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Samenvatting 
In de inleiding wordt uitgelegd dat de geschiedschrijving van het Nederlandse naoorlogse 

overheidsbeleid nog grotendeels onontgonnen terrein is. Dit proefschrift is een aanzet om 

deze leemte te vullen door een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het 

Nederlandse overheidsbeleid in de periode 1945-2002 te geven. Dit wordt gedaan aan de hand 

van vier casussen: landbouwbeleid en de melkprijs, ontwikkelingssamenwerking, het 

gevangeniswezen en milieubeleid. 

 Methodologisch valt het proefschrift binnen de sinds eind jaren tachtig dominant 

geworden politieke-cultuurbenadering in de politieke geschiedschrijving. Het proefschrift is 

een vorm van beleids- en bestuursgeschiedenis. Het historiografisch overzicht laat zien dat in 

navolging van de geschiedschrijving van de politieke cultuur ook in dit deelgebied sinds 

ongeveer 2000 de linguistic turn geaccepteerd is. Daarmee loopt beleidsgeschiedenis in de pas 

met de algemene geschiedwetenschap, waar de sociaal-culturele methode de meest gangbare 

is. Daarnaast is dit proefschrift complementair aan bestuurskundige methoden die eveneens 

zijn beïnvloed door de linguistic turn. Deze aanpak heeft als voordeel dat er expliciete 

aandacht is voor tijdgebonden opvattingen over goed bestuur en beleid en de invloed van 

maatschappelijke thema’s, politieke trends en veranderende wetenschappelijke inzichten, en 

dat deze kunnen worden verklaard. 

 De gekozen periodisering voor dit proefschrift combineert de inzichten van zowel de 

politieke geschiedenis als van de bestuurskunde en politicologie. Hierdoor kunnen we in dit 

proefschrift vier periodes onderscheiden waarin op een karakteristieke wijze beleid werd 

gemaakt. De eerste periode beslaat de wederopbouw van 1945-1958, waarin de economische 

planning het beleid domineert. De tweede periode loopt van 1958 tot 1967 en typeert de 

omslag van economische planning naar welzijnsplanning. De periode 1967-1977 is het 

hoogtepunt van de welzijnsplanning. De laatste periode loopt van 1977 tot 2002 en wordt 

gekarakteriseerd door de acceptatie van management als beleid. 

 

In het eerste hoofdstuk is ingegaan op de objectieve belofte die het beleid tijdens de 

wederopbouw inhield. De casus voor dit hoofdstuk is het landbouwbeleid, meer specifiek de 

vaststelling van de melkprijs.  

Na de Tweede Wereldoorlog begon in Nederland een moderniseringsproces. In 

politiek opzicht ontstond hierdoor twijfel over het bestaande verzuilde systeem. De theorie 

van End-of-Ideology leek hier echter een oplossing voor te bieden. Rationalisering via 

planning was hierbij het uitgangspunt; dit was ook goed te gebruiken in de pacificatiepolitiek. 

Dankzij de ontdekking van wiskundig modelleren kon de wetenschap zich ook moderniseren, 
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met name de economie, maar ook de sociologie, planologie en landbouwkunde profiteerden 

hiervan. Dankzij modellering was macro-economische planning mogelijk. Deze planning 

droeg bij aan depolitisering van de politiek en maakte een evenredige verdeling tussen de 

zuilen gemakkelijker. De acceptatie van dit inzicht werd onder meer zichtbaar in een forse 

toename van (het woord) ‘beleid’. 

Na de oorlog veranderde de politiek snel, het parlement werd geprofessionaliseerd en 

geïnternationaliseerd. Door de toename van beleidsterreinen koos het parlement er steeds 

vaker voor om taken over te hevelen naar nieuwe publieksrechtelijke organisaties als de SER 

en het Landbouwschap.  

 Van deze professionalisering profiteerde met name de georganiseerde landbouw, die 

zich hierdoor samen met de vaste Kamercommissie en het ministerie kon ontwikkelen tot een 

ijzeren driehoek gericht op de behartiging van boerenbelangen. De samenwerking tussen het 

Landbouwschap en het ministerie was hecht. Het belangrijkste middel om het boerenbelang te 

dienen was de kostprijsberekening. Het gebruik van deze moderne techniek was karakteristiek 

voor de zich snel uitbreidende en op moderne leest geschoeide Nederlandse rijksoverheid. 

Zonder slag of stoot ging deze modernisering echter niet. Dit werd zichtbaar in de spanningen 

tussen de nieuwe moderne experts en de vooroorlogse Weberiaans georiënteerde ambtenaren.  

 Dit gebeurde ook op het ministerie van Landbouw, waar minister Sicco Mansholt 

(PvdA) nieuwe economische experts aanstelde die een lange termijnplanning voor de 

landbouw moesten ontwikkelen. Nadat onder Mansholt confessionele druk afstand deed van 

deze plansocialistische ambtenaren en ambities, ontwikkelde hij in nauwe samenwerking met 

de georganiseerde landbouw nieuw beleid op basis van kostprijsberekeningen. In het geval 

van de melkprijsberekeningen bleek de veronderstelling dat dit tot objectieve prijzen zou 

leiden, niet uit te komen. Het werd de ministerraad, de consumenten en de vakbonden steeds 

duidelijker dat met deze op het oog objectieve berekeningen politiek gevoerd werd. Politiek 

die met name ten goede kwam aan de katholieke boerenachterban. 

Toch zou dit prijzenstelsel overleven en met Mansholt meeverhuizen naar Brussel, 

waar hij in 1958 eurocommissaris Landbouw werd. De kostprijsberekeningen vormden de 

basis voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In heel West-Europa werd de 

wederopbouwperiode gekenmerkt door zakelijke politiek, politieke consensus en een groot 

vertrouwen in economische modellen. Landbouw groeide overal uit tot het meest 

gereguleerde beleidsterrein, waardoor de georganiseerde landbouw overal politiek zeer 

invloedrijk werd en uitgroeide tot een quasi-overheid. 
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In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de overgang van macro-economische planning naar 

welzijnsplanning, met als casus het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking.  

Na de wederopbouwfase maakte Nederland een ongekende periode van economische 

groei door die zou aanhouden tot 1973, waardoor niet alleen geld beschikbaar was voor de 

opbouw van de verzorgingsstaat, maar ook voor ontwikkelingshulp. Beide dingen waren 

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. Het politiek bestel en de oude partijen 

kregen gedurende de jaren zestig steeds meer kritiek te verwerken. Deze onvrede en de roep 

om democratisering werd gesymboliseerd door de ’68-beweging. Als reactie hierop 

probeerden partijen van links tot rechts zich te moderniseren en zich progressief te uiten. Hier 

paste de omarming van ontwikkelingssamenwerking goed in. Na de nacht van Schmelzer (13-

14 oktober 1966) besloten de links-progressieve partijen een polarisatiekoers in te zetten.  

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. Alhoewel het ambitieus was, leek dit door de snelle ontwikkeling van de sociale 

wetenschappen haalbaar.  

Deze verandering wordt het best geïllustreerd door de veranderingen op het nieuwe 

beleidsterrein van ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1949 ontwikkelde dit beleidsterrein 

zich via de inzichten van macro-economische planning en was het Nederlands beleid gericht 

op multilaterale hulp. Vanaf het begin van de jaren zestig werd ontwikkelingssamenwerking 

een thema waarmee de politieke partijen zich probeerden te onderscheiden. Hierdoor kwam er 

gemakkelijk steeds meer budget beschikbaar, maar begonnen politici zich ook meer met het 

beleid te bemoeien. Dit was zeer tegen de zin van de ambtenaren van het Directoraat-generaal 

Internationale Samenwerking (DGIS). Zij moesten toezien hoe hun macro-economisch beleid 

werd verstoord door de subsidiëring van verzuilde particuliere 
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ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties die zich niet schikten in hun economische grand 

designs, maar tegemoet kwamen aan de behoefte aan zelfexpressie en participatie.  

Na de verzuilde ontwikkelingssamenwerking begonnen de jongeren aan het begin van 

de jaren zeventig steeds luider tegen het hulpbeleid te ageren. Zij wilden niet alleen inspraak, 

maar ook participeren in liefst kleinschalige initiatieven die vooral op de basis in Nederland 

waren gericht. In een ultieme poging om dit te kanaliseren richtten de ambtenaren de 

Nederlandse Commissie Ontwikkelingsstrategie (NCO) op om de jongeren en anderen op 

afstand van hun beleid te zetten. Deze poging mislukte faliekant: niet alleen kregen jongeren 

veel inspraak, maar ze wisten ook veel reuring te veroorzaken aangaande controversiële 

besluiten over subsidieverlening. De zaak kreeg extra lading omdat de voorzitter van de NCO, 

prins Claus, hierdoor gedwongen werd terug te treden. Met de komst van het kabinet-Den Uyl 

en de nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk (PvdA) werd het 

definitief duidelijk dat het welzijnsbeleid regeringsbeleid was geworden en dat de traditionele 

macro-economische benadering van de DGIS-ambtenaren had afgedaan. Daarom vertrokken 

zij.  

 

In hoofdstuk 3 bereiken welzijnsplanning en het ideaal van de maakbare samenleving bij de 

overheid hun korte hoogtepunt. De casus waarmee dit proces wordt getoond, is de 

ontwikkeling van het Nederlandse gevangeniswezen, in het bijzonder de bouw van de 

Bijlmerbajes.  

De politieke stijl van de jaren zeventig werd gekenmerkt door polarisatie. De 

progressieve partijen en de christelijke partijen die samenwerkten in het kabinet-Den Uyl, 

stelden welzijn allemaal centraal in hun verkiezingsprogramma, zodat dit het centrale 

uitgangspunt van het regeringsbeleid werd. Tijdens deze progressieve jaren was een 

conservatieve tegenstroom duidelijk in opkomst. Dit werd zichtbaar door de snelle groei van 

de VVD, die zich met name onderscheidde door een restrictiever veiligheidsbeleid en de roep 

om over te gaan tot bezuinigingen.  

 In de jaren zeventig bereikte de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt, waarbij integrale 

planning het middel leek om te garanderen dat welzijn zo eerlijk mogelijk verdeeld werd over 

de bevolking. In deze nieuwe planning kwamen de drie eisen samen die aan planning werden 

gesteld: integrale planning, democratisering en welzijn. Aan het begin van het decennium 

waren de verwachtingen van integrale planning hooggespannen en werd ook veel verwacht 

van de sociale wetenschappen. Aan het eind van het decennium was echter duidelijk dat de 

grote verwachtingen niet haalbaar waren: de planprocedures leidden tot inefficiëntie, hoge 

kosten en kostten door de inspraakprocedures veel tijd. Management, dat aanvankelijk werd 
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gebruikt als hulpmiddel om de efficiency van planning te kunnen garanderen, kon juist 

vanwege de belofte van efficiency steeds vaker uitgroeien tot een volwaardig beleidsmiddel. 

De oliecrises van de jaren zeventig en de daaropvolgende recessies maakten duidelijk dat de 

welvaartsstaat te duur werd en dat het economisch keynesiaans beleid de stagflatie, een 

combinatie van hoge inflatie en een stagnerende economie met snel groeiende werkloosheid, 

niet kon doorbreken. 

 De opkomst en ondergang van welzijn is behandeld aan de hand van de casus van het 

gevangeniswezen en de nieuwbouw van de eerste naoorlogse huizen van bewaring in 

Maastricht (Overmaze) en Amsterdam (Overamstel of ‘Bijlmerbajes’). De criminaliteit liep in 

1965 en 1971 terug, waardoor er minder vaak en minder lang gestraft werd. Steeds meer 

cellen stonden hierdoor leeg en om kosten te besparen en efficiënter te werken. sloot Justitie 

in de Herstructureringsoperatie van 1972 verschillende gevangenissen. Aan het eind van de 

jaren zestig werd het gevangenisbeleid van het ministerie van Justitie bepaald door de 

aanvaarding van humanisering en resocialisatie. Hierbij werd veel verwacht van de hulp van 

welzijnswerkers en was er veel ruimte voor democratisering binnen de gevangenismuren. 

Nieuwe psychologische denkbeelden als de antipsychiatrie kregen invloed op de sociale 

hulpverlening en criminologie. Gedetineerden werden hierdoor steeds vaker gezien als een 

non-conformisten die zich authentiek gedroegen. Zij moesten in de samenleving in groepen 

worden opgevangen en niet worden gestigmatiseerd door ze weg te stoppen in instituties.  

 In deze sfeer werden in 1966 architecten gezocht voor twee nieuwe huizen van 

bewaring waarin gedetineerden in groepen zouden samenleven en zo weinig mogelijk 

geïsoleerd of gestigmatiseerd dienden te verblijven. Daarom werden de nieuwe huizen van 

bewaring bijvoorbeeld bewust niet van tralies voorzien. Toen in 1974 de bouw van de 

Bijlmerbajes van start ging, leidde dit tot een protestgolf onder welzijnswerkers en 

criminologen die meenden dat het ontwerp nog lang niet progressief genoeg was en dat de 

gevangenen door de hoogbouw van de Bijlmerbajes nodeloos gestigmatiseerd werden. Deze 

isolatie zou zelfs gelijk te stellen zijn aan marteling. De actiegroepen werden in hun bezwaren 

gesteund door grote landelijke dag- en weekbladen en in de Kamer werd hun kritiek 

overgenomen door de progressieve partijen. 

 Terwijl het debat over het welzijn van de nieuwe huizen van bewaring zich ontspon, 

stapelden de problemen in het gevangeniswezen zich snel op. Allereerst omdat de 

staatssecretaris van Justitie Glastra van Loon (D66) in samenwerking met de actiegroepen een 

oplossing voor de Bijlmerbajes wilde vinden. De topambtenaren van Justitie, met secretaris-

generaal Albert Mulder voorop, zag hier niets in. Mulder geloofde niet in hun 

welzijnsconcepten en zag dat de bouw van de Bijlmerbajes jaren vertraging opliep. Het was 
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het begin van een conflict tussen de beide mannen dat werd verhevigd door een snelle stijging 

van ontsnappingen. Bovendien steeg het ziekteverzuim onder de bewakers tot boven de tien 

procent omdat zij zich gemangeld voelden tussen de mondige gevangenen en de nieuwe 

hulpverleners. Ongemerkt was ook de criminaliteit toegenomen, waardoor rechters weer 

vaker en langer gingen straffen. In combinatie met de pas gesloten gevangenissen liep het 

aantal lopende vonnissen snel op. Dit viel aanvankelijk niet op doordat de leiding van het 

ministerie van Justitie geen inzicht had in het aantal openstaande vonnissen. Na onderzoek 

werd het in 1975 duidelijk dat er 8474 veroordeelden waren die wachtten op hechtenis. De 

enige oplossing was gratie. Tijdens de presentatie van dit besluit liet Glastra van Loon weten 

dat die het gevolg was van wanbeleid dat voortkwam uit de manier waarop de organisatie 

door Mulder geleid werd. Het conflict draaide daarmee niet alleen om het nut van welzijn 

voor justitieel beleid, maar ook om de vraag welk management nodig was voor het ministerie. 

Glastra van Loon werd hierop ontslagen en opgevolgd door de zakelijke bestuurder 

Zeevalking (D66).  

 Het ministerie ontkwam evenmin aan modernisering: de organisatie werd ingrijpend 

veranderd door de eerste generatie managers. De Bijlmerbajes werd uiteindelijk in 1979 

geopend, maar was toen eigenlijk al achterhaald. Noch de welzijnswerkers en actiegroepen, 

noch Justitie waren tevreden met het gebouw. Op de drempel van de jaren tachtig deden 

bezuinigingen hun intrede in de rijksoverheid en het nieuwe huis van bewaring was erg 

kostbaar en inefficiënt in het gebruik. Door de groeiende criminaliteit was er een grote 

behoefte aan nieuwe, goedkope, snel gebouwde celruimte. Het welzijnsbeleid had definitief 

afgedaan. Dit gold ook voor het gevangeniswezen, waar vanaf het eind van de jaren zeventig 

de opgekomen politieke roep om ‘law and order’ moest worden vertaald. Dit gebeurde door 

de bouw van vijf nieuwe gevangenissen waar isolatie niet langer een issue was, maar waar 

alles was gericht op efficiënt management en kostenbesparing. De gevangenissen werden 

goedkoop, ‘eigentijds, sober en zakelijk’ gebouwd met hoge muren, hekken en tralies. 

 Deze verschuiving van welzijn naar ‘law and order’ vond aan het eind van de jaren 

zeventig eveneens plaats in het gevangeniswezen in andere West-Europese landen en de 

Verenigde Staten. Ook hier viel deze omslag samen met het moment waarop de 

planningseuforie binnen de overheid verstomde en werd ingeruild voor het monetarisme, het 

bezuinigen, het management en het neoliberalisme die de jaren tachtig zouden kenmerken. 

 

In hoofdstuk vier staat de opkomst van het management in de politiek en in de rijksoverheid 

centraal. In Nederland werd in 1982 het eerste kabinet-Lubbers gevormd, dat afrekende met 

het welzijnsbeleid van de jaren zeventig. Uitgangspunt van het regeringsbeleid was het 



 
403

terugdringen van het begrotingstekort. Dit moest gebeuren door middel van een ‘no-

nonsense’-beleid van bezuinigingen, privatisering en decentralisatie. Deze zakelijke 

benadering werd versterkt doordat een ongekend groot aantal bewindslieden afkomstig was 

uit het bedrijfsleven. De nieuwe regeringsploeg etaleerde zichzelf bewust als ‘managers in de 

politiek’.  

 Het denken over het overheidsbeleid veranderde eveneens ingrijpend. Niet langer 

waren welzijn en planning het uitgangspunt van beleid; er werd gekozen voor management 

om de overheid terug te dringen en tegelijkertijd de gewenste efficiency en dienstverlening te 

handhaven. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 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 casus van dit hoofdstuk, het milieubeleid, werden deze veranderingen het 

duidelijkst zichtbaar. In 1971 werd milieubeleid voor het eerst een volwaardig onderdeel van 

de rijksoverheid als gevolg van de groeiende onrust over de zichtbare keerzijde van de 

welvaartsmaatschappij: toenemende milieuvervuiling. Dit werd duidelijk door de grote ophef 

die het rapport van de Club van Rome in 1972 veroorzaakte. Het nieuwe Directoraat-Generaal 

Milieuhygiëne begon in de jaren zeventig voortvarend beleid te ontwikkelen om in tien jaar 

de milieuvervuiling op te lossen. Het beleid voldeed aanvankelijk aan alle trekken van het 

beleid van de jaren zeventig: democratisering en activistisch beleid via een snel uitdijend 

aantal wetten die op heffingen en verboden waren gestoeld. Integratie van beleid speelde nog 

geen rol. 

 Dit veranderde met de komst van Pieter Winsemius (VVD), een oud-McKinsey-

consultant die uitgroeide tot het prototype van het kabinet-Lubbers I. Onder zijn leiding werd 

het milieubeleid ingrijpend veranderend en gemoderniseerd via managementtechnieken. 

Allereerst gebruikte hij managementboeken om het enthousiasme van zijn ambtenaren terug 

te winnen, die teleurgesteld waren geraakt omdat ze de milieuvervuiling niet hadden kunnen 

beteugelen. Daarnaast zette hij in op integratie en decentralisatie. Het milieubeleid werd 

geïntegreerd in een serie nota’s, de Integrale Meerjarenprogramma’s, die moesten uitmonden 

in het Nationaal Milieubeleidsplan. De prioriteiten werden gesteld met behulp van 

managementmodellen, terwijl Winsemius zijn achtergrond als consultant inzette om 

aansprekende thema’s te bepalen. Aanvankelijk was de Tweede Kamer afwachtend en het uit 

de McKinseypraktijk meegenomen bubble concept haalde het mede daardoor niet, maar al 

snel groeide Winsemius uit tot de op één na populairste minister van het kabinet. Door zijn 

geloof in ‘management by speech’ en gevoel voor PR wist hij bijvoorbeeld de zure-
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regenproblematiek op de kaart te zetten. Hiervoor oogstte hij veel lof. Zijn geloof in 

deregulering leidde tot de introductie van convenanten die onder zijn opvolger Ed Nijpels 

(VVD) zeer succesvol bleken. Diens gevoel voor PR 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. De verklaring 

hiervoor lag in de afkeer van de lastenverzwaringen die de implementatie van het Nationaal 

Milieubeleidsplan met zich mee zou brengen. De VVD gebruikte het plan om zich af te zetten 

en uiteindelijk te breken met het CDA. 

Internationaal werd eveneens het milieubeleid via deregulering en met 

managementinzichten ingericht. Overal in de westerse wereld werd vanaf het begin van de 

jaren tachtig de overheid teruggedrongen volgens hetzelfde patroon van bezuinigingen en 

privatisering en met behulp van managementmodellen die in de jaren negentig uitgroeiden tot 

de New Public Management-beweging.  

 

Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat in op de veranderingen in 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. De periode eindigde met de Fortuynrevolte, die 

zichtbaar maakte dat de kiezers vonden dat de dienstverlening van de overheid tekortschoot, 

ondanks de grote economische voorspoed.  

 Het tijdperk werd gekenmerkt door belangrijke veranderingen binnen de overheid. De 

departementen vormden zich om tot kerndepartementen waar het beleid werd vastgesteld, 

terwijl de uitvoering werd overgelaten aan uitvoeringsorganisaties die dit volgens de 

managementlogica efficiënt en effectief zouden aanpakken. Een sluimerende onvrede over het 

functioneren van de overheid werd zichtbaar in de discussies over bestuurlijke vernieuwing en 

het herstel van het politieke primaat. Ambtenaren kregen minder vrijheid en vanaf halverwege 

de jaren negentig werden pogingen ondernomen om weer meer politieke grip te krijgen op de 

beleidsuitvoering en op publieke bedrijfsorganisaties. De beloftes van het New Public 

Management werden niet waargemaakt, waardoor de onvrede over management snel toenam. 

 In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de jaren negentig van de vier 

beleidsterreinen uit de vorige hoofdstukken kort belicht. Hierbij valt op dat zij alle vier te 

maken kregen met de scheiding tussen het maken en het uitvoeren van beleid, de worsteling 

met het primaat van de politiek en doorvoering van neoliberaal beleid. De landbouwcasus is 

een duidelijk voorbeeld van de groeiende onvrede over het verzuilde middenveld dat niet 

strookte met de nieuwe opvattingen over het politiek primaat. Dit werd geïllustreerd door de 
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afschaffing van het Landbouwschap. Bij de casus van ontwikkelingssamenwerking is 

ingegaan op de acceptatie van neoliberalisme in de vorm van de Washingtonconsensus. Dit 

leidde er toe 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 Dienst Justitiële Inrichtingen werd 

verantwoordelijk voor de insluiting van gedetineerden. De dienst werd echter geconfronteerd 

met een constant cellentekort. Door grote nieuwbouwoperaties werd geprobeerd dit alsnog op 

te lossen. Met het oog op de efficiency, snelle bouwtijd en kostenbesparing werden de bouw 

en het bouwproces aan de markt overgelaten. Achteraf werd echter duidelijk dat de markt 

deze beloften niet waarmaakte. Het milieubeleid ging ondertussen verder op de onder 

Winsemius ingeslagen weg en vertrouwde steeds vaker op deregulering door het sluiten van 

convenanten met de industrie. Deze strategie bleek succesvol, de milieuvervuiling nam vanaf 

het begin van de jaren negentig duidelijk af. Nederland ijverde er daarom voor om dit ‘groene 

poldermodel’ van milieubeleid op basis van management te exporteren en slaagde hier binnen 

het EU-milieubeleid goed in. 

 Internationaal viel op dat in alle westerse landen tijdens de jaren negentig New Public 

Management werd toegepast. De waardering voor deregulering en de acceptatie van de markt 

werd halverwege de jaren negentig gemeengoed onder sociaaldemocratische regeringsleiders 

die Nederland roemden als voorbeeld voor deze Derde Weg. Toch is internationaal rond 2000 

duidelijk een kentering zichtbaar. Het werd toen duidelijk dat dit nieuwe management de 

tegenvallende prestaties van de publieke sector niet kon verhelpen. Vanaf 2000 werd New 

Public Management daarom ook internationaal niet langer als dé oplossing gezien.  

 

In de conclusie wordt betoogd dat in dit proefschrift vier tijdperken met eigen tijdgebonden 

ideaaltypes van beleid te onderscheiden zijn. Deze ideaaltypen worden geanalyseerd met 

behulp van casussen, waarbij vergelijkingen en verwijzingen naar ander Nederlands 

rijksoverheidsbeleid laten zien dat de casussen niet op zichzelf stonden. Dit wordt verder 

geïllustreerd door de internationale vergelijking in ieder hoofdstuk die duidelijk maakt dat 

deze vier ideaaltypen tegelijkertijd ook in de andere West-Europese landen en de Verenigde 

Staten en Canada zichtbaar waren.  

Halverwege de jaren zeventig werd een duidelijke waterscheiding zichtbaar. Tot die 

tijd breidde de overheid enkel uit en nam het steeds meer taken op zich, daarna trok de staat 

zich duidelijk terug en probeerde de politiek het aantal taken en ambtenaren te verminderen, 

vaak met behulp van management.  
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 Dit proefschrift maakt duidelijk dat het verleden grote invloed heeft op de vorming 

van beleid; veranderingen in bestaand beleid worden hierdoor vaak gedempt. Alle 

hoofdstukken laten zien dat zowel de politiek als de ambtenaren de ideologische keerzijde van 

nieuw beleid onderschatten. Het maakte niet uit of dit nu ging om economische groei in de 

wederopbouw, welzijnsbeleid in de jaren zeventig of de neoliberale managementfilosofieën 

van de jaren negentig. Juist doordat dit nieuwe beleid zo eng aansloot bij de tijdgeest, kreeg 

het de sfeer van rationaliteit en waren de negatieve aspecten van stille ideologie lastig 

afstandelijk af te wegen. Er is in alle hoofdstukken nog een tweede constante aan te wijzen: 

doordat gedurende de gehele periode de expertise van sociale wetenschappen boven alle 

twijfel verheven bleef, behield men – ondanks de evidente missers uit de verschillende 

tijdperken – voortdurend een groot vertrouwen in de voorspellende waarde van statistiek. Een 

derde conclusie is dat in de gehele periode de Weberiaanse scheiding tussen politiek en beleid 

een fictie is. Op cruciale momenten werd deze fictie door ambtenaren opgeheven, echter dit 

feit heeft de politiek nooit willen accepteren. 

 Dit alles betekent natuurlijk niet dat beleid onveranderlijk is. Dit proefschrift maakt 

duidelijk dat wisselingen in politieke cultuur de beste kans bieden om beleid te veranderen en 

dat er door nieuw opkomende ‘public ideas’ ook ruimte voor verandering is. De invloed en 

het belang van individuen, zowel ambtenaren als politici, op dit proces is hierbij bijzonder 

groot.  


