatie. Geconfronteerd met steeds meer heenzendingen ging
men in 1994 gemakkelijk akkoord met twee gevangenen op één cel. Van de middenpartijen was alleen D66 nog tegen dit principe. Echter, toen in december 2001 Schiphol werd
overspoeld door bolletjesslikkers, kon minister Korthals dit probleem alleen oplossen
door via een noodwet in allerijl een cellencomplex te laten bouwen van zeecontainers en
deze te laten bewaken door particuliere beveiligers. Als ‘noodmaatregel’ moest D66 nu wel
akkoord gaan met het plaatsen van twee bolletjesslikkers op één cel, al bleef dat ‘flink slikken’.300 Het karakter van straf als belangrijkste onderdeel van detentie was daarmee voor de
middenpartijen onomstreden geworden. Alleen GroenLinks en sp hielden hiertegen bezwaren.
Gratie werd daarom, anders dan in de jaren zeventig, nooit gezien als mogelijkheid om
de lopende vonnissen weg te werken. Hooguit werd er gedacht aan vormen van alternatieve straffen, als thuisdetentie met een enkelband. Politiek was het gevangeniswezen tot een
belangrijk thema uitgegroeid. Dit bleek wel uit de vele zaken waarover de Kamer geïnformeerd wenste te worden. Tussen 1996 en het aftreden van Paars ii schreef de minister van
Justitie 87 brieven over het gevangeniswezen. Dit waren vooral periodieke overzichten van
de voortgang van de bouw van nieuwe gevangenissen, ontsnapte tbs-ers en kwartaaloverzichten van het aantal heenzendingen. De vele informatie weerhield de Kamer er niet van
veel vragen over het gevangeniswezen te stellen, tussen 1988 en 2003 waren dit er zo’n 350,
gemiddeld twee per maand.301
Cellenbouw werd in deze periode de norm, en ondanks de zorgen om het financieringstekort maakte niemand zich echt druk over de kosten. Relatief gemakkelijk en zonder werkelijke discussie werd tussen 1990 en 2002 zo’n 3,3 miljard gulden geïnvesteerd in de bouw
van cellen.302 Tot halverwege de jaren tachtig had Nederland in de laagste regionen gestaan
van landen met het aantal gestraften per 100.000 inwoners; het had alleen Cyprus en IJsland
voor laten gaan. Vanaf 1985 veranderde dat snel en ontpopte Nederland zich tot 2003 als allergrootste gevangenisbouwer ter wereld met een capaciteitstoename van 322%. Hierbij liet het
de vs met 217% ver achter zich, terwijl de buurlanden Duitsland, Frankrijk en België in deze
periode slechts met 107-129% uit hadden gebreid. In 2003 stond Nederland op plaats vier van
de lidstaten van de Europese Unie wat betreft het aantal gevangenen per 100.000 inwoners.303
Trots hoefde men over deze Europese koppositie niet te zijn, maar dat gold gelukkig niet
voor elk Europees lijstje. In het milieubeleid had Nederland bijvoorbeeld eveneens een koppositie. Twijfel over de markt markeerde ook dikwijls dit beleid, maar zou anders dan in het
gevangeniswezen nooit doorzetten, waardoor een ‘groen poldermodel’ van managementconcepten kon ontstaan dat vol trots geëxporteerd werd.
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Milieu: de uitvoering van de erfenis van Winsemius
Terwijl in 1989 in Nederland er niemand meer warm voor liep, was het buitenland vol lof
over het Nationale Milieubeleidsplan. ‘The most ambitious ever produced by a government’, kopten de kranten.304Alhoewel The Independent voorspelde dat de verkiezingen om het
milieu zouden draaien, gingen de verkiezingen na de val van het tweede kabinet-Lubbers eigenlijk vooral weer over de thema’s van 1986.305 En ook in de jaren daarna werd milieuvervuiling nooit meer een groot politiek thema.
De PvdA was in 1989 weer klaar voor het pluche, en leverde na twaalf jaar liberale ministers weer een sociaaldemocratische minister voor milieu: Hans Alders, de oud-fractiesecretaris. De ambtenaren waren afwachtend: ‘Zo’n socialist zou het allemaal wel weer in de wet
willen opschrijven.’ Secretaris-generaal Lemstra vond Alders wantrouwend tegenover zijn
ambtenaren en vond het onnodig dat hij zijn eigen politiek adviseur meenam. De wrijvingen tussen de twee droegen ertoe bij dat Lemstra in 1991 afscheid nam van het ministerie.306
Geheel onterecht was die indruk van de ambtenaren over hun nieuwe bewindsman niet.
In de regeringsverklaring werd het milieubeleid na de ophef van het jaar daarvoor gepromoveerd tot een van de drie ‘hoofdpijlers van het regeringsbeleid’. De milieuproblemen ‘doorschuiven naar volgende generaties is niet langer verantwoord’. Dit was een ‘trendbreuk’,
aldus de nieuwe coalitie, die gevolgen zou hebben voor vele beleidsterreinen en waarbij
‘pijnlijke ingrepen onvermijdelijk’ zouden zijn. Het vertrouwen in doelgroepmanagement,
verinnerlijking en afspraken met het bedrijfsleven leek sterk verminderd. Dit nieuwe beleid
zou door zowel ‘stringente wet- en regelgeving als een nauwgezette handhaving’ worden
afgedwongen. Daarom diende het nmp aangepast te worden en waren er ‘intensiveringen’
nodig, zoals de beloofde terugdringing van co2, vermindering van verzuring, terugdringing van afval en sanering van vervuilde grond. Deze aanpassingen zouden als nmp-plus
zo snel mogelijk naar de Kamer worden gestuurd.307
Ook uit het regeerakkoord bleek dat Alders’ vertrouwen in het bedrijfsleven veel minder
was dan van zijn liberale voorgangers. Als overlegpartner werd het bedrijfsleven pas na de
milieugroepen genoemd en de tijd van herenakkoorden met industriëlen leek voorbij.308 Dit
merkte het bedrijfsleven ook in het doelgroepenoverleg waarin over de nieuwe tekst van het
nmp-plus werd overlegd. De industrie vond dat doelgroepen te veel op de achtergrond waren geraakt en vroeg zich af waar
de eigen verantwoordelijkheid [van het] bedrijfsleven’ gebleven [was], die het nmp toch duidelijk verwoordde
(o.m. door het begrip verinnerlijking). (…) De industrie kan het nmp-plus, in tegenstelling tot het nmp niet
omarmen.’ De industrie miste vooral ‘het convenant als middel tot verinnerlijking.309

Alders bevestigde zijn voorkeur voor wetgeving in de Kamer. Convenanten konden een
‘aanvulling op wetgeving’ zijn, maar ‘nooit als vervanging daarvan dienen’. De vvd was
hierover verbaasd, want waren fosfaten bijvoorbeeld dankzij convenanten met de wasmiddelenindustrie niet vrijwel geheel uitgebannen? Alders hield voet bij stuk; er ging niets boven wetgeving, want waar de dreiging van wetgeving ontbrak waren de resultaten van convenanten ‘teleurstellend’. Hij zou zijn visie verder uitwerken in het nmp-plus, zo beloofde
hij, maar voor hem stond wel vast dat convenanten hooguit ‘soms een hulpmiddel zijn’.310
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Alders’ beleid leek zo een regelrechte breuk met het verleden in te luiden, ware het niet dat
er fors minder financiële armslag was dan hij en zijn ambtenaren hadden verwacht. Dit bleek
‘na een indringend gesprek’ met Lubbers.311 Invoering van heffingen, een andere wens van
Alders, was onbespreekbaar omdat dit lastenverzwaringen waren.312 Alders’ pleidooien voor
meer geld, in zijn ogen noodzakelijk om te tonen dat milieubeleid werkelijk de derde pijler was
van het regeringsbeleid, werkten averechts. Lubbers begon zich te ergeren aan het departement van vrom dat ‘veel meer tijd en inspanning steekt in discussies en nota’s over doelstellingen op lange termijn dan in feitelijke implementatie van concrete aktieprogramma’s’.313 Op
een tegemoetkoming van partijgenoot Kok hoefde Alders evenmin te rekenen. De minister van
Financiën had al snel te kampen met onverwachte tegenvallers en kreeg alle steun van Lubbers
voor bezuinigingen.314 Van steun van collega-ministers uit de inderhaast samengestelde ‘taskforce milieu’ Hanja Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat), Koos Andriessen (Economische Zaken) en landbouwminister Piet Bukman (allen cda) was al helemaal geen sprake.315
Enige maanden na zijn aantreden liet Alders dan ook zijn voorkeur varen om milieubeleid
via regulering te voeren. Hij concludeerde dat hij de ambtenaren er niet voor had, en door de
belofte van de vorige regering dat de milieuproblemen in één generatie zouden worden opgelost, ontbrak ook de tijd om nieuwe regelingen te maken. Alders moest wel op de expertise van het bedrijfsleven vertrouwen en koos voor het convenant. ‘Deze door mij gekozen
lijn werd breed gesteund.’316 De industrie was daarover verheugd, al bleven ze het nmp-plus
‘op onderdelen een “geloofsbelijdenis”’ vinden. Het leek hen niet zinvol ‘daar een andere geloofsbelijdenis naast te stellen. Liever gaat men over tot de orde van de dag.’317
Die orde bestond vooral uit het sluiten van convenanten. Een andere oplossing zagen ook
de ambtenaren van dgm niet, het nmp was ‘zo ambitieus geworden’ dat het onmogelijk
was om voorschriften te maken, laat staan te handhaven. Voor de Doelgroep Industrie waren
bijvoorbeeld slechts vijf ambtenaren aangesteld. Regelgeving ontwerpen of controleren was
met zo’n kleine bezetting uitgesloten. De ambtenaren kozen daarom voor het onderhandelen
met de industrie. Als belangrijkste gereedschap hierbij diende naar eigen zeggen ‘het timmermansoog waarmee ze de grote lijn uitzetten’. Voor details ontbraken de tijd en mankracht.318
Zo koos Alders alsnog voor de voortzetting van het doelgroepmanagement van Winsemius en Nijpels dat convenanten had opgeleverd die onverwacht snel resultaat hadden geboekt. Zo schuimde het oppervlaktewater van Nederland niet meer doordat fosfaten uit
wasmiddelen waren geweerd, was statiegeld op pet-flessen ingevoerd en gebruikten de
bier- en frisdrankbrouwers niet langer cadmium in hun kratten, terwijl cfk’s dankzij een
convenant niet langer in spuitbussen werden toegepast.319
De bekering van Alders voltrok zich vlot: deed hij in februari 1990 de convenanten nog in
de ban, twee maanden later kreeg hij van vvd-kamerlid Jan te Veldhuis al de bijnaam ‘Hans
Convenant’.320 Dat viel ook de buitenwacht op. In april 1990 werd Alders door nrc Handelsblad gekarakteriseerd als een ‘aardig en enthousiast’ minister die ‘zijn zaakjes goed kent’ en
die met het bedrijfsleven ‘het ene milieuconvenant na het andere weet te sluiten’. Maar hij
gold ook als de minister die het spel om het geld had verloren.321
Toen het nmp-plus na vertraging in september 1990 behandeld kon worden, stond er
een andere Alders in de Kamer. Hij begon zijn betoog met te stellen dat het nmp-plus zeker
geen trendbreuk was ten opzichte van het nmp en dat hij Nijpels’ beleid altijd zeer gewaar-
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Peter van Straaten, ‘Hallo hier ben ik!’. Cartoon van Hans Alders die door de bezuinigingen van Lubbers iii maar
moeilijk invulling kan geven aan het milieubeleid als derde pijler van het regeringsbeleid, 27 januari 1990.

deerd had. Er waren ondanks de vertragingen al duidelijke resultaten geboekt die het gevolg
waren van de in de regeringsverklaring beloofde intensiveringen, namelijk ‘convenanten’.322
Tot maart 1993 zou Alders al vijftien convenanten afsluiten, vier meer dan zijn twee liberale voorgangers gezamenlijk tijdens hun periode hadden opgesteld.323 In dit streven werd hij
gesteund door minister van Economische Zaken Koos Andriessen (cda), die zich vol verve
opwierp als verdediger van convenanten en de Kamer voorhield: ‘Zeg niet steeds: toch maar
liever regelgeving dan convenanten.’ Dat de PvdA-fractie convenanten ‘soft’ vond, viel hem
tegen:
Bij burgers en bedrijven is er een milieubesef en laten wij dat niet verspelen met allerlei andere mooie regels. Ik heb
het zelf in het bedrijfsleven meegemaakt; je doet iets aan het milieu, maar bent er nog niet half klaar mee of er
staat al weer een andere eis en snel daarna komen er nog enkele. Dat werkt ook ontmoedigend. Ik vind dat wij even
de tijd moeten nemen om dat mitrailleurvuur van maatregelen wat te laten uitwerken en dat wij niet voortdurend
aan de gang moeten blijven met nog wat en nog wat meer te verzinnen, want u hebt nu eenmaal een geweldige
inventiviteit. Laten wij het nmp en het nmp-plus nu maar eens gaan uitvoeren.324

Het nmp-plus werd met grote instemming aangenomen, maar tot groot enthousiasme
leidde dit niet. De aanvankelijke ondertitel ‘De daad bij het woord’ had de finale versie dan
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ook niet gehaald. Natuurorganisaties, met de Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie voorop, waren teleurgesteld. De werkgevers stonden weliswaar niet te jubelen,
maar waren opgelucht dat Alders zich ‘pragmatischer dan zijn eigen achterban misschien
wel zou willen’ had opgesteld. Wellicht was het waar, zoals Alders de Kamer en de bevolking voorhield, dat met het nmp-plus Nederland het meest vergaande milieubeleid ter wereld had. Maar door het woud van ‘actiepunten, strategische modellen, beleidsprognoses
en alle dikwijls gigantische bedragen is het toch nauwelijks zo dat een gewone burger daarvan warm of koud kan worden’, meende nrc Handelsblad niet ten onrechte.325
Toen Alders drie jaar later in 1993 het Tweede Nationale Milieubeleidsplan presenteerde,
bleek dit vooral een voortzetting van de lijn die was ingezet onder Winsemius. Als hoofddoelstelling zag ook nmp-2 in navolging van nmp-1 (Plus), ‘het in stand houden van het
draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ontwikkeling’. Eén van de
kernpunten van het plan was de versterking van de uitvoering. Het nieuwe plan zette hiervoor nog sterker in op ‘de verschuiving van regulering van bovenaf naar zelfregulering’. Het
door Winsemius in 1984 bedachte ‘open planningsproces’ van het doelgroepenoverleg was
hierbij het uitgangspunt.326 Zelfs de benoeming van de milieuthema’s was sinds Winsemius
niet veranderd, al was het aantal Ver-thema’s sinds nmp-1 met drie uitgebreid: Verandering
(van klimaat), Verdroging en Verspilling.327 De toonzetting van nmp-2 was veel optimistischer, niet in de laatste plaats omdat ditmaal de rivm-verkenning veel rooskleuriger resultaten had opgeleverd.
De toon van doemdenken van Zorgen voor morgen leek opeens wel heel ver weg nu het rivm
in 1993 concludeerde: ‘Voor alle milieuthema’s heeft het beleid aantoonbaar effect gehad. Bij
volledige uitvoering en naleving van de voorgenomen – veelal kwetsbare – maatregelen zullen de emissies van de meeste milieubelastende stoffen verder dalen.’ Thema’s die in de jaren
tachtig fors in de belangstelling stonden, zoals Verzuring en Vermesting, waren inmiddels
fors teruggedrongen. Vanwege het vertrouwen dat het beleid zijn vruchten afwierp, werd besloten geen normen aan te scherpen. Vooral voor co2-uitstoot, die niet was afgenomen, zou
dit kostbaar zijn geworden en zouden de kosten voor milieubeleid verdubbelen tot twintig
miljard gulden, ofwel drie procent van het bnp.328 Vanwege het gegroeide vertrouwen in en de
positieve resultaten en de lage kosten van zelfregulering zette vrom hier verdubbeld op in.
Alders bracht dit principe zelf ook in praktijk door met verschillende voormannen van
de doelgroepen, van Alexander Rinnooy Kan (vno-ncw), Johan Stekelenburg (fnv) en
anwb-voorzitter Paul Nouwen tot aan president-directeur van Akzo Aarnout Loudon, te
brainstormen.329 Met name het bedrijfsleven was tevreden ‘dat Alders bekeerd is tot overleg.
We waren bevreesd dat hij meteen weer harder zou gaan lopen,’ aldus werkgeversvoorzitter
Rinnooy Kan. Tien jaar na het aantreden van Winsemius was diens filosofie dus allerminst
vergeten, en speelde verinnerlijking nog steeds een hoofdrol in het milieubeleid. Wellicht
werd dit nog wel het best zichtbaar in het nieuwe motto waarmee de overheid vanaf 1990 het
milieubesef van de burgers probeerde te versterken: ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’330

Milieu: de uitvoering van de erfenis van Winsemius

281

Het groene poldermodel als exportproduct
Door een gebrek aan financiering en ambtenaren moest het milieubeleid ook wel steeds
vaker vanuit de burgers komen. De Tussenbalans en de Grote Efficiency Operatie leidden
ook bij vrom tot bezuinigingen en reorganisaties. Onder leiding van de nieuwe secretarisgeneraal R. van den Dunnen richtte het ministerie zich via verzelfstandiging, de scheiding
tussen beleid en uitvoering, alleen nog op de kerntaken. Het managementdiscours was in
de nieuwe visie duidelijk te herkennen: ‘Het doel is de levering van die “produkten” en diensten die voorzien in de behoefte van de burgers en particuliere organisaties: de juiste oplossingen voor zo min mogelijk kosten.’ Aanvankelijk leek de operatie weinig effect te hebben
op de organisatie van vrom. Maar nadat coördinatie van het bouwbeleid niet meer als kerntaak werd gezien, werd het Kadaster verzelfstandigd, de stadsvernieuwing afgebouwd en
via de ‘bruteringsoperatie’ van 1995 werden de woningcorporaties verzelfstandigd en gedecentraliseerd. Zo bouwde het ministerie een groot gedeelte van zijn werk af. Na een analyse
van de kerntaken met behulp van de beleidslevenscyclus van Winsemius was de verwachting dat vanaf 1997 het ministerie snel zou krimpen doordat het grotendeels in de fase van
beheer terecht zou komen. Dit gold met name voor het milieubeleid, dat door decentralisatie, deregulering en het vertrouwen in zelfregulering met fors minder departementale ambtenaren toe zou kunnen.331
Dit vertrouwen in zelfregulering sprak ook uit nmp-2, en één van de belangrijkste middelen hiervoor was het convenant. Ten opzichte van de periode 1982-1993 verdubbelde na
de presentatie van nmp-2 het aantal convenanten binnen vijf jaar. Onder Alders’ opvolger
Margreeth de Boer (PvdA 1994-1998) groeide deze vorm van zelfregulering uit tot één van
de paradepaardjes van het paarse kabinetsbeleid.332 De milieuambtenaren die aan de wieg
hadden gestaan van de convenanten, voelden zich trots ‘de “groene” tak van het poldermodel’.333 Net als het gewone poldermodel werd dit met graagte geëxporteerd. Nederland had
zichzelf in nmp-2 de opdracht opgelegd om een ‘stimulerende’ milieudiplomaat te zijn.334
De internationale dimensie van milieubeleid werd ook steeds belangrijker; verzuring werd
als belangrijkste thema steeds meer verdrongen door de mondiale klimaatverandering. Op
grote internationale topconferenties als die van Noordwijk, Rio de Janeiro (1992) en uiteindelijk door de ondertekening van het Kyotoprotocol (1997) maakten landen afspraken om
hun uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen.
Europa was voor Nederland het belangrijkste lobbygebied sinds milieubeleid door de
Europese Akte van 1986 officieel tot een beleidsterrein van de Europese Gemeenschap was
geworden. Door de modernisering van het milieubeleid in de jaren tachtig was Nederland
weer tot de voorlopers van Europa gaan behoren. De lobbystrategie van Nederland bestond
eruit om de nieuwste managementconcepten en deregulering in de vijfde Europese Milieuagenda (1993) te verwerken.335
De vijfde Europese Milieuagenda betekende een keerpunt in het Europees milieubeleid.
Niet langer werd beleid van bovenaf verordonneerd, maar ging het uit van deregulering, integratie en het kweken van eigen verantwoordelijkheid voor het milieu. Hiermee volgde het
Europese milieubeleid dezelfde koerswijziging die Nederland in de jaren tachtig al had uitgevoerd. En voor dit nieuwe beleid kwamen de Nederlandse milieu-instrumenten dan ook
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als geroepen.336 De Europese Commissie nam al snel het doelgroepmanagement en de thematische aanpak over.337 Ook het convenant viel in goede aarde. Na een Nederlands voorstel
werd het instrument in 1996 door de Commissie aan de lidstaten aanbevolen om de eisen
van het Europees milieubeleid te halen.338
Nederland, al snel gesteund door Duitsland, beijverde zich verder voor de implementatie
van milieumanagement in het bedrijfsleven.339 Deze nieuwe vorm van verinnerlijking zou
een belangrijke plaats krijgen in het derde Nationale Milieubeleidsplan. Tijdens Paars i had
de voormalig managementconsultant en minister van Economische Zaken Wijers veel affiniteit met milieu. Hij kon het goed vinden met de zakelijke milieuminister De Boer. Gezamenlijk presenteerden zij het speerpunt ‘econologie’, een term die gelukkig nooit aansloeg
en waarin managementconcepten weer ruim aandacht kregen. Uitgangspunt van het milieubeleid werd ‘ontkoppeling’, de gedachte dat economische groei niet ten koste hoefde te
gaan van milieu. Anders dan ten tijde van de Club van Rome was er niet langer sprake van
een koppeling tussen economische groei en een toename in milieuvervuiling. Het vertrouwen was groot dat beide zaken ontkoppeld konden worden, zodat economische groei kon
samengaan met verlaging van de milieuvervuiling. Minister De Boer zei bij haar aantreden
dat ze daarom streefde naar een zo klein mogelijk ministerie, omdat milieubeleid geïntegreerd moest worden in al het andere overheidsbeleid, waardoor het dg hopelijk overbodig zou worden. Wijers achtte het eveneens niet ondenkbaar dat het directoraat-generaal
Milieubeheer op termijn kon worden opgeheven.340 Deze instelling, die aansloot bij de
ambtelijke kerntakenopvatting, viel bij de milieubeweging, waar haar liberale voorgangers
inmiddels voorzitter van Natuurmonumenten (Winsemius) en het Wereld Natuur Fonds
(Nijpels) waren, slecht. Dat zou tijdens het ministerschap van De Boer niet meer goed komen. Zij hield bewust afstand van de milieubeweging die invloed wilde uitoefenen op de
agenda van de ministerraad.341 Daarmee gaf ook De Boer invulling aan het paarse primaat
van de politiek.
Gemeenschappelijk werkten de ministers de principes van ‘econologie’ uit in de nota
Milieu en Economie uit 1997. Eén van de ‘boegbeelden’ om deze ontkoppeling te bewerkstelligen was milieumanagement of ‘duurzaam ondernemen’. Via managementsystemen
moesten bedrijven inzicht krijgen in de kosten van hun milieuvervuiling, zodat die bij nieuwe investeringen konden worden meegewogen. Nederlandse bedrijven als Philips en de
chemische industrie liepen hiermee internationaal voorop.342 Ook hiervoor werd door Nederland weer actief Europees gelobbyd. Zo werd het eu Environmental Management and
Audit Scheme (emas) verplicht voor alle lidstaten en werden steeds meer bedrijven via het
ISO-14001, het kwaliteitssysteem voor milieumanagement, gecertificeerd.343
Zo belandde Nederland door de aanvaarding van het eerste nmp weer in de progressieve
voorhoede van Europa en werd het met het nmp-2 een netto-exporteur van milieubeleidsconcepten, allen met management als de leidraad voor goed beleid.344
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‘Ik dank het kabinet voor het nmp-3, maar het is wel wat dik’
Het derde Nationale Milieubeleidsplan dat op de valreep van het eerste kabinet-Kok in 1998
werd gepresenteerd, was in alles een voortzetting van de ingeslagen weg. Milieuwetenschappers waren het erover eens dat het gedachtegoed van Winsemius nog steeds duidelijk
zichtbaar was.345 Dit blijkt al meteen uit het overzicht van de thema’s, die nog steeds bestonden uit de ‘Ver’s’. Het aantal was met de introductie van ‘Verontreiniging van de bodem’ inmiddels gegroeid tot negen.346 Continuïteit was de belangrijkste boodschap van nmp-3. De
nieuwe term ‘ontkoppeling’ werd in nmp-3 nadrukkelijk in een historisch kader geplaatst:
‘In feite is het doel van het Nederlandse milieubeleid altijd al gericht geweest op het sterk reduceren van de milieudruk bij een zekere economische groei.’347 Ook het onder Winsemius
bedachte doelgroepenbeleid werd onverminderd voortgezet.
Het enige aspect van Winsemius’ erfenis dat vergeten leek, was het idee dat de beleidsplannen een kort actieprogramma zouden zijn. Dit was bij het tweede imp al niet gelukt,
maar dit streven leek bij nmp-3 helemaal losgelaten. Het plan telde 443 pagina’s. Dit was
ook de kritiek van de Kamer. Ferd Crone (PvdA) opende het algemeen overleg over nmp-3
met de opmerking: ‘Mevrouw de voorzitter! Ik dank het kabinet voor het nmp-3, maar het
is wel wat dik.’ De vvd vond het plan zelfs ‘onleesbaar doordat het een rijstebrijberg van
meer dan vierhonderd bladzijden met analyses, beleidsaanbevelingen en historische overzichten is. Het is milieuonvriendelijk doordat het zo dik is dat het absoluut in strijd is met
het Nederlandse verpakkingsbeleid.’348
Net als in nmp-2 was de toon van het plan echter optimistisch; in de looptijd van nmp2 was er voor veel stoffen een ‘absolute ontkoppeling’ bereikt. De uitstoot van co2, so2 en
nox waren ten opzichte van de groei van het bnp gedaald, en dit zou na 2000 waarschijnlijk ook gelden voor stoffen als lood, lachgas, benzeen of methaan. Convenanten werden in
nmp-3 als een van de grootste successen van het milieubeleid gezien. De bodemsanering
en de terugdringing van geluidshinder gingen wel minder voortvarend dan gedacht en de
doelstellingen om een mondiale klimaatverandering tegen te gaan, waren in het geheel niet
gehaald. Desalniettemin concludeerde nmp-3 dat de tijd van saneren van milieuvervuiling
voorbij was, en dat de tijd van milieubeheer was aangebroken.349
Doordat nmp-3 pas aan het eind van de kabinetsperiode werd gepresenteerd, was er
voor de Kamer eigenlijk weinig bij te sturen en moesten aanpassingen wachten tot na de
verkiezingen, die precies één maand later gehouden werden. De behandeling in het parlement leek daarom nog het meest op een verkiezingsdebat waarbij alle partijen nog eens hun
groene voornemens uit het programma naar voren haalden.
Het vierde Nationale Milieubeleidsplan kwam tot stand onder minister Jan Pronk, die
tijdens het tweede paarse kabinet volgens de Bolkesteindoctrine van post had moeten wisselen en daarom minister van vrom was geworden. Zijn hand lijkt duidelijk zichtbaar in
nmp-4. Niet alleen kreeg het plan een titel (‘Een wereld en een wil’) die sterk leek op zijn
belangrijke ontwikkelingssamenwerkingnota’s ‘Een wereld van verschil’ (1990) en ‘Wereld
in geschil’ (1993); ook de inhoud van nmp-4 leek op deze nota’s. Allereerst was de horizon
voor het nmp niet langer vijf jaar, maar nu werd er minstens dertig jaar vooruitgekeken.
Hierdoor had nmp-4 veel minder de opzet van een concreet actieplan, maar was het een
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lange termijnblik die vooral op het buitenland was gericht. Daar was de minister nog steeds
vaak te vinden, te vaak naar de smaak van de Nederlandse milieubeweging.350
Volgens Pronk was er echter
een nieuwe kijk nodig: breder en verder vooruit. Breder, om over de grenzen van een land heen te kunnen kijken
en om te zien dat overvloed en schaarste ongelijk zijn verdeeld en dat het ecologisch evenwicht grensoverschrijdend
verstoord wordt. Verder vooruit, omdat het bereiken van een duurzaam evenwicht op de lange termijn – zeg zestig
jaar – nu al om keuzen vraagt.351

Onder Pronk ging het erom de ‘systeemfouten’ in ‘de huidige maatschappelijke ordening’
op te heffen, een boodschap die erg lijkt op de boodschap die hij als minister van Ontwikkelingssamenwerking in de jaren zeventig had.352 Al tijdens het eerste paarse kabinet had
Pronk duidelijk gemaakt dat hij de botsing tussen economie en milieu ‘misschien wel het
echte conflict van deze tijd’ vond en dat door de keuze voor ‘werk, werk, en nog eens werk’
milieubeheer tijdens Paars i het onderspit had gedolven.353
In nmp-4 werden daarom zeven grote milieuproblemen geïntroduceerd die moesten
worden aangepakt vóór 2030, omdat anders ‘voor grote groepen mensen de bestaanszekerheid op het spel staat’. Dit was een duidelijke breuk met de voorgaande drie nmp’s. De Verthema’s zijn slechts gedeeltelijk te herkennen. Zo is één van de zeven grote milieuproblemen, het ‘verlies aan biodiversiteit’, een gevolg van verdroging, verzuring en vermesting.354
Doelgroepen hadden ook niet langer een prominente plaats; in plaats daarvan sloeg de balans onder Pronk weer om richting regulering. In nmp-4 werd weer openlijk getwijfeld aan
het nut van convenanten, die ‘free-riders’ in de hand leken te werken. Alleen wanneer bijvoorbeeld actie met sancties kon worden afgedwongen, leken convenanten succesvol.355
Pronk voelde zich dan ook ‘niet koosjer in een klimaat waar marktwerking, privatisering,
flexibilisering en deregulering de norm zijn’.356
De twijfel over convenanten was een ommezwaai van Pronk. Aan het begin van zijn ministerschap had hij zich nog een groot voorstander genoemd. Forum, het huisblad van vnoncw, vroeg zich zelfs verwonderd af of het linkse geweten van de PvdA ook al was ‘opgeslorpt door het poldermodel’. Pronk stelde dat hij een voorstander was van afspraken met
de industrie en dat zijn werk in lijn was met het werk van Alders en De Boer.357 Dit veranderde echter in 2001, toen Pronk hard in botsing kwam met de verpakkingsindustrie over
statiegeld op wegwerpflesjes en de industrie bij de besprekingen over een convenant wegliep.358 Pronk was hier ernstig teleurgesteld over, en betwijfelde vanaf dat moment de effectiviteit van convenanten.359
Wederom vond de bespreking van het nmp plaats met de Tweede Kamerverkiezingen in
zicht, in november 2001. Politiek routinier Pronk had ervoor gezorgd dat zijn beleidsplan
één jaar eerder klaar was, omdat hij bang was dat er anders vlak voor de verkiezingen geen
afspraken te maken waren over het benodigde geld voor nmp-4.360 De PvdA prees met de
andere grote fracties de vele verdiensten van het milieubeleid van de afgelopen twintig jaar.
Dat was ook de teneur van nmp-4, meende de PvdA, die het daarom onterecht vond dat critici de auteur zagen als ‘Somberman’. De vvd was het hier niet mee eens; die zag wel degelijk een somberende minister, terwijl eerdere doemscenario’s zoals die van de Club van
Rome in dertig jaar niet waren uitgekomen. De liberalen meenden daarom dat er wel wat
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meer vertrouwen in de creativiteit van de mensheid mocht worden gesteld en hadden eigenlijk überhaupt geen behoefte aan deze lange termijnbespiegelingen. Temeer omdat de liberalen vaststelden dat, ondanks Pronks vervroegde oplevering, er nauwelijks financiële dekking voor het nmp-4 gegarandeerd was. De liberalen hadden daarom veel liever gezien dat
de uitvoering van nmp-3 was doorgezet. Niet verrassend meende de vvd dat juist convenanten hiervoor een goed middel waren. Daarin werden ze gesteund door cda en de PvdA,
waarbij de laatste partij Pronk waarschuwde dat het ‘groene poldermodel’ met zijn convenanten niet moest worden afgeschreven: ‘Stel een goed convenant als maat!’ D66 was de
enige grote fractie die de huiver van de minister deelde.361
Minister Pronk antwoordde dat voor convenanten gold: ‘Als ze niet werken, moet je iets
anders doen.’ Pronk hechtte al in de jaren zeventig sterk aan het primaat van de politiek en
dat was als minister van vrom niet anders: ‘Ook wanneer het om milieu ging, heb ik wel vaker in de Kamer gezegd dat de Kamer het toch niet prachtig kan vinden zolang er maar overeenstemming is tussen de minister en de rest van de polder! Dat is toch niet het criterium op
basis waarvan beleid mag worden geijkt?’ In veel situaties kwam er in de polder zelfs helemaal geen overeenstemming, maar bleven ze in kringetjes praten, zo hield Pronk de Kamer
voor. Dan ging het erom dat de overheid een beslissing nam: ‘Die zal gedragen worden door
de samenleving, omdat het parlement heeft gesproken.’362
Daar dachten de maatschappelijke organisaties heel anders over. Was er bij eerdere
nmp’s nog wel instemming te horen, over nmp-4 leek niemand tevreden te zijn. Juist omdat het overleg met Pronk al snel was afgekapt. Van milieubeweging tot vno-ncw en lto
Nederland, allen waren ze afwijzend en de werkgevers vonden de minister veel te somber.
lto noemde het plan van Pronk een ‘donderpreek’. ‘Kenmerkend voor dergelijke preken is
helaas dat bijna niemand zich er iets van aantrekt.’363
De liberalen zouden snel hun gelijk halen: de dekking ontbrak. nmp-4 was het laatste
nationale milieubeleidsplan dat het licht zag. Veel invloed kreeg het nooit, omdat in november 2002 het kabinet-Balkenende i in de nota Vaste waarden, nieuwe vormen vaststelde dat er
door de economische recessie minder geld beschikbaar zou zijn voor milieu. Daarom koos
de regering ervoor om in de komende tijd niet de aandacht te richten op de lange termijnambities van nmp-4, al bleven die officieel gehandhaafd, maar juist op de uitvoering van
het nmp-3 beleid, dat nog niet bereikt was.364
Deze versobering werd verder politiek gesymboliseerd doordat niet langer een minister maar een staatssecretaris, Pieter van Geel (cda 2002-2007), verantwoordelijk was voor
milieu. Van Geel hield nadrukkelijk vast aan de ‘ontkoppeling’ tussen economische groei
en milieuvervuiling uit nmp-3, maar richtte zich weer op concrete aanpak van vervuiling.
Zo koos hij weer voor de ‘vaste waarden’ van het milieubeleid zoals die onder Winsemius
waren ontworpen. Deze bekering werd door de media gepresenteerd als misschien wel
het meest opvallende voorbeeld van ‘ontpaarsing’. Wie echter de lange termijn van het milieubeleid bekijkt, ziet dat het milieubeleid eigenlijk twintig jaar lang een bestendiging van
de erfenis van Winsemius was, die ook door de kabinetten-Balkenende werd voortgezet.
Zo bekeken was Pronks periode vooral een intermezzo zonder al te grote gevolgen. ‘Ontpaarsing? Zeg maar ontpronking,’ stelde Van Geel terecht vast vlak voor zijn aantreden als
staatssecretaris.365
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Buitenlandse ontwikkelingen, npm en de Derde Weg
New Public Management werd in de jaren negentig wereldwijd met groot enthousiasme
omarmd.366 Dit werd onder meer zichtbaar door de snelle verspreiding van agentschappen die vanaf de jaren negentig, mede dankzij het aanprijzen van de Wereldbank, van Jamaica tot Letland en van Japan tot Tanzania opdoken.367 Opvallend was dat daarbij, net als
in Nederland, steeds vaker consultants werden ingeschakeld om te hervormen.368 Dit alles
moest leiden tot een kleine overheid. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zag vicepresident
Al Gore (1993-2001) het als zijn belangrijkste taak om de Amerikaanse overheid te verkleinen en te dereguleren. Reinventing government was hierbij zijn ‘bijbel’. Nederland werd in het
Gore-rapport als één van de voorlopers in dit proces aangeprezen.369 In de gepopulariseerde
versie van het rapport, compleet met strips van Dilbert, ging Al Gore nog een stap verder in
het idee van overheid als bedrijf: ‘Our models, teachers and partners in this historic undertaking [the reinvention of government] are America’s best-run companies.’370
De waardering voor npm, markt en deregulering werd ook overgenomen door een nieuwe generatie sociaaldemocratische politici die in Europa prominent werd. Meest in het oog
springend waren de Britse premier Tony Blair (1997-2007) en de Duitse bondskanselier
Gerhard Schröder (1998-2005). In navolging van wat de PvdA in de jaren tachtig gedaan
had, werd de koers van hun partijen belangrijk veranderd. Schröder was het met het economisch beleid van de spd niet eens en wilde een ondernemingsvriendelijke koers gaan varen. Onder het motto ‘Die Neue Mitte’ won hij de verkiezingen en vormde hij samen met de
Groenen een sociaal-liberale regering.371 Schröder zette de npm-hervormingen van Helmut
Kohl (1982-1998) voort door het principe van de ‘Aktivierende Staat’ te introduceren. Het
hebben van werk was hierbij het uitgangspunt. Uitkeringsgerechtigden moesten aan meer
plichten voldoen, maar de uitvoering zou door de overheid zo klantvriendelijk en efficiënt
mogelijk worden gedaan. Het grote vertrouwen van Schröder in het bedrijfsleven bleek wel
uit het voorzitterschap van Peter Hartz, de hr-directeur van Volkswagen, van de commissie
Moderne Dienstleistungen an die Arbeitsmarkt, die belangrijke aanbevelingen deed voor de hervorming van de arbeidsmarkt.372
In Groot-Brittannië hervormde Tony Blair de Labour-partij tot New Labour. Uitgangspunt
was een afscheid van nationalisatie en keynesianisme. Het meest duidelijk werd deze nieuwe
koers in 1997 verwoord door Gordon Brown, die onder Blair minister van Financiën zou worden: ‘The job of government is not to tell people how to run their businesses but to do what it
can to create the conditions in which business can thrive and opportunities for all can flourish.’373 Net gekozen maakte Blair duidelijk dat de nieuwe koers van Labour serieus was en
dat hij het beleid van de conservatieven niet zou terugdraaien: ‘Big government is dead. The
days of tax and spend are gone. Much of the deregulation and privatisation that took place
in the 1980’s, was necessary.’374 Belangrijkste punt van de New Labour-regering was, naast
constitutionele hervormingen als ‘devolution’ waarmee Wales, Schotland en Noord-Ierland
meer zelfbestuur kregen, de voortzetting van de hervorming van de welvaartsstaat. Hierbij
werd het verwerven van werk het leidende principe. Dit paste bij de trend waarin aanspraken op sociale zekerheid meer verplichtingen inhielden, zoals herkeuringen, die ook zichtbaar werden in andere sterk ontwikkelde welvaartsstaten als Scandinavië en Nederland.375
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Tegenvallende prestaties van de publieke sector, in de vorm van groeiende wachtlijsten
in de zorg en tegenvallende prestaties van scholen, werden het speerpunt van de tweede
Blair-regering. Hierbij werd veel verwacht van ‘delivery’, een managementmodel waarmee
de prestaties van de overheid konden worden onderzocht. De bedenker van het concept Michael Barber vatte het als volgt samen: ‘Essentially it’s about creating different forms of a
quasi-market in public services, exploiting the power of choice, competition, transparency
and incentives,’ die bijvoorbeeld het onderwijs zou verbeteren.376 De strategy unit en de delivery unit die dit beleid ontwierpen, waren onderdeel van Downing street 10. De gerichtheid
op management leidde tot kritiek dat New Labour in feite niet meer was dan managerialism.
Deze kritiek op de nieuwe politieke leiders was in Europa breder te beluisteren.377 De kritiek
op managerialism leidde er ook toe dat npm rond de millenniumwisseling onder vuur kwam
te liggen, niet in de laatste plaats in de Angelsaksische landen die zich hiertoe het eerst en
meest vergaand hadden bekeerd. Na 2000 werd npm hierdoor niet langer gezien als de oplossing voor de overheidsorganisatie die het de twintig jaar daarvoor was geweest, maar
kwamen er nieuwe beheerconcepten op die ambtelijke waarden, vertrouwen en transparantie meer vooropstelden en die de bevolking niet langer als klant benaderden, maar veel meer
als stakeholder of zelfs weer als burger. Deze golf ging vrijwel overal samen met een herstel
van politieke controle over de overheidsorganisatie en de overheidsmanager.378
Gedeeltelijk was de kritiek op managerialism te danken aan de bekering tot de Derde Weg,
een nieuwe vorm van sociaaldemocratie waarin de markt werd geaccepteerd.379 Het was
voor de nieuwe sociaaldemocratische premiers een inspiratiebron. Bill Clinton, Tony Blair
en Gerhard Schröder prezen Kok en zijn paarse regering om de modernisering van de welvaartsstaat. Kok nam die complimenten wat schoorvoetend in ontvangst. In Washington
gaf Kok in 1999 toe dat ‘we put it into practice without having the label on it, the Third Way
(…) anyhow, it is symbolic for renewal’.380 Alleen binnenskamers wilde hij toegeven ‘that he
liked the third way approach “very much”’.381
Een jaar later kwamen de Derde Weg-leiders in Berlijn samen, waarin ze hun ‘neue Methoden modernen Regierens’ zagen als een ‘internationale Wertegemeinschaft’ die uitging
van de gedachte dat volledige werkgelegenheid alleen te bereiken was door ruim baan voor
de markt, die voor economische groei moest zorgen, terwijl de staat de belemmeringen in
de sociale zekerheid weghaalde.382 Ondernemerschap was hierbij een belangrijk uitgangspunt volgens Derde Wegdenker Anthony Giddens. Dat zou ervoor zorgen dat ‘the tendency
of financial markets toward crisis’ werd ondervangen. Daarom was het belangrijk dat ‘the
left has to get comfortable with markets, with the role of business in the creation of wealth,
and the fact that private capital is essential for social investment’.383
Peter Mandelson, die een grote rol speelde in de ontwikkeling van New Labour, wees erop
dat dit in Nederland al gebeurde via Melkerts ‘flex-security’, die ook het voorbeeld was geweest voor de Britse arbeidshervormingen waarmee 1,7 miljoen banen waren gecreëerd.
Deze ingrepen in de sociale zekerheid werden door Derde Weg-denkers gepresenteerd als
sociaal omdat ze een ‘return to higher rates of growth as the necessary condition for progressive modernisation of European welfare states’ zagen.384
Ook in landen zonder leidende sociaaldemocraten zijn dezelfde trends (deregulering,
npm, marktwerking, activerende welvaartsstaat) zichtbaar. België kreeg bijvoorbeeld on-
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der leiding van de liberale premier Guy Verhofstadt (1999-2003) zijn eigen paarse regering
van liberalen, socialisten en groenen met een neoliberaal programma waarin ‘politiek werd
gezien als business zoals alle andere, met dezelfde besturingsprincipes en ordeningslogica’.385 New Public Management werd geïntroduceerd om de verzuilde ambtenarij en de politisering van de ambtenarij tegen te gaan. Dit sloot aan bij een trend die in de jaren tachtig
bijvoorbeeld bij de politie al was ingezet om meer verantwoording te krijgen.386 Een belangrijk onderdeel van het paarse beleid was het door de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (socialisten) met Verhofstadt (liberalen) gezamenlijk uitgedachte Derde Wegconcept ‘de Actieve Welvaartsstaat’, een ‘paradigma van de participatie’ waarin liberalen en
sociaaldemocraten elkaar vonden. ‘Voor sociaaldemocraten is de markt (met sociale spelregels) één van de instrumenten om participatie in de samenleving te realiseren.’387 Daarnaast viel ook bij de Belgische coalitie vooral de immateriële wetgeving op. Zo kreeg België
als tweede land ter wereld een homohuwelijk, werd er een euthanasiecompromis bereikt en
was softdrugbezit voor eigen gebruik niet langer strafbaar.388

Conclusie
De Derde Weg was in Europa een belangrijk concept dat voortborduurde op de neoliberale
trend die in de Westerse wereld vanaf het begin van de jaren tachtig in politiek en overheid
zichtbaar werd. In Nederland hadden de kabinetten-Lubbers dit beleid met verve geïntroduceerd, waardoor afgeleide concepten als monetarisme en management, waarmee burgers werden gedefinieerd als klant, welhaast vanzelfsprekend waren bij het aantreden van
de paarse coalitie. De politieke consensus over de wenselijkheid van een kleine overheid en
een teruggedrongen financieringstekort was vrijwel compleet. Hierdoor was er ook geen
duidelijke breuk zichtbaar in de politieke cultuur tussen de periode Lubbers en de paarse
kabinetten.
Wel voerde het paarse kabinet een duidelijk verschillend beleid, al ontstond ook dat veelal uit onvrede en opvattingen die tijdens het kabinet-Lubbers iii opkwamen. Allereerst nam
het vertrouwen in management een nog hogere vlucht dan in de jaren daarvoor. Voor de
overheid werd dit het meest zichtbaar in de fascinatie voor npm-methoden en de rigoureus
doorgevoerde scheiding tussen beleid maken en de uitvoering hiervan. In alle behandelde
casussen zagen we dat het moederministerie op de een of andere wijze zijn uitvoeringstaken op afstand zette. Dit varieerde van privatisering van diensten op het ministerie van
Landbouw en oprichting van zbo’s als het Kadaster door vrom en agentschappen als dji,
tot de verplaatsing van taken naar de ambassades bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Deze scheiding tussen uitvoering en beleid maken stond ten dienste van het grote doel
van de neoliberale jaren negentig: de kleine overheid. Marktwerking en privatisering waren
hierom geliefd, niet alleen doordat door privatisering de overheid inderdaad kleiner werd,
maar ook doordat de eerste privatiseringen, met name de ptt, inderdaad leken te bewijzen
dat privatisering tot een hogere efficiency en tot een beter product voor de klant leidde. Hoe
vergaand de neoliberale acceptatie was, bleek wel uit het voorbeeld van de ontwikkelingssamenwerking, waar onder minister Herfkens de Washington Consensus omarmd werd. Dit
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nieuwe Wereldbankbeleid, dat ook verspreiding van npm stimuleerde, lijkt sterk op het geloof in de jaren zestig dat economische groei automatisch leidt tot welvaart en democratie.
Wel was de focus anders: nu vertrouwde men vooral op de private sector en niet op de overheid als motor voor economische groei. De overheid had uitsluitend als taak om de markt
goed te laten functioneren door zaken als onderwijs, infrastructuur en een goed betalingssysteem te bieden, en diende verre te blijven van bureaucratische rompslomp, productsubsidies of nationalisaties.
De worsteling met het primaat van de politiek was het derde gedeelde kenmerk van alle
casussen. Dit begrip veranderde duidelijk van inhoud. In de aanloop tot paars en in de eerste
jaren van de coalitie werd het vooral gebruikt om uiting te geven aan de onvrede over corporatistische verbanden die de politiek ondoorzichtig maakten, zoals duidelijk bleek uit de kritiek op het Landbouwschap. De andere manier waarop het primaat werd ingevuld, was het
ontlasten van de politiek door detailbesluiten over uitvoer op afstand van het departement
te zetten. Toen het gaandeweg duidelijk werd dat veel van deze verzelfstandigingen ertoe
leidden dat de ministeriële verantwoordelijkheid niet langer gold of niet waargemaakt kon
worden, volgde met een beroep op hetzelfde primaat een nieuwe herschikking van taken.
Veelal ging dat gepaard met de inzet van mededinging en liberalisatie, zoals bleek uit de
kritiek op het medefinancieringsstelsel. Met de herontdekking van de positieve kanten van
het neocorporatisme in het poldermodel was er meer begrip voor deze ordening, al claimde
de politiek voortaan ook hier het primaat, zoals bleek uit het nieuwe pbo-stelsel. Tenslotte werd er een beroep op het primaat gedaan om duidelijk te maken dat de politiek de laatste instantie was die besluiten nam. Zo beriepen Van Aartsen, Pronk en De Boer zich allen
op deze stelling door belangen- en actiegroepen veel minder inspraak te geven, en was dit
argument leidend in de afkondiging van de Oekaze Kok, die topambtenaren in toom moest
houden.
Rond 2000 zagen we, zeker vanuit internationaal perspectief, een duidelijke kentering
in het geloof in neoliberale argumenten, marktwerking en management. Deze kritiek was
ook in Nederland duidelijk zichtbaar. Bestuurskundigen begonnen hun twijfels te uiten
over de beloftes van npm en meenden zelfs dat het immoreel gedrag in de hand werkte.
In Den Haag sloeg het aanvankelijke enthousiasme over zbo’s om in een moratorium op
nieuwe verzelfstandigde overheidsorganisaties. De bestuursraden die aan het begin van
de jaren negentig op vrijwel alle ministeries waren ingericht, waren aan het einde van de
paarse periode grotendeels weer ontmanteld, terwijl topambtenaren hun ruime armslag en
grote zelfstandigheid verloren. Privatisering, door Wijers voor tal van nieuwe terreinen geintroduceerd, verloor tijdens het tweede paarse kabinet aan glans. Niet alleen omdat de privatisering nu toe was aan complexe netwerksectoren als energie, gas, water en het spoor,
waardoor eenvoudig afstoten niet langer mogelijk was. Maar ook in het geval van het gevangeniswezen werd er door geen enkele partij meer aangedrongen op privatisering. Zelfs de
liberale minister Zalm van Financiën zag geen heil meer in publiek-private samenwerking,
omdat de markt duurder bleek te produceren.
Bovendien realiseerde de overheid zich nu ook dat betrokkenheid, maar vooral toezicht,
na privatisering nog steeds nodig bleef. Dit aspect was lang onderschat, zo concludeerden
de Raad van State en de wrr in 1999 en 2000. De oprichting van een handvol nieuwe zbo’s
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die als autoriteiten toezicht moesten gaan houden, illustreerden dat privatisering niet meteen zou leiden tot minder overheidsbemoeienis of minder ambtenaren. Niet alleen privatisering en de scheiding van de overheidsorganisaties werden steeds kritischer bekeken. Ook
de zegeningen van management werden steeds vaker betwijfeld. Dit leidde tijdens de Fortuynrevolte tot veel kritiek op de wachtlijsten in de zorg en onveiligheid op straat, waarvoor
‘de lemen managementlagen’ verantwoordelijk werden gesteld. Zo veranderde de figuur
van de manager in twintig jaar van oplossing tot (deel van) het probleem.

Conclusie

Iedere ambtenaar regeert een beetje.
(Pier Allewijn, 1975)
Politiek is vloeibare geschiedenis, geschiedenis is gestolde politiek.
(citaat toegeschreven aan Harry Mulisch)

Politiek historici riepen 2002 nog hetzelfde jaar uit tot ‘revolutiejaar’, het was ‘evident’ dat
de politieke cultuur die zich in de jaren tachtig en negentig had ontwikkeld, dat jaar knarsend tot stilstand was gekomen.1 Dat 2002 inderdaad een politieke-cultuurperiode afsloot,
is onder historici ook in de jaren daarna onomstreden gebleven.2 Hiermee is een periode
afgesloten en daarmee heeft dit boek een logisch eindpunt. Hierdoor is terugblikken op de
gehele hier beschreven periode mogelijk en kunnen we de belangrijkste verschillen en constanten identificeren.
Inderdaad leek de rust in de polder die de jaren negentig had gekarakteriseerd, in het
eerste decennium van de 21e eeuw vaak ver te zoeken. Integratie, een thema dat in de jaren
negentig nauwelijks aan bod was gekomen, werd het nieuwe politieke hete hangijzer. Europa, een ander thema dat ondanks de snelle uitbouw en uitbreiding van de Europese Unie
in de jaren daarvoor nauwelijks aandacht had getrokken, bleek een andere splijtzwam. In
juni 2005 verwierp een kleine meerderheid per referendum de Europese Grondwet. Zelfs
het overleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers, volgens vele beschouwers het fundament van het wonder van de jaren negentig, liep op de klippen. In oktober 2004 stroomde
het Amsterdamse Museumplein vol met boze vakbondsleden die demonstreerden tegen de
afschaffing van de vut en het prepensioen. Nederland was in zichzelf gekeerd, bang en intolerant geworden, zo meenden politieke commentatoren.3
Hierin verschilt het eerste decennium van de 21e eeuw duidelijk van de periode waarmee
dit boek begon: de wederopbouwperiode. Weliswaar werden deze jaren gekenmerkt door
soberheid, zakelijkheid en lijdelijkheid bij de bevolking, maar de Nederlandse overheid begon na de Tweede Wereldoorlog ook met een ongekende ambitie. Het land moest weer worden opgebouwd, de oorlogsschade hersteld, het land geïndustrialiseerd en de (landbouw)
export weer op gang gebracht. Maar bovenal zag de overheid voor zichzelf een nieuw werkterrein: het garanderen van bestaanszekerheid. Dit vroeg om sociale zekerheid. Anders dan
in het model van de welvaartsstaat Groot-Brittannië werd dit niet via een nationaal programma en diensten als de nhs geregeld, door de verzuiling was dit slechts via een corporatief stelsel mogelijk.
Economische groei vormde de garantie die de bestaanszekerheid moest verzekeren. Hiervoor was een gedetailleerd inzicht in de economische toekomst noodzakelijk. Wiskundig mo-
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delleren bood dit inzicht, en verschafte bovendien de knoppen om de nieuwe vorm van overheidspolitiek, die bekend werd als ‘beleid’, te sturen. Nieuwe instituties als het cpb konden
hierdoor ontstaan, terwijl nieuwe overlegorganen als de Stichting van de Arbeid, de ser en
het Landbouwschap de plek werden waar de groeiende welvaart minutieus en met behulp van
de nieuwe modellen verdeeld kon worden, zodat de lonen en prijzen laag konden blijven. Al
te ambitieus of ideologisch mocht deze nieuwe planning of zijn instituten niet worden; door
confessionelen ongewenste planningsvormen, zoals Mansholts pogingen om een meerjarenplan voor de landbouw te ontwikkelen, stierven een zachte dood.
Deze nieuwe kennis gaf de verzuilde elite het instrumentarium om politieke kwesties
te depolitiseren met de ‘schijn van rationaliteit en objectiviteit’, waardoor het tegelijkertijd zeer modern oogde. De casus van de melkprijs toonde aan dat het gebruik van macroeconomische modellen niet per definitie tot objectiviteit leidde, maar evengoed als politiek middel zou worden ingezet. De vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw
gebruikten wel het jargon van het wiskundig modelleren, maar zorgden uiteindelijk altijd
voor een uitkomst die voor hun achterban het meest profijtelijk was. Macro-economische
planning werd zo de nieuwe vorm en de norm voor ‘beleid’. Dit leek lang goed te gaan.
Want hoewel al snel de beperkingen van planning zichtbaar werden, bijvoorbeeld in het geval van de melkprijs, werd dit in het openbaar nooit toegegeven.
De toekomst bleek ook meer in het algemeen veel lastiger te voorspellen dan gedacht,
zo bleek eveneens uit de tweede casus, die van de macro-economisch geplande ontwikkelingshulp. Hoe wenkend en dwingend het perspectief ook werd voorgesteld, ‘take-offs’ in
de derde wereld bleven na ruim twintig jaar ontwikkelingshulp uit, dat moest men op de
vooravond van het Tweede Ontwikkelingsdecennium in 1970 wel toegeven. Ook hier werden achter de schermen de beperkingen van macro-economische planning wel gezien. De
voorgespiegelde groeicijfers voor de derde wereld waren immers vooral door politieke symboliek ingegeven en op de achterkant van een oude envelop berekend.
Ondanks de fijnslijperij aan modellen blijft tot vandaag gelden dat de toekomst voorspellen eigenlijk onmogelijk is, zo gaf cpb-directeur Coen Teulings onlangs nog ruiterlijk
toe. Het weerbericht heeft een grotere kans om uit te komen dan de voorspellingen van het
cpb: ‘Voorspellen gaat dus moeizaam, zeker waar het de toekomst betreft, luidt het mooie
spreekwoord. Dat is ook echt waar.’4
Toch blijft de politieke voorkeur om deze modellen als objectief en rationeel in te zetten
groot; trouwhartig laten politieke partijen voor elke verkiezing hun programma’s doorrekenen om zich vervolgens te beroepen op de honderdduizenden nieuwe banen die zij op de
lange termijn zullen creëren. Dat deze lange termijn voor het cpb pas na ‘het einde van de
komende kabinetsperiode’ ligt en dat het Planbureau nadrukkelijk het voorbehoud maakt
dat er voor het komende jaar ‘nog wel iets te zeggen [valt] over de verwachte stand van de
conjunctuur, maar voor latere jaren nauwelijks’, wordt hierbij liever vergeten.5
Ondanks de al sinds de wederopbouw openlijk geuite twijfels over deze methoden lijkt
het rotsvaste vertrouwen van de politiek in macro-economische planning sindsdien alleen
maar gegroeid te zijn. De waarde die aan macro-economische effecten wordt gehecht, is zeker sinds de jaren tachtig alleen maar toegenomen. Koopkrachtplaatjes bepalen tot op de
dag van vandaag de politieke koers, verkiezingsprogramma’s zonder doorrekening van het
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cpb worden niet serieus genomen en de formatie van een nieuw kabinet begint pas na het
advies van de Centraal Economische Commissie aan de informateur, zelfs al zijn dit tegenwoordig letterlijk ‘non-papers’.6
Het vooropstellen van macro-economische argumenten heeft dan ook veel voordelen in
de politiek. Het werkt versluierend, waardoor zowel politieke winst als verlies makkelijker
te incasseren is, het helpt geschillen te depolitiseren en men creëert afstand en tijd door er
nog eens een (ser-)commissie naar te laten kijken. Deze ‘schuilkelder van de politiek’ bewees niet alleen tijdens de wederopbouw zijn waarde, maar werd ook nadien feilloos gevonden als er bij conflicten een politiek luchtalarm afging.
Het nadeel van de macro-economische planmethoden is dat de voorspellingen eigenlijk nooit uitkwamen. Soms pakte dat goed uit, zoals we zagen bij de voorspellingen van
de Club van Rome, wiens somberste scenario’s gelukkig niet bewaarheid werden. Het omgekeerde zagen we bij de voorspellingen van de benodigde celcapaciteit, waar Justitie ondanks de inzet van vrijwel alle rekenmeesters van het land er in dertig jaar niet in slaagde
een betrouwbare voorspelmethode te creëren. Toch koersten politici in de gehele periode
blind op de statistiek en de berekende voorspellingen, en gebruikten ze die ook als toetssteen van het beleid. Dit toont hoe dominant de expertise van de sociale wetenschappen
in een kleine zestig jaar binnen de overheid en politiek is geworden. De neiging om grote
waarde toe te kennen aan macro-economische voorspellingen en de objectiviteit van beleid
voorop te stellen, is sinds de wederopbouw een constante waarde geworden in de Nederlandse politiek.
Hoe algemeen geaccepteerd dit inmiddels is, blijkt wel uit de geruisloze acceptatie van
deze methoden door de oudste Nederlandse instituties. De Raad van State werkt sinds 1998
met een ‘beleidstoets’ en eist voor nieuwe wetten een beschrijving van de uitvoeringseffecten, terwijl de Algemene Rekenkamer geleverde prestaties nadien genadeloos narekent.7 De
veronderstelde effecten van deze nieuwe verantwoordingsmechanismen zijn echter gering,
zoals de debatten tijdens de derde woensdag in mei, de in 2000 ingestelde Verantwoordingsdag, bewijzen.8 Woensdag gehaktdag bleef uit.
De tweede beschreven periode (1958-1967) was een overgangsperiode. Gaandeweg de jaren
zestig groeide de overtuiging dat bestaanszekerheid bieden niet langer afdoende was als
overheidstaak. In de politiek won het inzicht dat het algehele welzijn het nieuwe doel van
het regeringsbeleid moest zijn, steeds meer terrein. Hiermee breidde het takenpakket van
de overheid zich verder uit. Door de snelle uitbouw van de verzorgingsstaat kreeg de overheid snel nieuwe taken toebedeeld en vanwege de ontzuiling moest zij ook steeds vaker taken van het verzuilde middenveld overnemen.
Het nieuwe overheidsbeleid werd hierdoor verbreed van economische planning naar de
inrichting van de maakbare samenleving. Welzijn werd hierbij het nieuwe doel voor alle beleid. Om dit in goede banen te leiden was een verfijning van de planningstechniek noodzakelijk. Bovendien eisten de burgers vanaf het eind van de jaren zestig bij deze planning ook
inspraak. Het begrip ‘planning’ veranderde hierdoor ingrijpend van inhoud en ontwikkelde zich tot een integraal, alle beleidsterreinen bestrijkend instrumentarium voor de lange
termijn dat gericht was op de verspreiding en verdeling van welzijn. Hoewel dit ambitieus
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was, leek het door de snelle ontwikkeling van de sociale wetenschappen haalbaar. Bovendien was er voldoende geld voor beschikbaar: na de wederopbouwfase maakte Nederland
een ongekende periode van economische groei door die tot 1973 zou aanhouden. Hierdoor
was er niet alleen geld beschikbaar voor de opbouw van de verzorgingsstaat, maar ook voor
nieuwe zaken als ontwikkelingshulp. Dit alles was politiek onomstreden voor de politici,
die zich langzaam ontworstelden aan de wederopbouwfase en te maken kregen met individualistische burgers die steeds minder geneigd waren om via de verzuilde lijnen te stemmen. De bevolking begon als een losser electoraat te ‘zweven’, en als individuele burgers
boven alles inspraak en persoonlijke participatie te eisen.
De omarming van welzijn betekende dat het politieke domein zich enorm verbreedde.
Alles werd daarmee politiek, zoals nieuwe progressieve partijen als de ppr, die aan het eind
van de jaren zestig opkwamen, inderdaad betoogden. Hierdoor ontstond een welzijnsideologie. Deze welzijnsideologie liet zich niet langer in het keurslijf van de beheerste modernisering persen, maar stelde juist persoonlijke expressie, participatie en democratisering
voorop. Deze wijziging was al aan het einde van de jaren vijftig zichtbaar toen de verzuilde
belangenorganisaties zich losser van de zuil en de partij begonnen op te stellen. Zij werden steeds meer professionele organisaties die wilden participeren in hun beleidsterrein en
daarom eisten ze een plek op aan de onderhandelingstafel en bij de geldkraan.
In de casus van ontwikkelingssamenwerking was deze overgang als nergens anders
zichtbaar. De verzuilde hulporganisaties die voortkwamen uit missie en zending, ontwikkelden zich tot professionele medefinancieringsorganisaties die volgens de ambtenaren
een houding ontwikkelden van ‘geef ons nu maar subsidie en bemoei je er verder niet mee’.
De perikelen rond de nco toonden definitief dat veel van de sturingsmogelijkheden van
de pacificatiepolitiek hadden afgedaan, en dat het politieke debat zich gepolariseerd in de
openbaarheid voltrok en draaide om kleine, participatieve en op de eigen kring gerichte bewustwording.
In de derde periode (1967-1977) werd welzijn definitief de eerste prioriteit van het regeringsbeleid. Het kabinet-Den Uyl accepteerde hierbij voor het eerst dat de zorg om welzijn ten
koste kon gaan van economische groei. Er waren Grenzen aan de groei, zoals de Club van Rome
de wereld voorhield. Dit werd ook geaccepteerd, zoals we bij de casus van het milieubeleid
zagen. De politieke acceptatie van weer een nieuwe overheidstaak maakt duidelijk dat de verzorgingsstaat ook nog in de jaren zeventig doorgroeide. De politieke reactie op de opkomst
van dit nieuwe thema voltrok zich pijlsnel; er werd haastig een nieuw directoraat-generaal
opgezet dat in grote snelheid een fijnmazig netwerk van milieuwetten optuigde.
Toch werden ook hier, net als op vele andere beleidsterreinen, vanaf het eind van de jaren
zeventig de grenzen van de planning zichtbaar. Het overzicht over het beleid ging verloren.
Bij het ministerie van Justitie gebeurde iets soortgelijks; daar bleek de ‘span of control’ voor
het topmanagement – verpersoonlijkt door secretaris-generaal Albert Mulder – te groot. De
steeds fijnmaziger opererende welvaartsstaat werd stuurloos, juist door de sturingspretentie die integrale planning in zich droeg.
Uit deze casus bleek eveneens dat de nieuwe welzijnsbenadering grote invloed had op
het functioneren van de overheid. Aanvankelijk was er ook binnen het ministerie van Jus-
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titie grote steun om binnen de gevangenismuren meer welzijn en inspraak toe te laten. De
debatten rond de Bijlmerbajes lieten zien dat welzijn in de praktijk echter nauwelijks te
plannen bleek, omdat welzijn voor iedereen wat anders betekende en doordat inspraak en
consultatie tijdrovende processen bleken. Tegelijkertijd werd het ministerie van Justitie getroffen door een andere tegenvaller die het geloof in planning verder ondermijnde: de onmogelijkheid om het aantal lopende vonnissen te voorspellen of te beheersen. Deze tegenvallende ervaringen in combinatie met een veranderende politieke cultuur die veel minder
oog had voor de welzijnsaspecten van straf en veel meer geïnteresseerd was in sober en
goedkoop straffen, leidden tot een veel zakelijker en meer op management gericht beleid
dat vanaf de late jaren zeventig opkwam.
Deze overgang vormt de waterscheiding in dit boek en hangt samen met de veranderende
inzichten in de economie en de verzorgingsstaat. Door de oliecrisis van 1973 kwam er een
einde aan de vrijwel onafgebroken periode van economische groei die na de bevrijding was
begonnen. Hierdoor kwam niets minder dan de verzorgingsstaat, het product van het compromis tussen links en rechts dat tot dan toe politiek onbesproken was, onder druk te staan.
De brede politieke en maatschappelijke steun voor de welvaartsstaat kalfde vanaf eind jaren zeventig af, mede doordat economen op een fundamenteel andere wijze naar de staatshuishouding gingen kijken. Het keynesianisme, dat de staat een grote rol toedichtte in de
distributie van welvaart en via investeringen de werkgelegenheid hoog kon houden, werd
ingeruild voor monetarisme dat de overheid veel meer als ‘het probleem’ zag, en de verzorgingsstaat zelfs als vorm van ‘onvrijheid’ en ‘dwang’, aldus Milton Friedman, de bekendste
representant van het monetarisme.9
Ook de nieuwe democratische verworvenheden van participatie en democratisering werden vanaf de tweede helft van de jaren zeventig kritischer bekeken. Ondanks tijdrovende
inspraakvormen leidde participatie in de praktijk nauwelijks tot meer individuele invloed
op het beleid, maar slechts tot versterking van corporatistisch overleg. Ook politici zagen
steeds duidelijker dat hun persoonlijk handelen maar weinig invloed had op het gevoerde
beleid. De vanaf de jaren zestig opgekomen kritiek op de vierde macht van de ambtenaren
werd in de jaren zeventig luider en omgezet in de eis tot het herstel van het politieke primaat. De participatiepolitiek deed bovendien afbreuk aan het oude politieke ideaal. In theorie heeft elke burger immers een gelijk gewicht in de verkiezingen en uiteindelijk op het
nieuwe regeringsbeleid. De participatiepolitiek leek echter vooral in het voordeel te zijn van
degenen die de meeste reuring wisten te veroorzaken.
Aan het einde van de jaren zeventig, maar zeker na de krakersrellen van het begin van
de jaren tachtig, werd het duidelijk dat dit individualisme geen onbeperkte burgerlijke ongehoorzaamheid moest worden en dat dit gedogen afbreuk deed aan het functioneren van
de rechtsstaat. Deze herontdekking van wat Den Uyl als ‘de smalle marges van de politiek’
omschreef, werd door de kabinetten-Lubbers krachtig hersteld door de welzijnsideologie
te ontmantelen.10 Macro-economische overwegingen en management werden wederom het
nieuwe ijkpunt, zij het niet op keynesiaanse, maar op monetaristische gronden.
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De oliecrises van de jaren zeventig leidden ertoe dat de Nederlandse overheid, zoals alle
overheden in de Westerse wereld, vanaf het begin van de jaren tachtig fors moest bezuinigen. Voor het eerst sinds mensenheugenis kromp de overheid en werden de voorzieningen
van de verzorgingsstaat geslecht uit zowel financiële als ideologische overwegingen. De terugtredende overheid zag in management het instrument om deze bezuinigingen te realiseren zonder dat dit ten koste hoefde te gaan van efficiency of service. Voor het eerst sinds
de wederopbouw nam door privatisering en decentralisatie het aantal ambtenaren af. Een
nieuwe generatie van zakelijke ambtenaren gaf met verve leiding aan dit proces. Zij voelden
zich voor eerst manager of directeur en veel minder ambtenaar. Hierdoor werden beleid
en management geïntegreerd. In de vierde periode, die van de kabinetten Lubbers i en ii
(1982-1989), gebeurde dit alles vooral uit economische overwegingen.
Een duidelijk voorbeeld van deze overgang van welzijnsdenken en integrale planning naar
managementdenken zagen we bij de casus van het milieubeleid. De oud-McKinsey-consultant Pieter Winsemius groeide niet voor niets uit tot het prototype van het kabinet-Lubbers
I. Onder zijn leiding werd het milieubeleid ingrijpend veranderd en gemoderniseerd via managementtechnieken. Dat management tot een normaal onderdeel van de populaire cultuur
was geworden, blijkt wel uit Winsemius’ besluit om managementboeken in te zetten om het
enthousiasme van zijn ambtenaren terug te winnen. Daarnaast werd de fijnmazige planning
van de jaren zeventig overboord gezet; niet regulering maar deregulering en vertrouwen in de
markt werden karakteristiek voor het nieuwe overheidsbeleid. De introductie van convenanten past hierbij en deze bleken onder zijn opvolger Ed Nijpels zeer succesvol. Diens gevoel
voor ‘management by speech’ was eveneens groot, maar kon uiteindelijk niet verhinderen
dat het kabinet-Lubbers ii struikelde over wat het eindpunt van het nieuwe milieubeleid had
moeten worden: het Nationaal Milieubeleidsplan. Hiervoor waren politieke redenen maar dit
maakte ook duidelijk dat lastenverzwaringen voor een bezuinigende overheid uiteindelijk onbespreekbaar waren en dat economische groei weer boven welzijn was geplaatst.
Het maakte bovendien inzichtelijk dat naast de opkomst van het monetarisme er nog
een factor was waaraan de welvaartsstaat ten onder ging: het eigen succes.11 Vrijwel elke
nieuw bedachte voorziening of sociale verzekering werd veel beter benut dan bij de introductie was verwacht.12 Achteraf gezien was dit patroon al zichtbaar bij de eerste sociale zekerheidswetten die na de oorlog waren ingevoerd.13 Vooral vanwege de snel stijgende kosten voor de sociale zekerheid maakten overheidsuitgaven aan het eind van de jaren zeventig
meer dan de helft van het bnp uit en werd de staatsschuld door het financieringstekort in de
jaren tachtig ruim verdubbeld.14
Het klassieke voorbeeld van de snelle groei van voorzieningen voor Nederland is de
wao, waarvan aan het begin van de jaren negentig 900.000 Nederlanders gebruikmaakten.
De uitspraak ‘Nederland is ziek’ van premier Lubbers uit 1991 maakte duidelijk dat de terugdringing van de verzorgingsstaat een weerbarstige zaak bleek; hij was op dat moment
immers al bijna tien jaar premier. De oplossing die uiteindelijk in de jaren negentig werd
gekozen om dit probleem te beteugelen, de privatisering van de Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, laat zien hoe marktwerking en efficiency als economische argumenten waren overgegaan in een politiek geloof in managementargumenten dat tot ingrijpende veranderingen in de staatsinrichting leidde.15
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Dit bleek duidelijk in de vijfde en laatste periode, die van het beleid tijdens de paarse kabinetten (1994-2002). De paarse coalitie voerde de ingeslagen neoliberale koers van de kabinetten-Lubbers verder door. Dit werd onder meer duidelijk door vergaande privatiseringen
en verzelfstandigingen. Voor de departementen betekende deze koers dat zij zich moesten
opsplitsten tot kerndepartementen waar het beleid werd vastgesteld, terwijl de uitvoering
werd overgelaten aan uitvoeringsorganisaties die dit volgens de managementlogica efficiënt en effectief zouden aanpakken.
Bij alle vier de casussen was deze scheiding tussen het maken en het uitvoeren van beleid duidelijk zichtbaar. Ook werden ze alle gekenmerkt door de invoering van neoliberaal
beleid. Zelfs ontwikkelingssamenwerking kreeg hiermee te maken in de vorm van de Washington Consensus. Dit leidde ertoe dat de vier medefinancieringsorganisaties ook moesten voldoen aan de wetten van concurrentie en mededinging. Het gevangeniswezen was
een goed voorbeeld van de oprichting van uitvoeringsorganisaties. De scheiding tussen beleid maken en uitvoeren bleek in de praktijk echter helemaal niet zo makkelijk te maken.
Met het oog op de efficiency, snelle bouwtijd en kostenbesparing werd de bouw van nieuwe
gevangenissen bovendien aan de markt overgelaten. Achteraf werd echter duidelijk dat de
markt deze beloften lang niet allemaal waarmaakte.
Het gevangeniswezen was zeker niet de enige overheidsdienst die moest aanzien dat de
beloofde managementefficiency niet tot betere of snellere dienstverlening leidde. Er werd
een sluimerende onvrede zichtbaar over het functioneren van de overheid, die uiteindelijk
zou uitlopen op de Fortuynrevolte in 2002. Uit dit verzet bleek ook duidelijk hoezeer veel
burgers bleven hechten aan de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Dit werd zichtbaar in
de opkomst van de sp, de lpf en later de Partij voor de Vrijheid (pvv). Daarnaast werd deze
periode gekarakteriseerd door een oplopende strijd om het politiek primaat. Dit leidde tot
pogingen om het corporatisme terug te dringen. Ambtenaren kregen daarnaast minder vrijheid en vanaf halverwege de jaren negentig werden pogingen ondernomen om weer meer
politieke greep te krijgen op de beleidsuitvoering en op publieke bedrijfsorganisaties. De
beloftes van het New Public Management waren niet waargemaakt, en daarin stond Nederland internationaal zeker niet alleen.
‘Beleid’ is een onvertaalbaar Nederlands woord, is wel beweerd.16 Alhoewel er zeker Nederlandse karakteristieken zijn te ontdekken in het rijksoverheidsbeleid, bleek uit de internationale vergelijkingen steeds dat in de westerse landen ongeveer tegelijkertijd grotendeels
dezelfde opvattingen over de inrichting en taken van de overheid bestonden. Kennelijk verspreidden de ideaaltypen van beleid zich als internationaal idee over de wereld. Zo ontwikkelde zich het overleg met de georganiseerde landbouw tijdens de wederopbouw in Europa
via dezelfde lijnen, kwamen in de jaren zestig ongeveer tegelijkertijd speciale overheidsdiensten op voor het geven van ontwikkelingssamenwerking, dacht men overal in de jaren zeventig na over resocialisatie en welzijn in het gevangeniswezen en begon vervolgens in de
jaren tachtig in heel West-Europa de overheid met dezelfde vastberadenheid de welvaartsstaat terug te snoeien. De oplossing, management, die hierdoor met grote instemming
werd omarmd, zorgde ervoor dat npm zich tot wereldwijde ‘movement’ kon ontwikkelen.
Beleid is zo bezien veel minder een individuele keuze van een land of ambtenaar, maar
beweegt mee op de golven van de tijdgeest. Een historische blik maakt dit duidelijk. De gro-
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te invloed van internationalisering vanaf 1945 mag hierbij niet worden onderschat. Internationale organisatie en internationale organisaties, van Marshallhulp tot de oeso en van de
eu tot de Wereldbank, dragen bij aan deze internationale transfer.17 Maar evengoed hebben
sociale bewegingen grote invloed op bijvoorbeeld het verspreiden van een gedeeld actierepertoire als de ‘sit-in’. En zelfs individuele bedrijven dragen bij aan deze uniformiteit, zoals
het consultancybedrijf McKinsey met de verspreiding van het divisiestructuur-bedrijfsmodel en de bestseller In search of excellence bewees.
Alle vier de behandelde casussen zijn voorbeelden van nieuwe vormen van beleid dat telkens volgens de laatste wetenschappelijke en politieke inzichten gevormd werd. In het geval van ontwikkelingssamenwerking en milieubeleid betrad de overheid zelfs een onontgonnen beleidsterrein. De veranderingen op de beleidsterreinen waren bovendien groot.
Wellicht is dit nog het duidelijkst voor ontwikkelingssamenwerking, waar drie duidelijke
beleidsfases te onderscheiden zijn: van macro-economische planning, via welzijnsplanning onder minister Pronk, naar beleid dat neoliberaal was gefundeerd. Maar ook bij het
milieubeleid en bij het gevangeniswezen zagen we een duidelijke breuk bij de overgang van
integrale planning naar beleid dat werd gemaakt als een managementmodel en uitging van
zakelijkheid en pragmatisme.
Deze ruimte voor belangrijke beleidswijzigingen valt samen met de politieke cultuurperiodes en belangrijke wijzigingen in de sociale wetenschappen, ofwel met de ruimte die de tijdgeest biedt. De tijdgeest, het culturele klimaat van een tijdperk dat bestaat uit verscheidene
gedachten die gezamenlijk de ‘intellectuele windrichting’ van de periode bepalen, is niet te
ontwijken.18 Dat blijkt ook wel uit de gelijktijdige internationale acceptatie van de beleidswijzigingen. Zelfs degenen die niet met de tijdgeest wilden meegaan, bijvoorbeeld met de jongerencultuur van de jaren zestig, werden toch gedwongen zich hiertoe te verhouden. Dit werd
wel duidelijk in het voorbeeld van de nco en de uiteindelijk vergeefse pogingen van Meijer
en Van Dam om de jongeren op afstand van het departement te houden. Ook Allewijn en Mulder moesten bij Justitie tegen hun zin veel tijd besteden aan de protesten van de actiegroepen.
Het is opvallend hoe groot de invloed van deze ‘public ideas’ is op momenten dat er
ruimte ontstaat voor een belangrijke beleidsinnovatie en beleid even vloeibaar wordt. Een
klein aantal topambtenaren of bewindslieden kan dan zonder al te veel tegenspraak nieuw
beleid vormen.19 Gezamenlijk leggen zij een nieuw ‘beleidsdiscours’ vast, het contextgebonden ‘geheel van min of meer samenhangende ensembles van ideeën, concepten en categoriseringen die we in bepaalde discussies kunnen terugvinden’ binnen een institutie.20
Hoe dat in de praktijk werkt, was goed te zien bij Winsemius, die aan het begin van zijn ministerschap strategiebijeenkomsten organiseerde en voorzat en ambtenaren aanbeval managementboeken te lezen. Deze concepten waren daarna snel, soms letterlijk, terug te vinden in het milieubeleid. Eenmaal geaccepteerd bleken deze discoursen lastig te wijzigen en
stolden deze ideeën tot vast beleid dat, zeker als de tijdgeest het beleidsproces niet uitdaagde, jaren onveranderd kon worden voortgezet.21
Dat snelle acceptatie van de tijdgeest ook negatieve gevolgen kan hebben, blijkt uit het
voorbeeld van de bouw van de Bijlmerbajes. Wellicht werd de bekering tot het welzijn wat
al te lichtvaardig opgevat in de ontwerpfase van de huizen van bewaring. Eenmaal deze weg
ingeslagen bleken het ontwerp en de bouw eigenlijk niet meer te veranderen. Waardoor na
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grote vertraging een gebouw ontstond waarmee zowel de welzijnswerkers als het ministerie ontevreden waren, al moet gezegd dat na verloop van tijd de gedetineerden zeer te spreken waren over het complex. Dat de overheid veel van het verleden kan leren, bleek uit dezelfde casus. Bij het nieuwbouwprogramma van de jaren negentig werd het bouwproces van
de Bijlmerbajes en Overmaze goed bestudeerd en werd gekozen voor een bouwproces dat
goedkoper, sneller en efficiënter moest zijn. Dit lukte zeer zeker: het bouwproces verliep
boven verwachting vlug en de oplevering was precies op tijd. Wel bleken de verwachtingen
in de krachten van de markt en pps te hoog gespannen.
Zoals aan het eind van de jaren zeventig wat lichtvaardig de ideologische zijde van de welzijnsargumenten nauwelijks werd gezien, zo gebeurde dat halverwege jaren negentig met
pro-markt- en managementargumenten. Bij elke casus kon dit worden geconstateerd. Alle
grote beleidsaanpassingen waren ideologisch gekleurd, en veel van de daaropvolgende teleurstellingen zijn daaraan te wijten.
Dat de keuze voor de wijze waarop beleid wordt gemaakt, ideologische connotaties
heeft, is echter juist bij de formulering van beleid vaak niet duidelijk. Deze veranderingen
worden immers ingegeven, zo niet gedicteerd, door diezelfde tijdgeest. Achteraf hierop kritiek leveren is gemakkelijk en dan lijkt het inderdaad of het laatste probleem wordt opgelost
met de nieuwste mode. Maar juist doordat dit nieuwe beleid zo eng aansluit bij de tijdgeest,
krijgt het de sfeer van vanzelfsprekendheid of zelfs rationaliteit. Hierdoor zijn de keerzijden
van de ‘stille ideologie’ in het beleidsontwerp lastig afstandelijk af te wegen.22 Een historische blik op het beleidsterrein kan hierbij gelukkig helpen.23
Ondanks de grote invloed van de tijdgeest en internationalisering konden we in ieder
hoofdstuk constateren dat de rol en de invloed van de ambtenaar groot was. Het is bekend
dat in politiek-bestuurlijke besluitvorming ambtenaren de meest invloedrijke actoren zijn.24
Voor de rol van individuele ambtenaren is echter minder aandacht. Dit boek maakt duidelijk dat individuen zelfstandig een grote rol spelen in de bepaling en de vormgeving van het
beleidsproces. Vrijwel alle ambtenaren in dit boek hadden uitgesproken opvattingen over
hoe het overheidsbeleid moest worden vormgegeven. Het werd duidelijk dat ambtenaren
niet de slaafse uitvoerders waren van hun minister: ‘Iedere ambtenaar regeert een beetje.’25
Wat in alle hoofdstukken opviel, was dat de Weberiaanse scheiding tussen politiek en
beleid een fictie is. Zelfs voordat de term ‘vierde macht’ in 1969 werd gemunt, zagen we al
topambtenaren die onvervalste politiek bedreven. Niet voor niets werd Albert Mulder toen
al ‘de minister’ en Jan Meijer ‘een ambtenaar in de politiek’ genoemd, en hetzelfde zagen we
al eerder op het ministerie van Landbouw bij invloedrijke ambtenaren als Staf en Louwes.
In het gehele boek zagen we dat ambtenaren op cruciale momenten deze Weberiaanse fictie
ophieven en de bewindspersoon het bos in-, of zelfs de laan uitstuurden.
Belangrijker is het echter om te beseffen dat vanaf 1945 het Weberiaanse onderscheid
tussen politiek en beleid door de snelgroeiende complexiteit van de overheid eigenlijk niet
meer kan bestaan. Politiek is dit echter nooit aanvaard. Vanaf de eerste debatten over de positie van Van Dam in 1945 bleef regelmatig de belofte klinken dat het primaat van de politiek zou worden hersteld. De ophef over het wrr-voorstel om horizontale verantwoording
in te stellen en de Oekaze van Kok maakten duidelijk dat deze belofte nooit is ingelost. Bo-
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vendien is de kans dat deze belofte na de komst van de vele uitvoeringsorganisaties en autoriteiten, (gedeeltelijke) privatiseringen en de grote semipublieke sector alsnog wordt ingelost, nihil.
Toch is gelukkig de ambtelijke invloed ook niet onbeperkt. Op geen moment konden de
ambtenaren als geoliede vierde macht ongestoord door minister, parlement of samenleving
hun beleid doordrukken. De ambtenaren moesten steeds reageren op hun omgeving, of
dit nu collega’s waren, de minister, sociale actiegroepen of het parlement. Zelfs de ijzeren
driehoek werd in de jaren vijftig al gedwongen zich publiekelijk te verantwoorden tegenover
aantijgingen van een kleine speler als de net opgerichte Consumentenbond.
Juist de persoonlijke reacties van individuele ambtenaren op deze beïnvloeding van ‘hun’
beleid maakt de geschiedenis van beleid zo interessant en nuanceert duidelijk het beeld van
de ‘hoge heren in Den Haag’ en de vierde macht in zijn ivoren toren. Maar bovenal maakten
deze persoonlijke reacties, frustraties en overwinningen duidelijk dat de ambtenaren harde
werkers waren die met grote betrokkenheid, de beste bedoelingen en veel inzet grote invloed hadden op de inrichting en werking van ons land. Daarom hoop ik dat de hoofdstukken uit dit boek ook een beetje als monumenten voor hun beleid mogen dienen.
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M

onumenten van Beleid laat zien hoe topambtenaren, politici en sociale wetenschappers vanaf de wederopbouw tot de opkomst van Pim Fortuyn gezamenlijk het
rijksoverheidsbeleid ontwikkelden. De grote veranderingen in de Nederlandse
verzorgingsstaat worden aan de hand van ideaaltypes van beleid op het gebied van landbouw, ontwikkelingssamenwerking, gevangenenzorg en milieubeleid geduid. Gebaseerd
op omvangrijk archiefonderzoek biedt deze studie een inkijk in de besloten burelen van de
overheid en de achterkamertjes van de politiek. Zo wordt duidelijk hoe tijdens de wederopbouw boerenorganisaties met behulp van economische modellen koehandel met de melkprijs
bedreven. We zien ook hoe ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking in hun poging het
jongerenprotest buiten het departement te houden het lid op de neus kregen, waarom gevangenissen in de jaren zeventig geen tralies kregen en het milieubeleid in de jaren tachtig
werd geïnspireerd door managementgoeroes. Deze vier casestudies leggen de tijdgebonden
en ideologische context van het beleid bloot.
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