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Voorwoord
Een samenleving in beweging

De periode 1975 – 2005 markeert een kantelpunt in onze geschiedenis. Zaken waar we vandaag aan gewend 
zijn, bestonden aan het einde van de 20e eeuw nog niet. Onderwerpen waar we ons vandaag zorgen over 
maken (of juist niet), vinden hun oorsprong in het laatste kwart van de 20e eeuw. Ik denk daarbij bijvoor-
beeld aan grote ontwikkelingen binnen kerk, cultuur en media en de impact van de stormachtige opkomst 
van technologie die de verandering van een tijdperk markeren.

Het Nationaal Archief heeft een onderzoeksgroep aangesteld om die laatste decennia van de 20e eeuw te 
‘vangen’ en te beschrijven in trends. Welke kenmerkende ontwikkelingen zagen zij in die laatste jaren? En 
welke bijzondere gebeurtenissen markeerden deze periode? De weerslag van hun onderzoek is een 
beschrijving van onze recente geschiedenis in bijna 200 trends en ruim 100 hotspots. De high lights van 
dertig jaar verandering. 

Het beschrijven van de recente geschiedenis is geen sinecure. Hebben ontwikkelingen zich al uitgekristal-
liseerd? Zijn ze al afgerond of zitten we er nog middenin? Hebben ze achteraf bezien het belang dat wij er 
vandaag aan toekennen? Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van 
een groot aantal experts die hebben geadviseerd en kritisch hebben meegelezen. De dank van het Nationaal 
Archief gaat uit naar alle onderzoekers die een bijdrage hebben geleverd aan deze publicatie vanwege de 
inzet van hun expertise, hun tijd en energie. Dit onderzoek laat treffend zien waar de samenwerking tussen 
wetenschap en archiefsector toe kan leiden. Ik hoop dat deze trendanalyse als voorbeeld dient voor verdere 
samenwerking in de toekomst. 

Een samenleving is permanent in beweging en verandert voortdurend. De consequenties van die verande-
ring zien we jaren later pas. Het is aan onze geschiedschrijvers de veranderingen uit het verleden te duiden 
zodat we er in het heden iets aan hebben. Het is aan archiefinstellingen om er voor te zorgen dat de 
relevante bronnen van die veranderende samenleving veilig gesteld worden en toegankelijk zijn voor het 
publiek. Dáárom heeft het Nationaal Archief dit onderzoek laten uitvoeren. 

Laat deze beschrijving van het recente verleden u uitdagen om nader onderzoek te doen in de archieven die 
de geschiedenis van de Nederlandse samenleving in deze dertig bewogen jaren beschrijven.

Marens Engelhard
Algemene rijksarchivaris
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Algemene inleiding
Het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 

Voor u ligt het eindresultaat van de Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 die is uitgevoerd door het 
Nationaal Archief. Het doel van dit onderzoeksproject was om de meest kenmerkende maatschappelijke 
trends en hotspots (gebeurtenissen) uit de periode 1976-2005 in kaart te brengen en op hoofdlijnen te 
beschrijven. Dat heeft geresulteerd in de beschrijving van 196 trends en 103 hotspots. Na bronnenonderzoek 
en raadpleging van experts zijn deze trends en hotspots geselecteerd. Ze geven samen met de overkoepe-
lende metatrends een overzicht van Een samenleving in verandering. 

Het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 is gestart in 2010. Er waren toen twee redenen om het 
project op te pakken. Allereerst wilden we een nieuwe methodiek voor de waardering en selectie van archieven 
ontwikkelen. Van de kant van historici kwam al sinds eind jaren negentig de kritiek dat er bij de selectie van 
overheidsarchieven veel te weinig oog was voor bijzondere ontwikkelingen en gebeurtenissen. Het Nationaal 
Archief bepaalde vanuit een institutionele invalshoek welke archiefbestanddelen in aanmerking kwamen voor 
blijvende bewaring. Het advies in het visierapport Gewaardeerd Verleden (2007) was een belangrijk argument om 
te streven naar een overkoepelende analyse als kader voor selectie: de Maatschappijbrede Trendanalyse. Deze 
analyse is dus ontwikkeld als instrument voor selectie en acquisitie van archieven. Overigens is het nooit de 
ambitie geweest om het als enige instrument te gebruiken. Er zijn structurele bronnen die ongeacht de 
dynamiek in een bepaald tijdsgewricht, in aanmerking komen voor blijvende bewaring. 

De tweede aanleiding om het project te starten was een acute. Rond 2010 was duidelijk dat het Rijk op korte 
termijn een begin zou maken met de bewerking van de archiefvoorraad uit de periode 1976-2005. De 
omvang daarvan leek zo groot te zijn, dat toepassing van de traditionele aanpak van selectie – doos voor 
doos, dossier voor dossier – geen optie was. De Maatschappijbrede Trendanalyse moest dienen om binnen 
deze enorme voorraad op een andere manier te selecteren, om op goede gronden op een veel hoger niveau 
een keuze te kunnen maken en zo bepaalde archiefbestanddelen voorrang te geven bij de selectie en 
bewerking, andere bestanddelen on hold te kunnen zetten, maar ook om bepaalde bestanddelen te kunnen 
vernietigen na slechts steekproefsgewijze controle. De afbakening van de te bewerken archiefvoorraad 
– 1976-2005 – bepaalde de afbakening van de Maatschappijbrede Trendanalyse. In 2011 bleek dat de 
archiefvoorraad veel kleiner was dan aanvankelijk geschat. De Maatschappijbrede Trendanalyse zou niet 
ingezet worden om het selectieproces te versnellen. Die constatering was halverwege 2011 de aanleiding om 
het project op te schorten. Een groot deel van de domeinrapporten was op dat moment al afgerond of 
vrijwel afgerond en het onderzoek was voor het overgrote deel al uitgevoerd. De beschikbare rapporten 
werden in 2011 gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief.

In 2013 is na een interviewronde onder belanghebbenden uit het veld besloten het project een doorstart te 
geven. Daarbij is ook het advies gevolgd om kritisch te kijken naar het validatiemechanisme dat in de 
projectaanpak was ingebouwd. Na de doorstart zijn eerst de rapporten afgerond die al in een vergevorderd 
stadium waren. Daarna is besloten ook de resterende domeinen af te ronden. Deze afronding werd met een 
veel kleinere bezetting van onderzoekers uitgevoerd omwille van de beheersbaarheid. Tussentijdse 
resultaten zijn steeds beschikbaar gesteld op de website. 

Bij het verschijnen van Een samenleving in beweging is het inmiddels 2016. De uitvoering van het onderzoek 
heeft geholpen bij het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor de waardering van digitale archieven. Die 
aanpak word beschreven in de brochure Belangen in balans (2015). De zogenaamde hotspotmonitor die daarin 
beschreven wordt is een directe erfgenaam van de hotspots in dit onderzoek. Het is een instrument 
waarmee er voor gezorgd wordt dat naast de basisbronnen ook periodiek beoordeeld wordt welke kwesties 
of gebeurtenissen voor zoveel maatschappelijke beroering hebben gezorgd dat de neerslag over deze zaken 
in overheidsarchieven voor blijvende bewaring in aanmerking moeten komen. Bij een groot aantal 
ministeries wordt de periodieke hotspotanalyse het komende jaar ingevoerd.
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Voor wie
Deze publicatie is bedoeld voor medewerkers van archiefinstellingen, bewerkingsorganisaties en archief-
vormers. Om te helpen bepalen wat in de periode 1976 – 2005 van bijzondere waarde was. Om te helpen 
bepalen wat bewaard moet blijven, welke archieven verworven moeten worden, welke archieven prioriteit 
hebben, bijvoorbeeld als het gaat om digitale beschikbaarstelling en om overgebrachte archieven te 
presenteren en voor het voetlicht te brengen. 
Maar deze publicatie is ook voor onderzoekers. Het geschetste beeld geeft context aan archieven. Het is een 
startpunt en hulpmiddel bij archiefonderzoek. Daarnaast is deze publicatie interessant voor iedereen die 
meer wil weten over de recente geschiedenis van Nederland of die meer wil weten over de belangrijkste 
ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken binnen een bepaald domein of beleidsterrein. Een rijke 
bron dus voor journalisten, studenten, docenten geschiedenis, beleidsmedewerkers en velen anderen.

Digitale navigatie
We hebben er voor gekozen om het onderzoeksresultaat samen te voegen in één publicatie. Dat is een 
omvangrijk document geworden. In deze vorm komt het beste tot uitdrukking dat het gaat om een 
samenhangend geheel. De trends en de hotspots zijn onderling met elkaar verbonden, ze verwijzen naar 
elkaar en spelen vaak een rol op meerdere maatschappelijke domeinen. 
De digitale navigatie en links zorgen er voor dat het document ook goed hanteerbaar is voor degene die 
deze publicatie digitaal raadpleegt. Gerelateerde teksten kunnen met een muisklik worden geraadpleegd.
De goede werking van de digitale navigatie is afhankelijk van de software die u gebruikt. Acrobat Reader 
geeft het beste resultaat.

De navigatie bestaat uit de volgende elementen: 

Algemene inhoudsopgave
Met deze knop gaat u terug naar de Algemene inhoudsopgave aan het begin van het document. 
Deze inhoudsopgave is klikbaar en biedt daarmee een snelle manier om binnen de publicatie 
te navigeren.

Inhoudsopgave domein
Met deze knop gaat u terug naar de inhoudsopgave van het desbetreffende domein.  
Deze inhoudsopgave is klikbaar en biedt navigatie binnen het domein. 

Gerelateerde teksten
Bovenaan iedere trend en hotspot staat:  
1) een opsomming van de metatrends waarmee een relatie is en  
2) de trends en hotspots. 
Deze verwijzingen bevatten een klikbare link naar de desbetreffende tekst.

Overzicht van trends, hotspots en metatrends
Achterin deze publicatie is een overzicht opgenomen van trends, hotspots en metatrends per domein of 
hoofdstuk. Dit overzicht is voorzien van links en biedt daarmee een toegang op alle elementen van deze 
publicatie.
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 Inleiding Politiek en Openbaar Bestuur

In het kader van het domein Politiek en Openbaar bestuur wordt ‘politiek’ geïnterpreteerd als het ‘politiek 
systeem’. Het politiek systeem behelst het geheel van geïnstitutionaliseerde, georganiseerde en gelegiti-
meerde machtsverhoudingen. Tot het politiek systeem behoren naast het openbaar bestuur bijvoorbeeld 
politieke partijen, pressiegroepen en massamedia. [www.arnokorsten.nl]

De motor van het politieke systeem en zijn uitvoerend apparaat, het openbaar bestuur, is machtsuitoefening. 
Macht is gedefinieerd als het vermogen van een enkeling, een groep of een organisatie om haar of zijn 
belangen en doelstellingen (eventueel met inzet van machtsmiddelen) te kunnen realiseren, in relatie tot 
en afhankelijk van het desbetreffende vermogen van anderen. [Becker en Van Praag, Apeldoorn 2006: 106] 
De machtuitoefening vindt plaats door verschillende instituties in een onderlinge wisselwerking. Het 
domein is opgedeeld in samenhangende of gelijksoortige instituties die in het politiek systeem macht 
kunnen uitoefenen. De trends beschrijven de veranderingen in de wijze waarop de macht werd uitgeoefend 
en de legitimatie daarvan binnen de instituties.Plaatsen waar macht werd verworven, uitgeoefend en/of 
gelegitimeerd zijn: de politiek-ideologische arena; het politiek bedrijf (het formuleren en opleggen van 
beleid); de monarchie; het openbaar bestuur; het ambtenarenapparaat; internationale verbanden; het 
bedrijfsleven; de media; de civil society; en de burger.

Binnen dit domein wordt een enge definitie van ‘openbaar bestuur’ aangehouden, namelijk binnenlands 
bestuur. De trends beschrijven de veranderingen in machtsbehoud en machtsuitoefening tussen het 
openbaar bestuur en de maatschappelijke organisaties, groeperingen en instellingen. De focus van de 
Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005 ligt op trends en hotspots die maatschappijbreed vast te stellen 
zijn, in het geval van dit domein op het niveau van het Rijk. Trends bij lagere overheden (gemeenten, 
waterschappen, provincies) zijn alleen meegenomen indien ze geldend waren voor alle gemeenten of 
provincies of wanneer er een verschuiving optrad van de machtsverhoudingen tussen de verschillende 
bestuurlijke lagen (centralisatie – decentralisatie).

Hoewel de monarchie en het ambtenarenapparaat wel degelijk macht uitoefenen binnen het politiek 
systeem, hebben bronnen en experts niet laten zien dat er trends zijn binnen deze instituties. Voor het 
instituut monarchie hebben experts zelfs uitdrukkelijk aangegeven dat op staatkundig gebied hierbinnen 
geen veranderingen zijn geweest in de periode 1976-2005. De relatie tussen het Koningshuis en de samen-
leving zijn meegenomen in het onderzoek van het domein Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit.
Wat betreft de macht van het ambtenarenapparaat geven bronnen en experts een tegenstrijdig beeld over de 
toename of afname. Hierdoor was het niet mogelijk een trend te formuleren. Wel waren enige losse 
ontwikkelingen waarneembaar op het terrein van het ambtenarenapparaat. Deze ontwikkelingen zijn 
beschreven in een aparte trend. Binnen het rapport Recht komen Europese ontwikkelingen ter sprake 
waarbij de rol van ambtenaren daarbinnen is toegelicht. Binnen dit rapport komt het ambtenarenapparaat 
verder nog aan bod binnen de trend ‘Europeanisering van het openbaar bestuur’.
Het democratiseringsproces van de waterschappen is opgenomen in dit domein. De beleidsmatige en 
organisatorische ontwikkelingen bij de waterschappen komen aan bod bij het domein Natuur en Milieu.  
De nieuwe en herziene Grondwet van 1983 is opgenomen in het domein Recht.

Het proces van europeanisering van het openbaar bestuur wordt niet alleen beschreven als trend binnen dit 
domein: ook binnen het domein Recht worden aspecten van Europeanisering beschreven, welke comple-
mentair zijn met de beschrijvingen binnen het domein Politiek en openbaar bestuur. Ook is bij het domein 
Recht de trend internationalisering van het recht beschreven. In deze trend wordt uiteengezet hoe 
internationale instituties in toenemende mate invloed krijgen op Nederland. Deze trend maakt ook 
onderdeel uit van het domein Politiek en openbaar bestuur, maar is al bij het domein Recht beschreven.

Daarnaast is de ontwikkeling van de informatietechnologie (e-overheid) weliswaar een trend binnen het 
domein Politiek en Openbaar bestuur, maar is het niet specifiek voor dit domein. De veranderingen op het 
gebied van informatietechnologie worden daarom als metatrend beschreven. Daarnaast is in dit verband de 
trend elektronische dienstverlening in het hoofdstuk Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit relevant. 
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1.1 Trend: Ontzuiling en polarisatie van de politiek

Verkorte titel: Ontzuiling en polarisatie van de politiek

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.1 Individualisering

Relatie met
1.2 Depolarisatie partijpolitiek

Datering
1967-1980

Beschrijving
In het begin van de twintigste eeuw vormde zich in Nederland een verzuild politiek-maatschappelijk 
systeem, waarbij de samenleving op basis van godsdienst of sociale klasse was opgedeeld in groeperingen, 
die onderling weinig contacten hadden en intern een hechte organisatie bezaten. Voor elk van de zuilen 
garandeerde deze organisatievorm identiteitsbehoud, machtsbehoud en emancipatie. De burgers binnen 
de zuilen vertrouwden op hun voormannen, die middels geheim en zakelijk topoverleg met de leiders van 
de andere zuilen de evenredige verdeling van financiële, politieke en maatschappelijke kosten en baten 
regelden. In het Interbellum konden de grote belangengroepen hun positie in maatschappij en politiek 
handhaven door de strakke organisatie van zuilen, maar na de Tweede Wereldoorlog werd dit gaandeweg 
moeilijker. Door voortgaande technologische ontwikkeling, groei van de welvaart, ontwikkeling van 
communicatie en verzorgingsstaat, groeiende mobiliteit, betere scholing en de opkomst van belangengroe-
pen werd de burger beter geïnformeerd, kritischer en mondiger, en wilde daardoor graag invloed uitoefe-
nen op de politiek. Dat was echter nauwelijks mogelijk binnen de verzuilde structuren vanwege het 
gesloten karakter van de deze organisatievorm. Daarom ontstonden er stromingen die democratisering 
eisten, binnen en buiten het politieke bestel. De politieke elite was onzeker over de juiste omgang met de 
wensen van de burgers en reageerde nerveus of verbeten. Tenslotte kozen de politieke leiders voor een 
flexibele, pragmatische aanpak, waarmee toekomstige problemen ondervangen konden worden. Hierdoor 
werd het politieke landschap vanaf ongeveer 1965 omgewoeld, waarna er tot het eind van de jaren zeventig 
versplintering en onrust bleven bestaan. Omstreeks 1980 consolideerden de drie grote partijen hun 
ideologische posities: CDA in het centrum, PvdA links daarvan, de VVD rechts. Sindsdien bestond er een 
grote politieke stabiliteit, zij het dat geen van de partijen meer kon rekenen op een vast aandeel van de 
uitgebrachte stemmen en dat ook kleine partijen een groot aantal stemmers kon trekken. [Becker (red.), 
1993: 109, 114; Aerts e.a., 1999: 314; Middelkoop, 1979: 37] 

Nadat verschillende oppositiegroepen in de periode 1880-1917 hun streven naar het recht op eigen levens-
beschouwelijke organisaties en politieke invloed met succes hadden bekroond, ontstond een pacificatie-
democratie die van circa 1920 tot omstreeks 1965 standhield. In dit verzuilde bestel vond overleg plaats 
binnen bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad (SER, opgericht in 1950), waar het sociaal-economisch 
beleid werd bepaald. De geheimhouding maakte het mogelijk om in ideologisch beladen kwesties 
concessies te kunnen doen. Typerend voor de verzuiling waren de regeringen waaraan meer partijen 
deelnamen dan noodzakelijk was voor een parlementaire meerderheid: het heersende idee van brede 
samenwerking (de zogenaamde consensuspolitiek) maakte de opname van extra partijen logisch en 
wenselijk. [Becker (red.), 1996: 112, 220; Lijphart, 2007: 14; Becker (red.), 1993: 101, 104, 108; Middelkoop, 
1979: 12, 21; Aerts e.a., 1999: 275, 295]

De verzuiling was niet totaal en absoluut. Zo was de protestantse zuil intern verdeeld (Nederlands-hervormd 
tegenover gereformeerd, orthodox tegenover vrijzinnig) en waren de liberalen helemaal niet verenigd 
binnen een zuil. Er was een groep van 15 tot 20% van de kiezers die zich tot geen van de zuilen bekende. 
[Middelkoop, 1979: 24] Binnen de Partij van de Arbeid (PvdA) werd na de Tweede Wereldoorlog de zoge-
naamde doorbraak-gedachte gekoesterd: de vorming van één progressieve partij die de leden van de 
verschillende zuilen kon verenigen. Ook de oecumenische en vrijzinnige Nederlands-hervormde Kerk 
steunde de doorbraakgedachte. [Aerts e.a, 1999: 285-286; Daalder e.a., 1989: 27; Daalder, 1995: 221] 
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Tegelijkertijd verloren traditionele opvattingen hun gezag: er werd meer nadruk gelegd op efficiëntie en 
deskundigheid, dan op confessionele dogma’s. Het onttrekken aan dogma’s manifesteerde zich ook in een 
stijging van het aantal gedwongen huwelijken (‘moetjes’ als gevolg van voorechtelijke seks), de kleiner 
wordende gezinnen (door bredere toepassing van anticonceptiva) en emancipatie van de vrouw (geen 
automatisch ontslag bij huwelijk 1955, handelingsbekwaam 1956). Als gevolg van een toentertijd als brede 
onverschilligheid opgevatte houding van de jeugd ten aanzien van godsdienst en politieke ideologie, 
daalden cathechisatie-, zondagsschool- en kerkbezoek. De deconfessionalisering werd een belangrijk en 
kenmerkend element van de ontzuiling. [Aerts e.a., 1999: 284-285, 287-288; Becker (red.), 1991: 125-126, 128; 
Middelkoop, 1979: 24]

Omstreeks 1960 werden de eerste manifestaties van het ontzuilingsproces zichtbaar. In 1959 werd de 
Boerenpartij (BP) opgericht, als protestpartij tegen overheidsbemoeienis. Dankzij de evenredige vertegen-
woordiging zonder kiesdrempel had de BP snel succes: in 1963 debuteerde zij met drie zetels in de Tweede 
kamer, in 1966 kwamen daar nog vier bij. De oude politieke elite maakte intussen plaats voor nieuwkomers. 
Oud-premier W. Drees (PvdA) vertrok in 1958, gevolgd door C. Romme (voorman der Katholieke Volkspartij, 
KVP) in 1961. De nieuwe generatie liet bewust de autocratische stijl varen en was onzeker in haar houding 
ten opzichte van een kritischer kiezerspubliek. Door een ambivalente houding jegens maatschappelijke 
ontwikkelingen, bood de nieuwe politieke elite de jongeren ruimte om participatiedemocratie te eisen.  
De jongeren waren hiertoe gekomen door meer, hoger en langer onderwijs, en werden voor een deel 
gedreven door een marxistisch en anarchistisch geïnspireerd streven naar gelijkstelling op elk terrein, een 
inspiratiebron die door een periode van dooi in de Koude Oorlog mogelijk was geworden. De ontkerkelij-
king zette fors door, het eerst en sterkst onder katholieken, maar daarna ook onder protestanten. Deze 
ontwikkelingen manifesteerden zich in aanzwellende protesten door met name jongeren tegen de oude 
verbanden, het besloten karakter van politiek en bestuur, de onaantastbaarheid van gezag, de onevenredige 
verdeling van macht en de opgelegde beperkingen in het sociaal, maatschappelijk, economisch en politiek 
verkeer. [website leidschrift; Aerts e.a., 1999: 291, 294, 296-298; Daalder, 1995: 228; Middelkoop, 1979: 49-50; 
Lijphart, 2007: 204]

Door het verval van verzuilingsonderdelen versplinterde de samenleving in verschillende groepen. In de 
politiek ontstonden hierdoor conservatieve en progressieve stromingen, wat resulteerde in afsplitsing van 
bestaande en de vorming van nieuwe partijen. Binnen de PvdA ontstond in 1965 Nieuw Links, een progres-
sieve stroming die de partij wilde democratiseren en omvormen tot transparante actiepartij. [Lijphart, 2007: 
205; Daalder, 1995: 228; Aerts e.a., 1999: 305] In 1966 werd Democraten ’66 (D’66) opgericht. Deze neutraal-
liberale partij wilde een zakelijke en functionele democratisering naar Amerikaans model: districtenstelsel, 
vorming van een progressief en conservatief blok en rechtstreekse verkiezing van de premier. Na de Nacht 
van Schmelzer (13-14 juni 1966), waarin KVP-fractievoorzitter N. Schmelzer het eigen, zonder verkiezingen 
geformeerde KVP-PvdA-kabinet ten val bracht, kwam D’66 in 1967 met zeven zetels in de Tweede kamer en 
won er in 1971 nog vier bij. [Becker (red.), 1996: 223-224; Middelkoop, 1979: 25; Aerts e.a., 1999: 304, 
306-308; Righart, 2004: 132-133] Radikale KVP-ers scheidden zich in 1968 af en vormden de Politieke Partij 
Radikalen (PPR), die in 1970 werd versterkt met ontevreden leden van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, 
Gereformeerd). De progressieve PPR behield haar confessionele grondslagen, maar wilde deze niet van 
bovenaf opgelegd zien. De partij streefde naar een progressief front samen met D’66 en de door Nieuw 
Links gedomineerde PvdA. [Becker (red.), 1996: 224; Aerts e.a., 1999: 306; Lagerwey e.a. 1997: 125-126] Na de 
radicalisering binnen de PvdA scheidden de behoudende socialisten zich in 1970 af als Democratisch 
Socialisten ’70 (DS’70). Bij de verkiezingen van 1971 verkregen zij acht zetels en kregen zij zitting in het 
kabinet. [Lagerwey e.a., 1997: 125-126] KVP-ers die de koers van hun partij te links en onzedelijk achtten, 
richtten in 1972 de Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN) op. [Lijphart, 2007: 205; Daalder, 1995: 228]

Nu de confessionele partijen verbrokkelden, ontstond een strijd tussen de liberale VVD en de socialistische 
PvdA om de confessionele kiezers. De PvdA blies de oude wens om confessionele arbeiders voor zich te 
winnen nieuw leven in. De partij nam in 1969 een anti-KVP-resolutie aan, waarin samenwerking met deze 
partij aan harde voorwaarden (nieuwe leiding en vooraf uitspraak over regeringsdeelname met PvdA) werd 
gebonden. Tegelijkertijd werd een progressief front gevormd met D’66 en de PPR. Doel was om de kiezers 
heldere politiek te bieden: duidelijke keuzes, bij voorbaat bekend maken wat de plannen zijn en welke 
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coalities de voorkeur hebben. Zo werden in 1971 en 1972 schaduwkabinetten gevormd, als zichtbaar alternatief 
voor de ondoorzichtige compromis-kabinetsformaties. Vanwege de versplintering en het verlies bij de 
confessionele partijen, kon de PvdA in 1973 het progressieve kabinet-Den Uyl vormen. [interview De Rooy; 
Becker (red.), 1991: 177; Middelkoop, 1979: 12; Daalder, 1995: 230; Daalder e.a., 1989: 27; Lijphart, 2007: 13; 
Becker (red.), 1996: 224-225; Aerts e.a., 1999: 305, 309]

De compromisloze, polariserende koers van de PvdA maakte het formeren van kabinetten uiterst moei-
zaam. Het partijprogramma ‘Keerpunt’ werd onaantastbaar en ononderhandelbaar verklaard, en enkel een 
overheersend progressieve kabinetssamenstelling was aanvaardbaar. Deze koers volgde de PvdA gedurende 
de gehele jaren zeventig. [Lijphart, 2997: 13, 18, 210-216; Becker (red.), 1996: 225; Aerts e.a., 1999: 305, 312] 
Gevolg was dat de KVP vanuit het politieke midden naar de conservatieve hoek gedrukt werd. Na jaren van 
stemmenverlies (de KVP had van de 50 zetels uit 1963 er in 1973 nog 27 over) stabiliseerden de confessionele 
partijen hun zeteltal. Nu het behouden van politieke macht begon te prevaleren boven de religieuze 
contrasten, ontstond ruimte voor samenwerking op een algemeen-confessionele basis. In 1975 kwamen 
KVP, CHU en ARP tot een federatie met de bijbel als gemeenschappelijk uitgangspunt. In 1977 gingen zij bij 
de verkiezingen een lijstverbinding aan en in 1980 versmolten zij tot Christen Democratisch Appèl (CDA). 
[Becker (red.), 1991: 129, 132; Lijphart, 2007: 22; Becker, 1996: 226; Daalder, 1995: 231; Aerts e.a., 1999: 315]

Tegelijk met de vorming van het CDA en de progressief-polariserende koers van de PvdA, vond de groei 
plaats van de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Toen de economie zich jarenlang 
onstuimig ontwikkelde en de welvaart groeide, was de boodschap van de VVD (minder overheidsbemoeie-
nis, bezuinigen) weinig urgent. Toen de economie in een recessie raakte na de oliecrisis van 1973 en de 
uitdijende verzorgingsstaat een steeds grotere financiële last werd, groeide de achterban van de VVD, ook 
door het populistisch optreden van voorman H. Wiegel. Bij de verkiezingen van 1977 groeide de partij van  
22 naar 28 zetels. De combinatie KVP-ARP-CHU won één zetel (het einde van jarenlang verlies), de PvdA won 
er tien (van 43 naar 53) ten koste van de kleine linkse partijen. De formatie van een PvdA-D’66-CDA-kabinet 
mislukte door de compromisloos-progressieve opstelling van de PvdA en de onwil bij het CDA. De vorming 
van een CDA-VVD-kabinet onder A. van Agt verliep vervolgens vlot en soepel. [Becker (red.), 1991: 132-133; 
Becker (red.), 1996: 226; Aerts e.a., 1999: 315-316] Deze combinatie leed in 1981 licht verlies en verloor zijn 
meerderheid. De toen gevormde regering van CDA-D’66-PvdA viel spoedig uit elkaar, waarna in 1982 een 
CDA-VVD-kabinet gevormd werd. (Daalder, 1995: 233]

Vanaf ongeveer 1980 trad er een stabilisering op in de politiek. De kleine partijen gingen op in grotere 
verbanden (zie de vorming van het CDA) of verdwenen (bijna) helemaal van het toneel. De verschrompelde 
kleine linkse partijen vormden in 1989 GroenLinks. [Daalder, 1995: 234] De PvdA verliet zijn polariserende 
koers en zocht naar acceptatie door de twee andere grote partijen CDA en VVD. Deze laatsten groeiden naar 
elkaar toe; in 1982 en 1986 wezen zij elkaar al vóór de verkiezingen aan als gewenste regeringspartner. Het 
CDA ontwikkelde zich tot een brede middenpartij, die relatief gemakkelijk met zowel PvdA als VVD kon 
regeren. Vanaf het midden van de jaren tachtig trok het CDA ook steeds meer niet-godsdienstige kiezers 
toen CDA-premier R. Lubbers het CDA meer politiek dan religieus profileerde. Opvallend was de aan de 
Verzuiling herinnerende werkwijze van de kabinetten-Lubbers (1982-1994): belangrijke twistpunten werden 
van hun politieke lading ontdaan en in technocratische termen gevat. Voor beleidskwesties werd weinig 
verantwoording afgelegd en vreedzaam onderling overleg tussen de betrokken partijen versoepelde de 
besluitvorming. De links-rechts verhoudingen betoonden zich redelijk stabiel: veranderingen vonden 
binnen deze blokken plaats. Geen van de partijen kon echter meer zeker zijn van een vast aandeel van de 
stemmen. [interview De Rooy; Middelkoop, 1979: 12, 14, 88-89, 151; Aerts e.a., 1999: 315, 320-321; Becker 
(red.), 1991:133; Daalder, 1995: 235; Thomassen: 23, 34]
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Actoren
• Agt, A.A.M. van
• Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
• Boerenpartij (BP)
• Christen Democratisch Appèl (CDA)
• Christen Historische Unie (CHU)
• Democraten ’66 (D’66)
• Democratisch Socialisten ’70 (DS’70)
• Drees, W.
• Groen Links (GL)
• Katholieke Volkspartij (KVP)
• Lubbers, R.F.M.
• Mierlo, H.A.F.M.O. van
• Nederlands Hervormde Kerk
• Nederlandse Middenstandspartij (NMP)
• Nieuw Links
• Partij van de Arbeid (PvdA)
• Politieke Partij Radikalen (PPR)
• Romme, C.P.M.
• Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN)
• Schmelzer, W.K.N.
• Universiteiten
• Wiegel, H.
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1.2 Trend: Depolarisatie van de partijpolitiek

Verkorte titel: Depolarisatie partijpolitiek

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
1.1 Ontzuiling en depolarisatie politiek
1.3 Herpolarisatie politiek
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat

Datering
1980-2001

Beschrijving
Vanaf 1967 was het politieke landschap sterk gepolariseerd. De Partij van de Arbeid (PvdA) voer een linksere 
koers, die gericht was op het implementeren van progressief beleid. Hierdoor werden de confessionele 
partijen (Katholieke Volkspartij KVP, Anti-Revolutionaire Partij ARP en Christelijk Historische Unie CHU) uit 
het politieke midden naar rechts geduwd. In de tweede helft van de jaren zeventig groeide de zich al aan de 
rechterzijde bevindende Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Er ontstond een goede verstand-
houding tussen de VVD en het in 1980 uit een fusie van de confessionele partijen geboren Christen 
Democratisch Appèl (CDA). Gezamenlijk voerden zij een polariserende strijd met de PvdA. In het centrum 
bleven alleen Democraten ’66 (D66) en, tot de opheffing in 1983, Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) over. 
[Thomassen e.a., 2000: 168-169]

Na een mislukt kabinet Van Agt II van CDA, PvdA en D66, trad in 1982 R. Lubbers (CDA) aan als premier. Al vóór 
de verkiezingen had het CDA aangegeven bij voorkeur met de VVD te willen regeren. Na de stabilisatie van het 
zetelaantal voor het CDA en de winst van tien zetels door de door H. Wiegel geleide VVD, formeerde Lubbers 
een kabinet van CDA en VVD. Premier Lubbers pakte de economische crisis daadkrachtig aan. Na het falen van 
het economisch beleid van de kabinetten Van Agt I en II (1977-1982), stelde hij een zeer gedetailleerd en streng 
regeerakkoord op met 33 miljard gulden aan bezuinigingen. [Mentze, 1995: 74; Daalder, 1995: 95-96; Bosmans, 
1995: 130-131] Lubbers besloot de crisis te bestrijden door verzelfstandiging van overheidstaken, beperking van 
de overheidsuitgaven, lastenverlichting en door het marktdenken centraal te stellen. Hij voer kortom een 
scherpe neo-liberale koers. Polarisatie beschouwde Lubbers als een hinderpaal voor zijn beleid: iedereen zou 
zich voor dit gemeenschappelijke doel moeten inzetten. Vakbonden en ondernemers moesten door overleg 
loonstijgingen beperken. Lubbers profileerde zich, overeenkomend met zijn karakter van ‘Einzelgänger’, niet 
als partijman, maar als leider die het landsbelang stelde boven politieke bekommernissen. Zijn aanpak leek op 
het regenteske optreden door eerdere premiers uit de periode van verzuiling: problemen werden van hun 
politieke lading ontdaan en als technocratische kwestie benaderd, en verantwoording werd maar mondjesmaat 
afgelegd. Lubbers bewerkte een oplossing van kwesties (werkgelegenheid, euthanasie, gelijke behandeling, 
kruisraketten) bij voorkeur door informeel maar dwingend vooroverleg in wandelgangen en vergaderingen in 
klein comité. [Becker e.a., 1998: 134; Lunshof, 2004: 143-144, 158; Daalder, 1995: 98-99; Lucardie, 2002: 67]

In de verkiezingscampagne van 1986 stelde het CDA het leiderschap van een vitale, jonge, dynamische 
Lubbers tegenover een oude, vermoeide en versleten PvdA-leider J. den Uyl. Lubbers zelf profileerde zich 
graag als premier, zakelijk en betrouwbaar, boven de partijen. Nadrukkelijk toonde hij zich niet als 
partijpoliticus of als katholiek. Bij de verkiezingen werd Lubbers beloond voor zijn werk: het CDA groeide 
van 45 naar 54 zetels. Opvallend was dat Lubbers veel jongeren had getrokken, evenals VVD-kiezers en 
niet-religieuze stemmers. Dit resultaat werd toegeschreven aan het Lubbers-effect: de aantrekkingskracht 
van de persoon Lubbers. Coalitiegenoot VVD verloor, met E. Nijpels als opvolger van de populaire Wiegel, 
negen zetels. De coalitie bleef op 81 zetels staan en kon beginnen aan een tweede termijn. Ook bij deze 
verkiezingen had het CDA al vooraf haar voorkeur uitgesproken voor een continuering van de coalitie met 
de, nu door J. Voorhoeve geleide, VVD. Deze coalitie zette het beleid van de Lubbers I voort. [Lucardie, 2002: 
81; Metze, 1995: 55, 59, 61-63; Lunshof, 2004: 149; website dnpp.eldoc]
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Het kabinet Lubbers II leed echter onder de scheve verhouding tussen het veel grotere en sterkere CDA en 
haar coalitiepartner VVD. Bovendien deed zich een reeks incidenten voor, waarbij de premier pragmatisch 
en apolitiek optrad en zich vaak niet inzette voor bewindspersonen. Op de ruzies in het kabinet had hij 
steeds minder greep. Uiteindelijk viel het kabinet in 1989 over het milieubeleidsplan, door toedoen van de 
VVD. [Mentze, 1995: 75-76, 97-98, 108; Lunshof, 2004: 150-151; Lucardie, 2002: 67] Bij de verkiezingen van 
1989 handhaafde het CDA zich dankzij het Lubbers-effect op 54 zetels, terwijl de VVD verder daalde tot 22 
zetels, een verlies van vijf zetels. Lubbers wilde graag verder met de VVD, maar hij vond deze partij op dat 
moment te instabiel. Vervolgens wendde hij zich pragmatisch tot de PvdA. [Mentze, 1995: 66; Lunshof, 
2004, 143-144, 151; Lucardie, 2002: 67; Bosmans, 1995: 131-137]

De Partij van de Arbeid had sinds 1977 een sterke beweging naar het politieke centrum gemaakt. Na een 
decennium van onwrikbare progressieve politiek, versoepelde de PvdA in 1977 haar standpunten: een 
regeringsprogramma werd deels onderhandelbaar gemaakt en ook een overheersend progressieve 
kabinetssamenstelling was niet langer onaantastbaar. [Daalder, 1995: 93] Toen W. Kok in 1986 Den Uyl als 
partijleider opvolgde, ging het roer echt om. Kok nam een flinkere houding aan (‘Nieuw Flinks’) tegenover 
actie- en belangengroepen, die een grote invloed hadden op de PvdA. Ook beschouwde de partij de 
overheid niet langer als instrument om de maatschappij mee te verbeteren, en wilde ze met bedrijven 
onderhandelen over sturende overeenkomsten in plaats van deze op te leggen. De klasseloze samenleving 
werd niet langer het doel van de politiek. In plaats van op de traditionele achterban van arbeiders, ambte-
naren en werklozen, richtte de PvdA zich nu op individuele burgers, een liberaal standpunt. Kortom: Kok 
wilde met de PvdA het kapitalisme niet langer afschaffen, maar beter organiseren; deze lijn heette wel de 
Derde Weg. [Lucardie, 2002: 75-76; Mentze, 1995: 67]

In 1989 vormde Lubbers een kabinet van CDA en PvdA, maar de samenwerking verliep moeizaam. Het CDA 
kende interne problemen door de afnemende greep van Lubbers op de partij en de persoonlijke verhouding 
tussen Kok en Lubbers leed onder voorzichtigheid en wantrouwen. De achterban van het CDA behield 
intussen haar voorkeur voor een coalitie met de VVD, terwijl de kiezers van de PvdA de beperking van de 
WAO door PvdA-minister van Financiën Kok afwezen. Terwijl Lubbers bruggen sloeg naar de PvdA, wilde 
zijn beoogd opvolger E. Brinkman een strakker, duidelijker en minder verzoenend beleid voeren. Deze 
tegenstelling leidde ertoe dat Lubbers zijn steun aan Brinkman introk. Gevolg van al het voorgaande was 
een spectaculair verlies voor het CDA bij de verkiezingen in 1994: de partij verloor 20 van haar 54 zetels.  
Ook de PvdA boette voor haar regeringsdeelname (van 49 naar 37 zetels), maar werd wel de grootste partij. 
[Mentze, 1995: 104; Bosmans, 1995: 150-160; Lunshof, 2004: 153-154, 156, 223; Lucardie, 2002: 68]

De ontideologisering van de grote partijen werd duidelijk bij de verkiezingen van 1994. Het CDA verloor 20 
van de 54 zetels. Het was vooral aan D66 onder leiding van Van Mierlo te danken dat er een kabinet zonder 
het CDA tot stand kon komen. PvdA en VVD waren beide steeds meer naar het politieke centrum getrokken 
en D66 vormde de ideale brug tussen de twee ideologische tegenvoeters. Van Mierlo overtuigde PvdA en 
VVD ervan dat een Paars kabinet mogelijk was, en verwachtte nu eindelijk staatshervormingen door te 
kunnen voeren. Het was Lubbers’ herpolariserend werk geweest dat in de jaren tachtig de basis had gelegd 
voor een kabinet zonder het CDA. Van een krachtige oppositie was ten tijde van de Paarse kabinetten 
nauwelijks sprake. [Lunshof, 2004: 160; Lucardie, 2002: 86-87; Bosmans, 1995: 161-164] Het Paarse kabinet 
van PvdA, D66 en VVD zette het beleid van de kabinetten van Lubbers voort: vergroting van de werkgelegen-
heid en vermindering van de staatsschuld. Kok, de nieuwe premier, deed dit op vergelijkbare manier als 
Lubbers: zakelijk, niet ideologisch bevlogen, meer voorzitter dan leider, op afstand bijsturend, gerespec-
teerd maar niet geliefd. [Lunshof, 2004: 210; Bosmans, 1995: 165-168] Bij de verkiezingen van 1998, onder 
een gunstig economisch gesternte, won de PvdA acht zetels en groeide de VVD (door het oppositie-voeren-
vanuit-het-kabinet door F. Bolkestein), maar verloor D66 fors. [Lucardie, 2002: 78; Lunshof, 2004: 184-203, 
235] Desondanks kwam er een tweede Paars kabinet, dat het beleid voortzette. De lichte economische 
teruggang, de groei van wachtlijsten in de zorg, het lerarentekort en het gevoel van onveiligheid riep 
ontevredenheid op onder de kiezers. Het onbehagen werd scherper door de aanslagen van 11 september 
2001 en hun uitwerking op de perceptie van de multiculturele samenleving. In dit klimaat kon de zich als 
politieke buitenstaander profilerende, rechtse populist W. Fortuyn snel een grote aanhang verwerven. Het 
tweede Paarse kabinet ging in 2002 roemloos ten onder. De PvdA, waar Kok het stokje had overgedragen 
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aan A. Melkert, verloor 22 zetels. D66 verloor 7 van haar 14 zetels. Alleen de VVD boekte winst. [Lucardie, 
2002: 78, 86-87; Lunshof, 2004: 187]

Het CDA had zich tijdens de Paarse kabinetten beraad over haar ideologie. De partij koos voor sociaal 
conservatisme tegenover het liberalisme van de VVD en de sociaal-democratie van de PvdA. Dat betekende 
bescherming van kleine gemeenschappen (gezin, buurt, vereniging) tegenover het individualisme van de 
VVD, en een strengere naleving van de wet tegenover het gedoogbeleid van de PvdA. Hiermee werd gekozen 
voor een duidelijke profilering als middenpartij. Bij gebrek aan bezielende leiders kwam deze boodschap 
niet over bij de kiezers. [Lucardie, 2002: 68-69; Thomassen e.a., 2000: 169]

De politieke herpolarisatie, die ingezet was door premier Lubbers in 1982 en die in 1986 werd verruimd door 
PvdA-leider en later premier Kok, zorgde voor een naar elkaar toe kruipen van de grote partijen CDA, PvdA, VVD. 
Hierdoor werd een Paarse coalitie mogelijk, waarbij politiek links en rechts in één kabinet verenigd waren. Deze 
uitbreiding van het politieke centrum riep zowel ter linker- als ter rechterzijde een tegenreactie uit. De kleine 
linkse partijen verenigden zich in 1989 tot GroenLinks, en de marginale Socialistische Partij groeide gestaag door 
tot een middelgrote partij aan het eind van de jaren negentig. Aan de rechterzijde ontstond ruimte die aanvan-
kelijk werd ingenomen door VVD-leider Bolkestein, maar na diens vertrek een podium bood aan rechts-populis-
tische partijen als Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn. [Lucardie, 2002: 87-91]

Actoren
• A.A.M. van Agt
• Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
• F. Bolkestein
• Christen Democratisch Appèl (CDA)
• Christen Historische Unie (CHU)
• Democraten ’66 (D’66)
• Democratisch Socialisten ’70 (DS’70)
• GroenLinks (GL)
• Katholieke Volkspartij (KVP)
• W. Kok
• R.F.M. Lubbers
• Lijst Pim Fortuyn (LPF)
• H.A.F.M.O. van Mierlo
• E.H.T.M. Nijpels
• Paarse kabinetten (PvdA-VVD-D66)
• Partij van de Arbeid (PvdA)
• Socialistische Partij (SP)
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
• J.J.C. Voorhoeve
• H. Wiegel
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1.3 Trend: Herpolarisatie van de politiek en de opkomst 
van nieuwe politieke spelers

Verkorte titel: Herpolarisatie politiek

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
1.2 Depolarisatie partijpolitiek
1.21 De val van de Muur
9.45 Moord op Fortuyn

Datering
Ca 1990-na 2005

Beschrijving
Vanaf begin jaren negentig is de kritiek op de politiek en op politici sterk toegenomen. In de decennia 
daarvoor was er ook commentaar op het politieke establishment en op de maatschappij. Dit commentaar 
kwam vooral van links (D66, Provo, Nieuw Links). Begin jaren negentig nam de kritiek op de politiek toe, 
vanaf dat moment met name vanuit de rechterkant van het politiek spectrum. Politicoloog R. Koole 
verklaart de intensivering van het antipolitiek sentiment hoofdzakelijk door de val van de Berlijnse Muur en 
het ineenstorten van de communistische regimes in Oost- en Midden-Europa. Ten tijde van de Koude 
Oorlog was het voor rechts moeilijk om het eigen politieke systeem te bekritiseren, omdat dan ‘de vijand’ 
uit de communistische regimes in de kaart gespeeld zouden kunnen worden. Na het einde van de Koude 
Oorlog was deze vrees er niet langer en kwam er ruimte voor rechts om zich uit te spreken over het politiek 
stelsel in Nederland. [Koole, 2006: 7; interview Koole, 2011] Dit sentiment was de voedingsbodem voor de 
opkomst van nieuwe politieke spelers vanaf het midden van de jaren negentig.

Historicus P. de Rooy noemt de algemene tendens van afgeven op de politiek, het vervalbetoog. Het artikel 
Eén-Partijstaat Nederland van historicus J.W. Oerlemans dat verschenen is in 1990 ziet De Rooy als start èn als 
symbool van het antipolitiek sentiment. [De Rooy en Te Velde: 2005, 198; Interview Koole, 2011] In dit 
artikel betoogde Oerlemans dat de parlementaire democratie door de democratische regimes als beste 
regeringsvorm ter wereld wordt gezien. Het zou daardoor bijna onmogelijk zijn om kritiek te uiten op dit 
systeem. Daarnaast zouden de ideologische verschillen tussen de grote partijen in de loop van de jaren 
tachtig zo gering zijn geworden, dat de kiezer niets meer te kiezen zou hebben. Van een effectieve oppositie 
kon daarom volgens Oerlemans ook geen sprake meer zijn. Met andere woorden: het Nederlandse politieke 
systeem zou tot een één-partijstelsel zijn gereduceerd. 
De beginselen van de politieke partijen waren bovendien zo vervaagd dat daardoor ook de politici de 
ideologische belangen van de partijen niet meer hoefden te verdedigen. Het gevolg zou zijn dat politici 
alleen maar voor hun eigen belang zouden opkomen. 
Een andere negatieve ontwikkeling vond Oerlemans dat de macht in handen was gekomen van enkele 
politici die de burgers niet vertegenwoordigden. Het aantal mensen dat lid was van een politieke partij was 
laag en het aantal partijleden dat op kwam dagen bij partijvergaderingen was nog aanzienlijk lager. Het 
overgrote deel van het electoraat had dus geen invloed op de kandidaatstelling van politici. Er zou daardoor 
een kloof zijn ontstaan tussen de kiezer en de gekozene. [Oerlemans, 1990] 

Na het verschijnen van dit artikel volgden nog meer boeken en artikelen met pessimistische beschouwin-
gen over de gesteldheid van Nederland. De kloof tussen de politiek en de burger zou alsmaar groter worden. 
Het alsmaar teruglopende aantal leden van politieke partijen zou dat aantonen. Ondanks de onvrede ging 
het niet slecht met Nederland in de jaren negentig: het bruto binnenlands product groeide, de inflatie bleef 
laag, het aantal banen steeg en de werkloosheid daalde. [De Rooy en Te Velde: 2005, 209] 
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De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1994 vormden een markeringspunt waarin de ontideologisering 
van de grote politieke partijen zichtbaar werd. Het CDA leed een aanzienlijke nederlaag, het verloor 20 van 
de 54 zetels. En voor het eerst in de geschiedenis besloten de politieke tegenstanders VVD en PvdA samen 
met D66 één kabinet te vormen onder leiding van W. Kok (Paars I en Paars II). Daarnaast was voor het eerst 
sinds 1918 geen confessionele partij meer vertegenwoordigd in het kabinet. Paars werd het toonbeeld van 
consensuspolitiek en werd daardoor - voornamelijk achteraf - bestempeld als het summum van alles waar 
het antipolitiek sentiment tegen gericht was. De twee politieke tegenpolen, de VVD en de PvdA, trokken 
ideologisch steeds meer naar het politieke midden, waardoor er een gebrekkige profilering ontstond van  
de grote partijen. Van een krachtige oppositie vanuit deze hoek was dan ook geen sprake. [Wansink, 2004: 
265-267] Tijdens Paars II verslechterde bovendien de economische situatie, terwijl de kosten voor de 
verzorgingsstaat alsmaar opliepen evenals de wachtlijsten in de zorg. Bovendien vonden tijdens deze 
kabinetsperiode de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaats en werd mede daardoor de 
multiculturele samenleving hevig ter discussie gesteld. [De Rooy en Te Velde: 2005, 216] 

In deze sfeer van ontevredenheid konden populistische partijen, als de Socialistische Partij (SP), Leefbaar 
Nederland en de Lijst Pim Fortuyn opkomen. Populistische partijen zetten zich af tegen de politieke elite en 
doen een beroep op de eenheid van het volk – een organisch geheel – met een gemeenschappelijke 
identiteit en dezelfde wensen. [Lucardie, 2007: 177; Interview Koole, 2011; Wansink, 2004: 29] In de jaren 
negentig waren reeds de eerste Leefbaar partijen ontstaan en was het de SP gelukt om Kamerzetels te 
bemachtigen. De SP was reeds begin jaren zeventig opgericht en in 1974 veroverde de partij drie gemeente-
raadszetels in Oss. Twintig jaar jaren, bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994, kreeg de SP hun eerste 
twee Kamerzetels. De partijvoorzitter van de SP, Jan Marijnissen, voerde fel oppositie tegen de kabinetten-
Kok, die in zijn ogen een te liberaal beleid voerden. Daarnaast waren sociale rechtvaardigheid en de 
democratisering van de staat en maatschappij belangrijke punt in het partijprogramma. De macht moest 
niet overgedragen aan derden, zoals aan de markt of aan Europa. Deze standpunten en de acties sloegen 
aan. In 1994 had de SP nog twee zetels en dit was in 2003 gestegen tot negen. Drie jaar later was bij de 
landelijke verkiezingen het aantal zetels explosief toegenomen naar 26 zetels. [Lucardie, 2002: 91; website 
Parlement en politiek]
De nieuwe politieke spelers die meer in het midden of aan de rechterkant van het politiek spectrum 
opereerden, vertoonden een gelijksoortige ontwikkeling. In 1993 werd de eerste lokale leefbaar partij, 
Leefbaar Hilversum, opgericht door J. Nagel en T. Luiting en in 1997 werd door H. Westbroek en B. Schentz 
Leefbaar Utrecht opgericht. Twee jaar later werd een landelijke Leefbaar partij opgericht door Nagel, 
Luijting, Westbroek, Schnetz en W. van Kooten. Leefbaar Nederland zette zich af tegen het politieke 
establishment en hun zogenaamde achterkamerpolitiek en wilde de politiek weer dichter bij het volk 
brengen. De boodschap van de plaatselijke Leefbaar partijen sloeg aan in Nederland en de Leefbaren 
werden de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002. De Leefbaren wisten vooral 
veel stemmen te trekken door te ageren tegen de gevestigde partijen en wanneer de lijsttrekker een 
plaatselijke bekendheid was. De Leefbaar partijen wisten daarnaast goed gebruik te maken van de media en 
het begrip ‘leefbaar’ in de markt te zetten. [Wansink, 2004:55-56] Ze profileren zich daarbij niet als links of 
rechts en in hun programma’s ligt de nadruk op democratisering. [Wansink, 2004:61] Een anti-moslim of 
anti-immigrant houding hadden de meeste Leefbaar partijen in het begin niet. Deze sentimenten waren 
wel aanwezig bij een deel van hun electoraat, maar deze werden bewust genegeerd. Doordat Leefbaar 
Nederland deze signalen ook negeerde, kwam de partij mede daardoor moeizaam van de grond. In 2001 
trok Leefbaar Nederland P. Fortuyn aan als lijsttrekker. Nadat Fortuyn in een interview met De Volkskrant 
had gezegd dat artikel 1 (Fortuyn doelde op het discriminatieverbod) van de Grondwet afgeschaft moest 
worden nam Leefbaar Nederland echter afstand van Fortuyn. Dit kostte Leefbaar Nederland een groot deel 
van zijn electoraat. Bij de landelijke verkiezingen van 15 mei 2002 zou de partij maar 2 zetels krijgen. Bij de 
volgende verkiezingen in 2003 verloor Leefbaar Nederland deze twee zetels alweer.

Fortuyn was een charismatische man die de media gebruikte om zichzelf te profileren. Hij was een typische 
populist door te pleiten vóór directe democratie en tegen de partijenpolitiek. Waar hij echt kiezers mee trok 
was zijn campagne tegen moslims, zijn pleidooi om de grenzen voor migranten te sluiten en de intensivering 
van de criminaliteitsbestrijding. Dit bleek een gat in de electorale markt te zijn. Gevoelens van onvrede over de 
toenemende immigratie, de multiculturele samenleving en de gedoogcultuur leefden al langer in de samenle-
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ving, maar een open debat over deze kwesties was lange tijd niet mogelijk, doordat er een taboe op rustte om 
deze onderwerpen openlijk te bespreken. [Couwenberg, 1996: 139] Socioloog H. Vuijsje verklaart dit taboe om 
kwesties als immigratie te bespreken uit het schuldgevoel dat bij de Nederlandse elite in de jaren zestig was 
ontstaan ten aanzien van de deporatie van de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Wansink, 
2004: 243] Het feit dat over bovenstaande onderwerpen niet gedebatteerd werd, zorgde voor spanningen in de 
samenleving en daardoor voor wantrouwen jegens de overheid en in het politieke bestel. [Wansink, 2004: 259]
Fortuyn wist de onvrede die er heerste over de politiek in het algemeen en Paars in het bijzonder en over 
onderwerpen als immigratie en veiligheid te mobiliseren. In combinatie met zijn persoonlijke charisma 
wist hij veel kiezers aan zich te binden, ook burgers die andere partijen niet voor zich wisten te winnen.  
De aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 heeft zijn succes versterkt. [Interview 
Koole, 2011]
Na het vertrek bij Leefbaar Nederland kondigde Fortuyn aan met een eigen lijst mee te doen aan de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 mei 2002: Lijst Pim Fortuyn. De kwestie over migranten en 
moslims werd het onderscheidende kenmerk van deze beweging. Ondertussen was Fortuyn ook lijsttrekker 
geworden van Leefbaar Rotterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 bleek zijn populari-
teit. De Leefbaren in Rotterdam kregen 34,7% van de stemmen en 17 van 45 zetels in de gemeenteraad. 
Vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 mei 2002 werd Fortuyn echter vermoord. Besloten werd de 
verkiezingen wel door te laten gaan. De LPF wist bij haar eerste verkiezingen, mede door het overlijden van 
Fortuyn, 26 zetels te halen. Zij werd daarmee qua grootte de tweede fractie van de Tweede Kamer. De 
partijen die Paars hadden gevormd verloren zwaar. De VVD verloor 14 van de 38 zetels en het aantal zetels 
van D66 werd gehalveerd (van 14 naar 7). De PvdA was echter de grote verliezer van deze verkiezingen. De 
partij viel terug naar 23 zetels, terwijl zij in 1998 nog 45 zetels had gekregen. [website Parlement & Politiek] 
De LPF kon door haar overwinning niet worden genegeerd door andere partijen. Samen met het CDA en 
VVD vormde de LPF het kabinet Balkenende I.

Hoewel in eerste instantie de grote politieke partijen niet goed wisten hoe ze moesten reageren op een man 
als Fortuyn en zijn succes, herstelden de partijen zich na de verkiezingsnederlaag van 2002. Kwesties die 
Fortuyn ter discussie had gesteld, zoals het migrantenvraagstuk, veiligheid en criminaliteit, incorporeerden 
de andere politieke partijen in hun programma’s. Het unieke van de LPF verdween daardoor. De interne 
ruzies binnen de LPF zorgden voor een verdere afbrokkeling van de partij en – nadat het kabinet Balkenende 
I was gevallen door de LPF-ruzies – verdween de electorale steun voor de partij bijna geheel. Na de nieuwe 
verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 januari 2003 had de LPF nog maar 8 zetels over en verdween in 
2006 geheel uit de Tweede Kamer. [Wansink, 2004: 192; website Parlement & Politiek] 

Na de teloorgang van de LPF en Leefbaar Nederland, werden andere populistische bewegingen opgericht die 
in min of meerdere mate succes hebben (gehad), zoals de Partij voor de Vrijheid (PVV, 2006) van G. Wilders 
en Trots op Nederland (ToN, 2007) van R. Verdonk. 
De verhoudingen waren in de jaren nul geherpolariseerd. Waar tot in de jaren negentig de traditionele grote 
politieke partijen – VVD, CDA en PvdA – de machtsblokken vormden, veranderde dat redelijk snel door de 
opkomst van nieuwe politieke spelers, als de SP, de LPF en later ook de PVV. Deze partijen werden even 
groot als de traditionele partijen en werden dus een machtsfactor in het politieke systeem.

Actoren
• Politieke partijen
• Socialistische Partij
• LPF
• Leefbaar Nederland
• PVV
• Media
• Kiezer
• J.W. Oerlemans
• W.S.P. Fortuyn
• ToN
• W. Kok



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 18

Bronnen en literatuur
• Couwenberg, S.W., ‘Een omstreden zelfbesef. De Nederlandse identiteit in ontwikkeling’, in: K. Koch en 

P. Scheffer (red.) Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit (Amsterdam 1996).
• Fennema, M. en W. van der Brug. ‘Nederlandse anti-immigratie partijen in Europees perspectief ’ 2006. 

http://home.medewerker.uva.nl/m.fennema/bestanden/Anti-immigratiepartijen.pdf.
• Huls, N. Actie en reactie: een inleiding in de rechtssociologie. (Den Haag, 2009) 2e ed.
• Jong, S. de. ‘Terreur op de dijk. Twintig jaar na de aanslag in Kedichem’, Revu, 2006.
• Kennedy, J.C., Bezielende verbanden: gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland 

(Amsterdam 2009).
• Kennedy, J.C., Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig (Leiden 2007). Gedigitaliseerde versie 

DBNL. 
• Koole, R.A. Politiek en tegenpolitiek in de Nederlands democratie: politici, journalisten en wetenschappers in de ban van het 

populisme (Leiden 2006). http://media.leidenuniv.nl/legacy/Oratie%20Prof.%20Dr.%20R.%20Koole.pdf.
• Liagre Böhl, H. ‘Consensus en polarisatie’, in: Aerts, R. e.a., Land van kleine gebaren een politieke 

geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 2001).
• Lucardie, P., Nederland stromenland een geschiedenis van de politieke stromingen (Assen 2002). 
• Lucardie, A.P.M. ‘Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme?’ Jaarboek 2007 DNPP (2009) 

176-190.
• Lucardie, A.P.M., ‘Extreme partijen: doodgravers van de democratie?’, in J. Holsteyn en C. Mudde (red.). 

Democratie in verval? (Amsterdam 2002) p. 65-81.
• Oerlemans, J.W. ‘Eén-Partijstaat Nederland er is iets fundamenteel mis met onze zelfvoldane parlemen-

taire democratie’ NRC Handelsblad, 1990. http://www.autouniv.nl/doc/artikel_grasmusuni.html.
• Rooy, P. en H. te Velde en W. Kok. Met Kok over veranderend Nederland (Amsterdam 2005). http://www.dbnl.nl/

tekst/rooy011metk01_01/.
• Thomassen, J. Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998: kiezers en de smalle marges van de politiek (Den Haag 

2000).
• Wansink, H.A. De erfenis van Fortuyn: de Nederlandse democratie na de opstand van de kiezers (Amsterdam 2004).
• Interview Piet de Rooy, 25 januari 2011.
• Interview Ruud Koole, 17 januari 2011.
• http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g18dztac. Laatst geraadpleegd 14 juni 2011.



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 19

1.4 Trend: Omslag in het politiek-bestuurlijke klimaat: 
Van keynesianisme naar neoliberalisme

Verkorte titel: Van keynesianisme naar neoliberalisme

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.8 Welvaartsgroei,  
13.1 Individualisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
1.16 Staat en civil society
3.3. Van groei naar herschikking collectieve sector
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
3.17 RSV-enquête
4.4 Het nieuw-managerialisme
5.2 Welzijnstelsel
7.1 Maatschappelijke betekenis van onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.6 Deregulering en regulering onderwijs
12.33 Openluchtmuseum Arnhem

Datering
Eind jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog werd de welvaartstaat in rap tempo opgebouwd, evenals de groei van het 
ambtenarenapparaat en overheidssturing middels planning. De rol van de overheid werd groter ten koste 
van de (verzuilde) maatschappelijke instellingen en de burger. Daarnaast was er een toename van het aantal 
adviesorganen. Voor drie facetten van het overheidsbeleid – op economisch en sociaal-cultureel terrein en 
op het gebied van ruimtelijke ordening – kwamen er bovendien planbureaus. In 1945 werd het Centraal Plan 
Bureau opgericht en in 1965 werd de Rijksdienst voor het Nationale Plan omgedoopt in de Rijksplanologische 
Dienst. In 1973 werd het Sociaal en Cultureel Planbureau ingesteld. [Kickert, 2004: 19-20; SCP, 1998: 191]  
In de jaren zeventig nam het aantal bureaus voor beleidsontwikkeling en planning bij de ministeries een 
grote vlucht. Niet alleen de PvdA, maar ook de confessionele partijen waren steeds meer van mening dat 
overheidssturing niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk was. [Kickert, 2004: 23]
De tweede oliecrisis (1979) trof Nederland hard. De economie stagneerde, de werkloosheid nam toe, en het 
begrotingstekort steeg sterk. Ondanks pogingen van de regering wist zij door overheidsplanning het tij niet 
te keren. De afkeer in de politiek tegen overheidsplanning nam toe. Door de regering werden nieuwe 
doelstellingen geformuleerd die gericht waren op het herstel van de economie, verlaging van de werkloos-
heid en de vermindering van het begrotingstekort. De veranderende houding ten opzichte van overheids-
planning en de gerichtheid op economisch herstel leidde tot de sanering van de welvaartsstaat. [Kickert, 
2004: 23]

Met het aantreden van R. Lubbers als premier in 1982 veranderde de stijl van regeren van overheidsplanning 
naar neoliberalisering, waarbij economie, efficiency, effectiviteit en management centraal kwamen te 
staan. Het motto van de kabinetten-Lubbers werd ‘no-nonsens’, wat inhield dat de problemen die er waren 
terstond aangepakt moesten worden, op een pragmatische manier en bij voorkeur zonder politiek-ideolo-
gische debatten. Het maken van plannen voor de toekomst door de overheid paste niet in de nieuwe 
aanpak. De drie belangrijkste doelen van de regering in de jaren tachtig werden het verminderen van het 
begrotingstekort, het herstellen van de economie en het saneren van de welvaartsstaat. Deze laatste 
doelstelling was niet alleen financieel geïnspireerd. Reeds in de jaren zeventig was er kritiek op de wel-
vaartsstaat gekomen. Door alle vangnetten die de overheid in de loop van de jaren had gecreëerd zou haar 
rol te groot zijn geworden en de eigen verantwoordelijkheid van de burger te klein. [Kickert, 2004: 24]  
De welvaartsstaat zou mensen zelfs afhankelijker hebben gemaakt van de staat. E. Brinkman, minister van 
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Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verving het motto van de ‘maakbare samenleving’ dan ook in de 
‘zorgzame samenleving’ waarbij niet alleen de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van haar 
burgers, maar waarin ook burgers verantwoordelijk waren voor het welzijn van elkaar. Bovendien kregen 
maatschappelijke organisaties (de civil society) een belangrijkere rol toebedeeld. [Kickert, 2004: 24; Bijlsma 
en Janssen, 2007:20; De Haan en Duyvendak, 2002: 108] 
Het einde van het geloof in het planningsmechanisme van de overheid, het terugtrekken van de overheid 
en het toenemende geloof in de zelfregulering van de maatschappij werd door de politieke partijen in 
Nederland in min of meerdere mate gedeeld en was niet voor Nederland specifiek. Het veranderende 
denken over de rol van de staat en van de markt in de macro-economie vond in veel westerse landen ingang. 
Het neoliberale denken verving in de loop van de jaren tachtig en negentig de keynesiaans geïnspireerde 
consensuspolitiek en werd in veel West-Europese landen het dominante politiek-economische ordenings-
model, ongeacht de politieke kleur van de regeringen. [Kickert, 2004: 25; Doering-Manteuffel en Raphael, 
2010: 63-70]

Om de economische crisis aan te pakken en om te kunnen bezuinigen stelde de overheid een aantal 
vergaande maatregelen op die bekend stonden als de ‘grote operaties’. Deze hervormingen bestonden uit 
decentralisatie, deregulering, privatisering, heroverweging, reorganisatie van de overheidsdienst, vermin-
dering van het aantal ambtenaren en versterking van de marktwerking. [Kickert, 2004: 29; SCP, 1998: 189]
Een van de meest opvallende hervormingen was het afstoten van taken van de rijksoverheid. De organisatie-
onderdelen van het rijk werden verzelfstandigd of de taken werden gedecentraliseerd aan lagere overheids-
organen. Het idee erachter was om een scheiding aan te brengen tussen beleidsontwikkeling en beleidsuit-
voering en het terugdringen van de rol van de rijksoverheid. Het ontwikkelen van beleid zou bij het 
kerndepartement blijven, terwijl de uitvoering aan andere organisaties werd overgedragen. Het fenomeen 
was niet nieuw, maar in de periode 1985-1994 was er een enorme toename van het aantal verzelfstandigin-
gen. Het afstoten van rijksonderdelen vond op verschillende wijzen plaats. Een aantal onderdelen werd 
intern verzelfstandigd, waarbij de minister nog wel verantwoordelijk bleef voor deze agentschappen.  
De agentschappen kregen meer vrijheid van handelen, waardoor de doelstellingen beter behaald zouden 
kunnen worden. Tussen het kerndepartement en het agentschap werden afspraken gemaakt over prestaties 
en de middelen die het agentschap daarvoor zou ontvangen van het departement. [Korsten, z.j.: 25]

Meer ingrijpende vormen van verzelfstandiging waren privatisering en het omvormen van onderdelen tot 
een zelfstandig bestuursorgaan (zbo, vorm van functionele decentralisatie). In het laatste geval werd het 
voormalige rijksonderdeel een publiekrechtelijk orgaan dat niet meer volledig hiërarchisch ondergeschikt 
was aan de minister. Zbo’s werden ingesteld om de rijksoverheid te ontlasten, om de al eerder genoemde 
scheiding tussen beleidsvorming en uitvoering te bewerkstelligen en om de slagvaardigheid van het 
openbaar bestuur te vergroten. Daarnaast zouden zbo’s meer mogelijkheden hebben om deskundigen te 
betrekken bij de uitvoering van overheidsbeleid. In de jaren tachtig en negentig vond een groot aantal 
verzelfstandigingen plaats. 
Een andere vorm van verzelfstandiging is privatisering, waarbij de overheid rijksonderdelen afstoot aan de 
markt. Met name onder de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982-1989) zijn veel privatiseringen tot stand 
gekomen. Deze maatregel was gericht op het streven naar een kleinere en doelmatig werkende overheid. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Spoorwegen (NS), de PTT en de Postbank. De belangrijk-
ste redenen om over te gaan tot privatisering waren versterking van de marktsector, bestuurlijke verlichting 
van de overheidsorganisatie en budgettaire besparingen. Het succes van deze doelstellingen is niet altijd 
duidelijk geworden. Besparingen heeft het lang niet altijd opgeleverd, evenmin als een meer doelmatig 
werkend bedrijf. Alleen van de tweede doelstelling - het verminderen van de taken van de rijksoverheid – 
kan gezegd worden dat deze succesvol is geweest. Door privatisering is er een reductie van overheidstaken 
geweest en daardoor een vermindering van het aantal ambtenaren. [Leenknegt, Kubben, Jacobs, 2006: 
184-185; SCP, 1998, 205-206; Boneschansker en De Haan, 1991: 135]

Naast verzelfstandiging heeft de rijksoverheid ook veel taken gedecentraliseerd. Vanaf de Decentralisatienota 
1980 is dit permanent onderdeel geweest van het regeringsbeleid. Hierboven werd al de functionele 
decentralisatie aangekaart (vorming van zbo’s). Een bepaalde taak werd aan één organisatie overgedragen. 
Dit kunnen publiekrechtelijke organisaties zijn die bij of krachtens de wet zijn opgericht of privaatrechtelijke 
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organisaties met publiekrechtelijke bevoegdheden. Ook met deze maatregel probeerde de rijksoverheid de 
omvang van haar taken en daardoor van de organisatie terug te dringen. Een tweede vorm van decentralisatie 
is territoriale decentralisatie, waarbij taken, bevoegdheden en middelen worden overgedragen aan andere 
instanties, zoals provincies en gemeenten. De gedachte hierachter was dat sommige taken met een gemeen-
schappelijk belang beter in een bepaald gebied kunnen worden behartigd. Dit gold met name op het gebied 
van welzijn en stadsvernieuwing. Daarnaast werd de financiële onafhankelijkheid van de gemeenten 
bevorderd. De ‘specifieke uitkeringen’ die door de rijksoverheid aan de gemeenten werden gegeven voor 
specifieke doeleinden, werden samengevoegd of overgeheveld naar het Gemeentefonds. Gemeenten werden 
vrijer deze financiële middelen zelf in te zetten in tegenstelling tot de specifieke uitkeringen, die een bepaald 
vooropgesteld doel hadden. Op een aantal gebieden verschoof de macht dus van de centrale overheid naar 
de lagere overheden door de overdracht van taken en bevoegdheden. Maar ondanks dat de gemeenten vrijer 
werden in het opstellen van eigen beleid op bepaalde terreinen, vond de decentralisatie wel plaats onder 
voorwaarden waar verantwoording over afgelegd moet worden. De invloed van de rijksoverheid op lagere 
overheden is gebleven. [website Politieke compendium; SCP, 1998: 201] 

Net als de andere ‘grote operaties’ was de dereguleringsoperatie een reactie op de sturende staat. Doordat 
de overheid in de jaren zestig en zeventig steeds intensiever met de samenleving was gaan bemoeien, was er 
ook steeds meer regelgeving ontstaan. Het streven naar deregulering had naast het verhogen van de 
kwaliteit en doeltreffendheid van de overheidsregels, tevens als doel het terugtreden van de rijksoverheid 
uit de samenleving. De dereguleringsoperatie startte midden jaren tachtig nadat de Commissie verminde-
ring en vereenvoudiging van overheidsregelingen (commissie Geelhoed) haar rapport over de mogelijkhe-
den van deregulering had opgesteld. Sindsdien is deregulering onderdeel van de reguliere beleidspraktijk 
geworden. Over de effectiviteit van de resultaten van deze operatie verschillen de meningen. 
Een factor die mee ging spelen bij de dereguleringsoperatie, was de invloed van de Europese en internationale 
wetgeving op de Nederlandse regelgeving. Nederland kon op een aantal beleidsterreinen, met name die op 
economisch vlak, geen autonoom dereguleringsbeleid meer voeren. Bij veel vormen van deregulering die zijn 
doorgevoerd speelden de mededingingsregels van de Europese Unie een belangrijke rol. [De Ru, 1991, 
92-96; SCP, 1998: 206-207]

Een andere beweegreden voor het afstoten van taken was het doeltreffender en doelmatiger laten functio-
neren van het openbaar bestuur en het terugdringen van de kosten van de organisatie van de rijksoverheid. 
Door de groei van de welvaartsstaat in de jaren zeventig trad er taakverbreding op door een groeiende 
sturingsambitie. Dit had een enorme uitdijing van het ambtenarenapparaat tot gevolg. Tussen 1900 en 2000 
vond er een vertienvoudiging van het ambtenarenapparaat plaats. Deze groei leidde tot de Min 2 procent-
operatie (1983-1986), waarbij rijksonderdelen jaarlijks hun formatie met twee procent moesten verminde-
ren, en de Afslankingsoperatie (1987-1990). Met name de laatste operatie was succesvol. Het resultaat was 
echter voor de helft te danken aan de verzelfstandiging van overheidstaken. Personeel van deze voormalige 
rijksdiensten, telden niet meer mee als rijksambtenaar in de statistieken. [Haan en Kam, 1991:51; Leenknegt, 
Kubben, Jacobs, 2006:184]

Niet alleen werd op arbeid bezuinigd, maar middels de heroverwegingsoperatie die begin jaren tachtig van 
start was gegaan, werd elk jaar een aantal beleidsterreinen beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffend-
heid. Daarnaast werden er beleidsvarianten ontwikkeld die besparingen moesten opleveren. Het belangrijk-
ste doel was om het financieringstekort te verminderen. De heroverwegingsoperaties hebben plaatsgevon-
den onder de kabinetten-Lubbers I en II, daarna werd de heroverwegingsprocedure onderdeel van het 
regulier beleid ter voorbereiding van het opstellen van de jaarlijkse rijksbegroting. [De Ru, 1991: 98; 
Nationaal Archief, 2004: 56]

Het doeltreffender en doelmatiger functioneren van de organisatie van het Rijk moest verder bevorderd 
worden door het meer bedrijfsmatig laten werken van de overheidsorganisatie. Dit werd opgestart met het 
project Reorganisatie Rijksdienst, maar dat heeft niet kunnen brengen wat het als doel had gesteld, 
namelijk meer doeltreffendheid en meer bedrijfsmatig werken. [Tjeenk Willink en Hupe, 1991: 37] Het 
streven naar meer bedrijfsmatig werken binnen een overheidsorganisatie, was ook in andere landen 
aanwezig, en werd gevat onder de term ‘Nieuw Publiek Management’ (NPM). In de jaren tachtig en negentig 
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maakte het NPM-denken een opmars door in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en ook in Nederland. 
Met name tijdens de kabinetten-Kok (1994-2002) werd NPM geïntegreerd in het regeringsbeleid. Aspecten 
van NPM zijn naast meer bedrijfsmatig werken, meer vrijheid van handelen door managers; meer sturen op 
output en minder op input; het gebruik van productbegrotingen; meer initiatieven van ambtenaren; het 
bereiken van betere prestaties en meer doelmatigheid; scheiding van beleid en uitvoering; op afstand 
plaatsen (verzelfstandiging organisatieonderdelen); planning en control; marktwerking; en verzelfstandi-
ging in de vorm van zbo’s en agentschappen. [Korsten, z.j.: 2-3] Voorbeelden van het doorvoeren van het 
NPM-werken zijn de invoering van contractuele aansturing en resultaatverantwoordelijkheidsstelling bij de 
politie, het instellen van een ander sturingsmodel waardoor de sturing vanuit het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen van de universiteiten op afstand plaatsvindt; en het doorvoeren van meer 
marktgericht werken in de ziekenhuizen waardoor het aanbod beter op de vraag zou moeten gaan aansluiten. 
[Korsten, z.j.: 6-7; Terpstra en Trommel, 2006]
Het NPM komt voort uit neo-klassiek-economische theorieën over de superioriteit van het marktmecha-
nisme en de managementtheorieën over private organisatie. Efficiency zou ontstaan volgens de neo-klas-
siek-economische theorieën wanneer de besluitvormingsprocessen via vraag en aanbod verlopen. De 
overheid zou daarbij zo klein mogelijk moeten zijn. De managementtheorieën stellen private organisaties 
als voorbeeld waar de overheid zich aan zou moeten spiegelen om de hoogste graad van efficiency en 
effectiviteit te bereiken. De overheid zou zich daarom veel meer moeten richten op prestatie-indicatoren en 
outputsturing. [Vries, Van Dam en Berveling, 1998: 17-18] Eind jaren negentig lijkt het NPM-denken over zijn 
hoogtepunt heen te zijn. Er kwam toenemende weerstand tegen de productgerichtheid binnen het 
openbaar bestuur. [Vries, Van Dam en Berveling, 1998: 56]

De kritiek op het NPM-denken nam vanaf begin jaren negentig al toe. Het bedrijfsmatig werken zou de 
democratische controle en het primaat van de politiek aantasten. De invloed van de burger zou sterk 
verminderd zijn, waardoor er een kloof tussen de politiek en de burger zou zijn ontstaan. Daarnaast kwam 
er toenemende kritiek vanuit de marktsector, omdat door verzelfstandiging bedrijven moesten gaan 
concurreren met verzelfstandigde organisaties. De werkgeversbonden klaagden over oneerlijke competitie, 
omdat er bij sommige van deze organisaties (financiële of kwalitatieve) kruisbestuiving optrad tussen het 
publieke deel en het private deel van de organisatie. Naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie 
Cohen werden regels ingesteld om dit te voorkomen. 
Bovendien bleek na onderzoek door de Commissie Scheltema, dat de ministeriële verantwoording van en 
toezicht op de zbo’s niet in orde was. Socioloog Saskia Sassen meent dat sinds de jaren tachtig de macht 
binnen staten verschoven is: van het parlement naar bestuurders, van wetgevende macht naar uitvoerende 
macht. Door deregulering en privatisering is de toezichthoudende macht van het parlement gedeeltelijk 
verloren gegaan, omdat in de commissies die zijn opgericht om toezicht te houden op de verzelfstandigde 
instituties, voornamelijk ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven zitten. [Bieckmann, 2007] Naar 
aanleiding van het onderzoek van de Commissie Scheltema wilde het parlement dat er meer politieke 
controle kwam op de verzelfstandigde instituties. Er werd beleid opgesteld om meer controle te krijgen op 
de oprichting en werking van zbo’s. In 2006 werd daartoe de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen 
ingesteld, dat als wettelijk kader dient waaraan regelingen met betrekking tot zelfstandige bestuursorganen 
moeten voldoen. De Kaderwet heeft als doel meer ordening en publiek inzicht te geven in het veld van zbo’s 
en de ministeriële verantwoordelijkheid en financiële controle te regelen. Met de invoering van deze wet 
kreeg de verantwoordelijke minister meer greep op zbo’s. Zo kreeg de minister het recht op inlichtingen, 
het recht om in te grijpen bij het verwaarlozen van de taak en zelfs het recht op het opstellen van algemene 
beleidsregels en het achteraf vernietigen van een besluit genomen door een zbo. Langzamerhand veran-
derde het politiek-bestuurlijk klimaat weer in het voordeel van een meer sturende en machtiger centrale 
overheid. [Kickert, 2004: 31-35; Van Thiel, 2001: 189-193]
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Actoren
• Rijksoverheid
• Zbo’s
• Agentschappen
• Politie
• Ziekenhuizen
• Nederlandse Spoorwegen
• Postbank
• PTT
• Universiteiten
• Europese Unie
• Algemene Rekenkamer
• Commissie Cohen - Werkgroep Markt en Overheid, Commissie Marktwerking, Deregulering en 

Wetgevingskwaliteit.
• Commissie Geelhoed
• Centraal Plan Bureau
• Sociaal en Cultureel Planbureau
• Rijksplanologische Dienst
• Commissie-Scheltema
• Werkgroep Kohnstamm
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1.5 Trend: Nationalisering en lokalisering van de 
gemeentepolitiek

Verkorte titel: Gemeentepolitiek

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.13 Medialisering, 13.11 Secularisatie, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
1.3 Herpolarisatie politiek

Datering
1974 tot na 2005

Beschrijving
Tussen 1974 en 1990 is de positie van lokale partijen verslechterd. Kiezers kozen in toenemende mate bij de 
gemeenteraadsverkiezingen voor landelijke partijen. Het percentage kiezers dat in die periode op lokale 
partijen stemde liep terug van 18,9 procent (1974) naar 13,3 procent (1990). Daarnaast nam het aanbod van 
lokale partijen sterk af. Er was in deze periode sprake van nationalisering van de gemeentepolitiek, dat wil 
zeggen dat de invloed van lokale partijen afnam ten gunste van (afdelingen van) landelijke partijen. 
[Janssen en Korsten, 2002: 2-4; Van Tilburg, 1993: 199] 
Het succes van lokale partijen in de periode vóór 1974 kan aan de ene kant verklaard worden door de 
verzuiling en andere kant door het grote aantal kleine gemeenten. Tot in de jaren zeventig waren met name 
in het katholieke Limburg en Noord-Brabant de lokale partijen in de gemeenten sterk vertegenwoordigd. 
De Katholieke Volkspartij (KVP) was bij de provinciale en landelijke verkiezingen zo oppermachtig in deze 
provincies - de partij haalde vaak meer dan 80 procent van de stemmen - dat andere landelijke partijen niet 
eens de moeite namen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vaak konden deze landelijke 
partijen niet eens genoeg kandidaten voor hun verkiezingslijst vinden. Alleen in grotere gemeenten deden 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Partij van de Arbeid (PvdA) mee aan de gemeenter-
aadsverkiezingen. Doordat de PvdA en de VVD niet met plaatselijke afdelingen deelnamen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen in Limburg en Noord-Brabant, was er voor de KVP ook geen noodzaak om mee te doen 
aan deze verkiezingen in deze provincies. Door het ontbreken van landelijke politieke partijen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in deze twee provincies, ontstond er ruimte voor lokale partijen. In 1974 
stemde 72 procent van de kiezers in Limburg bij de gemeenteraadsverkiezingen op lokale partijen; in 
Noord-Brabant lag dit percentage op 51 procent. 
De tweede verklaring van het succes van lokale partijen vóór 1974 was het grote aantal kleine gemeenten.  
De aantrekkingskracht van de lokale partijen in kleine gemeenten lag in het feit dat ze de lokale belangen 
behartigden en de bekendheid van de plaatselijke kandidaten. Daarnaast was het voor landelijke partijen 
moeilijk om genoeg mensen bijeen te brengen om een plaatselijke afdeling te vormen. [Janssen en Korsten, 
2002: 5-7; Boogers, Lucardie en Voerman, 2006:4-5] 

Door de ontzuiling verdween de bijna vanzelfsprekende verbondenheid tussen geloof en politiek. Niet 
langer wilde de katholieke kiezer in Limburg en Noord-Brabant automatisch op een katholieke partij 
stemmen. Afdelingen van de landelijke partijen VVD en PvdA kregen vanaf dat moment voet aan de grond 
om succesvol mee te kunnen doen aan lokale verkiezingen. De KVP – die zich tot dan toe niet tot nauwelijks 
had geroerd in deze verkiezingen – was hierdoor genoodzaakt om ook aan de gemeenteraadsverkiezingen 
deel te nemen. Het aantal lokale partijen liep daardoor sterk terug. [Janssen en Korsten, 2002: 8; Boogers, 
Lucardie en Voerman, 2006: 5]
Naast de ontzuiling, waren ook de gemeentelijke herindelingen van invloed op de nationalisering van de 
gemeentepolitiek. Het samengaan van kleinere gemeenten tot één grotere gemeente had tot gevolg dat het 
aantal raadsleden werd verminderd en de kiesdrempel werd verhoogd. Als gevolg daarvan werd het voor 
lokale partijen moeilijker om een zetel te bemachtigen. Daarnaast was het voor plaatselijke afdelingen van 
landelijke partijen makkelijker om in grotere gemeenten kandidaten te vinden. [Janssen en Korsten, 2002: 
8; Boogers, Lucardie en Voerman, 2006: 5] Een andere verklaring voor de achteruitgang van de populariteit 
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van lokale partijen, zou de geringe betrokkenheid van de kiezers bij de lokale politiek kunnen zijn. Hoewel 
burgers zich altijd in grote mate betrokken hebben gevoeld bij wat er in hun gemeenten speelt, vertaalde 
dit zich niet altijd door bij de lokale verkiezingen. [Van Tilburg, 1993: 202]

Na 1990 begon het tij te keren. Lokale partijen trokken steeds meer kiezers ten koste van de landelijke 
politieke partijen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 was het percentage kiezers dat op een lokale 
partij had gestemd nog 13,3 procent. Vier jaar later was dit percentage al gestegen naar een 17,8 procent. Het 
hoogste percentage werd bereikt in 2002, toen ruim een kwart (26,3 procent) van de stemmers op een lokale 
partij had gestemd. In 2006 daalde dit percentage tot 23,7 procent [Boogers, Lucardie en Voerman, 2006: 6] 
Deze ontwikkeling was nu niet alleen in bepaalde streken zichtbaar, zoals in de periode vóór 1974, maar kwam 
voor in heel Nederland. Een ander groot verschil was dat ditmaal de lokale partijen veel aanhang kregen in de 
steden, terwijl lokale partijen vóór 1974 veelal voorkwamen in kleine gemeenten. De lokalisering van de 
gemeentepolitiek kan worden verklaard door verschillende factoren. Een verklaring voor deze opmars is de 
groeiende onvrede in de samenleving in de jaren negentig over verloederde woonwijken en de sterke 
toename van immigranten. Lokale, vaak populistische, partijen wisten stemmen te trekken door plaatselijke 
problemen hoog op hun partijprogramma’s te plaatsen. De Leefbaar-partijen zijn voorbeelden van zulke 
lokale partijen. Vooral de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 waren voor de Leefbaar-partijen zeer 
succesvol verlopen. De populariteit van P. Fortuyn, lijsttrekker van Leefbaar Nederland en Leefbaar Rotterdam, 
was daarbij van grote invloed geweest. [Van den Berg en Engels, 2009: 47] Andere verklarende factoren die 
genoemd worden zijn de opkomst van lokale media, waardoor ook lokale partijen en politici bekendheid 
kregen en de onvrede over de landelijke politiek, waardoor de stem op een lokale partij als proteststem gezien 
kon worden. Daarnaast worden ook de lossere banden die burgers hebben met de grote landelijke partijen 
genoemd, waardoor niet meer vanzelfsprekend op dezelfde landelijke partij werd gestemd. Hierdoor kwam er 
ruimte voor andere, lokale partijen. [Boogers, Lucardie en Voerman, 2006: 8] Een laatste factor die wordt 
aangedragen ter verklaring van de opkomst van lokale partijen is de verandering van de Kieswet in 1990. 
Lokale partijen zijn sindsdien verplicht een vereniging te worden als zij met een partijnaam op een stembiljet 
willen komen. Dit heeft bijgedragen aan enige mate van professionalisering van lokale partijen, dat tot gevolg 
had dat ze aantrekkelijker werden voor kiezers. [Janssen en Korsten, 2002: 15-16]

Actoren
• Lokale politieke partijen
• Landelijke politieke partijen
• Kiezer
• Gemeenten
• KVP
• CDA
• PvdA
• VVD
• Leefbaar partijen
• P. Fortuyn
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(1974-1990) (Den Haag 1993).



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 26

1.6 Trend: Verandering van de opbouw van het parlement 
en van de achtergrond van parlementsleden

Verkorte titel: Verandering parlement

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.11 Secularisatie, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
1.7 Van massapartij naar campagnepartij
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen

Datering
Begin jaren zeventig – na 2005

Beschrijving

Eerste Kamer
In de periode 1946-1971 was de Eerste Kamer (Senaat) vooral een ‘Kamer van belangenvertegenwoordigers’. 
De samenstelling van de Kamer was een afspiegeling van de verzuilde maatschappij en de leden waren 
afgevaardigden van verschillende maatschappelijke en politieke groeperingen. Hierdoor werden ook buiten 
de zittingen van de Eerste Kamer om, politieke en maatschappelijke zaken besproken. Niet alleen de elites 
van de verschillende zuilen waren namelijk vertegenwoordigd, waardoor overleg op politiek niveau kon 
plaatsvinden, maar ook overleg op maatschappelijk niveau was mogelijk, doordat vakbonden, werkgevers, 
omroepen en landbouworganisaties ook afgevaardigden hadden in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer was 
naast een volksvertegenwoordiging, een informeel overlegorgaan geworden. [Van den Braak, 1998: 379] 
Eerste Kamerleden waren zoals gezegd exponent van de verzuilde samenleving. Ze hadden daarnaast veel 
ervaring als bestuurder of waren hoogleraar. De meesten waren hoogopgeleid, alleen de vertegenwoordi-
gers van de vakbonden waren meestal laag opgeleid. De juristen waren in de meerderheid. Pas vanaf 
midden jaren zestig kwamen er ook leden met een andere academische achtergrond in de Eerste Kamer.  
Er was met name een toename van Kamerleden met een sociale opleiding. Dit kwam omdat het aantal 
opleidingen op dit gebied zich steeds meer uitbreidde en steeds meer mensen maatschappijwetenschappe-
lijk studies, zoals economie, politicologie en sociale geografie gingen volgen. 
Daarnaast kwamen er in deze tijd – de periode van de ontzuiling - ook leden in de Eerste Kamer die geen 
representant van de verzuilde maatschappij waren, zoals ambtenaren en de hierboven genoemde sociaal-
wetenschappers (werkzaam als onderzoeker). Een klein deel van de leden was afkomstig uit het bedrijfs-
leven en de agrarische sector. Het overgrote deel van de leden was man en boven de vijftig. Er zaten in de 
periode 1946-1971 slechts enkele vrouwen in de Eerste Kamer. [Van den Braak, 1998: 332-335, 376; 
Bovend’Eert en Kummeling, 2010: 100; Bovens en Wille, 2011: 74] Opvallend was dat de meeste leden het 
lidmaatschap van de Eerste Kamer combineerden met een andere belangrijke maatschappelijke functie, 
zoals burgemeester van grote en middelgrote gemeenten, voorzitter van een vakbond of lidmaatschap van 
een College van Gedeputeerde Staten. Het lidmaatschap van de Senaat is een parttime functie. [Van den 
Braak, 1998: 376]

Midden jaren zestig/begin jaren zeventig veranderde het profiel van een Eerste Kamerlid. De belangrijkste 
verandering was dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer en een andere belangrijke maatschappelijke 
functie niet meer te combineren viel, omdat beide meer tijd opeisten. Burgemeesters van grote en 
middelgrote gemeenten verdwenen uit de Kamer, evenals (actieve) vakbondsbestuurders. In de Eerste 
Kamer trad een verschuiving op van actieve bestuurders naar bestuurders die met pensioen waren gegaan  
of een veel minder drukke baan hadden. De leden hadden vaak een bestuurlijk/politieke achtergrond of 
waren afkomstig uit de wetenschap. Vanaf begin jaren zeventig kwamen daar de ‘nieuwe vrijgestelden’ bij. 
Dit waren leden die meerdere bestuurlijke functies hadden bij maatschappelijke, politieke of culturele 
instellingen. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer was er één van. De Eerste Kamer werd daardoor steeds 
minder een afspiegeling van de verzuilde samenleving en steeds meer een verzameling van maatschappe-
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lijke sectoren. Mensen uit lagere sociale milieus verdwenen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
waren er steeds minder te vinden. Daarentegen nam het aantal leden met een hogere (academische) 
opleiding toe. In 1994 was het aantal academici gestegen tot 70% [Van den Braak, 1998: 341, 373, 377, 440]
De gemiddelde leeftijd daalde in eerste instantie na de verkiezingen in 1971 sterk. De gemiddelde leeftijd 
van de senatoren was in dat jaar 49 jaar. In de decennia daarna steeg de leeftijd weer. In 1987 lag de 
gemiddelde leeftijd net onder de 54 jaar en in 1995 was dat zelfs 58 jaar. Dit kwam met name door de 
toetreding van oudere leden en de electorale groei van de VVD, waardoor VVD-senatoren langer konden 
blijven zitten. Jongere leden werden na 1987 eerder een uitzondering. In 2009 was tweederde van de leden 
ouder dan 55 jaar. [Van den Braak, 1998: 367; Bovend’Eert en Kummeling; 2010: 99]
Het aantal vrouwen in de Senaat begon vanaf 1970 langzaamaan te stijgen. Dit had te maken met de 
emancipatoire bewegingen in de samenleving. Waar in 1969 nog vier vrouwelijke Eerste Kamerleden waren, 
was dat aantal in 1980 gestegen tot 10. Ruim tien jaar later zaten er 19 vrouwelijke leden in de Eerste Kamer. 
Het aandeel vrouwen stabiliseerde zich daarna op ongeveer een derde. [Van den Braak, 1998: 338, 366-370; 
Bovend’Eert en Kummeling; 2010: 100]

Tweede Kamer
De belangrijkste ontwikkeling in de Tweede Kamer was de professionalisering doordat er in toenemende 
mate een beroep werd gedaan op specifieke vaardigheden, kennis en opleiding. Dit uitte zich met name 
door de toename van het aantal academici en ander hoogopgeleiden. Leden van de Tweede Kamer met 
alleen een lagere opleiding kwamen in de jaren negentig en nul niet tot nauwelijks meer voor. Dit is niet 
altijd zo geweest. Tot het eind van de jaren vijftig waren hoger opgeleide Tweede Kamerleden in de 
minderheid. Dit in tegenstelling tot de Eerste Kamer, waar veel hoogleraren in zaten. Rond 1960 begon het 
aantal academici in de Tweede Kamer te stijgen en tegen het einde van de jaren zestig had ruim tweederde 
een academische achtergrond. In 2006 had 85% een hogere of academische opleiding. Het opleidingsni-
veau en de expertise werd daardoor steeds belangrijker bij de rekrutering van nieuwe leden. Net als in de 
Eerste Kamer was het percentage juristen hoog. Pas vanaf de jaren zestig kwamen er ook leden met een 
andere academische opleiding in de Tweede Kamer, zoals politicologen, economen, sociologen en 
bestuurskundigen. [Bovens en Wille, 2011: 67-68, 74] 
De Tweede Kamer veranderde van vertegenwoordiging van de georganiseerde samenleving (zuilen) naar 
een werkplaats voor beroepspolitici, onder invloed van de ontzuiling en de instelling van een salaris voor 
Kamerleden. Tweede Kamerleden hadden naast hun lidmaatschap een andere maatschappelijke carrière of 
konden het zich veroorloven om zonder een salaris een politieke carrière te hebben. In de loop van de jaren 
werd het salaris ofwel de ‘schadeloosstelling’ – dat was in eerste instantie alleen een onkostenvergoeding 
- voor politici steeds verhoogd, waardoor het mogelijk werd om ook als niet gefortuneerde, lid te worden 
van de Staten-Generaal. Met name de regeling van de schadeloosstelling uit 1968 zorgde voor de opkomst 
van beroepspolitici. Afkomst werd veel minder belangrijk, want ook mensen uit een minder gefortuneerd 
milieu konden een politieke carrière verwezenlijken. Het werd mogelijk om van de politiek je beroep te 
maken. [Interview Koole, 2011; Bovens en Wille, 2011: 77] 
Daarnaast getuigde de intrede van andere groepen zoals vrouwen en jongeren van een verdere professiona-
lisering. De instroom van andere groepen laat zien dat afkomst minder belangrijk werd en mensen in 
toenemende mate op basis van hun capaciteiten werden gerekruteerd. Sinds 1970 is het percentage 
vrouwen in de Tweede Kamer sterk stegen. Waren er in 1970 nog maar 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden, 
in 1990 was dat aantal gestegen tot 39 en in 2004 tot 59. In de jaren tachtig en negentig was de sterkste 
stijging te zien. Binnen de fracties waren wel verschillen te onderkennen. De PVDA en GroenLinks hebben 
de laatste tweede decennia relatief veel vrouwen in hun gelederen gehad. De PvdA heeft ook een bewust 
beleid gevoerd om het aandeel vrouwen te verhogen door op de kandidatenlijst de vrouwen en mannen 
elkaar te doen afwisselen. De VVD bestaat pas sinds 2004 uit meer dan een kwart uit vrouwen. [Van den Berg 
en Van den Braak, 2004: 71] Daarnaast is er sinds 1994 ook een toename van leden met een allochtone 
afkomst. Daarvoor kwam het zo goed als niet voor. De eerste minister en staatssecretaris met een alloch-
tone afkomst werden pas in 2007 beëdigd. [Van den Berg en Van den Braak, 2004: 72; website Parlement & 
Politiek]
Een andere groep die heeft bijgedragen aan de professionalisering van de politiek zijn de jongeren die in de 
politiek carrière willen maken. Doordat de achtergrond van kandidaten minder belangrijk werd en de 
vaardigheden en opleidingen juist in betekenis stegen, was het mogelijk voor groepen die voorheen niet tot 
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nauwelijks in de Kamer vertegenwoordigd waren, hun intrede te doen op het politieke toneel. In de periode 
1946-1963 was een groot deel van de leden van de Tweede Kamer tussen de 50 en 60 jaar. Begin jaren zestig 
was er een generatiewisseling waarbij oudere leden – C.P.M. Romme (66 jaar, KVP), J. Burger (58 jaar, PvdA), 
H.W. Tilanus (79 jaar, CHU) en P.J. Oud (76 jaar, VVD) - van de partijen de Tweede Kamer verlieten en ruimte 
maakten voor de jongere generatie. In 1971 trad er verjonging op van het parlement door de toename van 
het aantal jongeren (onder de veertig). In 1983 was de gemiddelde leeftijd ca 50 jaar. In 1994 was het iets 
gedaald tot 48 jaar. Het aantal oudere leden (boven zestig jaar) is sinds begin jaren zeventig gedaald van 
ongeveer 11% tot ongeveer 3%. Het aantal leden jonger dan 30 jaar is daarentegen iets gestegen - van 1 
dertigminner in 1970 naar 9 in 2004. [Van den Braak, 1998: 368; Van den Berg en Van den Braak, 2004: 72; 
Bovens en Wille, 2011: 84-85]

Van den Berg toont aan dat de hedendaagse Kamerleden afkomstig van grote partijen een grote mate van 
homogeniteit vertonen. Het profiel van een Tweede Kamerlid uit de jaren nul kan gekenschetst worden 
door een vergelijkbaar hoog opleidingsniveau en zijn vaak tussen de 30 en 40 jaar wanneer ze Kamerlid 
worden. Ze wonen verspreid over het land en zijn meestal afkomstig uit overheidsdienst. De meeste 
Kamerleden zijn fulltimers. [Bovend’Eert en Kummeling: 2010: 99] 

De sterke band tussen sociale afkomst en toegang tot de Eerste of Tweede Kamer is volledig verdwenen. 
Kamerleden zijn nu afkomstig uit alle lagen van de bevolking. [Bovens en Wille, 2011: 85]

Actoren
• Eerste Kamer
• Tweede Kamer
• Regering
• Politieke partijen
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herkomst van Tweede-Kamerleden 1970-2004›, C.C. Baalen (red.), in: Het democratisch ideaal (Nijmegen/Den 
Haag 2004) p. 69-81.
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1.7 Trend: Ontwikkeling van de grote politieke partijen: 
van massapartij naar campagnepartij

Verkorte titel: Van massapartij naar campagnepartij

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.11 Secularisatie,  
13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
1.1 Ontzuiling en polarisatie politiek
1.2 Depolarisatie partijpolitiek
1.3 Herpolarisatie politiek
1.6 Verandering parlement
1.15 Media en de politiek
9.45 Moord op Fortuin

Datering
Medio 1960-na 2005

Beschrijving
Sinds het einde van de negentiende eeuw bepalen landelijke politieke partijen het politieke speelveld in 
Nederland en is er sprake van een partijendemocratie. De aard en positie van de grote politieke partijen is 
vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw sterk veranderd. Voor de Tweede Wereldoorlog waren politieke 
partijen sterk verbonden met een zuil en vormden zij massapartijen met eigen media en organisaties.  
De grote politieke partijen konden voor de oorlog rekenen op een omvangrijke en trouwe achterban. In de 
periode na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verandering. Een groeiend deel van de kiezers voelde zich 
niet langer verbonden aan een bepaalde politieke partij. Voor politieke partijen werd de campagne steeds 
meer bepalend voor het succes bij de stembus. 

Na de Tweede Wereldoorlog brak er een periode aan van economische groei, gevolgd door een hogere 
welvaart voor de bevolking. De scheidslijnen tussen klassen en confessie werden minder scherp en er 
ontstond een brede middenklasse. Vanaf de jaren zestig zette deze ontzuiling zich in versneld tempo door. 
De politieke partijen zagen onder invloed van de reeds genoemde ontzuiling, maar ook door de tegelijkertijd 
optredende individualisering, hun ledental drastisch dalen. De organisatiegraad, de verhouding tussen het 
totaal aantal leden verbonden aan politieke partijen en het aantal kiesgerechtigden in Nederland, daalde van 
13,9% in 1948, tot 9,8 % in 1963, tot 2,4 % in 2004, waarna dit percentage in de jaren daarna stabiliseerde 
rond 2,5% tot 2010 [Voerman en Van Schuur, 2011:210]. De ontzuiling had grote gevolgen voor de sterk 
religieuze en ideologische massapartijen. De Katholieke Volkspartij (KVP) bijvoorbeeld, zag haar ledental in 
de loop der jaren drastisch dalen, van 400.000 in de jaren vijftig tot 100.000 in de jaren zestig. De oprichting 
van het Christen Democratisch Appèl in 1980, waar de KVP samen met de Christelijk Historische Unie (CHU) 
en de Anti Revolutionaire Partij (ARP) in opging, kon deze trend niet keren. Eind jaren tachtig telde het CDA 
120.000 leden. Dit aantal daalde in 2010 tot 67.500. De Partij van de Arbeid (PvdA) zag door de ontzuiling 
haar ledenaantal dalen van ruim 142.000 in 1960 naar ruim 98.000 in 1970, daarna steeg het ledenaantal 
echter tot bijna 130.000 in 1980, waarna de daling inzette naar 54.500 leden in 2010. De liberale Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (VVD) maakte daarentegen als gevolg van de ontzuiling en individualisering een 
groei door van 20.000 leden in 1948 tot bijna 103.000 leden aan het begin van de jaren tachtig. Maar ook 
deze partij ontkwam niet aan het verlies van leden. Daarna zette zich een constante daling in naar zo’n 
36.500 leden in 2010. [Koole, 1988:208;Voerman en Van Schuur, 2011:20-207]

De brede middenklasse van de jaren zestig volgde niet langer als vanzelfsprekend de opinieleiders van de 
zuil. Er ontstond een grotere groep ‘zwevende’ kiezers’. Deze ontwikkeling stelde de politieke partijen voor 
grote problemen omdat men niet langer kon rekenen op een vaste achterban. Daarnaast werd de samen-
leving meer heterogeen, waardoor het minder duidelijk was welke groepen in de samenleving politieke 
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partijen representeerden. [Raadpleeg de volgende artikelen hierover: Ankersmit, 2001; Koole, 2001; Den 
Ridder, Van Holsteyn en Koole, 2011 en Te Velde, 2001]. In de periode 1967 tot 2005 schommelde de opkomst 
bij de Tweede Kamerverkiezingen. 1967 was het laatste jaar dat er een opkomstplicht was. Het percentage 
lag toen op 94,9%. Na 1967 daalde het percentage tot 79,1% in 1971, waarna het percentage steeg tot 88% in 
1977. In de periode tot 1989 schommelde het percentage tussen de 87 en 80%, daarna daalde het percentage 
tot het dieptepunt van ruim 73% in 1998. Daarna steeg het percentage weer tot circa 80% in 2006. [Website 
Kiesraad, databank verkiezingsuitslagen]. 

De relatie tussen de kiesgerechtigde en de politieke partijen veranderde. Een aantal ontwikkelingen 
beïnvloedde deze verandering. Om te beginnen veranderde de rol van de media. De media gingen zich 
onafhankelijk van de politiek opstellen en dichtten zichzelf in de loop der tijd drie kernfuncties toe met 
betrekking tot hun rol in de Nederlandse democratie. Dit zijn de informatiefunctie, de platform- of 
expressiefunctie en de kritische of controle functie. [De Beus, Brants en Van Praag, 2011:388] Vanaf de jaren 
zestig veranderde het medialandschap. Dagbladen, die voorheen sterk aan de zuilen verbonden waren, 
gingen alle drie functies bestrijken. Zij hebben in de loop der jaren echter sterk aan betekenis moeten 
inboeten door de grote teruggang in het aantal dagbladen, de concentratie bij een beperkt aantal eigenaren 
en door het verschijnsel van ‘ontlezing’ bij de bevolking. In 1948 kende Nederland nog 115 redactioneel 
onafhankelijke bladen; in 2011 was dit aantal teruggelopen tot 27.[Ibidem:391-392] De televisie heeft 
daarentegen veel aan terrein gewonnen. Vanaf de jaren zestig kregen de politieke partijen zendtijd op de 
televisie, waarin de politieke partijen hun kiezers konden informeren over hun standpunten. De televisie 
maakte het mogelijk dat de kijkers de politieke debatten ‘live’ konden volgen. In de jaren negentig kreeg de 
televisie in toenemende mate een platform- of expressiefunctie. Het aanbod van programma’s met een 
talkshowkarakter steeg en politiek kreeg steeds meer de trekken van entertainment. De persoon van 
politicus leek daarbij veel belangrijker te zijn geworden, terwijl ook de gewone burger en diens opvattingen 
en interesses vaker een grotere rol speelden in de media. Tenslotte trad in dezelfde periode ook de journa-
list meer op de voorgrond. Zij interpreteerden het nieuws en gaven er duiding aan in plaats van de politici. 
De journalist kreeg hierdoor een grotere macht binnen het publieke debat, zonder daarvoor verantwoor-
ding verschuldigd te zijn. De politiek werd niet bepaald door de media, maar zij bepaalden wel, sinds de 
jaren zestig in toenemende mate, de ruimte waarbinnen het spel om de macht gespeeld werd door selectie, 
interpretatie en inkadering van het nieuws. [Trend 13:Toename van het belang van de media voor de (beeldvorming 
over de) politiek; De Beus, Brants en Van Praag, 2011:395-402] 
In de strijd om de kiezer vond er in de laatste twee decennia van de 20e eeuw een verschuiving plaats van de 
ideologische profielen van de politieke partijen naar het centrum [zie Trend 2: Depolarisatie van de partijpolitiek; 
Krouwel,1996:170-176; Lucardie, 1988:184]. Politieke partijen gingen steeds meer op elkaar lijken. Voor de 
kiezer werd het steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen de verschillende partijen. De politieke 
partijen lieten zien wat zij te bieden hadden voor een heterogene groep van kiezers. De politicoloog 
Ankersmit spreekt in dit kader over de ontwikkeling van representatie van de kiezer naar zelfrepresentatie 
van de partijen. [Ankersmit, 2001] In deze zelfrepresentatie speelden de media een belangrijke rol. Deze 
verplaatsten de aandacht van de partij als geheel naar de personen binnen de politiek en interpreteerden de 
politiek steeds nadrukkelijker als een machtsstrijd tussen deze personen. [Zie Trend 13:58] 

Een andere ontwikkeling die zich tegelijkertijd vanaf eind jaren zestig voordeed was de professionalisering 
van de politiek. Deze werd in 1968 in gang gezet door een aanzienlijke verhoging van de ‘schadeloosstelling’ 
voor volkvertegenwoordigers. Kamerleden waren zo verzekerd van een redelijk inkomen en het kamerlid-
maatschap werd een full time functie. De professionalisering en de financiering van het politiek bedrijf 
door de overheid waren van invloed op de organisatie van de politieke partijen. Zo financierde de overheid 
het ondersteunend personeel van de fractie. [Koole, 1989:213 en 2011:228-229] Dit ondersteunend perso-
neel, de fractieassistenten, kreeg gaandeweg grote invloed op het regeringsbeleid en richtte zich steeds 
meer op de regering dan de partij. De centrale partijorganisatie bleef echter grip houden op de carrière van 
het individuele kamerlid door het monopolie op de kandidaatstelling. Daarnaast oefende de partij invloed 
uit op het beleid omdat de partij het programma samenstelde. De grip van de partij op de fractieassistenten 
was echter gering, omdat zij niet onder de ‘jurisdictie’ van de partijorganisatie vielen. [Koole, 1989: 213] 
Rondom de fractieleden ontstond zo een professioneel en invloedrijk team van deskundigen, tekstschrij-
vers en mediaexperts. 
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Naast deze geldstromen introduceerde de overheid begin jaren zeventig van de vorige eeuw drie vormen van 
structurele overheidssubsidiëring aan politieke partijen: te weten subsidies voor de wetenschappelijke 
instituten (1972), het vormings- en scholingswerk (1975) en de politieke jongerenorganisaties (1976). [Koole, 
2011:226]. De directe aanleiding daarvoor was de ontzuiling en de enorme daling van de contributie-inkom-
sten en financiële giften uit het bedrijfsleven die daar mee samenhing. Deze subsidies bevorderden ook de 
professionalisering van de politieke partijen. Daarnaast ontvingen de partijen subsidie voor televisie en 
radio-uitzendingen, de zogenoemde Zendtijd voor Politieke partijen. Het oormerken van subsidies 
verdween grotendeels in 1999 bij de invoering van de nieuwe Wet financiering politieke partijen (Wfpp).  
De subsidie werd vanaf dat jaar rechtstreeks aan de politieke partijen toegekend in de vorm van een brede 
doeluitkering. Op twee geoormerkte subsidieposten na, te weten jongerenwerk en de wetenschappelijk 
bureaus, was het overige bedrag vrij te besteden aan de verschillende subsidiedoelen, waaronder het voeren 
van campagnes. Deze laatste post maakte in de jaren negentig een steeds groter deel uit van de partijbegro-
ting. [Koole, 2011:225-228] Binnen de partijen trok de centrale partijorganisatie meer macht naar zich toe 
ten nadele van de regionale partijorganisaties, en de lokale afdelingen. De centrale partijorganisatie kwam 
langzaam maar zeker op grotere afstand van de kiezers te staan. Een vaak gehoorde constatering was het 
‘isolement van de Haagse politiek’. [Koole, 1989:213] 

Onder invloed van deze ontwikkelingen veranderden de politieke partijen sinds de jaren zestig langzaam in 
de richting van een catch-all partij: partijen die gekarakteriseerd worden door een zwak ideologisch profiel, 
een breed electoraal appèl, een geringe band met haar electoraat, een sterke positie van de partijleiding/
fractiecomplex ten opzichte van de partijleden en een professionele en gecentraliseerde organisatie waarvan 
het personeel en kapitaal voornamelijk uit externe (in dit geval overheidsfinanciering) bronnen afkomstig is. 
[Krouwel, 1995:170] De politiek werd steeds meer een zaak van professionals en te ingewikkeld voor de 
burger, die daardoor steeds meer in de rol van toeschouwer werd gedrukt en op afstand kwam te staan. 

In de jaren negentig met het aantreden van het Paarse Kabinet I (1994-1998), waar de PvdA, VVD en D66 aan 
deelnamen onder leiding van W. Kok veranderde de werkwijze waarop de kabinetten en partijen opereerden 
ten opzichte van voorgaande kabinetten. Tijdens deze regeerperiode manifesteerden de politieke partijen 
zich steeds sterker als campagnepartijen [De Beus, 2002:22-25]. De partijen voerden campagnes onder 
focusgroepen van burgers met uiteenlopende levensstijlen. Deze campagnes werden steeds professioneler, 
legden een groter beslag op de financiële middelen en werden continu gevoerd. [De Beus, 2002:19] De Beus 
geeft aan dat Nederland structureel kenmerken ging vertonen van een toeschouwersdemocratie, waarbin-
nen de campagnepartijen opereerden: burgers lijken steeds meer op toeschouwers in een schouwburg, die kijken naar een 
voorstelling over politiek. De burgers praten met elkaar over deze voorstelling en laten aan de politici op het toneel weten hoe ze 
over hen denken. Dit doen ze door te applaudisseren, ‘boe’ te roepen en bij verkiezingen nieuwe kaartjes te kopen (De Beus, 
geciteerd in: Aalberts, 2006:31;De Beus, 2002:22). 

De Paarse kabinetten waren succesvol. In tien jaar tijd was de werkeloosheid drastisch verminderd en de 
begroting in evenwicht gebracht. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking was tevreden; 81 procent 
was tevreden tot zeer tevreden over het functioneren van de democratie in Nederland [De Rooij, 2013: 253] 
In het openbare debat werd aan een aantal thema’s echter minder aandacht geschonken. Dit waren de 
aanhoudende bezuinigingen op de sociale zekerheid, de stijgende criminaliteit en de toenemende druk van 
grote groepen migranten op de oude volkswijken. [De Rooij, 2013:360] De aanhoudende bezuinigingen op 
de sociale zekerheid bracht onvrede met zich mee bij het deel van de bevolking, die hierdoor werd 
getroffen. In deze periode werden de inkomensverschillen niet alleen groter, maar ook zichtbaarder met 
name door conspicuous consumption door het rijkere deel van de bevolking. De Socialistische Partij (SP) 
verzette zich tegen de bezuinigingen van de verzorgingsstaat. Deze partij groeide van twee zetels in 1994 
naar 25 in 2006. Daarnaast maakte de gewone burger zich met name zorgen om de stijgende criminaliteit 
en het toenemend aantal migranten. Populistische partijen zoals de Socialistische Partij (SP), Leefbaar 
Nederland (LN) en Lijst Pim Fortuyn (LPF) speelden hier op in en zetten juist deze onderwerpen op de 
politieke agenda. De meeste succesvolle campagne was die van Pim Fortuyn. Hij zette zijn aanval op het 
Paarse Kabinet in met de publicatie van het boekje De puinhopen van acht jaar paars. Zijn kritiek op het paarse 
beleid betrof de inefficiënte bestedingen van extra overheidsgeld in de zorg (verkwisting door de giganti-
sche bureaucratische en managementoverhead), het onderwijs (de schadelijke schaalvergroting en een 
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schandelijke ‘onderwijsvernieuwing’ en veiligheid. Centraal in zijn kritiek op Paars stond het asielbeleid en 
de positie van de Islam in Nederland, dat vooral actueel werd na de aanval op het WTC en het Pentagon op 
9/11. De discussie hierover was naar zijn mening afgekapt en het kabinet miskende het gevaar van deze 
ontwikkeling. [Ibidem: 363-364] Een van de belangrijkste troeven van Fortuyn was zijn theatrale talent, 
waardoor hij de media wist te veroveren. Hierdoor beheersten zijn thema’s, stellingen, kreten en voorstel-
len de ether, terwijl de andere partijen en vooral de regeringspartijen achteruitweken en werden gedwon-
gen tot defensieve reactie. Hij was in staat om grote groepen kiezers naar zich toe te trekken. Voor de 
verkiezingen werd hij echter vermoord op 6 mei 2002. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 mei 
2002 wist de LPF 26 zetels te halen. [zie trend: Herpolarisatie van de politiek en de opkomst van nieuwe politieke spelers; 
De Beus, 2002:27-34; De Rooij, 2013:364-365] 

Actoren
• Politieke partijen
• Partij van de Arbeid (PvdA)
• Christen-Democratisch Appèl (CDA)
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
• Katholieke Volkspartij (KVP)
• Christelijk-Historische Unie (CHU)
• Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
• Democraten ’66 (D’66)
• Lijst Pim Fortuin (LPF)
• Socialistische Partij (SP)
• Leefbaar Nederland (LN)
• W. Kok
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1.8 Trend: Het streven naar de hervorming van het Huis 
van Thorbecke

Verkorte titel: Het Huis van Thorbecke

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden,  
13.10 Europeanisering

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.17 Invloed burger op politiek en openbaar bestuur
2.5 Modernisering Grondwet

Datering
1945-na 2005

Beschrijving
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat die onderverdeeld is in drie bestuurslagen: Rijk, 
provincie en gemeente, oftewel het Huis van Thorbecke. Al sinds 1945 wordt er gedebatteerd over bestuur-
lijke hervormingen binnen dit systeem. Initiatieven tot hervormingen werden met name op gang gebracht 
om de problemen die uitdijende stedelijke gebieden met zich meebrachten, bestuurlijk te kunnen blijven 
beheersen. Het invoegen van een extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie werd als mogelijke 
oplossing aangedragen. Tot op heden zijn bijna alle voorstellen niet verwezenlijkt of van tijdelijke aard 
geweest. Wel is er onafhankelijk van deze initiatieven een bestuurslaag bovenop het Huis van Thorbecke 
gekomen: de Europese Unie.
In de discussies over de voorstellen ging voornamelijk over de afbakening van de taken en bevoegdheden 
die een nieuwe bestuursvorm zou moeten krijgen. Een nieuwe bestuurvorm hield namelijk in dat gemeen-
ten, provincies en het Rijk taken dienden af te staan, waardoor hun autonomie werd aangetast.

Na de Tweede Wereldoorlog werd gevreesd dat bestuurlijke problemen van stedelijke gebieden de wederop-
bouw in de weg zouden kunnen staan. De door de regering in 1946 geïnstalleerde Commissie-Koelma 
moest bezien hoe de belangen van de stedelijke gebieden en de omliggende gemeenten behartigd konden 
worden, zonder dat er gelijk sprake van annexatie zou zijn. De staatscommissie adviseerde een extra 
bestuurslaag tussen de gemeenten en de provincie in te bouwen: het district. Dit voorstel vond de Tweede 
Kamer veel te ver gaan en men besloot tot uitbouw van de intergemeentelijke samenwerking om gebiedsge-
bonden problemen aan te pakken. In 1950 trad daartoe de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in 
werking. Deze wet regelde de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en andere openbare lichamen. 
[Korsten, z.j.: 9] 

In de jaren vijftig nam de belangstelling voor bestuurlijke hervormingen af. De gedachte was dat de Wet 
gemeenschappelijke regelingen afdoende was om de problemen op te lossen. Door de sterke industrialisa-
tie en de suburbanisatie en de daardoor ontstane problemen op het gebied van ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting, kwam het onderwerp echter begin jaren zestig weer op de politieke agenda te staan.  
De problemen konden niet afdoende opgelost worden door alleen intergemeentelijke samenwerking.  
Als bestuurlijk experiment werd in 1964 het Openbaar Lichaam Rijnmond ingesteld om de verdere 
ontwikkeling van het havengebied mogelijk te maken. Daarnaast werden ook kleinere bestuurlijke 
eenheden ingesteld. Vanaf 1964 werd het voor gemeenten mogelijk om binnengemeentelijk te decentralise-
ren. Gemeenten konden bevoegdheden met daarbij behorende personele, financiële en andere middelen 
aan ‘lagere’ organen overdragen, zoals aan deelgemeenten. Voordelen van binnengemeentelijke decentrali-
satie in grote steden waren onder andere dat de afstand tussen bestuurders en burgers kleiner werd en de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentebestuur werd vergroot. [Van de Goor, 1989:9-18]
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Voor verdergaande samenwerking werd gepleit in de Nota over de Ruimtelijke ordening (1960) en de 
Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening (1966). In deze laatste nota werd betoogd voor schaalvergroting 
door het samenvoegen van kleine gemeenten, gebiedsuitbreiding voor middelgrote gemeenten en een 
nieuw soort bestuursvorm voor de grootste agglomeraties. De boodschap van de nota’s was dat de bestuur-
lijke organisatie aangepast moest worden aan de steeds groter wordende schaal van de ruimtelijke 
ordening. De minister van Binnenlandse Zaken H. Beernink wees annexatie als instrument echter af. Hij 
onderkende de behoefte aan een grotere bestuurlijke eenheid, maar door gemeentelijke schaalvergroting 
zou de afstand tussen burger en bestuur te groot worden. In de Nota bestuurlijke organisatie uit 1969 pleitte de 
minister voor gewestvorming door middel van gemeentelijke federaties. Deze gewesten moesten door de 
gemeenten zelf geïnitieerd worden. Ook de inrichting, richting, taken en bevoegdheden zouden door de 
deelnemende gemeenten zelf moeten worden bepaald. Dit plan was in feite een verdere uitbreiding van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Een ontwerp van de wet op de gewesten werd in 1971 bij gebrek aan 
steun echter alweer ingetrokken. Bezwaren tegen het ontwerp waren de te grote afhankelijkheid van de 
bereidheid van gemeenten tot gewestvorming; de onduidelijkheid over welke taken gedecentraliseerd 
zouden worden vanuit de provincies en het Rijk; en de onzekerheid over de taken en bevoegdheden van de 
gewesten. [Korsten, z.j.: 9-10; Breunese en Van der Heijden, 1979: 513, 516-517 Kraaijestein, 1995: 157]

Enkele jaren later, in 1974, werd een nieuw voorstel (Concept structuurschets voor de bestuurlijke indeling) voor 
bestuurlijke vernieuwing gelanceerd. Ditmaal hield het voorstel in om Nederland op te delen in 44 
bestuursrayons. Het rayon kon opgevat worden als gewest en was een vorm van verlengd lokaal bestuur. 
Belangrijk hierbij was dat deze rayons zich optimaal ruimtelijk moesten kunnen ontwikkelen. Daarnaast 
konden aan de rayons ook gedecentraliseerde rijks- en provincietaken worden toebedeeld, konden in de 
rayons de gemeenschappelijke regelingen worden ondergebracht en was regionalisatie van gemeentelijke 
taken mogelijk. Het parlement had echter weinig met dit voorstel. Men vreesde voor de aantasting van de 
autonomie van de gemeenten. Bovendien was onduidelijk hoe deze bestuursrayons geplaatst moesten 
worden in het huis van Thorbecke: als mini-provincies of maxi-gemeenten. [Breunese en Van der Heijden, 
1979: 520; Korsten, z.j.:10]

In 1975 werd een volgend plan geïntroduceerd. In plaats van schaalvergroting van het lokale bestuur door 
middel van gewesten werd er nu ingezet op schaalverkleining van provincies. De redenering was dat kleinere 
provincies de taken zouden kunnen overnemen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
Hierdoor was een vierde bestuurslaag overbodig. De provinciale bestuurslaag werd als het ware ineen 
geschoven met de regionale bestuurslaag. Daarnaast werd in dit nieuwe bestuursmodel aan de provincies 
een groot aantal gemeentelijke taken toegekend, zoals op het gebied van verkeer en vervoer, natuurbeheer, 
infrastructuur en brandweer. In dit Concept-ontwerp Wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur zouden er 26 
provincies-nieuwe-stijl komen. De nieuwe provincies waren klein genoeg om het contact met de burger niet 
te verliezen en groot genoeg om gedecentraliseerde rijkstaken uit te kunnen voeren. Het inwonertal van de 
nieuwe provincies zou op zijn minst 200.000 à 250.000 moeten zijn. Vanuit de gemeenten kwam veel kritiek 
op dit plan. In plaats van de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen, zou door dit wetsontwerp het 
omgekeerde bereikt worden. De gemeenten pleitten voor een verdere uitbouw van de intergemeentelijke 
samenwerking. De regering was hier echter op tegen. Niet alleen kleefden aan de intergemeentelijke 
regelingen nadelen (geringe openbaarheid, functionele versnippering van taken en onduidelijke democrati-
sche legitimiteit), maar de regering was ook bang voor het ontstaan van een vierde bestuurslaag. In 1977 
werd de Wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur ingediend, waarbij er nog maar 24 provincies-nieuwe-stijl 
zouden komen en werd het aantal taken dat gemeenten zouden moeten overdragen aan de nieuwe provin-
cies verminderd. In een volgend voorstel (1978) zouden er nog maar 17 provincies overblijven. [Korsten, z.j.: 
10-11; Breunese en Van der Heijden, 1979: 522-524] Breunese en Van der Heijden verklaren in hun artikel uit 
1979 het mislukken van de bestuurlijke reorganisatie in Nederland door het niet in samenhang bekijken van 
vier fundamentele elementen: de decentralisatie van rijkstaken, de provinciale herindeling, de gemeente-
lijke herindeling en de intergemeentelijke samenwerking. [Breunese en Van der Heijden, 1979: 528]

Begin jaren tachtig kwam er een ommekeer in het denken over grootscheepse bestuurlijke veranderingen. 
Overheidsplanning raakte op zijn retour. De regering gaf de voorkeur aan decentralisatie van rijkstaken aan 
lagere overheden, in plaats van territoriale reorganisaties. Dit werd ook opgenomen in het regeerakkoord 
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uit 1982. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken begin 1983 werd 
duidelijk dat er geen regionale provincies zouden komen en ook geen vierde bestuurslaag. Om financiële en 
politieke redenen was het niet haalbaar om het bestuurlijk landschap grootschalig te hervormen. Boven-
dien werd de noodzaak van een vierde bestuurslaag ook niet meer zo sterk gevoeld. Regionale problemen 
konden in de bestaande bestuurlijke constructie aangepakt worden. Het wetsontwerp Reorganisatie 
Binnenlands Bestuur werd daarop ingetrokken en de regering stimuleerde de intergemeentelijke samen-
werking door aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er kwam derhalve geen provincie 
Twente, de splitsing van de provincie Zuid-Holland ging niet door en het Openbaar Lichaam Rijnmond en 
het in 1976 ingestelde Openbaar Lichaam Agglomeratie Eindhoven werden opgeheven. Alleen de provincie 
Flevoland werd op 1 januari 1986 ingesteld. [Breunese, 1982: 453-455; Pree, 1997: 99-101, 109] De processen 
van decentralisatie en van gemeentelijke herindelingen werden wel gecontinueerd, daar door herindeling 
de lokale bestuurslaag versterkt kon worden. Op deze redenering kwam wel de nodige kritiek, want de 
samenhang tussen herindeling en versterking van bestuur was niet zonder meer duidelijk. Een bezwaar is 
dat het niet duidelijk is hoe groot een nieuwe gemeente moet zijn, voordat het bestuurlijke voordelen gaat 
opleveren. Ondanks de kritiek ging het proces van gemeentelijke herindeling onverminderd door. In 1940 
waren er nog 1054 gemeenten, in 1960 was dat aantal gedaald tot 994. In 1980 was het aantal gemeenten 
verder gedaald tot 811 en in 1990 tot 672. Op 1 januari 2005 waren er nog maar 467 gemeenten. [Beeckman 
en Van der Bie, 2005: 63; Korsten, z.j.: 13; Pree, 1997: 105]

Vanaf eind jaren tachtig kwam de discussie over bestuurlijke hervormingen weer opgang. Ditmaal betrof 
het de stedelijke centra. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) werd aandacht besteed aan de 
concurrentiepositie van de grote stedelijke gebieden in Nederland ten opzichte van andere Europese 
steden. De steden zouden knooppunten moeten worden op het gebied van werkgelegenheid, volkshuisves-
ting en sociaal-culturele voorzieningen. Om de positie van deze steden te versterken drong de Externe 
Commissie Grote Stedenbeleid (commissie-Montijn) aan op binnenprovinciale decentralisatie ofwel de 
vorming van vier agglomeratiegemeenten binnen de Randstad. Deze agglomeratiegemeenten dienden 
taken van het rijk en de provincie te krijgen om vergaande beslissingen over de ontwikkeling en inrichting 
van het grootstedelijk gebied te kunnen nemen. Dit advies kwam voort uit de noodzaak om de stedelijke 
economie te bevorderen. Daarnaast waren vele vraagstukken gemeentegrensoverschrijdend en was 
intergemeentelijke samenwerking niet toereikend daar het op vrijwillige basis plaatsvond. Bestuurlijke 
hervorming werd als noodzakelijk gezien. [Korsten, z.j.: 14-15; Pree, 1997: 112] Het voorstel kreeg weerklank 
bij de kabinetten-Lubbers II en III. Ingrijpen in de bestuurlijke structuur werd niet meer uitdrukkelijk 
uitgesloten. De regering was van mening dat samenhangende problemen bij meerdere gemeenten op een 
samenhangende wijze opgelost dienden te worden. [Pree, 1997: 115]

In de nota’s die zouden volgen, Bestuur op niveau 1, 2 en 3 (BoN-1, BoN-2 en BoN-3) werd gepleit voor de 
vorming van een sterk verzelfstandigd intergemeentelijk bestuur, zogenaamde regionale bestuursautoritei-
ten. De instelling van deze vorm van bestuur zou een tijdelijke oplossing moeten zijn, totdat over een 
definitieve oplossing werd besloten. Juist tegen de tijdelijkheid van dit plan kwamen bezwaren vanuit de 
Tweede Kamer. De instelling van een tijdelijke bestuurlijke vorm zou het proces van bestuurlijke vernieu-
wing alleen maar vertragen. Wel was men in de Tweede Kamer voorstander van het creëren van een aparte 
bestuursvorm voor de stedelijke gebieden. Deze zouden dan uit kunnen groeien tot kleinere provincies 
(provincies-nieuwe-stijl of stadsprovincies) Andersoortige bestuurslagen waren volgens de Grondwet niet 
toegestaan. [Korsten, z.j.: 16]

In 1994 werd voor het eerst sinds 1945 een wet aangenomen die bestuurlijke hervormingen mogelijk kon 
maken. Voor een periode van maximaal 12 jaar zouden op basis van de Kaderwet Bestuur in Verandering, 
zeven intergemeentelijke Regionale Openbare Lichamen gevormd worden die zowel gemeentelijke als 
provinciale taken zouden krijgen toegewezen. Samenwerking op een aantal beleidsterreinen was verplicht. 
Na de eerste fase konden de regionale openbaren lichamen een definitieve voorziening worden of de status 
krijgen van een regionale gebiedsautoriteit. Deze definitieve voorziening zou de instelling van een 
stadsprovincie moeten zijn of anders terugval naar het voor de rest van het land geldende model conform 
de Wet gemeenschappelijke regelingen. De steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waren de eerste 
steden waar de vorming van stadsprovincies zou moeten plaatsvinden. [Korsten: z.j.: 16; Pree, 1997: 126]
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In Amsterdam en Rotterdam werden in 1995 referenda gehouden over het voorgenomen plan om stadspro-
vincies in te voeren. Om een onevenwichtige verhouding tussen de centrumgemeente en de omliggende 
gemeenten te voorkomen, diende de centrumgemeente opgedeeld te worden. De overgrote meerderheid 
van de inwoners van Amsterdam en Rotterdam was tegen deze opdeling. De vrees bestond dat de steden 
werden opgeheven. Ook de Eerste Kamer was tegen de invoering van een provincie Rotterdam. Onder het 
kabinet-Kok II werd het plan van stadsprovincies verlaten en werd gekozen voor een niet-vrijblijvende 
samenwerking tussen gemeenten in de vorm van regionale openbare lichamen. Nu de plannen voor de 
vorming van stadsprovincies niet door gingen, moest er een definitieve regeling komen voor de regionale 
openbare lichamen. De Kaderwet bood slechts een tijdelijke oplossing. Het kabinet Balkenende II besloot 
tot intrekking van de Kaderwet. Via een overgangsbepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen 
konden regionale openbare lichamen behouden blijven. De zeven regionale openbare lichamen zijn vanaf  
1 januari 2006 onder de Wijzigingswet Wgr-plus gebracht en hebben de status van ‘plusregio’ gekregen. 
[Belinfante, De Reede en Dragstra, 2009: 244, 256] De zeven regio’s zijn Stadsregio Amsterdam, Stadsregio 
Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Bestuur Regio Utrecht, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 
Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio Twente. [website stadregio’s] In de wet worden plusregio’s gedefini-
eerd als: ‘een regionaal openbaar lichaam met wettelijke taken, dat op uitnodiging van gedeputeerde staten 
door de besturen van gemeenten in een gebied met stedelijke kenmerken bij gemeenschappelijke regeling 
is ingesteld met het oog op de afstemming van regionale afstemmingsproblematiek’. [Belinfante, De Reede 
en Dragstra, 2009: 256] In 2006 is de achtste plusregio ingesteld: Parkstad Limburg. De plusregio’s hebben 
eigen taken, bevoegdheden en budgetten. Terreinen waarop samengewerkt wordt binnen plusregio’s zijn 
onder andere ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, toerisme en economische ontwikkeling. 
Samenwerking in een plusregio is verplicht. [website Rijksoverheid]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Gemeenten
• Provincies
• Staatcommissie-Koelma
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Externe Commissie Grote Stedenbeleid (commissie-Montijn
• Interprovinciaal Overleg (IPO)
• Plusregio’s
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decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid (Hilversum 1995). 
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• Sap, J.W., Kritiek op de staat. Voorwerk voor staatkundige, bestuurlijke en staatrechtelijke vernieuwing (Groningen 1994)
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Laatst geraadpleegd 30 april 2011.



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 38

1.9 Trend: Het streven van de overheid naar een 
eenvoudiger stelsel voor loon- en inkomstenbelasting

Verkorte titel: Loon- en inkomstenbelastingstelsel

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat 
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.9 Verzakelijking sociale zekerheid
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid

Datering
Jaren zeventig- na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog werd de inkomstenbelasting steeds meer ingezet als beleidsinstrument en werd 
niet langer uitsluitend beschouwd als een inkomstenbron voor de schatkist. Dit leidde ertoe dat de 
belastingwetgeving op het gebied van de loon- en inkomsten steeds ingewikkelder en fraudegevoeliger 
werd. Vanaf de jaren zeventig groeide de maatschappelijke en politieke druk om de belastingwetgeving te 
vereenvoudigen. In de jaren negentig werden de eerste wijzigingen in de belastingwetgeving die voor 
vereenvoudiging zorgden van kracht.

De basis voor de naoorlogse loon- en inkomstenbelasting werd oorspronkelijk door de Duitse bezetter in 
1940 en 1941 ingevoerd. Sindsdien vormde zij tot 1996 de belangrijkste fiscale inkomstenbron van de 
rijksoverheid. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de inning van belasting, waarvan de loon- en inkomstenbe-
lasting onderdeel van uitmaakt, een bredere doelstelling mede onder invloed van het keynesianisme.  
Zij werd integraal onderdeel van het algemene overheidsbeleid, dat zich tot vrijwel alle terreinen van het 
maatschappelijk leven uitstrekte. De fiscale inkomsten werden tijdens de jaren vijftig en zestig gebruikt voor 
de opbouw van de sociale welvaartstaat, waarbij de overheid verantwoordelijkheid droeg voor de sociale 
zekerheid van haar burgers [Pfeil, 2009: 244; Liberalisering van de verzorgingsstaat (Domein Economie); 
Verzakelijking en versobering van de sociale zekerheid (Domein Werk & Inkomen); Pro-activering en 
ontcorporatisering van de sociale zekerheid (Domein Werk & Inkomen)] Daarnaast werd de belastingheffing 
in deze periode ingezet om het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling te verwezenlijken. De 
politieke wens om de inkomensverschillen te verkleinen, trachtte de belastingwetgever vooral tot stand te 
brengen met behulp van de progressieve tariefstructuur van de loon- en inkomstenbelasting. Ten slotte 
streefde de Nederlandse overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw met de belastingwetgeving een 
toenemend aantal andere niet-fiscale doelen na. Dergelijke beleidsdoelen konden liggen op het terrein van 
de gezinspolitiek, de arbeidsparticipatie, de kenniseconomie, het eigenwoningbezit, het investeringsklimaat 
en het milieubeleid. Het meest gangbare middel was de wettelijke aftrekmogelijkheden of vrijstellingen, die 
met name de loon- en inkomstenbelasting bood. Zo kwamen er aftrekposten voor onder andere pensioen-
voorzieningen voor zelfstandigen (‘fiscale oudedagsreserve’), lijfrenten, ziektekosten, kosten van gezinshulp 
en kinderopvang, studiekosten, onderhoudskosten eigen woning, hypotheekrente, diverse bedrijfsspaarre-
gelingen en het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. [Pfeil, 2009:244-247]

Aan het instrumentele gebruik van de belastingwetgeving kleefden nadelen, die sinds de jaren ‘70 steeds 
duidelijker in het oog sprongen. Allereerst vereisten de fiscale tegemoetkomingen vaak een gedetailleerde 
en ingewikkelde regelgeving, die de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van de belastingwetten niet ten 
goede kwam. Daarnaast verminderden de talloze aftrekposten en vrijstellingen de opbrengst van de 
belastingen, door uitholling van de heffingsgrondslag (grondslagerosie). [Pfeil, 2009: 244-245] Voor burgers 
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werd het steeds moeilijker om hun belastingaangifte in te vullen en werd het belastingstelsel ook fraudege-
voeliger. De belastingmoraal ging achteruit. [Ibedim:247]

In de jaren tachtig kwam – met name door toedoen van het verschijnen van het rapport van de oud-directeur-
generaal der belastingen W.J. van Bijsterveld (Belastingfraude) - steeds meer aandacht voor de fraudebestrij-
ding in de belastingwetgeving. Vanuit de samenleving en het parlement nam de druk op de regering toe om 
het belastingstelsel te vereenvoudigen. Het ingrijpen van de overheid in de economie werd door de 
veranderende politieke klimaat bovendien steeds minder geaccepteerd. [zie tevens domein Economie: 
trend Liberalisering van de verzorgingsstaat; trends domein Economie en Werk & Inkomen: De rijksoverheid: van 
speler naar ondersteuner en Veranderingen in de conjunctuur en in de structuur van de economie en van de arbeidsverhoudin-
gen; Omslag in het politiek-bestuurlijke klimaat: van keynesianisme naar neoliberalisme] Directe aanleiding voor deze 
roep om vereenvoudiging was de invoering in 1984 van de Tweeverdienerswet die de regeling voor 
gezinsinkomsten ingrijpend veranderde. De invoering van deze uiterst complexe wet zorgde voor grote 
uitvoeringsproblemen. [Arendon e.a; 1991: 22; Pfeil, 2009:248-249]

De regering gaf gevolg aan de roep om vereenvoudiging en in september 1985 werd door de minister van 
Financiën, O. Ruding, de Commissie tot vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting ingesteld 
onder het voorzitterschap van de econoom C.J. Oort. De Commissie-Oort kwam in 1986 met een aantal 
voorstellen in het rapport ‘Zicht op eenvoud’ [Arendon e.a; 1991: 23; Pfeil, 2009: 248-249]. Eind december 
1986 ging het kabinet Lubbers-II in grote lijnen akkoord met de voorstellen en het rapport diende als basis 
voor de voorgestelde vereenvoudigingswetgeving. De Oort-voorstellen werden uiteindelijk met ingang van 
1 januari 1990 ingevoerd. Sindsdien kende het tarief van de inkomensheffing nog maar drie schijven, in 
plaats van negen. Het toptarief daalde van 72 naar 60 procent. De meeste belastingbetalers vielen met hun 
(loon)inkomen onder de eerste (verlengde) schijf. Hierdoor behoefden zij over hun inkomen slechts enkele 
procenten inkomstenbelasting te betalen, omdat de eerste schijf grotendeels werd ingenomen door het 
premiedeel van de inkomensheffing. [TK, 2004:18; Pfeil, 2009: 246-250]

In 1990 werd nogmaals een commissie ingesteld die zich moest gaan bezighouden met de verdere vereen-
voudiging van het belastingsstelsel. Op 4 april werd de Commissie voor de belastingherziening ingesteld 
onder leiding van W.F.C. Stevens (Commissie-Stevens). Deze commissie kreeg als opdracht mee om te 
adviseren over verdere vereenvoudiging en verbreding van het draagvlak van de loon- en inkomstenbelasting 
en de stroomlijning van de belasting op de ondernemerswinst. [Lamboo, 2003: 31] De commissie adviseerde 
om de tarieven te verlagen, de grondslag te verbreden door het verminderen van aftrekposten en de 
wetgeving te vereenvoudigen. [Commissie voor de Belastingherziening, 1991: 13]Haar plannen vielen echter 
op dorre bodem, ofschoon enkele voorstellen later alsnog ingang vonden. Zo werd de Belastingdienst vanaf 
2006 belast met de inning van alle premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZVW), waarvoor de 
Commissie-Stevens ook pleitte [Pfeil, 2009: 250-253]. 

De operatie-Oort is zonder twijfel de belangrijkste belastingherziening die in de tweede helft van de 
twintigste eeuw tot stand is gekomen. Toch had zij de grondslagerosie van de inkomstenbelasting niet tot 
staan gebracht. Integendeel, de inkomstenbelasting werd voor een toenemend aantal belastingplichtigen 
een subsidieloket. Zo maakten na 1970 meer en meer huishoudens uit de middengroepen aanspraak op de 
hypotheekrenteaftrek. Na 1990 werden ook weer nieuwe aftrekmogelijkheden in het leven geroepen die de 
heffingsgrondslag versmalden, zoals de ouderenkorting, de spaarloonregeling (tot 2012) en de levensloop-
regeling (tot 2012) [Pfeil, 2009:250]. 

Het instituut van de inkomstenbelasting stond ook door internationale ontwikkelingen onder druk. Vanaf 
de jaren tachtig nam de belastingconcurrentie binnen Europa toe. Door het bieden van fiscale faciliteiten, 
bijvoorbeeld lagere tarieven, probeerden landen hun economische concurrentiepositie ten opzichte van 
anderen te verbeteren. Voor het tweede kabinet-Kok was deze gang van zaken aanleiding om zich eind jaren 
‘90 opnieuw te bezinnen op een belastingherziening, die de belastingheffing in Nederland geschikt zou 
moeten maken voor de eenentwintigste eeuw. Deze belastingherziening kreeg gestalte in de Wet inkomstenbe-
lasting 2001, die tevens de afschaffing van een afzonderlijke vermogensbelasting impliceerde.[Pfeil, 
2009:250-253; TK, 2005:5-6; Lamboo, 1999: 27; Lamboo, 2003: 31; website Europa Nu] 



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 40

Hoofddoel van de nieuwe inkomstenbelasting was om de concurrentiekracht van Nederland te versterken 
door de lastendruk op arbeid te reduceren. Daarvoor werden de tarieven van de belastingschijven opnieuw 
verlaagd. De wetgever financierde deze operatie door het verbreden van de heffingsgrondslag, in hoofdzaak 
door aftrekposten te verminderen of te wijzigen. Het streven was erop gericht om tegemoetkomingen in de 
fiscale sfeer in versterkte mate te richten op de lagere inkomensgroepen. Om dit te ondersteunen, werden 
de belastingvrije sommen vervangen door kortingen op de te betalen inkomstenbelasting: de zogenoemde 
heffingskortingen. [Pfeil, 2009:250-251; TK, 2005: 5-6]

Met de vermogensrendementsheffing introduceerde de Wet inkomstenbelasting 2001 ook een analytisch element in 
de inkomstenbelasting. De inkomsten uit vermogen werden voortaan belast met een afzonderlijk vast tarief 
van dertig procent, waarbij het rendement op het netto-vermogen forfaitair werd vastgesteld op vier 
procent. Door deze forfaitaire heffingstechniek was de heffing makkelijker uit te oefenen en moeilijker met 
belastingbesparende constructies te ontwijken. [Pfeil, 2009:252-253; TK, 2005:18]

Actoren
• Belastingdienst
• Ministerie van Financiën
• Werkgroep Oort
• Commissie tot vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting (Commissie-Oort)
• Commissie voor de belastingherziening (Commissie-Stevens)
• Commissie Thunissen/de Waard (commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001
• Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
• Europese Unie (EU)
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1.10 Trend: Van een brede rijksdienst met een omvang-
rijk ambtenarenapparaat naar kerndepartementen 
met uitvoeringsorganisaties op afstand 

Verkorte titel: Van brede rijksdienst naar kerndepartementen

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
2.23 Ontslag Doctors van Leeuwen
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.3 Van groei naar herschikking collectieve sector
3.5 De rijksoverheid: van speler naar ondersteuner
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
4.1 Sociale partners en de overheid
4.4 Het nieuw-managerialisme
12.33 Openluchtmuseum Arnhem

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
De opbouw van de verzorgingsstaat heeft na de Tweede Wereldoorlog grote gevolgen gehad voor structuur 
en functioneren van het overheidsapparaat. In het algemeen heeft zich een proces voorgedaan waarbij de 
rijksoverheid steeds meer taken naar zich toe heeft getrokken, die voorheen werden uitgevoerd door 
subnationale overheden en particuliere organisaties. De overheid greep dieper in de samenleving in. De 
rijksdienst werd niet alleen omvangrijker en complexer maar tevens kostbaarder. In de jaren tachtig kwam 
er een kentering in deze ontwikkeling. Onder invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelin-
gen werd onder opeenvolgende kabinetten de ontwikkeling ingezet naar een compactere rijksoverheid, die 
gekenmerkt wordt door een scheiding tussen beleid in kerndepartement en uitvoeringsorganisaties op 
afstand en een kleiner ambtenarenapparaat. 

In de periode 1942-1964 verdubbelde het aantal rijksambtenaren van 55.700 naar 103.200. In 1970 was dit 
aantal opgelopen tot 115.000, waarna het in 1980 verder steeg tot 143.900 en zijn hoogtepunt bereikte in 
1985: 151.000 rijksambtenaren [website politiekcompendium: tabel Van der Meer en Dijkstra: omvang 
rijksambtenaren; Twist et. al, 2009:12] Niet alleen het aantal ambtenaren maar ook de complexiteit van het 
ambtenarenapparaat nam toe: meer specialisten, meer beleidsterreinen en de ontwikkeling van niet alleen 
grotere maar ook specialistische beleidsorganisaties. Aanvankelijk werden vooral juristen aangetrokken, 
maar vanaf de jaren zestig verschenen er ook onderwijskundigen, landbouwingenieurs, economen, 
bestuurskundigen, sociologen, planologen en politicologen. [website politiekcompendium] Met deze 
groei, uitbreiding en verdieping ontstond in de jaren zeventig behoefte aan ‘besturing’ en ‘coördinatie’ 
[Van Twist et. al, 2009: 12] Verschillende commissies onderzochten deze problematiek vanuit een weten-
schappelijk-technocratische benadering, zoals de (externe) commissie Van Veen (1972) en de Ministeriële 
Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO,1977). De oplossing werd gezocht 
in meer coördinatie en in een nieuwe taakverdeling. Zo werd er een aantal concrete veranderingen in dit 
kader doorgevoerd, zoals het instellen van ‘coördinerende bewindspersonen’ ten aanzien van departe-
mentsoverstijgende beleidsterreinen en de instelling van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 
(WRR) in 1975 en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 1973. [Van Twist et. al, 2009:12-17]

Na de oliecrisis van 1973 kwam Nederland in een recessie terecht. De uitdijende verzorgingsstaat werd een 
steeds grotere financiële last. In de loop van de regeerperiode van het kabinet Den Uyl (1973-1977) kwam er 
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vanuit de maatschappij steeds meer kritiek op het uitgebreide interventieapparaat van de overheid. In deze 
periode won de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) onder het partijvoorzitterschap van Hans 
Wiegel aan aanhang. De partij stond minder overheidsbemoeienis en bezuinigingen voor; deze boodschap 
werd urgenter in tijden van economische crisis [zie Domein Politie en openbaar bestuur: trend 1 Ontzuiling 
en polarisatie van de politiek]. De overheid deed niet alleen ‘teveel’, hij deed dat ook ‘niet goed’ en 
‘inefficiënt’. Er was sprake van ‘betutteling’ en paternalisme en de bureaucratie zelf kwam ter discussie te 
staan.[Van Twist et al, 2009:17) Bij de verkiezingen van 1977 steeg het aantal zetels van de VVD 22 naar 27. Na 
mislukte onderhandelingen voor een PvdA-CDA-D66 kabinet, kwam het CDA-VVD kabinet tot stand onder 
minister-president A. van Agt en hiermee veranderde ook de politieke wind in het kabinet. [zie Domein 
Politie en openbaar bestuur: trend 1 Ontzuiling en polarisatie van de politiek] Tijdens de regeerperiode van 
het Kabinet Van Agt I (1977-1981) werd ook de organisatie van de rijksdienst onderwerp van onderzoek. De 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (CHR), ook bekend als de Commissie Vonhoff kreeg de opdracht om 
de hoofdstructuur van de rijksdienst en haar feitelijk functioneren te onderzoeken. Zij betrok in haar 
analyse nadrukkelijk de relaties tussen de rijksdienst en haar maatschappelijke en politieke omgeving. In 
1981 constateerde de Commissie Vonhoff dat de rijksdienst een verkokerd en overbelast systeem was. [ROB, 
2004: 30;Stekelenburg, 1999: 337, 340-342; Twist et. al: 18] Problemen deden zich voor op het vermogen tot 
afweging van verschillende tegenstrijdige belangen, op het zicht op samenhang en op flexibiliteit. Om deze 
gebieden te versterken, adviseerde Commissie Vonhoff om vijf hoofdbeleidsgebieden (bestuurlijke en 
juridische zaken, sociaal-economische zaken, ruimtelijke en milieuzaken, sociaal-culturele zaken en 
internationale zaken) aan te wijzen en op grond daarvan de rijksdienst in te richten. De rijksdienst moest 
ontwikkeld worden tot een open, flexibele en projectgerichte organisatie. Om hiertoe te komen zou ook 
het personeelsbeleid in deze richting ontwikkeld moeten worden. De commissie dacht daarbij aan de 
loopbaanbegeleiding te richten op toekomstige taken van de ambtenaar en de verdere ontwikkeling van 
zijn capaciteiten, daarnaast het bevorderen van mobiliteit van de ambtenaar binnen en tussen de departe-
menten en eventueel daarbuiten. De commissie pleitte voor de instelling van een civil service voor de hoogste 
regionen van de rijksdienst. Deze aanbevelingen werden echter niet opgevolgd. [ROB, 2004:30-31] Wel 
vormden de rapportages van de Commissie Vonhoff de basis voor het Project Reorganisatie Rijksdienst 
(PRR) dat tijdens de regeerperiode van het Kabinet Lubbers I (1982-1986) van start ging. [Zie ook metatrend: 
Verschuiving van institutionele verbanden]

Het Kabinet Lubbers I (1982-1986) kampte tijdens zijn regeerperiode met een enorm begrotingstekort en 
nam harde maatregelen om dit tekort en de collectieve lastendruk terug te dringen [zie de trends Economie: 
Groei en krimp in de collectieve sector; Liberalisering van de verzorgingsstaat; Omslag in het politiek-bestuurlijke klimaat: van 
keynesianisme naar neoliberalisme]. Een van de speerpunten van kabinet was het streven naar een kleinere en 
efficiëntere overheid: ‘Meer markt, minder overheid’. In deze periode kwam internationaal de stroming 
New Public Management (NPM) op. [zie ook: Domein Werk en Inkomen, trend 7: Opkomst van het nieuw 
managerialisme] NPM gaat uit van een bedrijfsmatige oriëntatie op de overheid, waarbij het idee overheerst 
dat de overheid in haar bedrijfsvoering zoveel mogelijk gebruik moet maken van principes die ook in de 
private sector gebruikt worden. [geciteerd uit Steijn, 2009:4;interview Steijn, 2011; zie ook Korsten; website] 
Deze visie sloot aan bij het streven van het kabinet naar een kleinere en efficiëntere overheid. Reorganisatie 
van de rijksdienst was één van de zes zogenaamde ‘grote operaties’ [ROB, 2004:31] Het PRR was hierin 
instrumenteel. In tegenstelling tot het onderzoek van externe onderzoekscommissies was deze vernieu-
wingsoperatie actie-geörienteerd en vormgegeven langs de lijnen van 23 concrete deelprojecten, die belegd 
waren bij de departementen zelf. [Twist et. al, 2009:20-21] De nadruk kwam te liggen op de organisatorische 
aspecten van de rijksdienst, met de bedoeling een afslanking van overheidsuitgaven te realiseren. De 
vernieuwingsoperaties werden uitgewerkt in diverse werkgroepen over ‘zelfbeheer’ en ‘bedrijfsvoering’ 
[Van Twist et al. 2009: 22] Als concrete resultaten kunnen genoemd worden: de vermindering van het aantal 
coördinerende bewindspersonen, de vermindering van het aantal externe adviesorganen en een sanering 
van het interdepartementale commissiewezen. In de loop der tijd verdwenen de verkokering en voorstellen 
om deze te doorbreken uit beeld en kwam de nadruk meer te liggen op een efficiëntere bedrijfsvoering. 
[ROB, 2004:32]

Bij de PRR lag de nadruk op reorganisatie van de overheidsstructuur en men ging er impliciet van uit dat als 
de organisatie veranderende de cultuur vanzelf meeveranderde. Er werden dus geen expliciete maatregelen 
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genomen op het gebied van cultuurverandering. In de praktijk bleek dat ambtenaren problemen hadden 
om zich aan te passen aan de veranderende organisatie. [ROB, 2004:35] Het werken volgens de principes van 
NPM, vroeg andere competenties van de ambtenaar. Hij ‘moet innovatief gericht zijn, pro-actief, ondernemend, 
klantgericht, uit op het onderzoek van mogelijkheden tot concurrentiebevordering’. [geciteerd: Korsten, website; Steijn, 
2009:5; Steijn en Groeneveld, 2013: 94 en 147-148]. Van de ambtenaar werd niet alleen verlangd dat hij meer 
nadruk zou leggen op efficiëntie, doelgerichtheid en het sturen op realisering en borging van randvoor-
waarden, maar ook dat hij zich zou ontwikkelen van een dienende bureaucraat tot een moderne, actieve en 
ondernemende werknemer in een netwerksamenleving. Het naar elkaar toegroeien van arbeidsvoorwaar-
den van werknemers in de private sector en ambtenaren werd normalisering genoemd. [Dijkstra, Van der 
Meer, 2008: 9-12; website caop.nl; Steijn en Groeneveld, 2013:59-60] In het kader van normalisering werden 
de Arbeidsomstandighedenwet 1985 en de Wet op de Ondernemingsraden 1995 ook van toepassing 
verklaard op ambtenaren, maar met handhaving van de uitzonderlijke positie van de ambtenaar. Ook de 
salariëring werd aangepast: de in 1948 vastgestelde 154 salarisschalen werden herzien. Bij het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA, 1984) werden rangen afgeschaft en werd beloning naar aard en 
niveau van de functie ingevoerd. Omstreeks 2005 waren de salarissen van ambtenaren ongeveer gelijk aan 
die in de markt. [Rijksarchiefdienst, 2000: 6, 48; website kluwermanagement.nl; zie ook Domein Werk en 
Inkomen, trend 4: Verschuivingen in de rol en verhouding van sociale partners en de overheid op het 
terrein van de arbeidsvoorwaarden]

In de jaren tachtig steeg de vraag naar hoger opgeleiden vanuit de overheid. Een hogere opleiding werd ook 
in het algemeen gekoppeld aan een bredere inzetbaarheid van de ambtenaar. In 1990 werd in 35% van de 
vacatures WO-niveau gevraagd en in 28% om HBO-niveau. Daarnaast veranderden de gronden voor 
promotie van de ambtenaar in de tijd onder invloed van de NPM. Nadat promotie lange tijd geschiedde op 
grond van geschiktheid, bekwaamheid, deskundigheid of uitzonderlijke prestatie, vaak in combinatie met 
het aantal dienstjaren in functie of overheidsdienst werden andere kwaliteiten sinds de jaren tachtig steeds 
belangrijker. Opleiding (academisch) en plaats van opleiding kregen meer gewicht. Bij een promotie werd 
sinds de jaren tachtig steeds meer waarde gehecht aan managementkwaliteiten en flexibiliteit. [website 
arno.unimaas.nl, 1991: 18-19; Rijksarchiefdienst, 2000: 116] Ten slotte nam de bij-, her- en omscholing 
onder ambtenaren fors toe in de jaren tachtig; de daarop gerichte ambtenarenopleidingen groeiden 
navenant. Aan het begin van de jaren zeventig werd de Rijks Opleidingsinstituut (ROI) expliciet opgericht 
om bij te dragen aan de ontwikkeling van het opleidingsbeleid voor de rijksdienst [Steijn en Groeneveld, 
2014:55]. Het opleidingsbeleid bleek echter onevenwichtig, weinig doelgericht en slecht op elkaar afgesteld. 
Omstreeks 1990 was er nog weinig sprake van permanente scholing of uitwisseling tussen de departemen-
ten. Werving van ambtenaren werd bemoeilijkt door verslechtering van het imago van de overheid als 
werkgever, een gevolg van de bezuinigingen, reorganisaties en de mislukking van half uitgewerkte plannen 
en beleidsvoornemens. [website arno.unimaas.nl, 1991: 16-18, 21; Rijksarchiefdienst, 2000: 114-115] 

De hogere opleidingseis en de daarmee samenhangende bredere inzetbaarheid werd in de jaren tachtig een 
bezuinigingsstrategie. De nieuwe ambtenaar kon meer verschillende taken uitvoeren dan een laag 
opgeleide collega. Dit had gevolgen voor de leeftijdsopbouw van het ambtenarenapparaat: de laag 
opgeleide ambtenaar was jonger dan de hoog opgeleide collega, die een langere studie had gevolgd voor 
zijn indiensttreding. Het aantal vacatures voor jonge laag opgeleiden liep sinds de jaren zestig voortdurend 
terug: van 17,7% in 1976 naar 5,4% in 2001. Door de terugloop van het aantal zestigplussers, mede door de 
opkomst van de VUT, (tussen 1976 en 2001 van 6,7% naar 0,9%) en vijftigplussers was het aandeel veertigers 
dominant geworden binnen het ambtenarenapparaat. [website politiekcompendium.nl; Vereniging voor 
Bestuurskunde, 1978: 53, 58, 60, 68; website arno.unimaas.nl, 1991: 22-23] 

Maar niet alleen de reorganisatie van de rijksdienst, ook andere onderdelen van de ‘grote operaties’ van 
Kabinet Lubbers II (1986-1989) hadden gevolgen voor de omvang voor het ambtenarenapparaat. Deze 
betroffen in het bijzonder verzelfstandiging, afstoting en uitbesteding en de 2% regeling. Dit laatste hield  
in dat 2% krimp (ca. 25.500 personen) van het overheidspersoneel moest worden bereikt tussen 1986 en 
1990 door het schrappen van vacatures, privatiseringen, natuurlijk personeelsverloop en het intern 
schuiven met taken. In 1989 werd het project PRR voortgezet onder de noemer van de Grote Efficiency 
Operatie. [Stekelenburg, 1999: 349-351; website politiekcompendium.nl; Rijksarchiefdienst, 2000: 33;  
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De Haan, 1991: 26; zie ook trend 7 Domein Economie: Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid: privatisering, 
verzelfstandiging en op afstand plaatsen van overheidsonderdelen] Door privatisering van staatsbedrijven werden in 
deze periode ambtenarenbanen omgezet in particuliere banen [zie verder Domein Economie, Trend: Naar 
een kleinere en efficiëntere rijksoverheid] De verzelfstandigings- en privatiseringsoperaties hadden consequenties 
gehad voor de samenstelling van het ambtenarenapparaat. Privatisering en verzelfstandiging hadden met 
name gevolgen voor de lagere ambtenaren. Het aantal hogere ambtenaren en in iets mindere mate de 
middelbare ambtenaren nam in de periode 1986-1990 fors toe ten opzichte van het aantal lagere 
ambtenaren. 
In de periode 1985 tot 1993 daalde het aantal rijksambtenaren van 151.000 naar 136.900 [www.
Politiekcompendium.nl]

In de jaren negentig kwam de nadruk te liggen op herbezinning van de rijksdienst op zijn kerntaken. In 1993 
constateerde de Externe Commissie Organisatie en Functioneren van de Rijksdienst (Commissie Wiegel) dat 
de organisatie van de departementen nog steeds onvoldoende doelmatig en doeltreffend was. De 
Commissie deed voorstellen om tot een hoogwaardig en flexibele rijksdienst te komen. Zij gaf de volgende 
aanbevelingen: het krachtig doorzetten van de ontwikkeling naar kerndepartmenten, invoering van een 
algemene bestuursdienst en invoering van een project-ministerschap nieuwe-stijl [ROB, 2009:32; Van Twist 
et al, 2009:26]. In een kerndepartement zouden maximaal 1.000 hoogwaardige ambtenaren zich met name 
bezig gaan houden met beleidsontwikkeling. Consequentie hiervan zou zijn dat er van de circa 130.000 
rijksambtenaren (personeel van politie, rechterlijke macht en staatsbedrijven en –instellingen niet 
inbegrepen) er 10.000 tot 15.000 gehandhaafd zouden blijven. De rest zou door privatisering, verzelfstandi-
ging, decentralisatie en afstoting van de loonlijst van de rijksdienst moeten verdwijnen. De algemene 
bestuursdienst zou de mobiliteit van de hogere ambtenaren moeten bevorderen; zij zouden niet langer in 
dienst zijn van een ministerie maar in algemene rijksdienst. De projectminister tenslotte zou zich bezig 
gaan houden met ‘brandende kwesties’ die onverdeelde en directe aandacht verdienden. De projectminister 
zou moeten beschikken over een eigen projectbureau, dient zeggenschap te krijgen over relevante 
beleidsonderdelen van andere departementen en over de bijbehorende budgetten [website politiekcom-
pendium.nl; Stekelenburg, 1999: 352-356;ROB, 2009:32-33]. Voorbeelden van deze functies waren staatsse-
cretaris Kohnstamm die leiding gaf aan het Grote Stedenproject en de programmaministers Van Boxtel op 
Binnenlandse Zaken en Rouvoet op Verkeer en Waterstaat. [Stekelenburg, 1999: 359-362; website politiek-
compendium.nl; ’t Hart, Wille (red.), 2002: 302-303, 309, 312, 316, 321] 

In 1995 werd de Algemene Bestuursdienst (ADB) gerealiseerd om professionaliteit en mobiliteit van het 
management van de rijksdienst te verbeteren. Het was een rijksbrede management-developmentorganisatie 
waarin alle managers bij het Rijk waren opgenomen, die integrale eindverantwoordelijkheid hebben over 
mensen en middelen. Het bureau ADB geeft hen ondersteuning door het bieden van management-develop-
mentdiensten. [Steijn en Groeneveld, 2013: 150-152]

De verzelfstandigingoperatie, die van wezenlijk belang was voor de vorming van kerndepartementen, werd 
in 1995 stopgezet na advies van de ambtelijke commissie onder voorzitterschap van M. Sint. Omdat een 
eenduidig verzelfstandigingbeleid ontbrak, was doorgaan onverantwoord. Tot op dat moment waren 
130.000 ambtenaren ondergebracht bij honderden zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals de luchtver-
keersleiding, het ijkwezen, de verzekeringskamer, de dienst omroepbijdragen en het CTSV. Onder het 
tweede Paarse kabinet (1998-2002) werden prestatiecontracten voor verzelfstandigde rijksdiensten 
opgesteld, mede om meer grip te krijgen op het ambtenarenapparaat na de spanningen tussen politiek en 
justitie, welke geculmineerd waren in het ontslag van procureur-generaal Doctors van Leeuwen in 1998. 
[Stekelenburg, 1999: 359-362; website politiekcompendium.nl; ’t hart, Wille (red.), 2002: 302-303, 309, 312, 
316, 321]

De Commissie Wiegel had geen expliciete aandacht voor de organisatiecultuur van de rijksdienst. Zij was 
van mening dat de kwaliteit van rijksdienst in belangrijke mate wordt bepaald door de mensen die er 
werkten. [ROB, 2009: 34] Opvallend is dat het aantal rijksambtenaren in 1993 gestegen was tot 142.400 en in 
1994 dit aantal was gedaald tot 135.400. Tot 2000 bleef het aantal ongeveer op dit niveau. [website politiek-
compendium.nl]



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 45

In 2002 zette het kabinet Balkenende I (2002-2003) in op een sterke inkrimping van het ambtenarenappa-
raat, in het bijzonder door efficiënter te werken en door het terugdringen van de bureaucratie. De ontwik-
keling van de rijksdienst was te kenmerken als een overgang van een denken in termen van government naar 
het denken in governance. Twist vat dit kort samen als ‘het inzicht dat de overheid niet langer alleen in staat is om de 
complexe maatschappelijke problemen het hoofd te bieden: deels omdat die problemen te complex van aard zijn, maar ook 
omdat het openbaar bestuur zelf gefragmenteerd en ‘meerlagig’ is geworden. Vanuit deze verschuiving naar ‘governance’ wordt 
gekozen voor een ‘multi-stakeholder’ aanpak, waarin de overheid samenwerkt met andere actoren, waaronder burgers, 
bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de media [Van Twist et. al 2009: 30-32] De nadruk lag opnieuw op 
veranderingen in de structuur van de rijksdienst. Voor het aantreden van dit kabinet gaven de secretarissen-
generaal hun visie op de reorganisatie van de rijksdienst in hun rapport Kwaliteit: een agenda voor de rijksdienst 
(2002). Dit rapport was naast advisering van de politieke top, tevens gericht op aankomende veranderings-
operaties in een vroeg stadium te beïnvloeden en te sturen. In dit rapport poneerden de SG’s een twaalf 
puntenplan gericht op een grotere efficiency, samenwerking en het wegnemen van overlap. Er werden 
onder meer aanbevelingen gedaan over het inrichting van shared service centers en over projectministers 
en project DG’s. De Raad voor Openbaar Bestuur zag hierin een echo in de aanbevelingen van Commissie 
Wiegel. Daarnaast wezen de SG’s op het gebrek aan regie en samenhang als centraal probleem voor de 
rijksdienst. Op dit punt, constateerde de ROB, was de SG terug bij de diagnose van Commissie Van Veen. 
[ROB, 2004: 34-35; Van Twist et al, 2009, 31-32]

In 2003 werd het Programma Andere Overheid (PAO) in gang gezet door kabinet Balkenende II (2003-2006) 
Dit programma richtte zich via concrete actiepunten op cultuur, werkwijze en structuur. Het werd daarmee 
een combinatie van ‘investering in kwaliteit’ van de dienstverlening en besparing van de apparaatskosten en 
de ‘lastendruk’ van de overheid. [Van Twist et. al 2009:32] Centrale thema’s waren flexibilisering, ambtelijke 
en politieke sturing, inrichting van de rijksdienst, departementsoverstijgende eenheden en bedrijfsvoering. 
Binnen de departementen werden verschillende actieprogramma’s opgezet. Voorbeelden hiervan waren: 
‘Anders gaan werken’ op het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken (2001), KOERS: 
cultuurverandering bij het DG (2003) en LEO: ‘weet wat er leeft, zorg dat het werkt’, het cultuurprogramma 
bij BZK (2003). Het was een opzichtig programma dat de publieke aandacht zocht. [Twist et al, 2009: 33] Dit 
onderdeel van PAO had weinig zichtbare resultaten en werd in 2006 vroegtijdig stopgezet. De andere 
onderdelen van het programma: de besparing van het apparaatskosten en de ‘lastendruk’ van de overheid, 
werden wel uitgevoerd, zoals inkrimping van het ambtelijk apparaat. In de periode 2000-eind 2005 daalde 
het aantal rijksambtenaren tot 119.111, waarbij ongeveer 75% werkte in de uitvoering, 9% bij het voorberei-
den en vormgeven van (nieuw) beleid, 11% werkte bij de ondersteuning, met name ten behoeve van de 
beleidskern en 5% werkte bij de inspectie. [website Rijksoverheid.nl;www.politiekcompendium.nl] 

Actoren
• Algemene Bestuursdienst (ABD)
• Ambtelijke Commissie Sint
• Arbeids- en Onderwijsfonds
• Belastingdienst
• Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie Vonhoff )
• Commissie Van Veen 
• Dienst Justitiële Inrichtingen
• Externe Commissie Organisatie en Functioneren van de Rijksdienst (Commissie Wiegel)
• Kabinet Den Uyl (1973-1977)
• Kabinet Van Agt I (1977-1981)
• Kabinet Lubbers I (1982-1986)
• Kabinet Lubbers II (1986-1989)
• Kabinet Kok II (1998-2002)
• Kabinet Balkenende I (2002-2003)
• Kabinet Balkenende II (2003-2006) 
• KMP bij het Ministerie van Algemene Zaken
• Kohnstamm, J. 
• Kok, W.
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• Ministeries
• Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO)
• Rijks Opleidingsinstituut (ROI)
• Secretarissen-generaal
• Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
• Wiegel, H. (VVD)
• Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)
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1.11 Trend: Opkomst en teloorgang van de constructie 
Nederland Gidsland

Verkorte titel: Nederland Gidsland

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
1.3 Herpolarisatie politiek
1.19 Brand in hotel Cosmopolitan
2.11 Drugsbeleid
2.12 Gedoogcultuur
2.13 Liberalisering abortuswet
2.14 Legalisering prostitutie
9.30 Kruisrakettendebat
9.37 Srebrenica
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid
11.12 Milieubeweging
12.18 Euthanasie

Datering
1960-2002

Beschrijving
Nederlanders en het buitenland hebben Nederland lange tijd gezien als gidsland, een voorbeeld voor 
andere landen. Dit uitte zich niet alleen in het (buitenlandse) beleid, maar werd ook gedragen door een 
groot deel van de Nederlandse bevolking. Historicus Koen Koch kent aan het concept gidsland drie 
betekenissen toe. Als eerste verbindt hij aan de constructie Nederland Gidsland de betekenis van neutrale 
arbiter in de wereldpolitiek en het daarvan afgeleide schepper en hoeder van de internationale rechtsorde. 
Ten tweede kan Nederland Gidsland opgevat worden als een land dat op wetenschappelijk en cultureel vlak 
voorop loopt (Nederland als permanente avant-garde). Nederland zou verhoudingsgewijs meer internatio-
nale topprestaties op deze gebieden hebben geleverd dan welk land dan ook. Een laatste betekenis die Koch 
aan gidsland toekent is dat het leven in Nederland an sich al een voorbeeld was voor de rest van de wereld. 
Ons land kon, door zich als beste aan bepaalde internationale normen te houden of door onze samenleving 
te promoveren tot internationale norm, dienen als gidsland voor de rest van de wereld, zoals op het gebied 
van ethische kwesties als abortus en euthanasie. [Koch, 1997, 479] Koch kent deze betekenissen toe aan het 
beeld van Nederland Gidsland, maar vermeldt tegelijkertijd dat dit idealen zijn waar vaak niet aan voldaan 
kon worden - omdat Nederland de macht daartoe niet had om op te treden als neutrale arbiter op het 
wereldtoneel - of die zelfs jammerlijk zijn mislukt, zoals het echec van Srebrenica. 

Het idee van Nederland als gidsland was niet nieuw. Verschillende auteurs wijzen er op dat al in eerdere 
eeuwen dit concept in Nederland aanwezig was. Bovendien was het gidslandideaal niet typisch Nederlands. 
Ook Zweden had zichzelf bijvoorbeeld in het midden van de twintigste eeuw als gidsland opgeworpen. [o.a. 
Boogman, 1984; Boon, 1980: 16; Kennedy, 2005: 107; Koch, 1997: 478] Het begrip ‘gidsland’ was daarentegen 
wel van recentere datum. Begin 20e eeuw bezigde de volkenrechtgeleerde Cornelis van Vollenhoven als een 
van de belangrijkste voorvechters van een internationale rechtsorde als eerste het begrip ‘gidsland’. Hij 
vond dat Nederland als klein land bij uitstek geschikt was om te bemiddelen tussen de grote mogendheden 
om de vrede te bewaken. [Mail De Rooy, 2011]. Later is dit begrip ook gebruikt door anderen, zoals B. de 
Gaay Fortman, fractievoorzitter van de Politieke Partij Radikalen (PPR) in de Tweede Kamer. Nederland 
moest volgens hem een gidsland worden in de NAVO en de EG op het gebied van de vredespolitiek en het 
veiligheids- en ontwikkelingsbeleid. Door de weg te wijzen, konden ook andere landen een verantwoord 
beleid gaan voeren op het gebied van veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. De Gaay Fortman pleitte 
voor het verwijderen van het kernarsenaal op Nederlands grondgebied om zo de gehele kernwapenstrategie 
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in de NAVO ter discussie te stellen. Daarnaast zou Nederland een arbiter moeten zijn op het gebied van 
mondiale vredespolitiek. Niet alleen morele overwegingen, maar ook economische overwegingen speelden 
bij De Gaay Fortman een rol, want een stabiele economische orde was belangrijk voor een handelsnatie als 
Nederland. [De Gaay Fortman, 1973, 112] 

Historicus J.C. Kennedy laat de periode dat Nederland zichzelf als gidsland zag in 1960 beginnen, toen de 
eerste manifestaties van het gidslandideaal zichtbaar werden. [Kennedy, 2005: 18-19] De welvaartsgroei en 
de culturele revolutie van de jaren zestig hebben een sterke links-progressieve mentaliteit en een actief 
burgerschap in de Nederlandse samenleving tot gevolg gehad. De manier waarop in Nederland werd 
omgegaan met sociale kwesties, zoals abortus, homorechten, euthanasie en drugs, werd tevens een aspect 
van het gidslandideaal. Nederland zou vanwege zijn liberale beleid op deze terreinen als voorbeeld dienen 
voor landen die nog niet ‘zover’ waren. Andere aspecten van het gidslandideaal waren volgens Kennedy, de 
religieuze eigenzinnigheid van Nederland; het imago van Amsterdam, dat uitstraalde naar de rest van 
Nederland; en de opkomst van sociale bewegingen, zoals de vredesbeweging, de kraakbeweging en de 
milieubeweging. [Kennedy, 2010: 135-142]

Daarnaast werd de omgang met buitenlandse kwesties een ander aspect van dit ideaal. Nederlanders kregen 
steeds meer interesse voor de problemen in de wereld. Dit werd versterkt door internationale ontwikkelin-
gen, zoals de Koude Oorlog, de apartheid in Zuid-Afrika en de Vietnamoorlog. Er kwam steeds vaker kritiek 
op de NAVO en de protesten tegen de oorlog in Vietnam werden steeds heftiger. Deze protesten kwamen 
niet alleen vanuit de samenleving, maar ook vanuit politieke partijen. Verder kreeg het verzet tegen 
kernwapens steeds meer aanhang onder de Nederlandse bevolking, mede doordat kerkgenootschappen 
zich tegen kernwapens uitspraken. Een ander gebied waar de Nederlandse burger zich actief mee ging 
bezighouden was de (mondiale) milieuproblematiek. Het activisme op de verschillende gebieden heeft 
geleid tot een enorme toename van het aantal belangengroeperingen in Nederland. [Kennedy, 2007: 77-78] 

Bovendien werd ontwikkelingssamenwerking een belangrijke pijler van het beeld van Nederland Gidsland. 
Nederland werd verhoudingsgewijs het land dat het meest geld besteedde aan ontwikkelingshulp en was 
bovendien een van de voortrekkers van ontwikkelingssamenwerking. In het beleid ten aanzien van ontwikke-
lingshulp hebben postmaterialistische waarden als mensenrechten lange tijd een belangrijke rol gespeeld. De 
bevordering van politieke en burgerrechten naast economische, sociale en culturele rechten waren officiële 
doelstellingen. [Kuitenbrouwer, 1999: 198] Volgens historicus M. Kuitenbrouwer vielen drie zaken op bij het 
beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Ten eerste heeft het ideaal van het verlenen van humani-
taire hulp – ook in de vorm van vredesmissies - aan het buitenland lange tijd hoog in het vaandel gestaan en 
bestond voor dit progressieve ontwikkelingsbeleid een groot draagvlak binnen Nederland. Tot in de jaren nul is 
de bijdrage van Nederland onverminderd hoog gebleven. Ten tweede is er echter geringe aandacht geweest 
voor de vraag of de hulp ook daadwerkelijk effectief is geweest. Het laatste opvallende punt is dat Nederland 
enige naïviteit ten toon spreidde ten aanzien van de internationale verhoudingen. Nederland overschatte soms 
de invloed die het had op andere landen. [Kuitenbrouwer, 1999: 198] De gidslandidealen werden in het 
buitenland uitgedragen door met name J. Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977, 
1989-1998), die zelfs ijverde voor een ‘radicale herstructurering van de wereldeconomie’. Het kabinet-Den Uyl 
zou volgens Pronk ‘een katalysator zijn in het proces van veranderingen’ moeten zijn. [Kennedy, 2007: 79] 
Daarnaast heeft Max van der Stoel als minister van Buitenlandse Zaken (1973-1977, 1981-1982) zich in het 
buitenland sterk gemaakt voor mensenrechten, met name door de bestrijding van de regimes in Portugal, 
Spanje en Griekenland. Ook na zijn ministerschap is hij hier mee doorgegaan. [Mail De Rooy, 2011]
Niet alleen de overheid heeft zich bezig gehouden met ontwikkelingssamenwerking. Vanaf eind jaren zestig 
kwamen niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Nederland sterk op. Zij zetten zich in voor mensen in 
ontwikkelingslanden. NGO’s richten zich ook op andere postmaterialistische waarden, zoals vrede en het 
milieu. 

De periode dat Nederland en het buitenland Nederland zagen als gidsland duurde volgens Kennedy tot en 
met 1985 toen een aantal belangrijke ontwikkelingen begon of ten einde kwam. [Kennedy, 2005: 18-19] In 
dat jaar werd M. Gorbatsjov leider van het Politburo en daarmee leider van de Sovjet-Unie. Dit leidde het 
einde van de Koude Oorlog in. Een ander belangrijke gebeurtenis was het besluit in 1985 om alsnog 



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 50

kruisraketten te plaatsen op Nederlands grondgebied, was een klap voor de Nederlandse vredesbeweging. 
De debatten over spraakmakende onderwerpen, zoals euthanasie en abortus, waren in het voordeel van de 
voorstanders van liberalisering beslecht en over het nut van ontwikkelingssamenwerking, een belangrijk 
onderdeel van de gidslandideologie, begonnen steeds meer twijfels te ontstaan. Ten slotte namen vanaf 
1985 de omvang en activiteiten van de kraakbeweging snel af. [Kennedy, 2006: 117]

Een aantal factoren heeft volgens Kennedy bijgedragen aan de teloorgang van het beeld Nederland als 
gidsland. De recessie waar Nederland eind jaren zeventig in belandde was een eerste aanzet tot de neergang, 
waardoor er een einde kwam aan het ideaal van de maakbare samenleving. De economische voorspoed van 
de jaren zestig hadden de progressieve idealen bevorderd, de recessie deed het omgekeerde. Ten tweede 
stond het buitenland niet zo open voor de plannen van Nederland als gedacht. Het trok zich weinig aan van 
Nederland. Ten derde sloegen de idealen ook niet altijd aan in eigen land. De verdraagzaamheid tegenover 
drugsverslaafden nam bijvoorbeeld steeds meer af. Ten slotte was de invloed van het communisme in 
Nederland sterk afgenomen en daarmee ook een belangrijke inspiratiebron voor de linke activisten in 
Nederland. De spanning tussen het kapitalisme en het communisme had idealistische overtuigingen 
gevoed. Nadat deze spanning verdween, verdween ook de prikkel tot het vormen van idealistische wereldvi-
sies bij veel actiegroepen. [Kennedy, 2005: 116] Het beeld Nederland Gidsland bleef daarna nog bestaan, 
maar de overtuiging over de juistheid van het ideaal verdween langzamerhand. Dit werd versneld door de 
gebeurtenissen in Srebrenica waar Nederland niet heeft voorkomen dat er op grote schaal genocide werd 
gepleegd. De moorden op P. Fortuyn (2002) en Th. van Gogh (2004) hebben definitief een einde gemaakt 
aan het beeld dat Nederland een gidsland zou zijn. [Kennedy, 2005: 40]

Het progressief-linkse gidslandideaal had grote invloed in Nederland. Zo groot zelfs, dat kritiek op de 
bijbehorende waarden en normen haast niet mogelijk was en afgedaan werd als kwalijk rechts en tot taboe 
werd verklaard. Voor belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals het vreemdelingen- en minderhedenbe-
leid en de misdaadbestrijding, had dat als consequentie dat zij amper besproken konden worden, wat veel 
onvrede in de samenleving tot gevolg had. [Couwenberg, 1996: 139] Na de teloorgang van de constructie 
Nederland Gidsland in 2002 is de overtuiging van het eigen gelijk over de eigen normen en waarden 
omgeslagen in schaamte voor het ‘missionair nationalisme’. [Kennedy, 2005: 19]

Actoren
• J.P Pronk
• M. van der Stoel
• Minister van Buitenlandse Zaken
• Vredesbewegingen
• Amnesty International
• Milieubewegingen
• Greenpeace
• Mensenrechtenbewegingen
• Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
• Krakersbeweging
• Politieke Partij Radikalen (PPR)
• B. de Gaay Fortman
• NGO
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1.12 Trend: Staatkundige hervormingen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden

Verkorte titel: Staatkundige hervormingen

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking van institutionele 
verbanden

Relatie met
12.22 Allochtone bevolking

Datering
1942- na 2005

Beschrijving
Op 15 december 1954 kwam er met de ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een 
einde aan de koloniale status van de voormalige Nederlandse koloniën. Tevens werden met het Statuut de 
Nederlandse Antillen opgericht. Suriname en de Nederlandse Antillen werden zelfstandige landen binnen het 
Koninkrijk. Hoewel de invloed van Nederland op het bestuur van deze landen sterk werd verminderd, was het 
beleid van Nederland er wel op gericht om de voormalige koloniën binnen het Koninkrijk te houden. 
De Nederlandse Antillen omvatten zes eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustasius, Sint Maarten en 
Saba. De integratie van de zes eilanden tot een politieke eenheid was echter problematisch door het 
nationalistisch eilanddenken. Dit insularisme hield in dat Antillianen zich meer betrokken voelden bij hun 
eigen eiland, dan dat zij zich onderdeel voelden van een groter geheel, in dit geval de Nederlandse Antillen. 
Ook had Aruba problemen met de dominante positie van Curaçao binnen de Nederlandse Antillen. 

Het beleid van Nederland ten aanzien van de overzeese koninkrijksdelen veranderde door de gebeurtenis-
sen op Curaçao in 1969. In mei dat jaar vonden er ongeregeldheden plaats in Willemstad. Zwarte arbeiders 
bij Shell voelden zich achtergesteld ten opzichte van hun blanke collega’s. Daarnaast groeide in het 
algemeen ook de frustratie over de verslechterde economische situatie van Curaçao en de achtergestelde 
situatie van de zwarte Curaçaoënaars. Na een langdurig arbeidsconflict brak er een staking uit. Andere 
arbeiders sloten zich hierbij aan. De massale protestmars die volgde ontaardde echter in brandstichtingen 
en plunderingen en de politie kon de situatie niet aan. Op verzoek van de Antilliaanse regering stuurde 
Nederland 300 mariniers om de orde te herstellen. Het ingrijpen van Nederland leidde echter tot internatio-
nale kritiek. De ongeregeldheden op Curaçao en de internationale kritiek waren voor de Nederlandse 
regering redenen om de staatkundige verhoudingen te herzien. Volgens het Statuut kon Nederland 
verplicht worden om bij onlusten in Suriname en op de Nederlandse Antillen bijstand te verlenen. 
Nederland was bang dat er meer onlusten zouden komen die vanwege de autonomie van de landen niet 
door Nederland voorkomen konden worden, maar waar Nederland wel betrokken bij kon worden. De 
Nederlandse regering wilde dit voorkomen en stuurde erop aan dat Suriname en de Nederlandse Antillen 
onafhankelijk zouden worden. [Rosheuvel, 2005: 57-58; Aller, 1994: 311-317; Broos, 1996: 17] 

In de voormalige koloniën zelf gingen ook steeds meer stemmen op voor een meer onafhankelijke status. 
Het Surinaamse kabinet had in 1958 al laten weten dat het streefde naar meer zelfstandigheid met betrek-
king tot buitenlandse betrekkingen, waaronder een zelfstandig lidmaatschap van de Verenigde Naties en 
andere internationale organisaties. [Broos, 1996: 17] Door de onlusten in Willemstad kwamen de ontwikke-
lingen in een stroomversnelling. Suriname gaf aan onafhankelijk te willen worden, maar de Nederlandse 
Antillen wilden deze stap nog niet nemen. Het kwam te vroeg. De Antillen wilden zelf bepalen wanneer zij 
onafhankelijk zouden willen worden en wilden dat op een gefaseerde wijze doen. De besprekingen over de 
onafhankelijk van de Nederlandse Antillen werden opgeschort en losgekoppeld van die van Suriname. 
Het proces naar onafhankelijkheid van Suriname werd versneld nadat het kabinet-Den Uyl had aangegeven 
dat de onafhankelijkheid bereikt moest worden in zijn regeerperiode, dus uiterlijk in 1977. Premier Arron 
van Suriname had in februari 1974 daarentegen in de regeringsverklaring verkondigd dat de soevereiniteits-
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overdracht van Suriname niet later dan in 1975 zou moeten plaatsvinden. Deze termijn was een verrassing 
voor iedereen, maar werd wel gerealiseerd. Op 25 november 1975 werd de onafhankelijkheid van Suriname 
uitgeroepen. Vanaf dat moment ging Suriname verder als zelfstandig land en bestond het Koninkrijk der 
Nederland nog uit Nederland en de Nederlandse Antillen. [Aller, 1994: 358-360; Rosheuvel, 2005:61]

De Nederlandse regering streefde nog steeds naar onafhankelijke Nederlandse Antillen, daarbij werd 
gedacht aan een federatief verband. Aruba wees deze vorm echter af. Het vreesde dat Curaçao door de 
grootte, het inwonertal en de economische kracht, de andere eilanden, waaronder Aruba, zou overheersen. 
De Curaçaose politieke partijen hadden namelijk gepleit voor een onafhankelijke federale republiek, met 
een ‘one man, one vote’ systeem. Hierdoor zou Curaçao, dat meer inwoners heeft, stemverhoudingsgewijs 
altijd groter zijn dan Aruba of één van de andere eilanden. 
In de jaren zeventig en tachtig kwam door deze ontwikkelingen een tweede golf van Arubaans staatkundig 
separatisme op onder leiding van Betico Croes. De eerste golf had plaatsgevonden in de jaren vijftig. De partij 
van Croes, de MEP (Movimiento Electoral di Pueblo) streefde naar een Status Aparte. Nederland wilde dat in 
eerste instantie niet, evenmin als de Antilliaanse regering en de regeringspartij van Aruba, de PPA (Partido di 
Pueblo Arubano). Zij waren alle voorstander van een Antilliaanse federatie. Pas na de verkiezingsoverwin-
ning van de MEP, sloot de PPA zich aan bij de strijd voor een Status Aparte. [Aller, 1994: 435-436]
Het in 1977 gehouden referendum onder de Arubaanse bevolking over de status van Aruba bevestigde de 
wens van de bevolking. Het referendum leverde winst op voor de Status-Aparte-beweging. Een meerderheid 
van de Arubanen had aangegeven onafhankelijk te willen zijn en was tegen de voortzetting van het 
Antilliaanse staatsverband. Aruba wist Nederland bereid te krijgen om een aparte status voor Aruba te 
bewerkstelligen, los van de Nederlandse Antillen. De omslag in het Nederlands beleid ten aanzien van de 
gewenste Antilliaanse federatie kwam echter pas nadat Aruba de internationale pers had weten te mobilise-
ren en door de uitbraak van ernstige stakingen. 
Op de Ronde Tafelconferentie in 1983 werd overeengekomen dat Aruba een tijdelijke Status Aparte zou 
krijgen voor de periode van tien jaar. Daarna zou Aruba onafhankelijk moeten worden. De PPA en een deel 
van de Arubaanse bevolking waren niet gelukkig met de koppeling tussen de Status Aparte en de onafhanke-
lijkheid. De MEP verloor daardoor veel zetels ten gunste van de PPA. Deze laatste wilde de Status Aparte 
namelijk als einddoel en niet als tussenoplossing. Het beleid van Nederland was echter nog steeds gericht op 
de onafhankelijkheid van de voormalige koloniën. Op 1 januari 1986 kreeg Aruba de Status Aparte en werd 
het een autonoom land binnen het Koninkrijk, naast Nederland en de Nederlandse Antillen. [Aller, 1994: 517]

Eind jaren tachtig trad er een opmerkelijke omwenteling bij Nederland op over het denken over de 
koninkrijksrelaties. Het kabinet-Lubbers III (1989) was van mening dat Aruba en de Nederlandse Antillen 
niet perse onafhankelijk dienden te worden. Indien zij wensten mochten zij binnen het Koninkrijksverband 
blijven. [Aller, 1994: 517] Deze omwenteling had te maken met een aantal ontwikkelingen op de eilanden: 
de dominante positie van Curaçao ten opzichte van de andere eilanden was problematisch, de interne 
herstructurering van de Nederlands Antillen stagneerde en de economische situatie (werkloosheid en 
financiële tekorten) aldaar was niet goed. Nederland was van mening dat deze problemen alleen binnen 
Koninkrijksverband opgelost konden worden. Wel stelde Nederland een aantal voorwaarden indien de 
Nederlandse Antillen en Aruba staatsrechtelijk aan Nederland verbonden wilden blijven. Deze voorwaarden 
waren: een stabiele samenleving, naleving van de grondrechten, een toereikende toepassing van het recht, 
vermindering van de criminaliteit en met name sanering van de overheidsfinanciën/begrotingstekorten. 
[Aller, 1994: 442, 461, 505, 519; Rosheuvel, 2005: 157] 
Begin 1992 werd er een conferentie gehouden over de staatkundige structuur en een deugdelijk bestuur. 
Voor Nederland was een goed (financieel) bestuur onlosmakelijk verbonden met het verlenen van eventuele 
ondersteuning aan de eilanden en het behoud van de eilanden binnen het Koninkrijk. Voor de eilanden 
waren de staatkundige verhoudingen echter belangrijker. De betrokken eilanden hadden verschillende 
wensen over de toekomstige verhoudingen. Curaçao wilde een zelfstandige positie als Land binnen het 
Koninkrijk en samenwerken met de vier andere eilanden. Ook Bonaire streefde naar een zelfstandige 
positie als Land, maar wilde een hecht samenwerkingsverband tussen de eilanden. Sint Maarten wilde 
zowel een Land worden binnen het Koninkrijk als onafhankelijk. Sint Eustatius wilde de Nederlandse 
Antillen voortzetten, zoals het op dat moment bestond. En het vijfde eiland, Saba, koos ook voor de Status 
Aparte. Er was dus geen consensus tussen de eilanden wat betreft hun toekomst. [Aller, 1994:507-508]  
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In 1994 werden er op de vijf eilanden referenda gehouden. De eilandbewoners mochten zich uitspreken over de 
staatkundige toekomst van de vijf eilanden. De overgrote meerderheid was voor voortzetting van de huidige 
situatie. Dus het voortbestaan van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk. [Rosheuvel, 2005: 163] 
Hoewel de status van de Nederlandse Antillen op dat moment niet veranderde, en Aruba in 1996 niet 
onafhankelijk hoefde te worden, werd het proces van staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen 
voortgezet.

Aan het begin van de 21e eeuw kwam het proces in een stroomversnelling. In 2004 werd de werkgroep 
Bestuurlijke en Financiële verhoudingen Nederlandse Antillen ingesteld. De werkgroep kreeg de opdracht om de 
gewenste veranderingen op het gebied van bestuurlijke verhoudingen binnen de Nederlandse Antillen te 
inventariseren en te analyseren hoe de bestuurlijke verhoudingen, daaronder begrepen de financiële en 
fiscale verhoudingen en de bevoegdheidsverdeling tussen Land, eilandgebieden en het Koninkrijk, zouden 
moeten worden gewijzigd om de veranderingen door te kunnen voeren. [Jesurun, 2004: 87] De aanbevelin-
gen van de werkgroep kwamen overeen met de wensen van de bevolking van de eilanden. 
In 2000 had reeds een referendum plaatsgevonden op Sint Maarten. De bewoners gaven te kennen dat zij 
dezelfde Status Aparte wilden, als Aruba. Bij het referendum op Curaçao dd 8 april 2005, werd duidelijk dat 
ook Curaçao een Status Aparte wilde. De andere eilanden kozen voor een directere band met Nederland. 
[website Wikipedia] Op 21 oktober 2005 werd er een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten tussen Nederland en 
de Nederlandse Antillen, waarin werd afgesproken dat de Nederlandse Antillen zich financieel zouden 
doorlichten. Op de Ronde Tafelconferentie op 26 november 2005 werd overeengekomen dat Nederland de 
schulden (2,4 miljard euro) van de Nederlandse Antillen zou overnemen op voorwaarde dat de Antillen geen 
nieuwe schulden zouden maken en er een deugdelijke begroting en financieel toezicht zouden komen. Op 
11 oktober 2006 werd het slotakkoord getekend waarmee werd overeengekomen dat de eilanden Bonaire, 
Sint Eustasius en Saba de status van openbaar lichaam, vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeen-
te, zouden krijgen. Een maand later, op 2 november 2006, werd tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten 
een akkoord gesloten, waarin werd overeengekomen dat de twee eilanden een Status Aparte zouden krijgen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. [website Wikipedia] 

Saba, Sint Eustasius en Bonaire zijn sinds 10 oktober 2010 ‘bijzondere gemeenten’. Curaçao en Sint Maarten 
zijn net als Aruba een autonoom land geworden. Daarnaast zijn per 10 oktober 2010 de Nederlandse 
Antillen opgeheven.

Actoren
• Nederland
• Aruba
• Curaçao
• Bonaire
• Sint Maarten
• Saba
• Sint Eustasius
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Suriname
• Gemengde Commissie Toekomst Antillen
• werkgroep Bestuurlijke en Financiële verhoudingen Nederlandse Antillen
• Kabinetten
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staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrĳk der Nederlanden in de periode 1954-1995 
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1.13 Trend: Europeanisering van het openbaar bestuur

Verkorte titel: Europeanisering van het openbaar bestuur

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
2.1 Internationalisering recht
2.2 Europeanisering recht en beleid

Datering
Na 1945 – na 2005

Beschrijving
Europeanisering wordt in deze context opgevat als de directe of indirecte doorwerking van de door de 
organen van de Europese Unie (EU) ontwikkelde en uitgevaardigde regelingen en richtlijnen op de 
instituties en overheden van de individuele lidstaten. De EU is een supranationale organisatie met 
regelgevende bevoegdheden op vele terreinen, die middels meerderheidsbesluiten beslissingen neemt die 
ook voor de minderheid bindend zijn. Directe europeanisering vindt plaats door wetgeving, afspraken en 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, de zogenoemde formele richtlijneninstrumenten. Indirecte invloed 
heeft de Europese Unie via beïnvloeding van de politieke verhoudingen binnen de lidstaten door het meer 
of minder aantrekkelijk maken van beleidsopties, de versterking of verzwakking van politieke actoren, en 
de verspreiding van ideeën. Tot het zogenaamde ‘zachte’ instrumentarium van de Unie behoren onder 
andere benchmarks (ijkingskaders), gedragscodes en vrijwillige overeenkomsten. De lidstaten bepalen 
vervolgens zelf hoe zij de regelingen van de EU gaan uitvoeren: middels absorptie (overname van de 
richtlijn zonder wezenlijke aanpassing), transformatie (wijziging van het nationale beleid zodat het 
overeenstemt bij het Europees beleid) of accommodatie (wezenlijke veranderingen van het nationaal beleid 
door overname van het Europees beleid). Het functioneren van de EU is gericht op de integratie van de 
lidstaten op steeds meer terreinen. Dit streven heeft inmiddels een eigen dynamiek gekregen. Zo leidde de 
douane-unie (1968) bijvoorbeeld tot de totstandkoming van een interne markt met vrij verkeer van mensen 
(1985) en goederen (1992), wat vervolgens noodzaakte tot monetaire eenheid (1999), die waarschijnlijk een 
integratie van fiscaal en begrotingsbeleid tot gevolg zal hebben. Door deze dynamiek raakten de lidstaten 
steeds meer op elkaar betrokken, wat verdere Europese sturing en ordening uitlokte. De voortgaande 
Europese integratie heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe centra van besluitvorming naast de democra-
tisch gelegitimeerde nationale overheid: er ontstond een gedifferentieerd netwerk van samenwerking en 
(in)formele overlegcircuits tussen verschillende statelijke (nationale en subnationale overheden) en 
niet-statelijke organisaties (bedrijven, maatschappelijke groeperingen, belangengroepen). [Princen, 2004: 
3-5; Becker e.a. (red.), 2008: 20; ROB, 1998: 3, 42-43, 48; ROB, 2004: 51; Hoetjes, 2000: 18, 30]

Het proces van Europese integratie begon in de jaren vijftig. De integratie beoogde door economische en 
later ook politieke samenwerking oorlogen in Europa te voorkomen. De eerste formele aanzet van 
bovenstatelijke samenwerking was de in 1948 als douane-unie opgerichte, en in 1960 ook tot economische 
unie omgevormde Benelux, het samenwerkingsverband van België, Nederland en Luxemburg. Gaandeweg 
verloor de Benelux zijn rol en functie door de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen. Wel bleef zij 
fungeren als afstemmingsorgaan voor de drie betrokken landen om zo hun beleid te bundelen en kracht bij 
te zetten binnen de Europese Gemeenschappen. [Breeman e.a., 2008: 169; Hoetjes, 2000: 22-23]

In 1951 kwam middels het Verdrag van Parijs de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) tot 
stand, opgericht door de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en Italië. De EGKS moest de stabiele aanvoer 
en distributie van kolen en staal garanderen tijdens de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met het Verdrag van Rome (1957) werd naast de EGKS de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
opgericht door de leden van de EGKS. Tegelijkertijd werd de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) opgericht, die een veilige en vreedzame ontwikkeling van atoomenergie moest garanderen. 
EGKS, EEG en Euratom werden gezamenlijk de Europese Gemeenschappen genoemd. Aanvankelijk was de 
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samenwerking gericht op economische doelen: ontwikkeling van een Europese interne markt, een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, een gemeenschappelijk vervoersbeleid en een gemeenschappelijke 
handelspolitiek. [website europa.eu/…/treaties]

Vanaf begin jaren zeventig begonnen de Gemeenschappen zich ook buiten hun economische beleidskaders 
te begeven waar dit noodzakelijk leek in het kader van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 
Sprekend voorbeeld daarvan was de instelling van sociale fondsen ter bestrijding van de sociale en 
economische achterstanden in Griekenland (lid sinds 1981), Portugal en Spanje (lid sinds 1986), ontstaan in 
de voorgaande jaren van dictatuur. Ook op het terrein van milieu, regionale ontwikkeling, sociale aangele-
genheden en industrie werden Europese afspraken gemaakt en beleid ontwikkeld zonder expliciete 
fundering op het oorspronkelijke EEG-verdrag. Het Verdrag van Maastricht (1992, Verdrag betreffende de 
Europese Unie, de EU) bewerkstelligde een omvorming van de Gemeenschappen: naast de EGKS, de EEG en 
Euratom (in 1992 gezamenlijk Europese Gemeenschap (EG) gedoopt) verschenen het Gemeenschappelijk 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en politiële en justitiële samenwerking. Voor het openbaar 
bestuur van belang waren de instelling van het subsidiariteitsbeginsel (besluitvorming vindt plaats op een 
zo laag mogelijk bestuurlijk niveau), de toedeling van meer geld aan regionale en subnationale verbanden 
ter bestrijding van economische problemen en achterstanden, en de oprichting van het Comité der Regio’s 
– waarover later meer - dat de lagere overheden in Brussel ging vertegenwoordigen. [Hoetjes, 2000: 29-30] 
De EU stond in de jaren negentig voor de opgave om de voormalige Oostbloklanden op te nemen in de 
Unie. In 2004 werden Tsjechië, Slowakije, Polen, Estland, Letland, Litouwen en Hongarije lid (samen met 
Cyprus en Malta), in 2007 gevolgd door Roemenië en Bulgarije. Tegelijk begonnen de verkenningen naar de 
mogelijkheden van een lidmaatschap voor Turkije. [Breeman e.a., 2008: 189]

De Nederlandse politieke houding ten opzichte van de Europese Gemeenschappen was sinds de oprichting 
in 1951 positief. Nederland meende dat er veel economisch te winnen was (internationaal kapitaal, economi-
sche groei, marktaandeel) tegen relatief geringe kosten (afstemmen, coördineren en harmoniseren van 
nationaal beleid). Het officiële standpunt sinds 1951, waarover een brede nationale consensus bestond, was 
dat er geen politieke integratie zou zijn zonder voorafgaande economische integratie. Hoewel dit tot diep in 
de jaren tachtig beleden werd, bleek in de praktijk dat de politieke integratie, onder leiding van met name 
Frankrijk, stap voor stap werd doorgevoerd. Het platform voor economische samenwerking kon immers ook 
gebruikt worden voor eventuele politieke samenwerking. Nederland probeerde dit proces van integratie te 
verhinderen en wierp zich op als belangenbehartiger voor alle kleine landen binnen de Gemeenschappen, 
die hun positie bedreigd zagen door de grote staten Frankrijk, Duitsland en later ook Groot-Brittannië. 
Nederland streefde naar politieke samenwerking als tegenwicht tegen integratie door beperking van de rol 
van de regeringsleiders en naar versterking van de Europese Commissie, het uitvoerend en controlerend 
orgaan van de Unie. Alleen de linkse partijen lieten in de jaren zeventig tijdelijk een kritisch geluid horen: zij 
beschouwde de EEG toen als een kapitalistisch instrument dat gericht was tegen de sociaal zwakkeren. 
[Dijstelbloem e.a. (red.), 2010: 157, 160; ROB, 1998: 3; Heyting, 1992: 468-474; Becker e.a. (red.), 2008: 115]

Tegen het einde van de jaren tachtig begon de EEG steeds vaker als Gemeenschap te reageren op (Europese 
en mondiale) politieke ontwikkelingen, terwijl haar economische, juridische en sociale invloed op de 
lidstaten verder toenam. Door deze expansie van de taakopvatting verschoven steeds meer bevoegdheden 
en beleid van nationaal naar Europees niveau. In het Verdrag van Maastricht (1992) lukte het Nederland niet 
om federalisatie in plaats van integratie als doelstelling aanvaard te krijgen. Ook het tegenhouden van een 
monetaire unie mislukte: Duitsland gaf zijn verzet hiertegen op in ruil voor Franse toegeeflijkheid bij de 
hereniging van Duitsland. Sinds de vroege jaren negentig groeide bij politiek en bestuur, maar ook onder 
de bevolking, een sceptische houding jegens de EU. Burgers zagen geen nut of eigen voordeel van de Unie, 
maar hadden wel het idee dat EU-lidmaatschap veel geld kostte en de Nederlandse autonomie en eigenheid 
steeds verder aantastte. In de Nederlandse politiek werd het welbegrepen eigenbelang nog sterker richt-
snoer in de benadering van Europese zaken. Ook diende de EU gedemocratiseerd te worden en moest de 
Nederlandse financiële bijdrage omlaag. Het euroscepticisme sloot goed aan bij de boodschap van 
identiteitsbehoud die de rechts-populistische politicus P. Fortuyn in 2001-2002 uitdroeg. Tussen 1999 en 
2004 daalde de steun voor de EU in Nederland aanzienlijk. De directe oorzaken waren de forse uitbreiding 
in Oost-Europa van het aantal lidstaten in 2004, de invoering van de Euro in 2002 en de onderhandelingen 
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met Turkije. De burgers vreesden minder aandacht voor het Nederlands belang, waren bang voor de 
financiële gevaren die verbonden leken aan de toelating van economisch zwakke en in meer of mindere 
mate corrupte staten, zagen de mogelijke instroom van Oost-Europese arbeidskrachten als een bedreiging 
van de werkgelegenheid en de cohesie binnen de Nederlandse samenleving. De invoering van de euro had 
het leven in de beleving van veel Nederlanders duurder gemaakt- in de horeca was dit ook werkelijk en 
merkbaar gebeurd. Het referendum over de Europese ‘Grondwet’, een consolidatie van reeds bestaande 
verdragen, in 2005 werd aangegrepen om de onvrede over de ontwikkelingen te uiten: de Nederlandse 
bevolking wees het ‘Grondwet’ af. Overigens bleek uit onderzoek na het referendum dat Nederlanders 
gewoon lid wilden blijven van de EU, maar dat zij bezwaren hebben tegen hun geringe democratische 
invloed op Europees beleid. [Dijstelbloem e.a. (red.), 2010: 144, 160, 169; ROB, 1998: 4, 9; Becker e.a. (red.), 
2008: 18-25, 72-73, 79, 112-114, 153; Breeman e.a., 2008: 172]

De bestuurlijke invloed van de Europese Unie is in Nederland merkbaar op drie niveaus: bij het Rijk, bij de 
provincies en bij de gemeenten. Door de europeanisering van het openbaar bestuur is de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de drie niveaus toegenomen, omdat zij voor een correcte uitvoering van de Europese 
regels tot elkaar veroordeeld zijn. Dit geldt het sterkst voor de verdeling, het beheer en de besteding van de 
financiële middelen die de EU ter beschikking stelt. Omdat er van oudsher al een cultuur van bestuurlijke 
samenwerking bestond, heeft de toegenomen onderlinge afhankelijkheid niet geleid tot een wezenlijke 
aanpassing van de politiek-bestuurlijke instituties. Waar wel veranderingen in de instituties noodzakelijk 
bleken, werden deze slechts langzaam doorgevoerd vanwege de taaiheid van de instituties. [Princen, 2004: 
5, 8-9; De Rooy, 2003: 183]

Op het niveau van het Rijk blijkt europeanisering twee effecten te hebben gehad. In de eerste plaats zijn 
door de Europese Verdragen op steeds meer terreinen bevoegdheden overgegaan van de nationale overheid 
naar de EU. Door tevens in te stemmen met het principe van meerderheidsbesluitvorming binnen de Unie 
heeft Nederland, net als elke lidstaat, stukje bij beetje een aanzienlijk deel van zijn soevereiniteit overgedra-
gen aan de EU. De regels, richtlijnen en jurisprudentie, afkomstig van de Europese instituties, bepaalden 
voor een steeds groter wordend deel het nationale Nederlandse beleid. De ministeries die zich het meest 
bezig hielden met ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid waren Landbouw, Natuur en Visserij 
(LNV), Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Op enige achterstand volgden de ministeries van Sociale 
Zaken, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en de Belastingdienst. Over het geheel bezien was de 
Nederlandse ambtenaar slechts gemiddeld betrokken bij de EU: het bleef een specialisme, verspreid over de 
verschillende departementen. Een tweede effect van europeanisering op rijksniveau was het sterker worden 
van het centrale nationale gezag ten opzichte van de subnationale overheden (provincie en gemeente). De 
centrale overheid vergrootte zijn greep op de subnationale overheden uit vrees door de EU aansprakelijk te 
worden gesteld voor verkeerde uitvoering van EU-beleid op subnationaal niveau. Daarnaast hebben de 
premier door diens positie op Europees niveau en de ministers door hun directe invloed op Europese 
wetgeving hun invloed ten opzichte van het Nederlandse parlement vergroot. De relatieve positie van de 
premier en de ministers is verder versterkt doordat bij de omzetting van communautair (d.i. van de EU) 
beleid naar nationaal beleid de rol van het parlement en de adviesorganen kleiner geworden doordat er in 
dat beleid geen wijzigingen meer mogelijk waren. [Princen, 2004: 6; ROB, 2004: 27; ROB, 1998: 48-53; 
Geuijen e.a., 2008: 41-44, 47]

Op de niveaus van de provincies en de gemeenten is betrokkenheid bij en afhankelijkheid van de Europese 
Unie in hoge mate afhankelijk gebleken van de mogelijkheid en wens om Europese subsidies te ontvangen. 
De provincies zetten in de jaren negentig eigen kantoren op in Brussel (behalve Limburg, Zeeland en 
Noord-Brabant, vanwege de geringe reisafstand tot Brussel). Kort na de eeuwwisseling betrokken de 
lobbyisten van de provincies gezamenlijk het gebouw van de Randstadregio, dat sindsdien Huis van de 
Nederlandse Provincies heet, aan de Trierstraat te Brussel. De lobbyisten van Friesland en Groningen waren 
het meest geprofessionaliseerd, op korte afstand gevolgd door Flevoland, wat samenhing met de relatief 
grote Europese subsidies die deze provincies ontvingen vanwege hun status als sociaal-economisch 
ontwikkelingsgebied binnen de Unie. Flevoland, Friesland en Groningen werden hierdoor de meest 
geëuropeaniseerde provincies van Nederland. Daarnaast is europeanisering zichtbaar bij subnationale 
overheden wanneer zij gebruik hebben kunnen maken van het Europees regiobeleid. Dit beleid was erop 
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gericht om regio’s te ondersteunen bij hun sociaal-economische ontwikkeling, wat vaak ook gevolgen had 
voor hun staatsrechtelijke positie: hun autonomie ten opzichte van de centrale overheid nam toe. Dit beleid 
van regionalisering, vooral gericht op federale staten (bijvoorbeeld Duitsland, België, Oostenrijk) of staten 
met autonome regio’s (bijvoorbeeld Spanje), werd in Nederland zichtbaar in de oprichting van zeven regio’s: 
de euregio Rijn-Ems-IJssel (1958), de euregio Maas-Rijn (1976), de Eem-Dollardregio (1977), de euregio 
Rijn-Waal (1978), de euregio Rijn-Maas-Noord (1978), de euregio Scheldemond (1989) en de euregio Benelux-
Middengebied (1991). [Corvers, 1994: 101; Hoetjes, 2000: 23-24] In 1992 werd bij het al eerder genoemde 
Verdrag van Maastricht het Comité van de Regio’s opgericht, dat bescheiden maar reële adviserende 
bevoegdheden kreeg: de Europese Raad van Ministers moet het Comité om advies vragen op het terrein van 
cohesie- en structuurbeleid. Nederland heeft twaalf zetels in dit Comité: zes voor de steden en zes voor de 
provincies. De oprichting van dit Comité versterkte vooral de formele positie van de subnationale overheden 
ten opzichte van de nationale overheid; hun invloed op Europees beleid bleef vooralsnog gering. [De Rooy, 
2003: 66-67, 125-129, 164-168, 181-182; Hoetjes, 2000: 23-24, 32, 37-38, 44; ROB, 1998: 45-47]

Voor de gemeenten tenslotte is vooral sprake van europeanisering wanneer men direct voordeel heeft bij 
betrokkenheid van de EU. Zo heeft Rotterdam als grote haven duidelijke belangen die het Europees wil 
behartigen. Daartoe is Rotterdam onder andere lid van het Comité van de Regio’s en van Eurocities 
(Europees contactorgaan voor lokale en regionale overheden), heeft het eigen EU-lobbyisten en probeert 
het actief EU-beleid te beïnvloeden. Verder hebben vooral gemeenten die Europese subsidies ontvangen 
(passieve) banden met de Unie. Ontvangt een kleine, nationaal georiënteerde gemeente geen geld van de 
EU (voor bijvoorbeeld nivellering van welvaartsverschillen), dan is er geen europeanisering zichtbaar. 
Europeanisering op gemeentelijk en provinciaal niveau blijkt in grote lijnen samen te hangen met de 
voordelen die de betreffende bestuurlijke eenheid kan hebben bij Europese bemoeienis. Alle steden met 
meer dan 100.000 inwoners hebben één of meer ambtenaren voor Europese aangelegenheden; De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag hebben 
internationale afdelingen waar de Europese zaken worden behandeld. De VNG beschikt over een kantoor in 
Brussel, evenals de steden Rotterdam en Amsterdam. Overigens is de europeanisering van de subnationale 
overheden niet ten koste gegaan van de nationale overheid. De structuurfondsen waaruit de provincies, 
regio’s en gemeenten gelden toegekend krijgen, worden opgezet en beheerd door de centrale regeringen, 
waaronder ook de Nederlandse. Het Europese geld kwam bovendien in 2000-2006 via de rijksoverheid bij 
de subnationale overheden terecht, waarbij het rijk binnen Europese marges nog eigen afwegingen kan 
maken – in 1994-1999 ging het nog rechtstreeks naar de subnationale instituties. De nationale programma’s 
waarvoor de EU-gelden zijn verworven staan bovendien onder controle van de ministeries. En omdat de 
centrale overheid verantwoordelijk is voor de naleving van Europese richtlijnen en de besteding van 
Europees geld, heeft zij haar toezicht uit vrees voor mogelijke claims van de EU, op de subnationale 
overheden verscherpt op basis van de Wet toezicht Europese subsidies van 1 mei 2002. [Hoetjes, 2000: 23-24, 
32, 37-38, 44; ROB, 1998: 45-47; De Rooy, 2003: 66-67, 125-129, 164-168, 181-182]

De europeanisering van het Nederlands bestuur brengt ook met zich mee dat Nederland ambtenaren levert 
aan de Europese instellingen in Brussel en Straatsburg. Zij zijn daar gemiddeld ½ tot 4 jaar werkzaam. 
Hoewel zij officieel geheel ten dienste van de EU dienen te werken, is het in de praktijk toch vaak moeilijk 
om geheel los te komen van nationale belangen en verbanden. Geheel naar rato van het aantal Nederlandse 
inwoners binnen de EU levert Nederland 3,3% van het aantal Europese ambtenaren, maar door de goede 
selectie van de te detacheren Nederlandse ambtenaren is hun imago in Brussel goed. Dit resulteerde in een 
groeiende vraag naar Nederlandse ambtenaren – in 2008 leverde Nederland 5,8% van de Europese ambtena-
ren. Hun expertise is vooral gewild op de terreinen transport, onderzoek, milieu, landbouw en financiële 
markten. [Geuijen e.a., 2008: 106-107, 109]
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Actoren
Benelux
Comité van de Regio’s
Eem-Dollardregio
• Euratom
• Euregio Rijn-Ems-IJssel 
• Euregio Maas-Rijn
• Euregio Rijn-Waal
• Euregio Rijn-Maas-Noord
• Euregio Scheldemond
• Euregio Benelux-Middengebied
• Europese Commissie
• Europese Economische Gemeenschap
• Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
• Europese Gemeenschappen
• Europese Unie
• Fortuyn, P.
• Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid
• Gemeenten
• Linkse politieke partijen
• Ministeries
• Parlement
• Provincies
• Rijk
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1.14 Trend: Toename, consolidatie en neergang van de 
toepassing van het consensusgericht overlegmodel 
bij beleidsvorming en -uitvoering

Verkorte titel: Consensusgericht beleid

Metatrends: 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.16 Staat en civil society
4.1 Sociale partners en de overheid
4.13 Akkoord van Wassenaar

Datering
1965-na 2005

Beschrijving
In 1996 publiceerde het Duitse blad Die Zeit een artikel, waarin de landen die zich voorbereiden op de komst 
van de Europese Monetaire Unie (EMU) in 1999 werden vergeleken op aspecten van economische groei, 
werkgelegenheid en financieel beleid. Bij die vergelijking sprong Nederland er opvallend positief uit. Dit 
succes werd toegeschreven aan het zogenaamde ‘poldermodel’, de eendrachtige samenwerking tussen 
regering en sociale partners bij het aanpakken van belangrijke economische problemen en taken. Minister 
van Sociale zaken A. Melkert greep het Duitse artikel aan om het ‘poldermodel’ te promoten, als steun voor 
de Partij van de Arbeid binnen de Paarse coalitie, ter vergroting van het Nederlands aanzien binnen de 
Europese Unie en als tegenwicht tegen het op dat moment al jarenlang dominante Anglo-Amerikaanse 
vrijemarktconcept. [Hendriks, 2001: 258-259]

De uit de jaren negentig daterende term ‘poldermodel’ was misleidend: er was geen sprake van een 
consistente, planmatige aanpak. [Woldendorp, 2005: 28; Aerts e.a. (red.), 1999: 333] De term verwees naar het 
proces waarin door belanghebbende partijen op voet van gelijkheid een pragmatisch compromis werd 
bereikt in een conflict dat vast dreigde te lopen. Dit proces, het zogenaamde ‘polderen’, duidde een nieuwe 
vorm van corporatisme aan: het neocorporatisme, dat na de ontzuiling uit het corporatisme ontstaan was en 
in de late jaren tachtig vaste vormen aannam. Het corporatisme was een politiek mechanisme om beleids-
overeenstemming te bereiken of om de politieke en sociale consensus te bewaren danwel te herstellen door 
middel van samenwerking tussen overheden, kenniscentra en belangengroepen bij het formuleren en 
uitvoeren van beleid. [Bos e.a. (red.), 2008; Woldendorp, 2005: 11-12, 32, 36; website wikipedia: neocorpora-
tisme; Kickert, 2004: 47] Het corporatisme was een bruikbaar systeem gebleken in kleine liberale democra-
tieën, die sterk afhankelijk waren van de wereldmarkt, waar niet één van de vele politieke partijen een 
absolute meerderheid bezat en waar deze partijen vervlochten waren met maatschappelijke belangengroe-
pen. Onderhandelen was hier een noodzaak geworden. Belangrijke voordelen van het corporatisme waren 
de intensieve contacten met de burger(-groeperingen), het agenderen van belangen, de ontwikkeling en 
inbreng van deskundigheid en het dragen van medeverantwoordelijkheid door de betrokken partners. 
Daarnaast werden nadelen ervaren: belangen kregen voorrang boven de rede, het proces was stroperig en 
tijdrovend en door het sluiten van compromissen bleven meningsverschillen verborgen tot ze op een later 
tijdstip als groter probleem weer tevoorschijn kwamen. Bovendien voltrokken de processen zich vaak in 
afzondering (bijvoorbeeld in het zogenaamde ‘torentjesoverleg’, het informeel overleg tussen kabinet en 
coalitiepartijen), waardoor degenen die er niet bij betrokken waren niet wisten hoe hun belangen gewaar-
borgd werden. [Woldendorp, 2005: 13, 24; Aerts e.a. (red.), 1999: 332; Lendering, 2005: 136]

Al eeuwenlang was pragmatische samenwerking een bindende factor in de Nederlandse samenleving, 
waarbij tolerantie en consensus een belangrijke rol speelden. Deze overlegcultuur heeft in de opeenvol-
gende periodes telkens een andere vorm gekregen, maar vormde een constante in de Nederlandse geschie-
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denis en een wezenskenmerk van de nationale identiteit. [Peet, 2003: 2] De verzuiling was de vorm waarin 
het corporatisme zich in de periode 1920-1965 manifesteerde. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn verschil-
lende adviesorganen opgericht, die een belangrijke rol vervulden bij het scheppen van consensus over 
bepaalde beleidsvoorstellen. Belangrijke organen van het corporatisme uit deze periode waren de Sociaal 
Economische Raad (SER, voortzetting van de in 1920 gestichte Hoge Raad van Arbeid), het Centraal Plan 
Bureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk 
Planbureau. Al deze organen hadden als opdracht de regering te adviseren in haar beleidsvormende taak na 
op wetenschappelijk wijze de informatie en standpunten van de betrokken partijen (overheden, werkge-
vers- en werknemersorganisaties, belangenorganisaties, onafhankelijke deskundigen) te hebben gewogen. 
In de loop der jaren verbreedde elk adviesorgaan het terrein waarop het adviezen uitbracht. De WRR vormt 
de overkoepelende organisatie voor deze adviesorganen. [Kickert, 2004: 37, 47, 94; Woldendorp, 2005: 42; 
Lendering, 2005: 134]
Het CPB, opgericht in 1945, had als taak analyses en prognoses voor het economisch beleid op te stellen, 
welke ten grondslag aan het regeringsbeleid zou moeten liggen. De bij het economisch beleid betrokken 
ministeries en diensten wantrouwden het nieuwe instituut vanwege het verwachte verlies aan inbreng en 
prestige. Na de komst van een eveneens kritische minister werd de taak van het CPB al snel beperkt tot het 
doorrekenen van de effecten van voorliggende beleidspakketten en het vier keer per jaar opstellen van 
ramingen. Het CPB werd een succes door haar wetenschappelijk onderbouwde werkwijze bij de doorbereke-
ning van voorstellen en het ontwikkelen van modellen. Sinds de jaren vijftig maakte het CPB ook kosten-
batenanalyses van grote projecten als het Deltaplan, de inpoldering van Oost-Flevoland, de Betuwelijn en 
de Zuiderzeelijn. In de jaren zestig wees het bureau als eerste op de structurele problemen die de 
Nederlandse economie bedreigden: sterke stijging van lonen en sociale lasten. Zij wist de politiek te 
doordringen van de noodzaak tot ingrijpen en adviseerde over de wijze van aanpak. Hiermee legde het CPB 
de grondslag voor het herstructurerings- en bezuinigingsbeleid door de kabinetten-Lubbers (1982-1994). 
Vanaf de jaren zeventig bestudeerde het CPB ook de economische effecten van globalisering, onderwijs, 
vergrijzing, zorg, werking van financiële markten en marktwerking in de telecommunicatie. Sinds 1986 
rekende het CPB tevens de verschillende verkiezingsprogramma’s door, waarmee het bureau bijdroeg aan 
de transparantie van het verkiezingsproces. Tijdens de formatieperiode na de verkiezingen werden de 
verschillende beleidsvoorstellen doorgerekend. Het CPB houdt zich inmiddels ook bezig met kennis en 
productiviteit, klimaat, energie en milieu, leefomgeving, zorg, sociale zekerheid en cohesie, ruimte en 
regio’s, natuur- en waterbeheer, en geluksbeleving. [website mejudice.nl; website CPB]
De SER werd in 1950 opgericht als topoverlegorgaan tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, dat de 
regering tijdens de periode van Wederopbouw van sociaaleconomische adviezen voorzag. Tijdens de 
periode van centraal geleide loonpolitiek (1945-1962: de regering stelde de toegestane loonstijging vast) 
bepaalden de berekeningen en de adviezen van de SER de loonpolitiek. Tussen 1962 en 1982 vond de 
overgang plaats van de geleide loonpolitiek naar het onderhandelingsmodel waarbij de sociale partners in 
onderling overleg en met steun van de regering tot loonafspraken kwamen. In deze periode van overgang 
beoogde de regering de loonafspraken door onderling overleg tussen de werkgevers en werknemers tot 
stand te laten komen. Vaak werden onderhandelingen toch door de regering tot een besluit gebracht. 
Economische crises dwongen de overheid meermalen tot deze ingrepen bij de totstandkoming van 
loonakkoorden. Het Akkoord van Wassenaar (1982) luidde de periode in waarbij de regering zich niet langer 
actief bemoeide met de loononderhandelingen. Vanaf het eind van de jaren negentig verbreedde de SER 
haar adviezen naar terreinen als flexibiliteit, de combinatie van werk en zorg, nieuwe arbeidsverhoudingen 
binnen de onderneming, employability (optimale inzetbaarheid) en fusiegedragsregels. [website SER; 
website vno-ncw]
Ook het in 1973 opgerichte Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, onderdeel van het ministerie van Sociale 
Zaken, Welzijn en Sport) had een intradepartementale adviserende taak, gestoeld op wetenschappelijk 
onderzoek. Ook binnen dit orgaan vond overleg plaats tussen de betrokken en belanghebbende partijen: 
wetenschappers en vertegenwoordigers van ministeries, politieke partijen, gemeenten, provincies en 
andere adviesorganen (CPB, Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksplanologische Dienst). Het SCP 
had een vertegenwoordiger binnen het Nederlands Instituut Budgetvoorlichting (Nibud). [website scp.nl]
Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte analyses en adviezen op het gebied van natuur, milieu en 
ruimte(gebruik). Dit planbureau ontstond in 2008 als samenvoeging van het Natuur- en Milieuplanbureau 
en het Ruimtelijk Planbureau. Het Ruimtelijk Planbureau was een uit 2002 daterende voortzetting van de 
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Rijksplanologische Dienst, die op zijn beurt in 1965 een opvolger was van de in 1941 opgerichte Rijksdienst 
voor het Nationaal Plan. Deze diensten adviseerden de overheid op het terrein van natuur- en milieubeleid, 
en op het terrein van gebruik van de ruimte, op basis van overleg door betrokken partijen (vertegenwoordi-
gers van ministeries, gemeentelijke en provinciale overheden, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, 
landbouworganisaties). [website pbl.nl; website montesqieu-insituut]
De hierboven genoemde overleg- en adviesorganen leverden vertegenwoordigers aan de overkoepelende 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, opgericht in 1976). Zij leverde de regering 
wetenschappelijk onderbouwde adviezen over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk 
belang zijn. De WRR adviseerde op een breed spectrum aan onderwerpen: economie, technologie, 
demografie, arbeid, onderwijs, cultuur, ICT, zorg, welzijn, milieu, ruimtelijke ordening, recht, bestuur, 
internationale zaken en mens en samenleving. [website wrr.nl]

De ontzuiling, die zich vanaf ongeveer 1965 sterk manifesteerde, maakte geen einde aan de spelregels van 
het corporatisme: onderhandelen met consensus als doel bleef het instrument om tot beleid te komen. Wel 
vond er een politieke reorganisatie plaats (opkomst van nieuwe partijen, opdeling of krimp van oude 
partijen, polarisatie), waardoor het vertrouwde corporatistisch onderhandelingssysteem met zijn instituties 
verdween of veranderde. Ook middelen die de regering bezat om de uitkomst van overleg te sturen, zoals 
bijvoorbeeld het College van Rijksbemiddelaars, verdwenen, waardoor de sociale partners meer speelruim-
te kregen. Hierdoor werden de eisen van de sociale partners in de periode 1965-1973 niet meer gekanaliseerd 
en getemperd. Regering en de organisaties van werkgevers en werknemers trokken hun eigen plan, werkten 
moeizaam en weinig samen en de verschillende agenda’s leidden tot confrontaties. De regering probeerde 
in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers niet meer sturend te interveniëren, maar was 
tegelijkertijd wel bezorgd dat deze onderhandelingen geen (door de regering gewenst) gematigd loonbeleid 
zouden opleveren. Wanneer de onderhandelingen door wederzijdse onverzettelijkheid in een patstelling 
raakten, greep de regering toch in en legde zij haar op aan de sociale partners. In de Wet op de loonvorming 
(1970) werd dit ingrijpen sterk beperkt en kon de loonhoogte door werkgevers en werknemers vrijelijk 
worden overeengekomen. Vanaf 1970 hield de regering zich afzijdig bij de onderhandelingen en trok zich 
daarmee feitelijk terug uit de corporatistische onderhandelingen. [De Beus, 1999: 23; Woldendorp, 2005: 43, 
113-115, 119, 140-142]

Die passieve afzijdigheid kon de regering niet lang volhouden: in 1973 noodzaakte de eerste oliecrisis tot 
een actieve opstelling van de regering in het loonbeleid. De regering maakte hierbij gebruik van de in de 
wet van 1970 opgenomen mogelijkheid om macro-economische noodmaatregelen te nemen. De sociale 
partners, die het onderling oneens waren over de aanpak van de gevolgen van de oliecrisis, kwamen in 1974 
en 1976 in een impasse terecht, waaraan de regering een einde maakte door bijvoorbeeld eenzijdig een 
loonpeil vast te stellen of een CAO niet algemeen bindend te verklaren, weliswaar met medeneming van de 
standpunten van de werkgevers en werknemers. De tweede oliecrisis van 1979-1980 leidde eveneens tot 
confrontaties tussen de sociale partners, waarna de regering autonoom haar beleid ontwikkelde en ten 
uitvoer legde. [Woldendorp, 2005: 120-121, 123, 140-142]

Het Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) bracht een ommekeer in de wijze van onderhandelen 
tussen regering en sociale partners. De werknemers en werkgevers, die opnieuw in een impasse waren 
geraakt, gingen onder zware regeringsdruk akkoord met loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting en 
groei van de werkgelegenheid. De regering op haar beurt zegde toe verder niet meer in te grijpen in de 
loononderhandelingen. [Woldendorp, 2005: 14, 26; website wikipedia: Akkoord van Wassenaar; Aerts e.a. 
(red.), 1999: 333] Deze non-interventie werd jarenlang volgehouden. Het ontkoppelen van de inkomens van 
de markt- en de (semi-)publieke sector maakte een interventie voor de overheid ook minder noodzakelijk. 
In de onderhandelingen nam de confrontatie af, waardoor de onderhandelingen vaker konden worden 
afgesloten met een Centraal Akkoord. De regering stimuleerde en faciliteerde, maar nam verder een 
passieve houding in (1983-1987). Pas toen de overheid weer actief deel ging nemen aan de onderhandelin-
gen vanaf 1988, begon het corporatisme in zijn nieuwe gedaante vorm te krijgen: het neocorporatisme. 
[Woldendorp, 2005: 126-128, 132, 140-142]
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Na een korte economische crisis (1992-1994) als nasleep van de Duitse eenwording en de Eerste Golfoorlog 
brak een periode aan van economische groei. Hierdoor groeide de bestedingsruimte van de regering en 
stonden de sociale partners niet meer scherp tegenover elkaar. Bovendien voerde de regering een budget-
taire disciplinering door ter voorbereiding op de Europese Monetaire unie van 1999 en de invoering van de 
Euro in 2002. Daartoe traden zowel de regering als de sociale partners weer geheel corporatistisch op. De 
marktwerking in de publieke sector door middel van privatisering en financiële prikkels werd vrij gemakke-
lijk doorgevoerd. Waar nodig geacht vond deregulering plaats (bijvoorbeeld de verruiming van de winkel-
sluitingstijdenwet) of werd regulering ingevoerd (bijvoorbeeld bij commerciële omroepen, private 
busdiensten en ziekenhuizen) binnen de grenzen van rechtsverhoudingen en sociale verantwoordelijkheid. 
In 1996 werden de lonen van de (semi-)publieke sector weer gedeeltelijk aan de markt gekoppeld. In de 
jaren 1994-2000, tijdens de Paarse kabinetten van premier W. Kok, was onder de gunstige economische 
omstandigheden het neocorporatisme tot bloei gekomen. Hierbij werkten regering, werkgevers en 
werknemers eendrachtig en oplossingsgericht samen aan het formuleren en uitvoeren van beleid. Dit 
neocorporatisme was mogelijk geworden door de economische voorspoed, de strakke budgettering in de 
voorbereiding op de EMU en door de gedeeltelijke koppeling van de markt en de (semi-)private sector. 
[Woldendorp, 2005: 133-142; de Beus, 1999: 27, 33]

Het succes van het zogenaamde ‘poldermodel’ werd vanaf 1996 ook in het buitenland opgemerkt. Toch nam 
Nederland in vergelijking met het buitenland feitelijk geen uitzonderlijke positie in. Wel specifiek voor 
Nederland waren de benedengemiddelde economische groei en de bovengemiddelde werkloosheid in de 
periode 1973-1988, welke werden toegeschreven aan de overlegcultuur. Deze zou te traag en stroperig zijn, 
waardoor de belangrijke economische beslissingen niet of niet bijtijds genomen werden. Wel tot stand 
gekomen besluiten zouden zwakke compromissen zijn geweest, die geen effect zouden hebben. In de jaren 
1995-2000 kende Nederland juist een bovengemiddelde economische groei en een lagere werkloosheid dan 
andere westerse landen, wat toegeschreven werd aan dezelfde overlegcultuur. In dit geval zou de eendrach-
tige samenwerking problemen tijdig hebben opgelost en tot breed gedragen en uitgevoerde beslissingen 
hebben geleid. Feitelijk lijkt de groei van de Nederlandse economie in de jaren negentig vooral een 
inhaalslag te zijn geweest: de achterstand die in de jaren zeventig was opgelopen werd in de jaren negentig 
snel weer ingelopen. Nederland liep met andere woorden niet vooruit, maar haakte aan bij de andere 
Europese staten. Deze tragere ontwikkeling van de Nederlandse economie liet zich verklaren door de grote 
afhankelijkheid van macro-economische processen, waardoor de economische ingrepen door de kabinet-
ten-Lubbers (1982-1994) pas na enige tijd doorwerken in de Nederlandse economie. Ook de politiek-ideolo-
gische strijd in de jaren zeventig hinderde de vorming van de consensus over de aanpak van de economische 
problemen, die de basis kon zijn van gestructureerd gezamenlijk overleg. Tenslotte duurde het enige tijd 
voordat de sociale partners en de politiek de nieuwe spelregels voor het ontzuilde corporatisme hadden 
geformuleerd en aangeleerd. De bepalende factor voor het wel of niet succesvol zijn van het neocorpora-
tisme blijkt de macro-economische situatie te zijn: deze bepaalt immers de posities van de sociale partners 
en de regering en daarmee ook de insteek en het verloop van het neocorporatistisch proces.[Woldendorp, 
2005: 14, 33, 174, 246-248, 266, 271]

De corporatistische werkwijze vond ook buiten het economisch veld toepassing. Na de Eerste Wereldoorlog 
begon de overheid met het opzetten van advies-, bestuurs- en overlegorganen, die tegenstrijdige maat-
schappelijke en politieke belangen moesten harmoniseren en integreren binnen een gemeenschappelijk 
beleid. Binnen deze organen moesten overheden overleg voeren met de betrokken maatschappelijke 
actoren. Ook hier was dit maatschappelijk corporatisme gericht op consensusmanagement en conflictbe-
heersing. De maatschappelijke organisaties waren vanaf de Eerste Wereldoorlog tot in de jaren zestig 
hoofdzakelijk representanten van de arbeidersbewegingen en de werkgeversorganisaties. Vanaf de jaren 
zestig werden daarnaast ook democratiserings- en emancipatiebewegingen (vrouwen, homo’s, etnische 
minderheden), belangengroepen (natuur- en milieubescherming, internationale ontwikkelingssamenwer-
king, consumentenorganisaties, mensenrechtenbewegingen) en dienstverleninginstellingen (onderwijs, 
zorg) binnen dit door de overheid gefinancierde en bij wet geregelde corporatisme opgenomen. Op het 
terrein van de volksgezondheid bijvoorbeeld werden raden opgericht waarin vertegenwoordigers waren 
opgenomen van kruisorganisaties, ziekenhuizen, ziekenfondsen en het ministerie van Volksgezondheid. 
[website provincialeraadgezondheid] Voor het woonbeleid ontstond bijvoorbeeld een overleg tussen 
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wooncorporaties, gemeenten, de Nederlandse Woonbond (huurders en woningzoekenden), Vereniging 
Eigen Huis (woningbezitters) en Nirov (netwerkorganisatie voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en 
bouwen). [website changegeneration] Op het terrein van natuur en milieu waren verhoudingsgewijs zeer 
veel partijen binnen de corporatistische overlegstructuren actief. Bij de totstandkoming van de opeenvol-
gende nationale Natuurbeleidsplannen waren allereerst de verschillende overheden betrokken: het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Milieubeheer en de opvolger het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, het Natuurplanbureau, Staatsbosbeheer, de provincies en de gemeenten. 
Daarnaast waren kenniscentra vertegenwoordigd als het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Centrum 
voor Landbouw en Milieu en de Raad voor Milieu en Natuuronderzoek. Tenslotte waren landelijke (van 
Vereniging Natuurmonumenten tot Werkgroep Kritische Biologie) en lokale belangengroepen (bijvoor-
beeld de Waddenvereniging) partijen in dit overleg. [De Visser, 2009: 18-23; website igitur-archive: 227-229] 
De organisaties konden het overheidsbeleid beïnvloeden, werden bekleed met overheidsbevoegdheden en 
–taken, leverden kennis en informatie en verkochten het eindresultaat van hun overleg aan de eigen 
achterban en het brede publiek, mede ter verkrijging van voldoende draagvlak. In de jaren zeventig bereikte 
het corporatisme een hoogtepunt: de staat benutte het actieve maatschappelijke middenveld voor de 
uitvoering van een veelheid aan sociale en culturele hervormingen. Vanaf de jaren tachtig ondervond de 
overheid enerzijds hinder van deze corporatistische werkwijze, maar bleef zij anderzijds deze werkwijze in 
stand te houden. Als hinder werd de mogelijkheid van de betrokken maatschappelijke organisaties tot 
obstructie gevoeld. Desondanks leek het corporatisme anderzijds de tegenwerking ook te kunnen oplossen: 
als een besluit eenmaal genomen was in samenspraak met de maatschappelijke organisaties, dan zouden 
deze de uitvoering van dit beleid niet langer hinderen, en het beleid bovendien verdedigen tegenover hun 
achterban. [Van Lelieveldt, 1999: 15-17, 21, 26; Dekker (red.), 2001: 110; Berkhout, 1996: 89-90; Van Munster 
e.a., 1996: 18-19, 59; Verhoeven e.a., 2010: 179]

Sinds de eeuwwisseling verloor het neocorporatisme snel veel van zijn glans. De kritiek op dit overleg- en 
consensusmodel werd gevoed door het verslechterende economisch klimaat, de retoriek van Fortuyn tegen 
de Paarse kabinetten en de als nadeel ervaren traagheid en ondoorzichtigheid van het poldermodel.

Actoren
• Centraal Bureau voor de Statistiek
• Centraal Planbureau
• Centrum voor Landbouw en Milieu
• Gemeenten
• Kok, W.
• Kruisverenigingen
• Lubbers, R.
• Melkert, A.
• Milieu- en Natuurplanbureau
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Natuurplanbureau
• Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting
• Nederlandse Woonbond
• Nirov (netwerkorganisatie op ruimtelijk gebied)
• Planbureau voor de Leefomgeving
• Provincies
• Raad voor Milieu en Natuuronderzoek
• Regering
• Rijksdienst voor het Nationaal Plan
• Rijksinstituut voor Natuurbeheer
• Rijksplanologische Dienst
• Ruimtelijk Planbureau
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• Sociaal en Cultureel Planbureau
• Sociaal Economische Raad
• Staatsbosbeheer
• Vakbonden
• Vereniging Eigen Huis
• Vereniging Natuurmonumenten
• Waddenvereniging
• Werkgeversorganisaties
• Werkgroep Kritisch Bosbeheer
• Werkgroep Kritische Biologie
• Werknemersorganisaties
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
• Wooncorporaties
• Ziekenfondsen
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1.15 Trend: Toename van het belang van de media voor 
en op de (beeldvorming van de) politiek

Verkorte titel: Media en de politiek

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
1.1 Ontzuiling en polarisatie politiek
1.3 Herpolarisatie politiek
9.45 Moord op Fortuyn

Datering
Voor 1976-na 2005

Beschrijving
De relatie tussen politiek en media is gebaseerd op de balans tussen wederzijdse afstandelijkheid en 
afhankelijkheid. Tot in de jaren zestig bestond er een stilzwijgende arbeidsverdeling: de politiek maakt een 
campagne, de media verslaan haar. Op deze manier legde de politiek publiekelijk verantwoording af. De 
duiding van politiek nieuws vond tijdens de jaren van Verzuiling plaats door de politieke leiders, in de jaren 
zeventig en tachtig door de journalistiek. Sinds de jaren negentig heeft de politieke inhoud steeds minder 
ruimte gekregen in de media. Politiek werd sindsdien gepresenteerd als entertainment: het moest 
onderhoudend, spannend, affectief, gezellig, bondig, eenvoudig en dramatisch zijn. De persoon van de 
politicus is daarbij veel prominenter geworden, terwijl ook de gewone burger en diens opvattingen en 
interesses vaker een grotere rol speelden in de media. De politiek werd niet bepaald door de media, maar zij 
bepaalden wel, sinds de jaren zestig in toenemende mate, de ruimte waarbinnen het spel om de macht 
gespeeld werd door selectie, interpretatie en inkadering van het nieuws. [Van Praag e.a., 2000: 1-2, 5-6; 
Bekkers e.a., 2009: 38; RMO, 2009: 30, 36, 43; Brants, 2000: 15; Becker e.a., 2006: 65] 

In de jaren van verzuiling trad een groot deel van de pers op als spreekbuis voor de politieke partij van een 
zuil. In deze periode van zogenaamde ‘partisan logic’ werden vooral de activiteiten van de verwante partij 
gevolgd en verslagen. De politieke leiders, die door de pers terughoudend en beleefd werden bejegend, 
bepaalden inhoud, toon en duiding van het politieke nieuws. De media gaven deze informatie vervolgens 
door aan de burgers. [Van Praag e.a., 2000: 1-2; RMO, 2009: 29; Brants e.a., 2005: 7; Becker e.a., 2006: 158-164]

In 1958 werd de ‘Zendtijd voor politieke partijen’ geïntroduceerd op de radio, en vanaf 1962 ook op het 
medium dat op dat moment een explosieve groei kende: de televisie. Politieke partijen kregen 10 minuten 
zendtijd per 14 dagen om kiezers te informeren over hun standpunten. Jarenlang toonden deze uitzendin-
gen de monoloog van een politicus aan een bureau met bloemstuk. Halverwege de jaren tachtig, toen de 
uitzendingen teruggebracht waren tot drie minuten, werd het format van de ‘videoclip’ maatgevend: hip, 
snel, afwisselend. Ook werd het overbrengen van een emotie belangrijker dan het verwoorden van de 
politieke standpunten. [Kramer e.a. (red.), 1996: 138; website Geschiedenis24 (Vijftig jaar …)]

In de tweede helft van de jaren zestig werd de afstand tussen pers en politiek snel kleiner. Katalysator was de 
Nacht van Schmelzer in mei 1966, toen het kabinet van premier Cals door partijgenoten ten val werd 
gebracht. Televisiejournalisten zagen hier dat de politiek ook als drama kon worden gepresenteerd en in die 
vorm goed overkwam op televisie. Bovendien voelden journalisten zich bedrogen omdat zij niet vooraf op 
de hoogte waren gesteld over de onenigheid binnen het kabinet-Cals. Hierover hadden zij dus niet kunnen 
berichten, terwijl de burgers volgens de journalisten wel het recht hadden dit te weten. Dit, en het 
aantreden van een nieuwe generatie journalisten, versnelde de verdwijning van de volgzame pers. Politici 
werden niet langer terughoudend benaderd en konden zich ook minder gemakkelijk onttrekken aan de 
volhardende en kritische journalistiek. Het aantal journalisten in politiek Den Haag nam vanaf de jaren 
zestig gestaag toe: van ongeveer dertig omstreeks 1960 tot circa vijfhonderd in 2000. Politieke hervormingen 
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kregen ruime media-aandacht. Zo mobiliseerde de tot 1966 vrijwel onbekende H. van Mierlo in zeer korte 
tijd een grote achterban met een televisiefilmpje, waarin hij, weggedoken in zijn regenjas, door Amsterdam 
loopt, terwijl de voice over Van Mierlo’s opvattingen verkondigde. [website Geschiedenis24 (andere-tijden); 
Van Praag e.a., 2000: 2]

De media kozen in de tweede helft van de jaren zestig een nieuwe rol: die van kritische volger van de 
politiek in het belang van de burger en ten behoeve van het welzijn van de samenleving en de democratie. 
Sommige politici zagen al vroeg in dat er aan de nieuwe verhouding tussen politiek en media, aangeduid als 
‘public logic’, ook voordelen zaten. Zo beschouwde premier Den Uyl (1973-1977), door journalisten op eigen 
verzoek aangesproken als ‘Joop’, de pers als klankbord en een bron van informeel advies. Zijn voorganger 
premier De Jong (1967-1971) vond een dergelijk innige band tussen pers en politiek ongewenst: het zorgde 
voor een eenzijdige verslaggeving. Om tot een gelijke verspreiding van informatie en nieuws te komen, 
introduceerde hij in 1970 de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Hier kregen alle 
schrijvende journalisten – en niet slechts enkele bevoorrechte - tegelijk dezelfde informatie. Vanaf 1994 
werd de persconferentie deels, en vanaf 2007 geheel toegankelijk voor radio- en televisiejournalisten. 
[website Geschiedenis 24 (andere-tijden); website Elsevier]

In de tweede helft van de jaren tachtig begon zich een verandering af te tekenen in de parlementaire 
berichtgeving. Het depolariserende beleid van premier R. Lubbers (1982-1994) en de matiging binnen de 
PvdA onder W. Kok zorgden voor een vervlakking in de politiek-ideologische strijd. Deze strijd was voor de 
media een interessant verschijnsel geweest, omdat een conflict aantrekkelijke stof opleverde voor een groot 
publiek. De media richtten zich, bij ontstentenis van politiek-ideologische contrasten, in plaats van op de 
inhoud steeds meer op de personen binnen de politiek, en interpreteerden de politiek steeds nadrukkelij-
ker als een machtsstrijd tussen deze personen. [Becker e.a., 2006: 176]

Deze ontwikkeling werd in korte tijd fors versterkt door de komst van commerciële media vanaf 1989. Het 
winstoogmerk, het leidend principe voor commerciële media, zorgde ervoor dat zij een groot en breed 
publiek moesten aanspreken op een modaal niveau. Aangezien het gemiddelde publiek een voorkeur heeft 
voor spannende, grappige, gezellige en onderhoudende programma’s en artikelen, berichtten de media 
sinds 1989 ook steeds meer vanuit die invalshoeken over de politiek. Omdat de publieke omroepen de 
concurrentie moesten aangaan met de commerciële zenders, hebben ook zij hun focus deels verlegd naar 
deze invalshoeken. Deze door de eisen van de media gedicteerde omgang met politiek nieuws wordt 
aangeduid als ‘media logic’. De politiek werd steeds meer gepresenteerd als entertainment, met als 
belangrijke onderwerpen persoonlijke conflicten tussen politici, de jacht op de macht, het bepalen van 
winnaars en verliezers en de bijbehorende emoties. Bestaand beleid en de voornemens uit de partijpro-
gramma’s waren voor het journaille ‘oud nieuws’ en dus oninteressant; de focus werd dus gericht op 
opiniepeilingen, conflicten, achtergronden en sfeerimpressies. De journalistiek schiep door deze inkade-
ring van de politiek een negatieve, op fouten en conflicten georiënteerde en cynische berichtgeving. [Brants 
e.a., 2005: 7; Becker e.a., 2006: 158-164; RMO, 2009: 30, 34; Brants, 2000: 15; Kramer e.a. (red.), 1996: 141]

Een ander gevolg van de komst van commerciële media was de veranderende rol van het publiek. Van de 
late jaren zestig tot de vroege jaren negentig definieerde de journalistiek haar publiek in de eerste plaats als 
actieve en mondige burgers, die moesten worden voorzien van correcte informatie, waarmee goed 
burgerschap kon worden uitgeoefend. De commerciële media beschouwden het publiek daarentegen 
vooral als consumenten, die aangename en onderhoudende producten moesten afnemen. De commerciële 
media presenteerden de burgers daarom programma’s en artikelen die dicht bij hun persoonlijke beleving 
stonden. De modale Nederlanders kwamen steeds vaker aan het woord en in beeld, waarbij zij mochten 
aangeven hoe een bepaalde situatie naar zijn gevoel in elkaar zat, en hoe zij zich daarbij voelden. Nieuws 
werd nadrukkelijker op persoonlijk niveau gebracht, waarbij meningen minstens even belangwekkend 
werden gevonden als de feiten. De tijd dat de burger aan het woord of in beeld was, ging ten koste van de 
tijd waarin politici of vakdeskundigen te zien of te horen waren. [Brantsen e.a., 2005: 8; Van Praag e.a., 
2000: 6; RMO 2009: 29, 36]
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Naast de burger trad ook de journalist na 1989 steeds meer op de voorgrond. De verslaggevers waren 
regelmatig vaker en langer aan het woord dan de politicus. Bovendien interpreteerden zij het nieuws vaker 
en gaven er een duiding aan: ‘Met het oog op de belangen van de boeren, moet het CDA nu …’. Uit angst 
door de lezers afgestraft te worden voor saaie en/of inhoudelijke berichtgeving, trad dit verschijnsel van de 
interpreterende en opiniërende journalist ook op bij kwaliteits(dag)bladen. De journalist verkreeg hierdoor 
een grotere macht binnen het publieke debat, zonder daarvoor verantwoording verschuldigd te zijn. [Brants 
e.a., 2005: 4; RMO, 2009: 35; Becker e.a., 2006: 166]

De werking van de ‘media logic’ riep twee reacties op bij de politiek: het professionaliseren van de contac-
ten met de media, en het omzeilen van de media. Na het zware verlies bij de provinciale verkiezingen van 
1991, was de Partij van de Arbeid (PvdA) de eerste partij die het campagnebudget voor de Tweede Kamer-
verkiezingen van 1994 verhoogde en begon met professionalisering van het mediaoptreden. Dit voorbeeld 
vond navolging bij andere partijen. Het Christen Democratisch Appèl (CDA) adopteerde in 1994 onder 
leiding van campagnestrateeg F. Wester Amerikaanse campagnestrategieën. Omdat Wester publiekelijk 
toelichtte welke tactieken hij hanteerde, was het effect negatief: het publiek voelde zich gemanipuleerd. De 
andere partijen, de PvdA voorop, gebruikten dezelfde tactieken, maar dan zonder dat te etaleren. Hierdoor 
waren deze campagnes – steeds belangrijker geworden door de afname van de kiezerstrouw - wel succesvol. 
Omdat de media halverwege de jaren negentig de centrale intermediair waren geworden tussen burger en 
politiek, was het voor politici essentieel om goed over te komen. De boodschap en de stijl dienden te 
worden aangepast aan het medium dat gebruikt zou worden. Beeldvorming en perceptiemanagement zijn 
sindsdien doorlopende activiteiten geworden voor politici. De rol van zogenaamde spindoctors is hierbij 
gegroeid: zij adviseren politici over een effectief optreden in de media en zorgen voor de juiste randvoor-
waarden voor een positieve verslaggeving. Het werd vrijwel standaard dat politici mediatraining volgden. 
Veel politiek nieuws was het resultaat van een intensief onderhandelingsproces achter de schermen tussen 
mediaprofessionals in dienst van de politici, en de parlementaire pers. Ook het lekken van informatie en 
het oplaten van proefballonnen via de media werd een manier van politiek mediagebruik. Journalisten 
werden steeds vakkundiger op afstand gehouden dan wel instrument gemaakt van mediastrategieën, 
afhankelijk van het beoogde resultaat. Hierdoor is er onder journalisten wantrouwen gegroeid jegens het 
publieke optreden van politici. [RMO, 2009: 25-27; ROB, 2003: 47; Molenbeek, 2010: 143, 151; Kramer e.a., 
2006: 77-79; Kramer e.a., 1996: 141; Brants e.a., 2005: 24; Becker e.a., 2006: 173; website weblogs.nrc.nl; 
Brants e.a. (red.), 1995: 247-249]

Het omzeilen van de nationale media was een andere reactie op de werking van de ‘media logic’. Door 
steeds meer lokale en regionale media op te zoeken, kon al te kritische Haagse journalistiek worden 
vermeden en behield men zelf de greep op de communicatie van de politieke inhoud. Verder vond 
popularisering plaats van de politieke boodschap. Politici verschenen gericht in roddelbladen en televi-
siequizzen, door modaal Nederland goed gelezen en bekeken, en minder in journaals en actualiteitenru-
brieken. Op deze manier konden zij hun optreden ook beter afstemmen op een specifieke doelgroep. 
[Brants e.a. (red.), 1995: 247; website Geschiedenis24 (andere-tijden)]

Een andere ontwikkeling in de relatie tussen media en politiek betrof de binding van de media aan een 
bepaalde politieke stroming, en het stelling nemen door de media jegens politici of partijen. Ten tijde van 
de Verzuiling was een dergelijke binding vanzelfsprekend, maar vanaf de late jaren zestig verviel deze band, 
soms zeer snel. Zo werd de katholieke Volkskrant in 1966 de spreekbuis van de progressief-linkse PvdA, en 
transformeerde de protestantse VPRO in 1968 naar een eigenzinnige alternatieve linkse omroep. [Becker 
(red.), 1991: 128-129; Aerts e.a., 1999: 296, 308; Klooster, 2006: 94] Vanaf de jaren zeventig raakten de media 
hun politieke kleur geleidelijk kwijt, al bleef op de achtergrond een bepaalde signatuur herkenbaar. Een 
hardop beleden steunbetuiging of een stemadvies werd echter angstvallig vermeden. Een kwestie waarbij 
de vermeende politieke vooringenomenheid van de media centraal stond, betrof de zogenaamde demoni-
sering van P. Fortuyn in 2001-2002. Hoewel er altijd wel geklaagd was over gekleurde berichtgeving – de VVD 
beklaagde zich in de jaren zeventig bijvoorbeeld over de ‘rooie rotjongens in Hilversum’ – ontstond bij 
grote delen van de bevolking het beeld dat Fortuyn in de media, standaard getypeerd als links, doelgericht 
werd bestreden. In de praktijk bleek echter dat Fortuyn, die zelf de media uitstekend wist te benutten, en 
zijn analyse van de Paarse kabinetten (1994-2002) alle ruimte kregen in de verschillende media; positieve 
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aspecten van die regeerperiode kwamen toen nauwelijks aan bod. Fortuyns optreden in de campagne was 
feilloos afgestemd op de werking van de ‘media logic’. Hij koos bewust voor een scherpe en agressieve 
campagne, die hapklaar materiaal leverde voor de media, met alle gewenste ingrediënten: strijd, emotie, 
conflict, oprechtheid, drama en persoonlijke ontboezemingen. Uit analyse bleek dat Fortuyns optreden 
weinig navolging heeft gekregen: de campagnes na 2002 wijken weinig af van de campagnes tot 2001. [Van 
Praag e.a., 2000: 5; Brants e.a., 2005: 1, 3, 26; Becker e.a., 2006: 170-171] 

Actoren
• P. Fortuyn
• P. de Jong
• Kranten
• H. van Mierlo
• Omroepen
• Tijdschriften
• J. den Uyl
• F. Wester
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1.16 Trend: De ontvlechting van staat en civil society: 
pogingen tot herstel van de autonomie van het 
maatschappelijk middenveld

Verkorte titel: Staat en civil society

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.11 Secularisatie, 
13.8 Welvaartsgroei, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.17 Invloed burger op politiek en openbaar bestuur
2.5 Modernisering Grondwet
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.2 Welzijnsstelsel
8.9 Van planning naar marktwerking zorg
11.1 Denken over natuur en milieu
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid

Datering
Jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
Het maatschappelijk middenveld (de ‘civil society’) beslaat de ruimte die wordt vrijgelaten door staat, markt 
en familieverbanden. In deze ruimte manifesteren burgers zich in vrijwillig en particulier georganiseerde, 
niet-commerciële vorm om door de leden geformuleerde private belangen en waarden publiek te vertegen-
woordigen en te uiten. Middenveldorganisaties combineren (immateriële) waarden, (materiële) belangen 
en (materiële en immateriële) diensten. De staat bevordert of beperkt door subsidies en infrastructuur de 
bestaansvoorwaarden van het maatschappelijk middenveld. De politieke partijen, ooit intermediair tussen 
burgers en politiek en bestuur, verloren hun intermediaire functie aan de staat toen deze zich ging bezig 
houden met het maatschappelijk middenveld. De middenveldorganisaties stelden zich vanaf de Tweede 
Wereldoorlog steeds zelfstandiger op ten aanzien van politieke partijen. In plaats van via de indirecte weg 
van politieke partijen, benaderden maatschappelijke organisaties overheden steeds vaker direct en gericht 
via rechtstreekse contacten met politici, bewindslieden en ambtenaren. Het middenveld doorliep in de 
beschreven periode de ontwikkeling van identiteitsgerichte participatie naar resultaatgerichte participatie. 
[Lelieveldt, 1999: 15, 21; Ossewaarde, 2006: 129-131; Van Munster e.a., 1996: 11-12; Van Houten, 2004: 2; 
Dekker (red.), 2001: 129, 137, 249]

In 1917 raakte de staat voor het eerst nadrukkelijk betrokken bij het maatschappelijk middenveld, toen de 
overheid de financiering van het (tot dan particuliere) bijzonder onderwijs op zich nam, in later jaren 
gevolgd door betrokkenheid bij omroepen, woningbouw, gezondheidszorg en andere terreinen die tot dan 
exclusief bediend werden door maatschappelijke organisaties. [Lelieveldt, 1999: 15; Van Munster e.a., 1996: 
17] De sinds 1918 door de christen-democratie gedomineerde staat streefde tegelijkertijd naar harmonise-
ring en integratie van tegenstrijdige maatschappelijke en politieke belangen, bij voorkeur vorm te geven 
door de betrokken maatschappelijke actoren zelf. De staat schiep daartoe advies-, overleg- en bestuursorga-
nen, die gestimuleerd werden tot gemeenschappelijk beleid te komen. Dit maatschappelijk corporatisme 
richtte zich op consensusmanagement en conflictbeheersing. [Dekker (red.), 2001: 110; Berkhout, 1996: 89] 

Na de Tweede Wereldoorlog noodzaakte de wederopbouw tot een voortzetting van oude en de schepping van 
nieuwe structuren en platforms (bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad), 
waar overheid en verzuilde maatschappelijke organisaties zaken deden. De actieve overheid bouwde vanaf 1945 
een verzorgingsstaat op met behulp van deskundigen. De staat was als wetgever en financier aangewezen op 
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het middenveld om de verzorgingsstaat te realiseren. Het overleg tussen staat en middenveld werd geformali-
seerd in koepels en adviesraden. Het middenveld kon beleid beïnvloeden, kreeg overheidsbevoegdheden en –
taken, leverde kennis en informatie en verkocht het beleid aan haar achterban. Conflicten werden aan de 
toppen van de middenveldorganisaties opgelost. De passieve burgers kregen nieuwe sociale en economische 
rechten (zoals huursubsidie, ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids-, werkloosheidsvoorzieningen), zonder dat 
er aan het uitoefenen van deze rechten voorwaarden werden verbonden of een tegenprestatie werd verlangd. 
[Tonkens, 2006: 6-7; Van Munster e.a., 1996: 18-19, 59; Lelieveldt, 1999: 16-17, 26; Berkhout, 1996: 90] 

In de jaren zeventig bereikte de verstatelijking (de vervlechting met de staat) van het middenveld een 
hoogtepunt: de staat benutte het actieve middenveld voor de uitvoering van een veelheid aan sociale en 
culturele hervormingen. Hiertoe werden ook delen van het middenveld geïntegreerd in departementen.  
De milieubeweging bijvoorbeeld bouwde nauwe banden op met het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), terwijl de vrouwenbeweging vergroeide met het ministerie van 
Sociale Zaken. Een ander deel van de bewegingen professionaliseerde en bouwde een grote expertise op, 
waarvan overheden vaak gebruik maakten. Daarnaast maakten (vooral linkse) politieke partijen zichzelf tot 
doorgeefluik van de eisen van maatschappelijke groeperingen. [Verhoeven e.a., 2010: 179; Hartman, 2008: 
7] Het bescheiden aantal bestaande sociale grondrechten (betreffende onderwijs en armenzorg) werd bij het 
van kracht worden van de Algeheel Herziene Grondwet in 1983 fors vergroot. Bij deze herziening werd een 
heel pakket sociaal-economische rechten (bijvoorbeeld recht op arbeid) en culturele rechten (bijvoorbeeld 
zorg voor milieu en onderwijs) in de Grondwet opgenomen. Achterliggende gedachte was dat de burgers 
zeggenschap dienden te verkrijgen over de rechten en voorzieningen die hen ter beschikking waren gesteld. 
De mondige, deliberatieve burger diende inspraak te krijgen, niet alleen in relatie tot de overheid, maar 
meer nog binnen bedrijven, scholen en zorginstellingen (Wet op de Ondernemingsraden, Wet Medezeggen-
schap Cliënten Zorginstellingen). De overheid regisseerde de burgerparticipatie. [Barkhuijsen e.a., 2009:  
41; Lelieveldt, 1999: 28-30; Tonkens, 2006: 6-7]

Door de voortschrijdende verstatelijking zag de burger het middenveld steeds meer als een verlengstuk van 
de departementen en ook ontstond er kritiek op de gebrekkige democratische legitimatie. De voorwaarden 
die de staat verbond aan haar financiering van middenveldorganisaties hadden geleid tot een steeds grotere 
mate van verstatelijking en verlies van autonomie. Veel organisaties waren financieel (bijvoorbeeld door 
subsidies) en emotioneel (overheidssteun als legitimatie van het bestaansrecht) afhankelijk van de overheid. 
De organisaties waren als gevolg van de voorwaarden die de overheid aan staatsfinanciering verbond ook 
steeds professioneler geworden, wat hen verwijderde van de andere middenveldorganisaties, die met 
vrijwillige amateurs werkten. Professionalisering betekende in de praktijk dat een organisatie zich ging 
toeleggen op één van de drie oorspronkelijke terreinen van een middenveldorganisatie: óf waarden, óf 
belangen, óf diensten. Ook de banden van de steeds meer ideologisch-neutrale organisatie met haar 
achterban werden onduidelijker en losser. Door individualisering waren lidmaatschappen toch al vrijblijven-
der geworden en steeds nadrukkelijker gericht op bevrediging van onmiddellijk gevoelde persoonlijke 
behoeften. De organisaties richtten zich dan ook nadrukkelijker op belangenbehartiging of dienstverlening. 
[Lelieveldt, 1999: 19; Van Munster, 1996: 20-23, 28, 59; Berkhout, 1996: 92; Metz, 2010: 14; Meijs, 2004: 45]

De effecten van individualisering en ontideologisering werden in de jaren tachtig duidelijk zichtbaar, versterkt 
door de introductie van marktwerking en het herstel van de autonomie van het middenveld ten opzichte van 
de overheid. De burgers beschouwden de overheid en diens verzorgingsstaat geleidelijk als een probleem: 
deze was te duur en zou de mensen slechts passief en afhankelijk maken – overigens eisten zij tegelijkertijd 
wel handhaving van het voorzieningenniveau. De economische crisis noodzaakte de regering tot drastische 
bezuinigingen en het verminderen van de financiële betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld leek 
een effectief onderdeel van deze bezuinigingen. De markt werd nu geacht burgers beter te kunnen bedienen 
en meer te activeren. Op talloze terreinen werd overgegaan tot marktprikkels, marktwerking en privatisering: 
uit de burger moest een kritische, zelfredzame consument met ondernemingsgeest ontstaan. De overheid 
besloot zich terug te trekken uit het maatschappelijk middenveld. De bestaande structuren voor contact 
tussen burgers en overheid werden goeddeels ontmanteld en er vond op ruime schaal deregulering plaats. 
Financiering van middenveldorganisaties werd verminderd of gestaakt. Tegelijkertijd werden vele taken door 
marktpartijen opgepakt, met name gezondheidszorg en sociale zekerheid. In bijvoorbeeld de gezondheids-
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zorg regelden verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten voortaan zelf onderling hun zaken. Dit alles leidde 
tot een verdere professionalisering: het accent kwam nog meer te liggen op dienstverlening en belangenbe-
hartiging; waarden verdwenen vrijwel geheel uit beeld. De middenveldorganisaties transformeerden tot 
marktgerichte bedrijven met managers en een ondernemerscultuur. Leden werden klanten van de dienstverle-
ning. Belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld vakbonden werden lobbygroepen. Een vervolgstap was de 
inschakeling van particuliere lobby- en adviesbureaus, die geen binding hadden met het doel waarvoor ze 
actief waren. De managers van deze bureaus bezaten in afnemende mate inhoudelijke kennis van hun 
maatschappelijke doelstellingen, maar richtten zich op het proces, de strategie en het resultaat. [Tonkens, 
2006: 6-7, 15; Berkhout, 1996: 92-93; Dekker (red.), 2001: 111, 114; Van Munster e.a., 1996: 25-27]

In de politiek betoonde het Christen Democratisch Appèl (CDA) zich het langst verdediger van het maat-
schappelijk middenveld vanwege het belang voor draagvlak en uitvoering van het beleid. Vooral de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) probeerde al sinds de vroege jaren tachtig de staat en het 
middenveld te ontvlechten; in 1983 bijvoorbeeld blokkeerde zij – samen met de Partij van de Arbeid (PvdA) 
- de wettelijke inkadering van het welzijnsveld door de Kaderwet Specifiek Welzijn te torpederen. Het CDA 
sloot zich met het aantreden van premier R. Lubbers (1982) al snel aan bij de internationale neoliberale 
trend. Het CDA combineerde het confessionele denken over zorgzaamheid met modern marktdenken in het 
concept van de ‘zorgzame samenleving’, waarbij burgers voor elkaars behoeften en belangen zorg droegen, 
waarbij marktpartijen konden worden betrokken, en de overheid alleen waar nodig ter stimulering of 
sturing bijsprong. Toen het CDA in 1994 niet meer deelnam aan de regering verloor het middenveld haar 
belangrijkste politieke verdediger. Het onrustige middenveld werd na het ondergaan van de wisselwerking 
tussen overheidsbemoeienis en marktwerking moeilijk definieerbaar: zij was niet de staat, maar ook niet de 
ongebreidelde markt; zij was niet echt politiek, maar ook niet apolitiek. De organisaties draaiden voor een 
belangrijk deel op vrijwilligheid, maar hun werk was niet vrijblijvend. [Van Munster e.a., 1996: 7, 24, 33]

Het maatschappelijk middenveld kreeg in de vroege jaren negentig de aan de 18e eeuwse filosofie ontleende 
naam, die door Oost-Europese dissidenten en intellectuelen gebezigd was en die sinds de verbrokkelijking 
van het Oostblok een heroïsche klank bezat: de ‘civil society’. Dit maatschappelijk middenveld vertoonde 
kernmerken van de oude verknoping met de staat, nieuwe verbanden met de markt, was deels geprofessio-
naliseerd, en bestond deels geheel uit amateurs. De belangstelling van de overheid voor het middenveld 
nam geleidelijk weer toe: bespeling van het middenveld kon haar hindermacht bij de uitvoering van 
overheidsbeleid mogelijk beperken. De corporatieve burger werd ook beschouwd als belangrijk component 
van een democratische samenleving: maatschappelijke participatie leidt vaak tot politieke participatie. Van 
dergelijke burgers werd wel veel gevraagd: met name veel tijd, intelligentie en analytisch vermogen om 
abstracte, beleidsmatige en bedrijfseconomische documentatie te verwerken. De burger die weinig tijd vrij 
kon maken, leverde vaak een financiële bijdrage aan het middenveld middels eenmalige giften of contribu-
ties. Om een grotere en zelfstandige ‘civil society’ te stimuleren - en kosten te besparen - continueerde de 
staat het beperken of intrekken van subsidies. De verwachting was dat naarmate de overheid zich passiever 
opstelde, de burger actiever zou worden. [Dekker (red.), 2001: 113, 283; Meijs, 2004: 43; Tonkens, 2006: 10, 
19-20; Berkhout, 1996: 93; Lelieveldt, 1999: 24; de Beer, 2005: 3]

Het maatschappelijk middenveld moest volgens de overheid vanaf de tweede helft van de jaren negentig 
dusdanig functioneren dat actief burgerschap het resultaat zou zijn. Dat werd beschouwd als de oplossing 
voor vier grote maatschappelijke vraagstukken: gebrek aan sociale cohesie (in het bijzonder tussen 
bevolkingsgroepen), consumentistisch en asociaal gedrag, sociale uitsluiting en de vermeende kloof tussen 
burger en politiek. De burgerschapsvorming moest leiden tot verantwoordelijke, zorgzame, fatsoenlijke en 
deliberatieve burgers, die bruggen slaan tussen burgers onderling en tussen burgers en staat. Sinds 2006 
zijn scholen verplicht om les te geven in burgerschapsvorming. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO, 2007) stond actief burgerschap centraal. Van de burgers werd ook steeds meer verwacht. Zo waren er 
ziekenhuizen die verlangden dat hun patiënten bij sommige operaties zelf een ‘coach’ regelden: een 
mantelzorger die dagelijks onbetaalde zorg leverde voor de duur van het ziekenhuisverblijf. Verpleeghuizen 
en basisscholen konden niet meer aan hun taak- en doelstellingen voldoen zonder vrijwilligers. [Tonkens, 
2006: 5, 8-12; Dekker (red.), 2001: 220; De Beer, 2005: 1; Van den Berg e.a., 2008: 63]
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Het politiek burgerschap leek in Nederland slecht ontwikkeld. De interesse voor politiek steeg van 35% 
(1970) naar 43% (2000) en ook alternatieve vormen van politieke participatie (demonstraties, wilde 
stakingen, bezettingen) konden rekenen op groeiende instemming. Maar veel burgers hadden het gevoel 
dat zij geen invloed hadden op politiek en bestuur; er heerste onvrede over het gebrek aan invloed binnen 
die instellingen waarmee men het meest direct te maken had (scholen,Centra voor Werk en Inkomen, 
zorg- en welzijnsinstellingen). Deelname aan met name lokale, provinciale en Europese verkiezingen liep 
geleidelijk terug, net als het lidmaatschap van politieke partijen. Veel burgers volgden de politiek vanaf de 
zijlijn en reageerden periodiek met applaus, boegeroep of zwijgen. Pas wanneer het eigen belang in gevaar 
kwam, zouden burgers de politiek benutten om het onheil af te wenden. Bovendien werd actief politiek 
burgerschap vaker uitgeoefend als onderdeel van een gunstig cv, waarmee de eigen carrière gestimuleerd 
kon worden. Velen kozen andere wegen om hun invloed te doen gelden. Zo groeiden onder andere 
Greenpeace, Amnesty International, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Novib uit tot grote en 
invloedrijke organisaties door de forse ledenaanwas uit de jaren tachtig. Deze organisaties oefenden 
invloed uit door het organiseren van acties, het agenderen van zaken of door het aanleveren van deskundi-
gen en wetenschappelijke informatie aan overheden. Uit de bloei van deze organisaties sprak een sterke en 
voortdurende betrokkenheid van burgers bij nationale en internationale maatschappelijke thema’s. 
[Verhoeven, 2004: 26, 62-64, 70; Metz, 2010: 15; Dekker (red.), 2001: 253]

Actoren
• Christen Democratisch Appèl (CDA)
• R. Lubbers
• Ministerie van Sociale Zaken
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM)
• Partij van de Arbeid (PvdA)
• Sociaal-Economische Raad
• Stichting van de Arbeid
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
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1.17 Trend: Het streven naar vergroting van de invloed 
van de burger op politiek en openbaar bestuur

Verkorte titel: Invloed van de burger op politiek en openbaar bestuur

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
1.3 Herpolarisatie politiek
1.11 Nederland Gidsland
1.15 Media en de politiek
1.22 Nacht van Wiegel
2.16 Rechtsbescherming burger
2.20 Nieuwe Meer-arrest
9.30 Kruisrakettendebat
11.6 Waterbeheer

Datering
Circa 1965 – na 2005

Beschrijving
In de hoogtijdagen van de verzuiling (ruwweg van 1920 tot 1965) beperkte de invloed van de burgers op de 
politiek en het openbaar bestuur zich tot de vierjaarlijkse verkiezingen van parlement, Provinciale Staten en 
gemeenteraden. Zo de burgers verdere invloed wensten uit te oefenen, moesten zij dat via de kanalen 
binnen de eigen zuil doen door hun wensen door te geven aan hogere echelons of door zelf binnen de zuil 
politiek actief te worden. Dit systeem bestond in die periode probleemloos omdat iedereen het accepteerde 
als normaal. Een enkele keer ontstond er tijdelijk kritiek op het politieke systeem. In de jaren dertig werden 
als gevolg van de economische crisis alternatieven gezocht in de richting van autoritaire leiders en het 
corporatisme, een richting die door de Tweede Wereldoorlog nagenoeg iedere sympathie verloor. Na 1945 
bleek de verzuiling zich te kunnen handhaven. 
In de jaren zestig stimuleerde de ontzuiling kritiek op de werking van de democratie. Deze keer werd de 
oplossing gezocht in de verruiming van de democratie: meer inspraak voor meer mensen binnen meer 
instellingen en organisaties. De politieke participatie ontwikkelde zich vervolgens van emancipatoire 
massaorganisaties in de jaren zestig en zeventig (politieke partijen, vakbonden, enz.), via belangen- en 
actiegroepen in de jaren zeventig en tachtig, naar het individueel deelnemen aan door de overheden geïniti-
eerde participatieprojecten in de jaren tachtig en negentig. [Van Gunsteren, 1994: 10-13; Hartman, 2008: 14]

Na de jaren zestig werden de verzuilde verbanden geleidelijk vervangen door open maatschappelijk 
middenveld waarin burgers vrijwillig verbanden aangingen, waarmee zij betrokkenheid bij de publieke 
zaak, vergroting van het maatschappelijk zelfbestuur ten koste van de politiek, en de versterking van 
gemeenschappen en tolerantie probeerden te bewerkstelligen. In de loop van de jaren zeventig zijn 
maatschappelijke organisaties zich gaan toeleggen op het beïnvloeden van de politiek, het openbaar 
bestuur en het publieke debat ten einde specifieke doelen te bereiken. Het lidmaatschap van een maat-
schappelijke organisatie werd welhaast een vanzelfsprekendheid. Vanaf de jaren tachtig beleefden vooral 
organisaties op het gebied van internationale hulp, natuur en milieu, consumentenbelangen en gezond-
heidszorg een spectaculaire groei. Politieke partijen, kerken, omroepen en vrouwenorganisaties zagen hun 
ledental juist slinken. [Dekker, 2002; website SCP: 67-68, 85]

De steun van burgers voor de democratisering van politiek en openbaar bestuur manifesteerde zich in 1967 
door de onvoorziene en grote verkiezingswinst van Democraten ’66 (D’66), dat in 1966 was opgericht om de 
democratische invloed op politiek en bestuur te vergroten. Daartoe streefde de partij naar de verkiezing van 
de premier, de afschaffing van de Eerste Kamer, invoering van een bindend referendum en invoering van 
het districtenstelsel. Met dit programma verkreeg D’66 in 1967 zeven zetels, in 1971 elf zetels. Hoewel D66 
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electoraal pieken en dalen zou doormaken in de volgende decennia, bleef haar democratisch gedachtegoed 
onverminderd populair. Zo bleef in de decennia na 1970 ongeveer 70% van de burgers voorstander van het 
vergroten van de inspraak op het bestuur, vond driekwart dat burgemeesters gekozen moesten worden, 
verwelkomde 80% het referendum en vond ongeveer 85% dat burgers meer moesten kunnen meebeslissen 
in belangrijke politieke kwesties. Tegelijkertijd werden maar zeer weinig mensen politiek actief; de 
belangstelling voor deelname aan de politiek nam niet of nauwelijks toe in de jaren zeventig en tachtig. 
[Daalder, 1995: 257-263, 267-268; Dijstelbloem e.a. (red.), 2010: 213; Dekker e.a., 2005: 80]

De betrokkenheid van de burger bij de politiek kon volgens de maatschappelijke organisaties worden 
gestimuleerd door educatie. In de jaren zeventig en tachtig deden vooral politieke partijen, vakbewegingen 
en de grote vrouwenorganisaties veel aan politieke educatie: de actieve en mondige burger diende alles te 
weten over democratische waarden, politieke systemen, partijdemocratie en –organisatie en politieke 
communicatie. In de jaren negentig ging deze educatie vrijwel geheel teloor door teruglopende ledenaantal-
len en bezuinigingen (ook op subsidies). Ook verschoof de educatieve vraag van kennis en inzicht in politiek 
en maatschappij naar directe praktische vaardigheden voor arbeidsmarkt en carrière. [Hartman, 2008: 6]

Voor de beïnvloeding van beleid en beleidsvorming werden stonden burgers sinds de jaren zestig verschil-
lende instrumenten ter beschikking: inspraak, referendum, interactieve beleidsvorming, lobby, enquête, 
peiling, handtekeningenactie, juridische procedure, demonstratie, massamobilisatie, het opstellen van 
alternatieve plannen. Al snel werd duidelijk dat acties het meeste effect sorteerden wanneer ze waren 
aangepast aan de logica van politiek en bureaucratie. Met name in de periode 1965-1980 was sprake van veel 
acties- zeker in contrast met de rustige jaren na de oorlog -, gestimuleerd door acties in het buitenland 
(onder andere Frankrijk 1968, Verenigde Staten 1965-1975), die door de media breed werden verslagen.  
De rest van de bevolking tolereerde gedurende de jaren zeventig de vele acties. [Van der Lans, 2005: 16; 
Verhoeven e.a. (red.), 2010: 177, 190; Daalder, 1995: 240-243, 264, 268-269; Hartman, 2008: 6-7]

In de jaren zeventig werd inspraak geïnstitutionaliseerd door de opname van maatschappelijke vertegen-
woordigers in besluitvormende colleges. Er kwamen medezeggenschaps- en gebruikersraden, hoorzittin-
gen en formele inspraakmomenten in beslissingsprocedures. De Wet Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeslissingen (Arob, 1976) maakte bezwaar en beroep mogelijk tegen beslissingen van overheden, 
waarvan op grote schaal gebruik werd gemaakt. Een en ander werd in toenemende mate in wettelijke 
regelingen verankerd. Deze nieuwe inspraakmogelijkheden werden uiteindelijk vooral benut door relatief 
kleine groepen hoogopgeleiden met specifieke belangen. [Van der Lans, 2005: 16; Verhoeven e.a. (red.), 
2010: 177, 190; Daalder, 1995: 240-243, 264, 268-269; Hartman, 2008: 6-7]

De politiek verwelkomde in de late jaren zestig en in de jaren zeventig de participerende burger. Sociale 
bewegingen werden gezien als een aanvulling op de politieke agenda, waardoor de politieke elite zich 
gesteund voelde bij de vorming en uitvoering van beleid. Het bestuur behield wel de regie over deze 
processen. Sommige bewegingen ‘verstatelijkten’: zij werden opgenomen in de politieke orde. De 
vrouwenbeweging bijvoorbeeld kreeg een bruggenhoofd in het ministerie van Sociale Zaken, terwijl een 
deel van de milieubeweging een symbiotische relatie aanging met het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Een ander deel van de bewegingen professionaliseerde en bouwde 
een grote expertise op, mede in nauwe samenwerking met universiteiten. Ook van deze expertise maakten 
overheden vaak en dankbaar gebruik. Ook (vooral linkse) politieke partijen maakten zichzelf tot doorgeef-
luik van de eisen van actie-, belangen- en pressiegroepen – waarbij zij hun klassieke taak van het selecteren 
en prioriteren van eisen nogal eens verzaakten. Zo groeide in de jaren zeventig en tachtig een adviserings-
oerwoud, waarin in de jaren negentig het mes zou worden gezet. De overheid die pressiegroepen volgde 
veranderde toen in een overheid die deze groepen inschakelde bij opzetten en implementeren van beleid. 
[Verhoeven e.a., 2010: 179; Hartman, 2008: 7] 

Om de burger effectief te laten participeren in politiek en bestuur verbeterde de overheid vanaf de late jaren 
zestig zijn informatievoorziening en transparantie. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Postbus 51 
opgericht, de vraagbaak voor eenieder die niet wist bij welk overheidsonderdeel hij of zij terecht kon met 
een vraag. Postbus 51 profileerde zich middels radiospots, vanaf 1968 ook via televisiespotjes. Vanaf 1985 
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werden informatiefolders verspreid via postkantoren en bibliotheken. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) 
was tot omstreeks 1970 de passieve bron die naar eigen inzicht informatie leverde aan de media, die dit 
volgzaam en met zelfcensuur aan hun publiek doorgaven. Het kritischer worden van de pers aan het eind 
van de jaren zestig dwong de overheid tot meer en gestructureerder openheid en transparantie. In de jaren 
zeventig werden de media nog beschouwd als construerend deel van de democratie, als het hart van de 
openbaarheid. Daarom diende aan het functioneren van de media de eis gesteld te worden dat zij de 
maatschappelijke pluriformiteit weerspiegelden en ook de totstandkoming van beleid zouden tonen.  
Het rapport van de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (1971) leidde tot de Wet Openbaarheid 
Bestuur (WOB, 1978). Het doel van de WOB (in 1980 aangevuld met het Besluit Openbaarheid van Bestuur, 
BOB) was het vergroten van het democratisch gehalte van het bestuur door betere toegankelijkheid, het 
verduidelijken van de procesvorming en het mogelijk maken van inspraak op verschillende terreinen. In 
1984 adviseerde de Werkgroep Heroverweging Voorlichting Rijksoverheid om overheidsvoorlichting toe te 
spitsen op vier punten: openbaarmaking, dienstverlening, PR (bevorderen van de dialoog tussen burger en 
politiek) en instrument (effectuering aanvaard en bevordering van de acceptatie van komend beleid). 
[Klaassen, 2004: 30, 32-33, 35-36, 40-41; website igitur-archive: 34-35] Een andere mogelijkheid om het 
bestuurlijk optreden inzichtelijk te maken was de inzet van het parlementair onderzoek en de parlemen-
taire enquête. In beide gevallen geven Eerste of Tweede Kamer opdracht tot een onderzoek waarbij ook 
Kamerleden en bewindspersonen (bij een enquête: onder ede) kunnen worden gehoord. Doel was 
aanvankelijk vergroting van kennis bij Kamerleden, maar sinds 1983 (de enquête naar de ondergang van de 
Rijn-Schelde-Verolmewerf ) was het streven gericht op waarheidsvinding en het identificeren van verant-
woordelijken. Tot 1983 waren decennialang geen parlementaire onderzoeken of enquêtes gehouden 
(behalve de atypische oorlogsenquête van 1947-1956). Sinds 1983 zijn er tot 2005 acht enquêtes uitgevoerd, 
waardoor het publiek inzicht verkreeg in de werking en het optreden van politiek en bestuur. [website 
wikipedia: parlementaire enquête; website Tweede Kamer; website Europa-nu] 

Aan het einde van de jaren zeventig vond een omslag plaats, die gemarkeerd werd door de anti-kruisraket-
tendemonstraties, de eerste grote protesten tegen overheidsoptreden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het 
door burger en overheid gezamenlijk streven naar een gedeeld maatschappelijk doel maakte plaats voor 
strijd over tegengestelde belangen. De overheid werd door de economische crisis gedwongen tot bezuini-
gingen en de zich uitbreidende bureaucratisering vergrootte de gevoelsmatige afstand tot de burgers. 
Diezelfde burgers wilden juist dat de overheid zich op de werkvloer bleef inzetten voor milieu, internatio-
nale samenwerking, zorg, vrede, emancipatie, democratisering en andere maatschappelijk belangrijke 
doelen. [Verhoeven e.a., 2010: 181; Van der Lans, 2006, 47-61, 84-93]

De inspanningen van overheden tot verruiming van de politieke en bestuurlijke participatie door burgers 
hadden ook een onbedoeld en onwelkom neveneffect. Hoewel politiek en openbaar bestuur het achterlig-
gende doel steunden, begonnen zij ook steeds nadrukkelijker de nadelen van inspraak te merken. 
Maatschappelijke organisaties werden steeds meer ervaren als ‘hindermacht’: zij maakten in toenemende 
mate gebruik van mogelijkheden om overheidsbeslissingen te amenderen of tegen te houden, wat de 
uitvoering frustreerde en tot stijgende kosten leidde. Bovendien bestond twijfel of de burger vanuit publiek of 
eigen belang handelde, en of de burger zich niet teveel liet leiden door emoties. Inspraak en zeggenschap 
werden door de overheid in toenemende mate gereguleerd; het werden instrumenten van beleid. De doelen 
van de bureaucratie gingen prevaleren boven persoonlijke ambitie of kwaliteit (‘er moet een x-aantal mensen 
aan de slag, het maakt niet uit wie, hoe of waar’). [Verhoeven e.a., 2010: 178, 190, 196-197, 227-241, 254; 
Duyvendak e.a. (red.), 216] 

Om de hindermacht ook op een andere manier te neutraliseren lieten overheden de burgers, zoals eerder al 
kort aangestipt, vanaf omstreeks 1990 participeren in overheidsprojecten: het beleid moest interactief tot 
stand komen. Hierbij werden de overheden gestimuleerd door laagterecords bij de opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990 en de Statenverkiezingen van 1991. Het algemene gevoelen vatte post 
dat het bestuur draagvlak moest scheppen voor de taken die het uitvoerde, en het betrekken van de burger 
leek daarvoor geschikt. Bovendien gingen bestuurders ervan uit dat de participatie zou voorkomen dat 
burgers en belanghebbenden zich in een later stadium tegen de uitvoering van beleid zouden keren; zo 
konden bestuurders zich ook indekken tegen het verwijt dat de overheid niet luisterde naar de burger. 
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Daarnaast ontplooiden met name gemeenten allerlei initiatieven (referenda, burgerpanels, wijkbeheer, 
klankbordgroepen) om te peilen hoe de bevolking over onderwerpen dacht. Ook via de nieuwe informatie-
technologie (ICT) deden overheden alle moeite burgers te bereiken en te betrekken bij hun werk (zoge-
naamde e-participatie): de drempel werd verlaagd en er kwam meer informatie beschikbaar. Vanaf ongeveer 
2000 richtte de overheid zich in steeds sterkere mate via de publieke omroepen en via internet tot de 
burgers. De omroepen moesten verschillende meningen laten horen, zodat een vruchtbaar publiek debat 
mogelijk kon zijn. Ook internet zou een nieuw forum moeten worden voor discussie en tevens een bron 
voor de overheid om te achterhalen hoe de burger over bepaalde zaken dacht. Internet maakte bovendien 
communicatie met overheden eenvoudiger: informatie kon er worden gedeeld en op elk moment van de 
dag worden opgevraagd of aangeleverd. Opvallend is dat al deze initiatieven zijn uitgegaan van overheden. 
Alle inspanningen ten spijt voelden de burgers zich op hun beurt echter nauwelijks geroepen om actief deel 
te nemen aan rijks-, provincie- of gemeentebeleid, tot teleurstelling van bestuur en politiek. [Hartman, 
2008: 10-12; Verhoeven e.a., 2010: 163-164; website igitur-archive: 41; Klaassen, 2004: 37-39]

Omstreeks 1990 ontstond onder bestuurders en politici het onbehaaglijke gevoel dat er een kloof zou 
bestaan tussen burgers en de overheid. Het was alsof de burger de inspanningen van de overheid niet meer 
op waarde schatte. Overheid en bestuur weten dat aan het gebrekkig uitoefening van burgerschap: de 
burger hield zich afzijdig, was niet geïnteresseerd in de publieke zaak, verlangde onrealistisch veel van de 
overheid en was vervolgens boos als zijn verwachtingen niet op stel en sprong werden waargemaakt. 
[Duyvendak e.a. (red.), 2007: 211; Van Gunsteren, 1994: 15] De burger leek zich echter geenszins geheel 
politiek afzijdig te houden. De populariteit van de stemwijzer in verkiezingstijd groeide met elke verkiezing. 
Niet-stemmen bleek vaak geen uiting van ongenoegen of protest, maar had banale redenen als slecht weer, 
vergeten, pas kwijt, enzovoorts. Bovendien bleek een grote maatschappelijke betrokkenheid uit de actieve 
participatie van burgers in vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. [Interview De Rooy, Van 
Gunsteren, 1994: 31, 41; Duyvendak e.a. (red.), 2007: 213] De (vermeende) kloof leek daarmee alleen in de 
perceptie van politiek en bestuur te bestaan. Toch hadden burgers nogal wat klachten over hun bestuurders: 
ze misten gezag. In 2005 vond 65% van de bevolking dat politici niet de juiste kwaliteiten bezaten voor hun 
taak. Slechts 11% vond dat politici goed contact hadden met de burgers en naar hen luisterden. Dit sterk 
gedaalde aanzien van politici als respectabel vond zijn oorsprong ironisch genoeg in het sinds de jaren 
zeventig naar elkaar toegroeien van burgers, politici en bestuurders. Hierdoor werden de verwachtingen 
van de burger hoger en vielen de resultaten dientengevolge tegen, met frustratie en ontmoediging als 
gevolgen. Tegelijkertijd lieten politici en bestuurders zich steeds minder voorstaan op hun bijzondere 
positie als morele leiders, maar presenteerden zij zich vaker als modale burgers: ze gedroegen zich niet 
elitair, verschenen in televisiequizzen, spraken Jip-en-Janneketaal en lieten zich leiden door emoties. 
Hierdoor verloren zij gezag en vertrouwen bij de burgers. Tegelijkertijd werden bestuur en politiek steeds 
bureaucratischer en zakelijker. De overheid werd ervaren als een onpersoonlijke entiteit, waar tegenover de 
burger zich machteloos en onbegrepen voelde. Ook maakte de overheid een weinig daadkrachtige indruk 
en leek inspiratie, visie of ideologie te ontbreken. De vermeende achterkamertjespolitiek, waarbij belang-
rijke beslissingen werden genomen buiten het publiek om, wekten gedurende de jaren negentig groeiende 
weerstand. Het overdragen van macht naar de Europese Unie, dat een zwakke democratische legitimering 
bezat, beschouwden critici als een teken van zwakte. De op incidenten, drama en sensatie gerichte media 
versterkten het slechte imago van bestuurders nog meer. [Duyvendak e.a. (red.), 2007: 213-218; Van 
Gunsteren, 1994: 16-23, 46; Van der Lans, 2005: 16; Schuyt, 2006: 48; interview Kennedy]

Om de rolverdeling in de gemeentelijke en de provinciale politiek te revitaliseren en de betrokkenheid van 
de burger bij deze bestuurlijke niveaus inzichtelijker te maken, werden op advies van de Staatcommissie 
Elzinga de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) en de Wet dualisering provinciebestuur (2003) 
ingevoerd. Deze wet moest op gemeentelijk niveau een duidelijker afbakening tot stand brengen tussen de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad, als democratisch 
verkozen vertegenwoordiging van de burger, kreeg controlerende en kaderstellende taken. Het college 
vervulde bestuurlijke en uitvoerende taken. De wethouder was voortaan geen lid meer van de gemeente-
raad. Eenzelfde herschikking kwam tot stand op provinciaal niveau. Hier kregen de Provinciale Staten de 
controlerende en kaderstellende taken, terwijl de Gedeputeerde Staten zich uitsluitend toelegden op 
bestuur en uitvoering. Het dubbellidmaatschap van Gedeputeerde als Provinciale Staten werd onmogelijk 
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gemaakt. De centrale overheid hoopte met deze maatregelen de lokale en provinciale politiek helderder te 
maken en daarmee de betrokkenheid van de burger te vergemakkelijken en vergroten. De rechtstreekse 
verkiezing van de burgemeester, een ander democratiseringsvoorstel, werd niet doorgevoerd. Wel konden 
de inwoners van een gemeente een voorkeur uitspreken voor één van de door de gemeenteraad voorgedra-
gen kandidaten. [website wikipedia dualisme gemeente; website wikipedia dualisme provincie]

Vanuit soortgelijke overwegingen werd ook bij de waterschappen democratisering doorgevoerd. Tot 1995 
werden de waterschappen indirect gekozen: de gemeenteraden kozen de leden. Vanaf 1995 werden zij 
rechtstreeks gekozen, zodat de samenstelling van de waterschappen democratisch tot stand kwam en de 
invloed van de burger inzichtelijk werd. De band tussen burgers en leden van de waterschappen moest 
hierdoor worden aangehaald en bestendigd. In de Waterschapswet van 2007 werd het toegestaan dat de 
individuele kandidaten voor de waterschappen zich verenigden in kieslijsten. De electorale interesse voor 
de waterschappen bleef echter even gering als zij voor deze hervormingen geweest was: het door burgers als 
gering ervaren belang van de waterschappen voor het dagelijks bestaan werd vertaald in lage opkomstper-
centages (landelijk gemiddeld rond de 25%) bij de waterschapsverkiezingen. De discussie over het al of niet 
opheffen van de waterschappen heeft nog niet tot een eindoordeel geleid. [website rechten.uvt.nl, p. 3; 
website binnenlandsnbestuur.nl/Home; website binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden]
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1.18 Hotspot: Lockheed-affaire (1976)

Verkorte titel: Lockheed-affaire

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
12.17 Koningshuis

Datering
Augustus 1976

Beschrijving
Tijdens een hoorzitting van het Church Subcommittee on Multinational Organisations of the Committee on Foreign 
Relations (1975-1976) van de Amerikaanse Senaat beweerde Lockheed-directeur A.C. Kotchian dat een hoge 
Nederlandse regeringsfunctionaris – daarmee werd, zo bleek al spoedig, de Prins der Nederlanden bedoeld 
– van vliegtuigbouwer Lockheed steekpenningen zou hebben ontvangen. In een verklaring aan de minister-
president wees prins Bernhard deze beschuldiging van de hand. Na overleg met een aantal andere ministers 
besloot premier Den Uyl direct tot actie over te gaan en een onderzoekscommissie in te stellen van drie 
‘wijze mannen’. Deze Commissie van Drie bestond uit voorzitter A. M. Donner, M. Holtrop, en H. Peschar 
en begon haar werkzaamheden op 9 februari 1976. [Rapport van de Commissie van Drie, 1976: 3]

Er werd besloten dat het rapport en daarmee de daden van de prins openbaar zou worden. Minder dan een week 
na de ministerraad waarin het rapport besproken werd presenteerde premier Den Uyl op 26 augustus 1976 het 
rapport en de standpunten van het kabinet in alle openheid aan de Tweede Kamer. Den Uyl verklaarde dat het 
eerste en voornaamste deel van de opdracht van de Commissie luidde: ‘Een onderzoek in te stellen naar de juist- 
heid van afgelegde verklaringen en gedane suggesties in zittingen van de Commissie-Church, voorzover Prins 
Bernhard daarin is bedoeld dan wel indirect ter sprake is gebracht’. [Rapport van Commissie van Drie, 1976: 1]

Tussen 1960 en 1974 had Bernhard enige malen contact met Lockheed. Het bedrijf was in de veronderstel-
ling dat Bernhard voldoende macht had om het aanschafbeleid van de Nederlandse regering te beïnvloe-
den. Lockheed bood Bernhard enige malen grote bedragen aan in ruil voor een actieve lobby van de prins 
voor de aanschaf van Lockheedtoestellen. Bernhard wees deze aanbiedingen van de hand, maar was hierin 
niet erg duidelijk, zodat de indruk bleef bestaan dat hij omkoopbaar was. Bernhard verdedigde zich tegen 
de kritiek van de commissie door te stellen dat de zaak hem begonnen was om een flinke bijdrage voor het 
Wereld Natuur Fonds. [Bootsma en Breedveld, 1999: 140-142; Rapport van de Commissie van Drie, 1976: 13] 
De commissie oordeelde dat prins Bernhard handelde in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar was 
en zijn oordeel niet te beïnvloeden. Daarnaast zou hij zich veel te lichtvaardig hebben begeven in transac-
ties die de indruk hebben gewekt dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk 
getoond voor onbehoorlijke verlangens en aanbiedingen. Tenslotte heeft hij zich laten verleiden tot het 
nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren en die hemzelf en het Nederlandse aanschaf-
fingsbeleid bij Lockheed in een bedenkelijk daglicht stelden. [Rapport van de Commissie van Drie, 1976: 37] 

De regering volgde de lijn van de commissie, maar zag af van strafrechtelijke vervolging. De reden hiervoor 
wordt veelal gezien in een mogelijk aftreden van koningin Juliana wanneer van strafrechtelijke vervolging 
van haar echtgenoot sprake zou zijn. Dit zou een constitutionele/monarchale crisis tot gevolg hebben. 
Daarnaast zou dit zeer polariserend werken in het politieke debat dat zou volgen. De gevolgen voor 
Bernhard waren uiteindelijk: het neerleggen van zijn commissariaten en zijn militaire functies. Hij behield 
echter informele banden met alle organisaties waarmee hij vóór 1976 formele banden had. Ondanks het 
afzien van een strafrechtelijke vervolging wilde het kabinet toch een daad stellen met een feitelijk uniform-
verbod, dat geen formeel uniformverbod mocht heten, om de prins niet te veel voor het hoofd te stoten. 
[Bootsma en Breedveld, 1999: 164; Rapport van de Commissie van Drie, 1976: 2-3] Met uitzondering van de 
begrafenis van Lord Louis Mountbatten in 1979 is Bernhard na 1976 niet meer gezien in uniform. Dit verbod 
werd door het kabinet-Lubbers III in 1991 opgeheven. 
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De wijze waarop premier Den Uyl de affaire tot een eind heeft gebracht oogstte lof. De monarchie werd 
behoed voor een crisis en het kabinet ontweek een lastig debat. De positie van prins Bernhard werd ten 
aanzien van zijn rol als ambassadeur voor het Nederlandse bedrijfsleven, zijn militaire functies – in het 
bijzonder het Inspecteurschap-generaal van de Krijgsmacht – en zijn publieke verschijnen aangepast. 
Desondanks bleef hij bij het grote publiek en dan met name bij oud-verzetsstrijders ongekend populair, 
maar met een besmet blazoen. 

Actoren
• Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld
• Andreas Matthias Donner
• Marius Holtrop
• Henri Peschar
• Joop den Uyl
• Tweede Kamer
• Commissie van Drie
• Ministerie van Defensie
• Koningin Juliana der Nederlanden
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1.19 Hotspot: Wil Schuurman – Brand in hotel 
Cosmopolite (1986)

Verkorte titel: Brand in hotel Cosmopolite

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
9.45 Moord op Fortuyn

Datering
29 maart 1986

Beschrijving
Aanslagen op Nederlandse politici zijn zeldzaam. De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 is de bekendste 
recente politieke aanslag in Nederland. Een aanslag met diep ingrijpende gevolgen op maatschappelijk en 
politiek terrein. Niet gericht tegen een individuele politicus, maar wel als politieke aanslag aan te merken 
was de verstoring door ‘antifascisten’ van een bijeenkomst van de extreemrechtse Centrumpartij (CP) op  
29 maart 1986. De locatie van de bijeenkomst, het hotel Cosmopolite in Kedichem, brandde als gevolg 
hiervan nagenoeg volledig af. Er vielen geen doden, maar de secretaresse (en toekomstige echtgenote) van 
partijleider Hans Janmaat, Wil Schuurman verloor door haar dramatische vlucht uit het hotel een been. 
Grote ophef in de media of opschudding in de maatschappij bleven opvallend genoeg uit. Wil Schuurman 
zou later voor de partij van haar echtgenoot in de Tweede Kamer worden gekozen.

De bijeenkomst in Kedichem was bedoeld om een verzoening tot stand te brengen tussen de CP met de 
eveneens rechts-extreme Centrum Democraten (CD), in de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart. 
Vanaf 16 september 1982 vertegenwoordigde drs. Janmaat als eenmansfractie de CP in de Tweede Kamer. 
Interne partijtwisten hadden er echter toe geleid dat Janmaat zich sinds 15 oktober 1984 van de partij had 
afgewend en als onafhankelijke groep-Janmaat verder ging. Hij richtte een eigen partij op, geheel ingericht 
rond zijn eigen persoon, die hij al in november van dat jaar presenteerde: de Centrum Democraten. Maar de 
verkiezingen van 1986 leverde de CD geen enkele zetel op; de CP wist in vijf gemeenten een enkele zetel te 
verwerven. Om electoraal te kunnen scoren was er dus alle reden voor een lijmpoging tussen beide rechtse 
splintergroepen.

De locatie van de bijeenkomst werd tot op het laatste moment geheim gehouden. Een van de organisatoren, 
dr. Wim Bruyn, was vanaf zijn woonplaats Amsterdam gevolgd door activisten. Desondanks was hij 
doorgereden naar Kedichem. Na een kop koffie en een welkomstwoord door Bruyn tot de aanwezigen nam 
de voorzitter van de bijeenkomst het woord over. Op dat moment hadden de eerste activisten zich al voor 
het hotel verzameld en sneuvelden de eerste ruiten. [De Jong, 1996: 2; Hoetink, 2008: BWN]
 
De geweldsuitbarsting in Kedichem kwam niet uit de lucht vallen. Al in 1984 was een landelijke bijeenkomst 
van de CP te Boekel verstoord door antifascistische activisten. 
In het politieke klimaat van de jaren tachtig werd extreem rechts niet alleen door linkse activisten, maar 
ook door de verenigde politieke elite fel bestreden. [Fennema, 2003: 12-13] Inschrijving in het kiesregister 
werd haar bemoeilijkt. Daarnaast werd de CD intensief met juridische middelen bestreden en in de Tweede 
Kamer omgeven door een cordon sanitaire. Antifascistische organisaties werden niet alleen gesubsidieerd, 
ook werd hun stilzwijgend toegestaan de CD te bedreigen met geweld bij openbare vergadering of demon-
stratie. Zodoende werd de partij feitelijk een aantal democratische rechten ontzegd. Zij had in de praktijk 
geen recht op vergadering en geen recht van demonstratie.

Met name antifascistische en antiracistische (krakers)groepen hielden de CD nauwlettend in de gaten. Hun 
strijdbaarheid en actiebereidheid waren toegenomen nadat enige maanden tevoren (op 25 oktober 1985) de 
Amsterdamse kraker Hans Kok was overleden (‘vermoord’) in een politiecel. Na de gemeenteraadsverkiezin-
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gen en het bekend worden van de mogelijke lijmpoging tussen CP en CD deed zich een concreet actiedoel 
voor: het verstoren of verhinderen van de verwachte verzoeningsbijeenkomst. Voor de activisten stond als 
een paal boven water dat fascisten en racisten zich onder geen voorwaarde mochten organiseren. En tevens 
dat CD en CP niets anders dan racisten en fascisten waren. Op de ochtend van de bijeenkomst verzamelden 
zich op verschillende plaatsen in den lande groepjes activisten. In afwachting van het bericht of de actie (die 
voor velen nog in nevelen gehuld was) door zou gaan en waarheen ze af moesten reizen, was een kraakpand 
in het centrum van Utrecht als landelijk verzamelpunt aangewezen. Rond half drie in de middag kwamen de 
actievoerders achter de plaats van de bijeenkomst. Daarop zette zich een konvooi busjes in beweging, met 
zo’n 200 tot 300 activisten, uitgedost met motorhelmen, leren jassen, hoge schoenen, knuppels en 
rookbommen, richting Kedichem. [Luchteling, 1997: 161- 165]

De enkele politieauto, met daarin twee agenten, die stond gestationeerd op de dijk voor hotel Cosmopolite, 
bleek niet in staat de horde aanstormende activisten op veilige afstand te houden. Nog voor de laatste 
actievoerders het hotel bereikten kwamen aan alle kanten van de benedenverdieping rookwolken van 
rookbommen naar buiten. Een rookbom bleef in een gordijn hangen, waarna de witte rook overging in 
zwarte rook en de vlammen uit de kapotte ramen sloegen. Een deel van de aanwezigen in het hotel wist via 
een raam en een nooduitgang aan de achterzijde een veilig heenkomen te vinden. Maar een groep van 
twaalf mensen zat vast op een bovenverdieping in een slaapkamer, waar ze enkele lakens aan elkaar 
knoopten om zo uit een raam te ontsnappen. Deze groep bestond onder anderen uit Hans Janmaat, Wim 
Vreeswijk (lid gemeenteraad Utrecht voor Centrumpartij) en Wil Schuurman. Vreeswijk zou als laatste gaan 
en hield tot die tijd de lakens vast. Janmaat ging als eerste en landde ongedeerd op een balkon van de eerste 
verdieping. Toen het de beurt was aan Wil Schuurman ging het mis. Zij zette zich bij haar afdaling ongeluk-
kig af, waardoor ze met een been door een glasraam ging. Later zou bij een 4,5 uur durende operatie het 
besluit genomen worden om het been te amputeren. Nadat het de activisten duidelijk was geworden dat 
hun actie uit de hand gelopen was, verlieten zij hals over kop de dijk. Toen politie en hulpdiensten 
arriveerden waren de meeste aanstichters al verdwenen. Uiteindelijk werden 72 antifascistische activisten, 
voornamelijk meelopers, gearresteerd. [De Jong, 1996; Bilwet, 1990]

Na afloop van het drama in hotel Cosmopolite te Kedichem staakte een aantal prominenten hun werkzaam-
heden voor de centrumbeweging. De geur van geweld zou voortaan om de partij hangen. Gewone mensen 
zouden zich niet meer aanmelden voor een lidmaatschap of voor een actieve inzet, aldus een oud-partijlid. 
Als politicus zou Janmaat voornamelijk nog mensen aantrekken die niets meer te verliezen hadden, zoals 
maatschappelijke outcasts en werklozen. [De Jong, 1996]. Fennema merkt op dat de politieke elite weinig 
ophef maakte over het verliezen van een been door Wil Schuurman, ‘… in de Tweede Kamer werd althans 
niet geprotesteerd tegen het vervolgingsbeleid jegens de Centrumpartij, noch tegen de politieke terreur 
jegens haar leden’. [Fennema, 2003: 13]

Actoren
• Hans Janmaat
• Wil Schuurman
• Anti-fascisten
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1.20 Hotspot: Parlementaire enquête paspoortproject 
(1988)

Verkorte titel: Paspoortenquête

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.9 Mondialisering

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
3.8 Naar een kleinere en efficiëntere rijksoverheid

Datering
1988

Beschrijving
De parlementaire enquête is een middel dat de Eerste en Tweede Kamer tot hun beschikking hebben om het 
bestuurlijk optreden inzichtelijk te maken. Hierbij kunnen Kamerleden en bewindspersonen onder ede 
worden gehoord. Het doel was aanvankelijk vergroting van kennis bij Kamerleden, maar sinds 1983 vond 
hierin langzaam een kentering plaats en werd het streven vooral gericht op waarheidsvinding en het 
identificeren van verantwoordelijken. Bij de parlementaire enquête paspoortproject traden voor het eerst 
verantwoordelijke bewindspersonen af. [website parlement.com; Visser, 2008:75; Nieuwenhuizen, 2008:397; 
Volkskrant, 1999; Trouw, 1999] Het paspoortproject was tevens een complex project niet alleen omdat er met 
dit project verschillende doelen werden gesteld namelijk een nieuw reisdocument dat bovendien fraudebe-
stendig was, maar ook omdat de ambtenaren te maken kregen met nieuwe ontwikkelingen. Dit waren de 
privatisering van de Staatsdrukkerij en hiermee samenhangend het proces van openbare uitbesteding van 
het project aan derde partijen en de decentralisatie van de uitgifte van het paspoort naar de gemeenten. Om 
een fraudebestendig nieuw paspoort te maken zouden er nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld 
en toegepast. Door de decentralisatie zou tevens een nieuw administratief system moeten worden ingericht 
voor de gemeenten. Het paspoort project mislukte. (Visser, 2008: 105). 

Begin jaren tachtig was er een model paspoort in gebruik dat dateerde uit begin jaren vijftig. Met dit 
paspoort, ook wel het ‘zwarte vod’ genoemd, werd wereldwijd flink gefraudeerd. Op 23 juni 1981 verbond 
Nederland zich politiek aan de EG-resolutie die bepaalde dat de uitvoering van het nieuwe paspoort naar 
uniform Europees model zou plaatsvinden. De overheid besloot tot vernieuwing van het paspoort en in 
1983 startte het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris Wim 
van Eekelen (VVD), overleg met de Staatsdrukkerij (SDUB). Tijdens dit overleg werd door het kabinet 
besloten dat de bevoegdheid van afgifte gedecentraliseerd werd van de commissaris van de Koningin naar 
de burgermeester. Dit hield in dat de afgifte nu moest plaatsvinden aan de balie van het gemeentehuis en 
administratief moest dit gekoppeld worden aan de gemeentelijke bestandsadministraties. Daarnaast 
kondigde het kabinet aan dat Staatsdrukkerij geprivatiseerd zou worden. Hierop anticiperend werd het 
ministerie niet langer verplicht de ontwikkeling van het nieuwe paspoort uit te laten voeren door de 
Staatsdrukkerij. Omdat het kabinet streefde naar een zo doelmatig en goedkoop mogelijke wijze van afgifte, 
ging het ministerie over toe openbare uitbesteding. [Rapport: 31-32] Er werden offertes aangevraagd bij 
verschillende partijen. Naast de SDUB mochten ook Joh. Enschedé & Zn., Kodak, Elba, Philips en Esselte 
Rollfilm meedingen naar de opdracht. Op 6 juni 1986 sloot de Nederlandse overheid een contract met KEP 
(Kodak-Elba-Philips), een speciaal voor de gelegenheid opgerichte BV. [website parlement] De deadline voor 
het project werd gesteld op 1 januari 1988. 

In juli 1986 trad het kabinet Lubbers II aan. De verantwoordelijkheid van het paspoortproject kwam toen in 
handen van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, René van der Linden. Van Eekelen werd minister van 
defensie.
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Na het tekenen van het contract tussen KEP en de overheid werd het paspoortproject kritisch door de 
Tweede Kamer gevolgd. In het bijzonder door de PvdA’er Piet de Visser die de ontwikkelingen hieromtrent 
– op vaak humoristische wijze – aan de kaak stelde. Door zijn rol verkreeg hij de geuzennaam: Paspoorten-
piet. De Tweede Kamer had zijn twijfel over de samenwerkingsovereenkomst met KEP en het niet onder-
brengen van het project bij de Staatsdrukkerij. Waren zij in staat om een fraudebestendig paspoort te 
produceren tegen de overeengekomen lage prijs? In december 1986 werd in de Kamer een groot aantal 
vragen hierover gesteld. In het Kamerdebat dat hierop volgde, het was inmiddels april 1987, probeerde 
 Van der Linden de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij gaf de Kamer vertrouwelijk inzage in de 
samenwerkingsovereenkomst met KEP. Dit bleek echter onvoldoende. Een maand na het debat verzocht de 
Kamer, door middel van het aannemen van de motie-Kohnstamm, de Algemene Rekenkamer een doelma-
tigheidsonderzoek te doen naar de totstandkoming en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Bij 
het afsluiten van dit onderzoek op 1 oktober 1987 was er nog onduidelijkheid over verschillende zaken zoals 
het visumboekje, het grafisch ontwerp en de paspoortbaliemodule voor op het gemeentehuis en haar 
koppeling met de gemeentelijke bestandsadministratie. Het rapport van de Algemene Rekenkamer achtte 
het echter mogelijk dat een fraudebestendig paspoort binnen de gestelde termijn kon worden gerealiseerd. 
[Rapport: 47-48; Website Parlement]

In het laatste kwartaal van 1987 voorliep het project voorspoedig met betrekking tot het visumboekje, het 
grafisch ontwerp en de pasfoto. Deze waren binnen een maand gereed. Dit gold ook voor de ontwikkeling 
van de baliemodule. In november werden er duizend besteld bij Philips. In januari 1988 werd echter toch 
van ingebruikname afgezien zonder een duidelijke opgaaf van reden. Ze werden vervangen door invulfor-
mulieren. De ontwikkelingen rondom de paspoortkaart voltrokken zich uiterst moeizaam. Na een dreigen 
met ingebrekestelling ontving BuZa de nodige kaarten voor het testen van KEP. Bij deze levering adviseerde 
KEP de kaarten niet te laten testen gezien de onvoldoende kwaliteit van de kaarten. Van der Linden besloot 
om toch vast te houden aan de deadline van 1 januari 1988 en deze kaarten bij de Amerikaanse Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (INS-FDL) te laten testen. KEP liet de kaarten eveneens testen en wel door de 
Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Op 18 januari 1988 lieten de 
staatsecretarissen van Buitenlandse- en Binnenlandse Zaken de positieve aspecten van de onderzoeksresul-
taten per brief aan de Kamer weten, de negatieve aspecten lieten ze achterwege. De invoering van het 
paspoort was intussen ‘beperkt’ uitgesteld tot eind januari 1988. [Rapport: 48-49]

Deze deadline werd niet gehaald en er werden achtereenvolgens drie aanvullende overeenkomsten 
afgesloten. Bij de eerste werd de nieuwe invoeringsdatum gesteld op 1 april 1988. Begin 1988 stapelden de 
problemen zich rondom het paspoortproject echter op. In het bijzonder op het gebied van het manage-
ment. Dit leidde ertoe dat minister-president Lubbers erop aandrong dat de minister van BuZa, Van den 
Broek, zich met het project ging bemoeien. Het op 14 maart 1988 verschenen TNO-rapport bevatte kritische 
opmerkingen ten opzichte van de geteste paspoortkaart. Aangezien er in de tussentijd verbeteringen waren 
aangebracht, kwam er een vervolgonderzoek. Op 23 maart ontving de Tweede Kamer de samenvattingen 
van deze rapporten en meldden Van den Broek en Van der Linden dat de invoeringsdatum was verschoven 
naar 9 mei. In een tweede aanvullende overeenkomst in maart werd overeengekomen dat de Centrale 
Recherche Informatiedienst (CRI) en de Marechaussee de kaarten zouden testen op basis van zeven 
geconstateerde verbeterpunten. Het scoren van voldoendes op deze punten werd in deze aanvullende 
overeenkomst als voorwaardelijk aangemerkt. Op 24 april deelden de bewindslieden mee dat op een aantal 
punten de kaart kritiek bevonden was. Ze stelden vast dat KEP zijn verplichtingen niet was nagekomen. 
[Rapport: 52-54]

Tijdens het Kamerdebat op 27 april 1988 stemde de Kamer in met een laatste uitstel voor KEP tot 1 septem-
ber 1988 om met een fraudebestendig paspoort te komen. Indien deze doelstelling gehaald werd, stond de 
invoering van het nieuwe paspoort op 1 januari 1989. Een derde aanvulling op de samenwerkingsovereen-
komst tussen de Staat en KEP werd gesloten waarin TNO aangewezen werd om de definitieve kaart te testen. 
Hieruit moest blijken of de kaart voldeed aan de gestelde richtlijnen op straffe van beëindiging van de 
overeenkomst. De minister berichtte op 16 augustus 1988 over de bevindingen van het TNO en verklaarde 
dat de overeenkomst tussen de Staat en KEP gehandhaafd zou worden.
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De Tweede Kamer was door alle perikelen op 11 mei 1988 overgegaan tot instelling van een onderzoekscom-
missie naar het paspoortproject. Dit onderzoek werd per 14 juni uitgebreid met enquêtebevoegdheden daar 
enkele ondervraagden hun medewerking weigerden. De commissie bestond uit de leden Loek Hermans 
(VVD) als voorzitter, Aad Kosto (PvdA), Frans Jozef van der Heijden (CDA) en Maarten Engwirda (D66). Het 
rapport werd op 29 augustus gepresenteerd. Hierin velde de commissie een scherp oordeel over het beleid 
en de uitvoering van het paspoortproject. Zo was onder andere de beleidsvorming gebrekkig en de 
uitvoering chaotisch; was er onvoldoende sturing vanuit het ministerie; ontbraken duidelijke uitgangspun-
ten, eisen en toetsingsprocedures van paspoort en systeem; waren de financiële risico’s voor de staat en de 
burgers verwaarloosd; waren taken en verantwoordelijkheden onduidelijk; verliep de toetsing op fraudebe-
stendigheid chaotisch en was de informatieoverdracht naar de Tweede Kamer toe onvoldoende, onvolledig 
en onjuist in sommige gevallen. De commissie deed eveneens een aantal aanbevelingen. Zo zou volgens 
haar de Tweede Kamer erop toe moeten zien dat de regering zo snel mogelijk helderheid verschafte omtrent 
gesignaleerde knelpunten met betrekking tot het verdere verloop van het invoeren van een nieuw paspoort. 
[Rapport: 44-55; Website Parlement] 

De resultaten van de parlementaire enquête hadden het aftreden van twee bewindslieden tot gevolg. 
Minister van Eekelen (Defensie), die in Kabinet Lubbers I als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast 
was met het paspoort, zou aan de bron hebben gestaan van de misère. Naar aanleiding van deze conclusies 
van de commissie trad hij af, hoewel hij zich niet geheel kon vinden in de conclusies. Zijn aftrede werd 
mede ingegeven door de discussie rondom zijn persoon, in het bijzonder rondom zijn zakelijk leiderschap. 
Hij overwoog – mede ingegeven door een gesprek met de partijleider van de VVD, Joris Voorhoeve, dat deze 
discussie zijn functioneren als minister van Defensie, ernstig zouden kunnen gaan bemoeilijken. Het 
vertrouwen van de Kamer in zijn functioneren was laag (Visser, 2008: 83-84 en 194) Ook zijn opvolger Van 
der Linden trad af. Hij kreeg het verwijt de Kamer onjuist ingelicht te hebben over de gang van zaken rond 
het paspoort. Minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek nam het paspoortproject na het aftreden van 
zijn staatssecretaris over. Toen in november 1988 wederom bleek dat het paspoort de testen niet doorstond 
en de opleverdatum wederom niet gehaald werd, verbrak Van den Broek het contract met KEP. KEP BV ging 
hierdoor op 27 december 1988 failliet. [Website Parlement] Ook minister Van den Broek kwam onder vuur te 
liggen. Zijn positie hing aan een zijden draadje. Minister-president Lubbers liet toen weten dat dit voor het 
kabinet een stap te ver was. Van den Broek mocht uiteindelijk blijven (Visser, 2008: 75]. Het nieuwe 
paspoort zou uiteindelijk door de ondertussen geprivatiseerde Staatsdrukkerij (SDU) ontwikkeld worden, 
waarbij de politieke verantwoordelijkheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam te liggen. 
[Website Parlement]

Actoren
• Tweede Kamer
• Regering
• Commissaris van de Koningin
• Burgemeester 
• Minister-president
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken 
• Minister van Buitenlandse Zaken
• Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
• Algemene Rekenkamer
• Raad van State
• Secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Enquêtecommissie paspoortproject
• Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
• Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)
• Marechaussee
• Staatsdrukkerij (SDUB)
• Joh. Enschedé & Zn.
• Kodak
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• Elba
• Philips
• KEP BV
• De Visser, M.J. (Piet)
• Loek Hermans 
• Aad Kosto 
• Frans Jozef van der Heijden 
• Maarten Engwirda
• Van Eekelen, W.F. (Wim)
• Van der Linden, P.R.H.M. (René)
• Van den Broek, H. (Hans)

Bronnen en literatuur
• Nieuwenkamp, R., De prijs van het politiek primaat. Wederzijds vertrouwen en loyaliteitin de verhouding tussen 

bewindspersonen en ambtelijke top (Rotterdam 2008) Proefschrift.
• Onderzoek (enquête) Paspoortproject: rapport van de Bijzondere Commissie Paspoortproject  

(‘s-Gravenhage 1988) 153/TK 20559, 1987-1988, nr. 6.
• Veldhuis, J. te, ‘Getuigen enquête zijn geen verdachten’, 4-9-99 in: Trouw, de Verdieping.
• Visser, R.K., In dienst van het algemeen belang. Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen (Leiden 

2008) Proefschrift.
• Volkskrant, Verantwoordelijk of Verwijtbaar, in: Volkskrant.nl 25-5-1999.
• Website Parlement & Politiek, ‘Parlementaire enquête paspoortproject (1984-1988)’,  

http://www.parlement.com (geraadpleegd op 31 mei 2011).



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 91

1.21 Hotspot: De val van de Berlijnse Muur en van het 
communisme in Midden- en Oost-Europa (1989)

Verkorte titel: De val van de Muur

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
Een historische gebeurtenis met gevolgen op allerlei terreinen en daarmee gerelateerd aan een groot aantal 
trends en hotspots

Datering
9 november 1989

Beschrijving
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Tijdens een persconferentie die live op tv uitgezonden werd, maakte 
Günter Schabowski, woordvoerder en lid van het politbureau van de Oost-Duitse Socialistische Eenheidspartij 
(SED), bekend dat een recent aangenomen reiswet onmiddellijk in werking zou treden. De zeer restrictieve 
oude reiswet maakte het reizen naar andere landen dan die van het Oostblok voor de Oost-Duitse beroepsbe-
volking nagenoeg onmogelijk. De aanvragen werden vaak nogal willekeurig ingewilligd of afgewezen en op het 
illegaal verlaten van de Deutsche Demokratische Republiek (DDR), de zogenaamde Republikflucht, stond een 
gevangenisstraf. De maximale duur ervan varieerde in de loop van tijd tussen twee en acht jaar. [website 
Verfassungen] In tegenstelling tot de oude wet, stelde de nieuwe liberale wet elke Oost-Duitse burger in staat 
om ook naar het niet-socialistische buitenland te reizen. Het bericht dat de wet direct van kracht zou worden, 
kwam geheel onverwacht. De burgers van Oost-Berlijn die de persconferentie op televisie hadden gevolgd, 
trokken daarop naar de grensovergangen. De Oost-Duitse grenswachten waren niet op de hoogte van de 
ontwikkelingen noch kregen ze richtlijnen van hun leidinggevenden. Verrast door de mensenmassa openden 
ze de grenzen. De Oost-Duitse burgers werden in West-Berlijn hartelijk ontvangen, de avond eindigde in een 
heus volksfeest. [website Duitslandweb; website Chronik der Wende, Lindner 1998: 39-47; website Chroniknet]

De invoering van de nieuwe reiswet was een reactie van de Oost-Duitse partijleiding op de massale uittocht van 
de burgers van de DDR naar het Westen. Tussen 1949 en 1990 ontvluchtten bijna vier miljoen Oost-Duitsers de 
DDR, waarvan 350 000 alleen al in 1989. Dit was meer dan ooit tevoren binnen één jaar. [website die Zeit] Veel 
van hen maakten in de zomer van 1989 gebruik van de eerste gaten in het IJzeren Gordijn om te vertrekken. 
Enkele honderden DDR-burgers bezetten bijvoorbeeld de West-Duitse ambassades in Boedapest en later in 
Praag en Warschau en mochten naar de Bondsrepubliek reizen waar ze automatisch de (West-)Duitse nationali-
teit verkregen. Ook tijdens de Pan-Europese Picknick, een vredesdemonstratie die op 19 augustus 1989 bij de 
Oostenrijks-Hongaarse grens vlak bij de stad Sopron werd gehouden, vluchtten bijna duizend DDR-burgers 
door de geopende grens naar het Westen. [Lindner 1998: 46-47; website Duitslandweb] De situatie werd voor de 
Oost-Duitse overheid steeds onbeheersbaarder. In reactie op de enorme stroom vluchtelingen trok de DDR de 
visumregeling in.

De ontevredenheid van de Oost-Duitse burgers over de gang van zaken in de DDR groeide gestaag. In juni 1989 
verkondigde de secretaris-generaal van de SED, Erich Honecker tijdens zijn bezoek aan Moskou dat de Berlijnse 
Muur in ongewijzigde omstandigheden nog vijftig of zelfs honderd jaar zou blijven bestaan. Terwijl in vele 
steden met regelmaat demonstraties werden gehouden waarvan de bekendste elke maandag in Leipzig, de 
zogenoemde Montagsdemos, vierde de DDR-regering op 7 oktober met een grote militaire parade nog het veertig 
jarig bestaan van de Republiek. Dit leidde tot massale protesten die met harde hand werden neergeslagen. 
Medio oktober werd Honecker uit zijn functies ontheven en vervangen door zijn rechterhand Egon Krenz. De 
protesten gingen door, de grootste demonstratie uit de geschiedenis van de DDR vond op 4 november in Berlijn 
plaats. Toen gingen ongeveer één miljoen mensen de straat op om hervormingen af te dwingen. Twee dagen 
voor de opening van de grens, op 7 november, trad de net geïnstalleerde regering terug. [Lindner 1998: 95-105; 
website Duitslandweb]
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Op 10 november, één dag na de val van de Berlijnse Muur hield de West-Duitse Bondskanselier Helmut Kohl 
in West-Berlijn een toespraak waarin hij de Berlijnse bevolking opriep om kalm te blijven. Hij deed dit ook 
met het oog op de moeilijk te voorspellen reactie van de Sovjet-Unie op de ontwikkelingen in Oost-Duitsland. 
Een (militaire) interventie van Moskou bleef uit, de Oost-Duitse grens bleek definitief open. [Lindner 1998; 
website Duitslandweb] De Berlijnse Muur die nagenoeg drie decennia lang de Bondsrepubliek en de DDR 
van elkaar scheidde en symbool stond voor geweld en onderdrukking en de politiek-economische deling 
van Europa hield op te bestaan. Op korte termijn volgden ook besprekingen over de hereniging van 
Duitsland, die nog geen jaar later, op 3 oktober 1990 voltrokken werd. In 1991 werden de fysieke resten van 
de Berlijnse Muur bijna volledig verwijderd.

De mentale en politieke ontmanteling van het IJzeren Gordijn zette in Oost-Europa echter veel eerder in. 
Medio jaren tachtig lanceerde de nieuwe secretaris-generaal van de Communistische Partij in de Sovjet-
Unie, Michail Gorbatsjov, de perestrojka (Russisch voor verbouwing) en glasnost (Russisch voor open(baar)
heid), een programma voor economische en staatkundige hervormingen. [Davies 1997: 1121] Gorbatsjov 
zocht toenadering tot het Westen, voerde een ontspanningspolitiek en verruilde de Breznjev-doctrine 
waarmee de Oostbloklanden met harde hand gedwongen werden de door de Sovjet-Unie uitgestippelde lijn 
te volgen voor de zogenaamde Sinatra-doctrine die vernoemd was naar Frank Sinatra en zijn lied ‘My way’. 
In tegenstelling tot zijn voorgangers gaf Gorbatsjov de Oostbloklanden de ruimte om in interne politieke 
aangelegenheden zelfstandig beslissingen te nemen en hun eigen weg in te slaan. Hiermee werd de weg 
vrijgemaakt voor diepgaande politieke veranderingen in Midden- en Oost-Europa die in 1989 hun climax 
bereikten. [o.a. website Duitslandweb]

In Polen sloeg de vlam het eerst in de pan. Na aanhoudende politieke onrust, stakingen en protesten in de 
jaren tachtig begonnen op 6 februari 1989 in Warschau de Ronde Tafelgesprekken tussen de communisti-
sche partij en de vakbond Solidarność (Nederlands: Solidariteit), geleid door Lech Wałęsa. De belangrijkste 
uitkomst van de onderhandelingen was, naast de overeenstemming over de economische hervormingen, 
de invoering van vrijheid van meningsuiting en verenigingen en de uitschrijving van de parlementsverkie-
zingen. De verkiezingen waaraan voor het eerst de oppositieleden deel mochten nemen, werden op 4 juni 
gehouden en door Solidariteit glansrijk gewonnen. Het voor de oppositie voorziene maximum van 161 
zetels in de Tweede Kamer werd volledig gevuld en de 92 van de 100 zetels in de Eerste Kamer werd bezet 
door de kandidaten van de oppositie. Ook de tweede ronde van de verkiezingen werd door Solidariteit 
gewonnen. Tadeusz Mazowiecki werd op 24 augustus verkozen tot de eerste niet-communistische premier 
in Oost-Europa na de Koude Oorlog. [website Historia Gazeta; website persmuseum; website Guardian]

Ook in andere Oostbloklanden veranderde veel. In Hongarije verwijderden de Hongaarse militairen begin 
mei 1989 de prikkeldraadversperring tussen Hongarije en Oostenrijk. Op 27 juni knipten de Hongaarse 
minister van buitenlandse zaken Gyula Horn en zijn Oostenrijkse collega Alois Mock nog een keer symbo-
lisch het prikkeldraad door voor de ogen van de wereldpers. In oktober werden in Hongarije de leiders van 
de opstand van 1956 in ere hersteld. In overleg met de democratische oppositie werd de volksrepubliek 
ontbonden en vervangen door de Republiek Hongarije. De eerste vrije parlementsverkiezingen vonden in 
1990 plaats. In Bulgarije werd begin november de langst zittende partijleider uit het Oostblok, Todor 
Zjivkov, afgezet. [website wikipedia; Spectrum Jaarboek 1990: 317]

In de nasleep van ontwikkelingen in de naburige landen voltrok zich in het najaar van 1989 in Tsjecho-
Slowakije de, genoemd naar haar vreedzame aard, fluwelen revolutie. Op 17 november gingen studenten in 
Praag de straat op om de dood van de in 1939 door de nazi’s neergeschoten Jan Opletal te herdenken. Hij 
werd gezien als de inspirator van latere (studenten)opstanden. Deze vreedzame herdenkingsmars werd door 
de oproerpolitie met geweld neergeslagen. In reactie daarop gingen studenten enkele dagen later weer 
massaal demonstreren, anderen sloten zich bij de bijna dagelijkse protesten aan. De schrijver Václav Havel 
richtte het Burgerforum op, een politieke beweging die vertegenwoordigers van verschillende maatschap-
pelijke groeperingen bij elkaar bracht: studenten, de intellectuele elite, dissidenten, kerk, arbeiders, maar 
ook communisten die het niet eens waren met de partijlijn. Het Burgerforum stond voor democratisch 
Tsjecho-Slowakije en een markteconomie. Eind november werd het monopolie van de communistische 
partij op de politiek afgeschaft en nam men vervolgens afstand van Marxisme-Leninisme als staatsideolo-



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 93

gie. In december werd een nieuw kabinet gevormd met daarin nog enkele communistische ministers maar 
bijna alle regeringsleden werden voorgedragen door Burgerforum. Op 28 december werd Alexander Dubček 
voorzitter van het federale parlement. Dubček was de initiator van de Praagse Lente van 1968, een periode 
van liberalisatie en het ‘socialisme met een menselijk gezicht’ waaraan de troepen van de Warschaupact 
hardvochtig een einde hadden gemaakt. Op 29 december werd Havel gekozen tot nieuwe president van 
Tsjecho-Slowakije. [website geschiedenis24; website Guardian]

Slechts voor de Roemeense revolutie van 1989 gold het adjectief ‘fluwelen’ niet. Anders dan in andere 
landen van het Oostblok ging de val van het communisme in Roemenië met bloedvergieten gepaard. In 
november werd Nicolae Ceauşescu opnieuw gekozen tot partijleider en staatshoofd. Hij bekleedde deze 
functies al sinds de tweede helft van de jaren zestig. In december kwam het tot een volksopstand die met 
een demonstratie in de stad Timişoara begon en door veiligheidstroepen gewelddadig onderdrukt werd.  
Er volgden massale protesten tegen de gehate dictator in andere steden. Het leger koos de kant van de 
demonstranten. Op 22 december, na een grote demonstratie in Boekarest, vluchtten Ceauşescu en zijn 
vrouw Elena maar ze werden kort daarna aangehouden en na een geheim proces geëxecuteerd. Eén van de 
aanvoerders van de revolutie, Ion Iliescu, die overigens lid van de communistische partij was, werd 
voorlopig president. Daarna werd hij nog twee keer in 1990 en 1992 democratisch als president gekozen. 
[website geschiedenis 24; website Guardian; wikipedia]

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de val van het communisme in Midden- en Oost-Europa, het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de opheffing van het Warschaupact in 1991, dat in de jaren vijftig als 
tegenhanger van de NAVO opgericht was. Ze maakten het herverkrijgen van de onafhankelijkheid door de 
Baltische Staten en de Oekraïne en de latere uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie mogelijk. De val 
van het communisme heeft anderzijds het kader geschapen voor het uiteenvallen van Joegoslavië in 
1991-1992 met een jarenlange bloedige burgeroorlog als gevolg.

Actoren
Omdat er geen Nederlandse actoren in de hotspot betrokken zijn, is er voor gekozen om deze niet te 
benoemen.
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1.22 Hotspot: Nacht van Wiegel (1999)

Verkorte titel: Nacht van Wiegel

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
1.17 Invloed burger op politiek en openbaar bestuur

Datering
18-19 mei 1999

Beschrijving
In de nacht van 18 op 19 mei 1999 bracht senator Hans Wiegel (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 
VVD) tijdens een 16,5 uur durende zitting van de Eerste Kamer het tweede kabinet-Kok (Paars-II) ten val door 
met zijn beslissende stem tegen het correctief referendum te stemmen. Tijdens de coalitiebesprekingen in 
1994 was de invoering van het referendum op aandringen van Democraten ’66 (D66) opgenomen in het 
regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok. Bij de oprichting van D66 in 1966 stond het democratiseren van 
het Nederlands politiek stelsel centraal, met de gekozen premier, de gekozen burgemeester, het districten-
stelsel en de afschaffing van de Eerste Kamer als speerpunten. Pas vanaf 1985 nam het referendum een 
prominentere plaats in. Het correctief referendum gold voor coalitiegenoot D66 als ‘kroonjuweel’ en was 
D66 in 1999 een kabinetscrisis waard. 

Inhoudelijk ging de Nacht van Wiegel over de mogelijkheid om een referendum op te nemen in de 
Nederlandse Grondwet. Het doel van een correctief referendum was de burgers de mogelijkheid te geven 
om een door de regering en Staten-Generaal aangenomen wet alsnog te blokkeren. Hierdoor kunnen de 
burgers het parlement tussentijds controleren zonder te moeten wachten op de vierjaarlijkse verkiezingen. 
[Sap, 2003: 13] Voorstanders van invoering zagen het referendum als een mogelijkheid om de vermeende 
kloof tussen politiek en burger te overbruggen. In februari 1996 kwam het kabinet-Kok met het voorstel tot 
wijziging van de Grondwet, waardoor invoering van het correctief referendum mogelijk moest worden.  
In juni 1997 ging de Tweede Kamer akkoord met het voorstel in eerste lezing, en in maart 1998 de Eerste 
Kamer. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 1998 ging de nieuwe Kamer op 11 februari 1999 akkoord met het 
voorstel in tweede lezing. De bij een Grondwetwijziging benodigde tweederde meerderheid werd met de 
Socialistische Partij (SP), GroenLinks (GL), Partij van de Arbeid (PvdA), D66 en de VVD behaald. [Sap, 2003: 
21-22] Nu restte nog slechts het akkoord van de Eerste Kamer in de tweede lezing. 

Het voorstel in tweede lezing werd op 18 mei 1999 in de Eerste Kamer verdedigd door PvdA-minister van 
Binnenlandse Zaken Bram Peper. Hans Wiegel voerde namens de VVD-fractie de bezwaren van zijn partij 
aan: het referendum zou de vertegenwoordigende democratie aantasten en de drempels om het referen-
dum te mogen organiseren (tot twee keer toe veel handtekeningen verzamelen binnen zeer korte tijd) 
maakten uitvoering haast onmogelijk. [website europa-nu; Sap, 2003: 28-29] Op vijf VVD-senatoren, die in 
maart 1998 tegen het voorstel in eerste lezing hadden gestemd (de zogenaamde Bende van Vijf ), werd door 
VVD-leider Hans Dijkstal en VVD-vice-premier Annemarie Jorritsma tijdens de schorsing na de eerst sessie 
druk uitgeoefend in te stemmen met het voorstel in tweede lezing. Tijdens het debat benoemde premier 
Kok de mogelijke consequenties in het geval van verwerping van het voorstel, maar hij sprak niet over 
‘onaanvaardbaar’. Het was lang onzeker wie van de ‘Bende van Vijf ’ VVD-senatoren voor zou stemmen. Na 
zestien uur debat gaf VVD-fractievoorzitter Leendert Ginjaar aan dat het voorstel voor één lid onacceptabel 
was. [website Parlement en Politiek, Kabinetscrisis 1999] De enige ‘nee’ van de VVD-fractie was van Hans 
Wiegel. Daarmee sneuvelde het voorstel in het zicht van de haven, voor de D66-bewindslieden reden om 
het kabinet te verlaten.

Na kabinetsberaad bood premier Wim Kok op 19 mei het ontslag van zijn kabinet aan de koningin aan.  
De volgende dag werd door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Partij van de Arbeid 
(PvdA) aangestuurd op een lijmpoging, waarbij de PvdA, in tegenstelling tot de VVD, nog altijd een rol voor 
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D66 als coalitiepartner zag weggelegd. D66 was bereid te spreken over herstel, maar zag daar vooralsnog 
weinig mogelijkheden toe. Op 1 juni werd er door de fractievoorzitters Ad Melkert, Hans Dijkstal en Thom 
de Graaf onder toeziend oog van Tjeenk Willink overeenstemming bereikt over het referendum. Er kwam 
een nieuw voorstel, en wel voor een consultatief referendum van tijdelijke aard waarin het laatste woord 
zou blijven bij de volksvertegenwoordiging. Voor het voorstel ten behoeve van deze Tijdelijke referendum-
wet (Trw) was een gewone meerderheid nodig en daarmee geen wijziging van de Grondwet. Op 8 juni was 
de kabinetscrisis definitief bezworen en kwamen de ministers terug op hun ontslagaanvrage. [Website: 
Parlement en Politiek]

Als gevolg van de Nacht van Wiegel kwam het politieke karakter van de Eerste Kamer ter discussie te staan. 
De macht die de Eerste Kamer bezat, om zonder direct democratisch mandaat wetgeving te blokkeren werd 
als een bezwaar ervaren. PvdA-minister van Binnenlandse Zaken B. Peper stelde daarom in de kabinetsnoti-
tie ‘Reflecties over de positie van de Eerste Kamer’ denkrichtingen voor om te komen tot een andere wijze 
van samenstelling van de Eerste Kamer en tot herbepaling van haar bevoegdheden. [website Eerste Kamer, 
nota] Een ander gevolg van de Nacht van Wiegel was de invoering van de Tijdelijke Referendumwet (Trw) per 
1 januari 2002. Tot 2005 maakte deze niet-bindende correctieve referenda mogelijk. Sinds 2005 zijn enige 
voorstellen ingediend om verschillende varianten van het referendum in te voeren, welke anno 2011 nog in 
behandeling zijn. [website Eerste Kamer, wetsvoorstel]

Actoren
• Kabinet-Kok II
• Eerste Kamer
• Tweede Kamer
• D66
• VVD
• PvdA
• RPF
• GPV
• SGP
• Hans Wiegel
• Bram Peper
• Wim Kok
• Hans Dijkstal
• Hans van Mierlo
• Tjeenk Willink

Bronnen en literatuur
• Sap, Jan Willem, De Nacht van Wiegel. Het referendum in een representatieve democratie (Utrecht, 2003).
• ‘Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel, Parlement en Politiek’. http://www.parlement.com/9291000/

modulesf/g2ilndaq, geraadpleegd op 22 maart 2011.
• www.europa-nu.nl/id/vh8lnhrsk1yn/referendum (geraadpleegd 4 april 2011).
• http://www.eerstekamer.nl/nota/positie_van_de_eerste_kamer (geraadpleegd 5 april 2011).
• http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/27034_tijdelijke_referendumwet (geraadpleegd 5 april 2011).



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 97

1.23 Hotspot: Ceteco-affaire (1999)

Verkorte titel: Ceteco-affaire

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme

Datering
Juli-oktober 1999

Beschrijving
Op 7 juli 1999 meldde het Algemeen Dagblad dat de provincie Zuid-Holland werd meegezogen in het 
financiële echec van het handelshuis Ceteco. Ceteco was in zwaar weer gekomen door een financiële crisis, 
de zogenoemde ‘samba-crisis’ in Zuid-Amerika. Daar het bijna failliet was moest het handelshuis haar 
betalingsverplichtingen opschorten. Sinds 1995 had de provincie een vijftal leningen aan Ceteco verstrekt. 
In de zomer van 1999 stonden twee leningen aan Ceteco, voor een totaal bedrag aan 47,5 miljoen gulden, 
bij de provincie Zuid-Holland open. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wist van niets. De Ceteco-
affaire was hiermee een feit.

In augustus 1988 hadden toenmalig staatssecretaris De Graaff-Nauta en minister Van Dijk van Binnenlandse 
Zaken de provincies toestemming gegeven om overschotten aan kasmiddelen kortlopend uit te zetten. De 
maand daarop gaven Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten (GS) de bevoegd-
heid gelden kortlopend aan te trekken of uit te zetten voor een maximale duur van twee jaar en tot een 
maximale hoogte van 200 miljoen gulden. Om vast te stellen aan welke partijen nagenoeg risicoloos geld 
verstrekt kon worden stelden GS op 22 maart 1991 het besluit ‘Selectiecriteria geldmarktpartijen’ vast.  
[Van Dijk, 8-9]

Met anderen op studiereis in de Verenigde Staten in augustus 1993 kwam gedeputeerde George Brouwer in 
aanraking met de kort daarvoor verschenen bestseller van Ted Gaebler en David Osborne, Reinventing 
Government. Dit boek bevat een pleidooi voor effectiever en efficiënter werken door overheidsorganisaties. 
Een van de hoofdpunten is het principe ‘concentration on earning, not on spending’. Brouwer raakte 
overtuigd van de waarde van dit gedachtegoed voor de provincie en zou op een later tijdstip met het hoofd 
van de afdeling Financiën nog een bezoek brengen aan Californië om kennis te maken met toepassingen ter 
plaatse van de ideeën van Gaebler en Osborne. In de twee daarop volgende jaren begonnen de ideeën vaste 
vorm te krijgen en in december 1995 werd het proces afgesloten met de rapportage ‘Reinventing Government’ 
aan PS. Het rapport ging vergezeld van afzonderlijke dienstrapportages. Deze bevatten ruim honderd 
actiepunten en voorstellen, waaronder een onderdeel ‘geldmarktoperaties’. Dit was een voorstel van de 
Centrale Afdelingen en Bureaus om actiever te opereren op de geldmarkt om het jaarlijkse saldo van 
rentelasten en –baten zo positief mogelijk te laten uitkomen. De rapportage is voor zover bekend niet 
behandeld door PS in plenaire vergadering, noch is het voorstel tot actiever opereren op de geldmarkt 
teruggevonden op de agenda’s van de commissie Financiën of de Rekeningcommissie. [Van Dijk, 9-10]

Het voorstel was goedgekeurd door GS door middel van het vertrouwelijke ‘Besluit van Gedeputeerde Staten 
d.d. 24 oktober 1995 tot intensivering van de treasuryfunctie met ambtelijke nota’. Dit gebeurde op voor-
dracht van de gedeputeerden-rapporteurs Brouwer, Van der Goot en Heijkoop. De onderzoekscommissie die 
later de Ceteco-affaire heeft onderzocht, stelde dat het besluit uitmuntte door beknoptheid en ondoorgron-
delijkheid. Het luidde: ‘Als onderdeel van de treasury wordt gebruik gemaakt van risicoloze intensiveringsin-
strumenten op de geldmarkt’. Het besluit bevatte geen limieten of andere bepalingen zoals in eerdere 
besluiten over deze materie. Evenmin was aangegeven hoe dit besluit gezien moest worden in verhouding 
tot die eerdere besluiten. Wel was er een enigszins verhelderende notitie van het hoofd van het Bureau 
Middelenbeheer aan toegevoegd. Hierin werden een drietal routes aangemerkt waarlangs de provincie door 
middel van intensivering van de treasury de jaarlijkse winst kon vergroten. Zo zou de provincie vaker gebruik 



Nationaal Archief | Politiek en Openbaar Bestuur 98

kunnen maken van het instrument cessie van leningen mits hier winst op viel te halen. Zij zou eveneens 
vaker als tussenpersoon op kunnen treden waarbij zij tegelijk geldgever en geldnemer zou worden, dit om 
voordelige rentetarieven te realiseren. De provincie zou tot slot in kunnen spelen op de behoefte bij banken 
en bedrijven om overheden in hun geldmarktportefeuille te hebben. De notitie eindigde met de zinnen: 
‘risicoloos, winstgevend voor alle betrokken partijen, voorziet in een behoefte, doet niemand oneigenlijke 
concurrentie aan en is ethisch verantwoord. En de provincie is echt niet de enige overheid die zo optreedt’. 
Dit besluit is nooit toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken zoals wel had gemoeten conform 
artikel 192 van de Provinciewet. [Van Dijk, 10-11] Commissaris van de Koningin Joan Leemhuis-Stout stemde 
tegen het besluit, maar ging wel akkoord met het vertrouwelijke karakter ervan. Hierdoor konden PS feitelijk 
geen controle meer uitoefenen op de bankiersactiviteiten van de provincie en hadden GS vrij spel. 

Eén van de partijen waar geld aan werd uitgeleend was Ceteco. In de zomer van 1998 werd Ceteco getroffen 
door een financiële crisis in Latijns Amerika, de zogenoemde ‘samba-crisis’. Op 9 juli gaf Ceteco een winst - 
waarschuwing af voor de aandeelhouders. De provincie Zuid-Holland zag echter geen reden voor zorg, daar 
de rente door Ceteco gewoon betaald werd. Na in december signalen opgevangen te hebben dat het 
verstandig zou zijn om de openstaande leningen bij Ceteco te verlagen vorderde de provincie tussentijds  
35 miljoen gulden, met ingang van 18 januari 1999. Ceteco meldde hier niet aan te kunnen voldoen en op  
11 februari ging de provincie akkoord met uitstel van betaling. Ceteco gaf vervolgens aan dat zij geen rente 
meer kon betalen en op 6 juli 1999 werd voorlopig surséance van betaling verleend. Op 14 juli maakten 
commissaris van de koningin Leemhuis-Stout en gedeputeerde Arie de Jong (opvolger van de net vertrokken 
Brouwer) bekend dat de provincie voor een totaalbedrag van 1,7 miljard gulden aan leningen had open-
staan. De provincie stopte onmiddellijk met bankieren. Twee dagen later werd door PS besloten een 
diepgaand onderzoek te laten instellen door een speciale commissie. Op 27 juli 1999 begon deze commissie 
onder leiding van oud-minister Van Dijk haar werkzaamheden. De affaire heeft dusdanig veel stof doen 
opwaaien dat minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper – onder druk van de Tweede Kamer – bankieren 
door provincies formeel verbood. [Van Dijk, 40-41]

Gedeputeerde Lennie Huizer (opvolger van De Jong) liet begin september 1999 weten dat hij van plan was om 
de financiële strop in één keer af te schrijven door de reserves van de provincie aan te spreken. De gevolgen 
van de Ceteco-affaire waren niet enkel financieel van aard, al lag daar natuurlijk wel het zwaartepunt. Op  
1 oktober 1999 presenteerde commissie-Van Dijk haar bevindingen. Het besluit van de Gedeputeerde Staten 
uit 1995 was in haar ogen ondeugdelijk, extreem riskant en onrechtmatig, want het was onbevoegd 
genomen en democratisch ontoelaatbaar omdat het de Provinciale Staten buiten spel zette. Het college van 
Gedeputeerde Staten was in zijn geheel verantwoordelijk, maar in het bijzonder de portefeuillehouder 
Financiën, de commissaris van de koningin en de griffier. Hiernaast was de commissie van mening dat 
maatregelen om het besluit adequaat uit te voeren niet waren genomen, dat de uitvoering van het besluit 
buitengewoon risicovol had plaatsgevonden en dat de externe controle ontoereikend was geweest. Het 
interne toezicht door PS was eveneens ontoereikend geweest. De omvang van de treasurywinst had haar 
moeten attenderen op de grootte van de risico’s. De commissie oordeelde dat er op uitvoerend niveau 
sprake was van onverantwoordelijk en onrechtmatig want onbevoegd handelen door de treasurer.

De treasurer heeft het beleid in zijn eentje uitgevoerd. Hij werd later geschorst en is uiteindelijk strafrechte-
lijk vervolgd. In 2002 schreef hij een roman over de affaire, met de titel Zilverpolder. Naast gedeputeerde  
De Jong gaven ook de gedeputeerden Jaap Wolf en Jan Heijko hun portefeuilles op. Op 16 oktober 1999 nam 
commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout haar politieke verantwoordelijkheid en trad eveneens af. 
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1.24 Hotspot: Europees referendum (2005)

Verkorte titel: Europees referendum

Metatrends: 13.10 Europeanisering
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2.2 Europeanisering van recht en beleid

Datering
2005

Beschrijving
Op 29 oktober 2004 werd in Rome de Europese Grondwet ondertekend door de regeringsleiders en de 
staatshoofden van de landen van de Europese Unie (EU). De inwerkingtreding van het Grondwettelijk 
Verdrag kon pas plaatsvinden nadat de parlementen van de lidstraten van de EU het hadden geratificeerd.  
In Nederland werd een niet-bindend referendum gehouden. Dit was de eerste keer dat in Nederland dit 
instrument werd ingezet. De opkomst bij het referendum op 1 juni 2005 was 63,3%. Ruim zestig procent 
(61,6 procent) stemde tegen de invoering van een Europese Grondwet. De Nederlandse bevolking had de 
Europese Grondwet verworpen en de regering – luisterend naar de wens van de samenleving – trok het 
wetsvoorstel in. [website Parlement & Politiek; website Europa Nu]

De aanzet tot het Grondwettelijk Verdrag was de Verklaring betreffende de Toekomst van de Unie, een bijlage 
bij het Verdrag van Nice. In dit Verdrag - dat was ondertekend in 2001 en geratificeerd in 2003 – waren 
hervormingen van de Europese Unie vastgelegd. In de Verklaring was opgenomen dat deze hervormingen op 
termijn niet voldoende waren om in een Unie van 25 lidstaten of meer effectief te kunnen werken. Er waren 
dus verdergaande hervormingen nodig bij groei van de Unie. 
Een ingestelde Europese Conventie onder leiding van de Franse oud-president V. Giscard d’Estaing, waarin 
alle lidstaten waren vertegenwoordigd, stelde een ontwerp voor een Europese Grondwet op. De Europese 
Grondwet was met name bedoeld om een vereenvoudiging van de verdeling van bevoegdheden tussen de 
Unie en de lidstaten mogelijk te maken. Het subsidiariteitsbeginsel werd nog belangrijker. Dit betekende dat 
besluiten op zo’n laag mogelijk niveau genomen moeten worden. Een besluit mag alleen door de Europese 
Unie genomen worden, als dat doelmatiger is dan wanneer het zou gebeuren door een lidstaat of een lagere 
overheid daarbinnen. 
Daarnaast werden in de Grondwet artikelen opgenomen over de besluitvormingsprocedures, de samenstel-
ling van de Commissie en de stemverhouding in de Raad. Bovendien moest de Grondwet de democratische 
legitimiteit van de Unie vergroten door onder andere het versterken van de betrokkenheid van de nationale 
parlementen en de burgers van de lidstaten. [Leenknegt, Kubben, en Jacobs, 2006: 210-211]

Ondanks het stemmen tegen de Grondwet, was de Nederlandse bevolking altijd wel voorstander geweest 
van het lidmaatschap van de EU. Het percentage voorstanders is sinds begin jaren negentig echter gedaald 
van bijna 90% naar ca 70%. Ook was een groot deel van Nederland tevreden over het functioneren van de 
democratie in de Europese Unie (60-70%). Dit veranderde plotseling in 2004. Het percentage Nederlanders 
dat tevreden was over het democratisch gehalte kelderde naar 37%. Een reden voor dit toegenomen 
euroscepticisme zou zijn, dat de Europese integratie te snel en te ver ging. Met name de aanzienlijke 
uitbreiding van de Unie, en in het bijzonder met de voorgenomen toetreding van Turkije ging voor veel 
mensen te vlug. Voor aansluiting van dit land bij de Europese Unie was weinig steun. Het vertrouwen in dit 
land was laag, evenals in landen als Bulgarije en Roemenië. [Thomassen, 2005: 67-72] 

De Nederlandse regering was voorstander van de Europese Grondwet en had aan de Tweede Kamer 
geadviseerd om met het door de regering ingediende wetsvoorstel betreffende de Grondwet in te stemmen. 
De politieke partijen waren verdeeld. De drie grote partijen, VVD, CDA en PvdA, waren vóór de Grondwet, 
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evenals GroenLinks en D66. De Lijst Pim Fortuyn (LPF), de Socialistische Partij (SP), de ChristenUnie, de SGP 
en de Groep-Wilders waren tegenstander van een Europese Grondwet. De politieke partijen hadden alle hun 
eigen redenen om voor of tegen de Grondwet te zijn. Een aantal redenen worden wel door bijna alle 
partijen genoemd. De voorstanders waren van mening dat met het aanvaarden van het Verdrag, de Europese 
Unie democratischer en minder bureaucratisch zou worden. De tegenstanders vonden juist dat de EU alleen 
maar minder democratisch zou worden en dat er teveel bevoegdheden aan de Unie werden overgedragen 
(Europese superstaat). [website Europa nu; website Parlement en Politiek; website Europese Grondwet] 
In oktober 2002 had een meerderheid van de Tweede Kamer aan de regering verzocht om een consultatief 
referendum te organiseren. De regering wees dit af, waarop drie Kamerleden (Pvda, D66 en GroenLinks) een 
initiatiefwetsontwerp indienden. Het wetsontwerp hield in dat er een raadplegend referendum gehouden 
zou worden over de Grondwet, alvorens de Grondwet in het parlement ter stemming werd gebracht. Dit 
initiatiefwetsontwerp werd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd. [Aarts en Van der Kolk, 
2005: 14-15] Hoewel het een raadplegend referendum was, hadden alle grote partijen van tevoren aangege-
ven dat zij de uitslag zouden respecteren. [website Europa nu; website Parlement en Politiek] 

Op 1 juni 2005 vond het referendum plaats. De opkomst was hoog en het aantal tegenstemmers ook. De 
voorstanders van de Grondwet waren hierdoor verrast. Het bleek dat de volksvertegenwoordigers positiever 
tot de Europese integratie stonden dan hun achterban. [Thomasson, 2005: 84-85] Onderzoek naar de 
redenen van het ‘nee’-stemmen laat zien dat verschillende aspecten een rol hebben gespeeld. Een deel van 
de ‘nee’-stemmers stemde tegen de Europese Grondwet vanwege de verwachting of angst dat door een 
voortgaande integratie de welvaart en de sociale zekerheid bedreigd zouden worden. De Socialistische Partij 
(SP) benadrukte dit argument in haar campagne om tegen de Grondwet te stemmen. Een tweede reden was 
de vrees dat door de Europese eenwording de Nederlandse cultuur en identiteit zouden worden bedreigd. 
Dit argument hing samen met de eventuele toetreding van Turkije tot de EU. Deze kwestie speelde al een 
tijdje voor het referendum. Toetreding van Turkije stond los van de Europese Grondwet, maar tegenstanders 
van de Grondwet wisten op een effectieve manier deze twee kwesties met elkaar te verbinden: door 
toetreding van Turkije, kreeg dit land meer invloed op de EU dan Nederland, omdat het groter is. De 
Nederlandse identiteit zou hierdoor aangetast worden. 
Een ander aspect dat geen directe relatie had met de Grondwet, maar wel van invloed was op het referen-
dum was de invoering van de euro in 2002. Veel mensen stonden negatief tegenover de euro – ‘alles was 
duurder geworden’ – en dat sentiment droeg bij aan het stemmen tegen de Grondwet [Van der Kolk en 
Aarts, 2005:190-201] 
Naast deze factoren speelde ook mee dat de politieke tegenstanders van de Grondwet hun achterban veel 
beter wisten te overtuigen dan de voorstanders. De politieke partijen die vóór waren hebben hun achterban 
er niet van weten te overtuigen dat Europese integratie geen bedreiging vormde voor de sociale zekerheid, 
welvaart en de nationale identiteit. De tegenstanders hebben wel succesvol de Grondwet weten te presente-
ren als de (toekomstige) oorzaak van veel (sociaaleconomische) problemen. 
Wat hierbij heeft meegespeeld was de vermeende kloof tussen de burger en de politieke elite. Het tegen-
stemmen zou een protest zijn geweest tegen de achterkamertjespolitiek van en het vertrouwen in het 
politieke establishment. [Van der Kolk en Aarts, 2005: 202, 206; Kranenburg, 2006: 85]

Het gevolg van het afwijzen van de Europese Grondwet was dat de Nederlandse regering het wetsvoorstel 
introk. Omdat ook Frankrijk de Grondwet had afgewezen, kon de Europese Grondwet niet in werking 
treden. In 2006 werd daarom begonnen met de onderhandelingen over de opvolger van het grondwettelijk 
verdrag. Eind 2007 werden de regeringsleiders en staatshoofden het eens over de opvolger van de Europese 
Grondwet, het Verdrag van Lissabon. Ditmaal werd er in Nederland geen referendum gehouden om de 
mening van het volk te raadplegen. In juni 2008 werd het Verdrag geratificeerd door de Tweede Kamer en in 
juli door de Eerste Kamer. [website Europa Nu]
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 Inleiding Recht

Nederland is een rechtsstaat waarin de macht gereguleerd wordt door het recht. Kenmerkend voor een 
rechtsstaat is dat willekeur wordt voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers wordt 
geboden. Typerende elementen van een rechtsstaat zijn onder andere het bestaan van een, al dan niet 
geschreven, constitutie of grondwet, de aanwezigheid van grondrechten, een onafhankelijke rechtspraak 
en een scheiding der machten. De scheiding der machten – een wetgevende, rechtsprekende en uitvoe-
rende macht – is in Nederland niet volledig in de zin dat niet alleen het parlement, maar ook de regering 
het recht heeft wetten voor te stellen.

Recht is in het kader van dit domeinonderzoek opgevat als een normatief systeem van regels waarmee de 
mens de samenleving ordent. Het recht heeft een beschermende en een ordenende functie; het zorgt 
ervoor dat de fundamentele normen en waarden in de samenleving worden beschermd en dat het maat-
schappelijke verkeer geordend verloopt. [Koops, B.J. en Vedder, A., Tilburg 2001: 19]

De samenleving en het recht zijn niet los van elkaar te zien; ontwikkelingen in de samenleving nopen 
dikwijls tot aanpassingen van wet en recht, en ontwikkelingen in wet en recht hebben concrete consequen-
ties voor burger en samenleving. Binnen de maatschappelijke context zijn trends te onderscheiden in de 
totstandkoming van wetgeving, in de organisatie van het rechtssysteem, in de rechtsbeginselen en het 
rechtsgevoel en in de relatie tussen overheid en burger. Ook internationale ontwikkelingen zijn van invloed 
op de Nederlandse wetgeving.

De trends en hotspots worden beschreven aan de hand van subdomeinen:
• wetgeving
• rechtssysteem
• rechtsbeginselen en rechtsgevoel
• overheid en burger

De indeling van het domein Recht behelst de volgende, uiteenlopende onderwerpen:
• wetgeving
• rechtspraak
• rechtsbijstand
• straf en boete
• mensenrechten
• opsporing en handhaving

Om het domeinonderzoek te operationaliseren werden bovengenoemde aspecten van het recht onderzocht 
op basis van de gangbare, academische rechtsgebieden. De genoemde rechtsgebieden houden verband met 
de verschillende maatschappelijke relaties die in de samenleving bestaan en de manier waarop deze in 
juridische zin geordend zijn. De verschillende rechtsgebieden en de maatschappelijke relatie waarop zij 
betrekking hebben zijn:
• privaat/burgerlijk/civiel recht: de relatie tussen burgers onderling
• staatsrecht: de relatie tussen de staat, zijn organen en de burger
• bestuursrecht: de relatie tussen overheden onderling en hun relatie tot de burger
• strafrecht: de verhouding tussen verdachten van overtredingen en misdrijven en de samenleving
• internationaal recht: Nederland en haar relatie tot andere landen 
• Europees recht: Nederland en haar relatie tot de EU
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Meer specifiek betreft het privaatrecht de verhouding tussen private partijen, zowel natuurlijke als rechts - 
personen, onderling. In het staatsrecht, ook wel het grondwettelijk of constitutioneel recht, staat het 
functioneren van de staat, of de instellingen daarvan, centraal. Het staatsrecht regelt de instelling van de 
organen van de staat, de verhouding tussen organen van de staat onderling en de verhouding van de 
organen van de staat tot de burger. Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur mag 
ingrijpen in de openbare rechtsorde. Strafrecht is dat deel van het publiekrecht waarin bepaald wordt welke 
gedragingen onder bepaalde omstandigheden strafbaar zijn en welke straffen daarop staan. Een strafbaar 
feit (een overtreding of een misdrijf ) is niet een zaak tussen de verdachte burger en het slachtoffer, maar 
tussen de verdachte en de samenleving als geheel, waarbij het Openbaar Ministerie optreedt namens de 
samenleving. Het internationaal recht is in het kader van dit onderzoek opgevat als internationaal publiek-
recht, ofwel het volkenrecht. Het internationaal publiekrecht regelt de uitoefening van publiek gezag in de 
internationale gemeenschap. Het betreft voornamelijk afspraken tussen staten die door middel van 
verdragen, dan wel binnen internationale organisaties worden vastgelegd. Europees recht betreft het recht 
van de Europese Unie. Op vele terreinen komt Europese regelgeving tot stand die sterk doorwerkt in de 
nationale rechtsorde van de Lidstaten van de Europese Unie. Dit heeft als gevolg ook consequenties voor de 
Nederlandse rechtsorde, de concrete rechtspraak en daarmee de Nederlandse samenleving. 
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2.1 Trend: Internationalisering van het recht

Verkorte titel: Internationalisering recht

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.4 Technologisering en 
informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
1.13 Europeanisering openbaar bestuur
1.24 Europees referendum 
2.2 Europeanisering recht en beleid

Datering
Na 1945 - 2010

Beschrijving
Interstatelijke samenwerking is geen nieuw fenomeen. Over zaken als vrede en oorlog, afbakening van 
landsgrenzen, en handelsbetrekkingen worden al sinds mensenheugenis middels verdragen afspraken 
gemaakt. Dankzij de technologische vooruitgang van het einde van de negentiende eeuw werden ook 
nieuwe ontwikkelingen, zoals het telegrafische en telefonische verkeer, onderwerp van internationaal 
overleg. Inmiddels worden op zeer veel terreinen internationale afspraken gemaakt. Nederland staat van 
oudsher open voor internationale samenwerking en hecht groot belang aan de ontwikkeling van het 
internationale recht. Deze openheid is verankerd in Artikel 90 van de Grondwet: “De regering bevordert de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde”. Dit artikel behelst dus een grondwettelijke opdracht om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van de internationale rechtsorde, een unicum in de wereld. [Rapport 
Staatscommissie Grondwet, 2010: 103]

De twee wereldoorlogen van de eerste helft van de twintigste eeuw vormden een belangrijke impuls voor 
intensievere samenwerking tussen staten. Met name na de Tweede Wereldoorlog nam de ontwikkeling van 
het internationaal recht een steeds grotere vlucht. De internationale gemeenschap was doordrongen van 
het feit dat een oorlog van dergelijke omvang en impact voor de toekomst moest worden voorkomen. 
Internationale samenwerking werd, naast het sluiten van internationale verdragen op specifieke terreinen 
als internationale handel en bescherming van mensenrechten, vooral ter hand genomen door het 
oprichten van internationale organisaties: een meer continue vorm van samenwerking met als doel de 
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende staten te behartigen. [Nollkaemper, 2005:199]

In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen verschillende internationale organisaties tot stand. Eén 
van belangrijkste was de Verenigde Naties die opgericht werd in 1945. De VN was de opvolger van de na de 
Eerste Wereldoorlog opgerichte Volkenbond die zijn doelstelling om een einde te maken aan alle oorlogen 
had zien mislukken. Het doel van de 51 oprichtende landen van de VN was om samen te werken ten behoeve 
van internationale vrede en veiligheid. In het kader van de vreedzame beslechting van geschillen tussen 
staten werd in 1946 het Internationaal Gerechtshof opgericht, met zetel in Den Haag. Daarnaast wilde de VN 
vriendschappelijke banden tussen staten stimuleren en bijdragen aan de verbetering van de levensstandaard 
en mensenrechten in deelnemende landen. [website UN] De VN zou zich richten op verschillende onder-
werpen in het kader waarvan een aantal programma’s, fondsen en gespecialiseerde organisaties werden 
opgericht zoals onder andere het VN Kinderfonds (UNICEF); het VN Milieuprogramma (UNEP); het VN 
Ontwikkelingsprogramma (UNDP); de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO); de Internationale Burger-
luchtvaartorganisatie (ICAO); het Internationale Monetair Fonds (IMF); de Wereldbank; de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO). [website UN] Op het gebied van mensenrechten kwamen onder de vlag van de VN 
verschillende verdragen tot stand.

Andere voorbeelden van voor Nederland belangrijke internationale organisaties zijn de OESO, de NAVO en 
de Raad voor Europa. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd in 
1947 opgericht om het door de Verenigde Staten gefinancierde Marshall-plan, dat oorspronkelijk diende ter 
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wederopbouw van het door oorlog verwoeste Europa, uit te voeren. [website OECD] De Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) ontstond in 1949 als een militair verdrag dat de collectieve zelfverdediging en 
samenwerking van de legers van betrokken westerse landen regelde. De Raad van Europa werd datzelfde 
jaar opgericht ter bevordering van de democratie en mensenrechten in Oost- en West- Europa. De Raad van 
Europa wordt inmiddels gevormd door alle landen van Europa, Turkije (sinds 1949) Rusland (sinds 1996), en 
de landen van de Kaukasus (vanaf midden jaren ‘90). Doel van de Raad was het bevorderen van eenheid 
tussen de lidstaten, onder andere door het sluiten van onderlinge verdragen. Het belangrijkste verdrag dat 
onder de vlag van de Raad van Europa tot stand is gekomen is het Europese Verdrag voor de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM) dat in 1950 tot stand kwam. Het Europese Hof voor de 
rechten van de mens (EHRM) is een belangrijk orgaan van de Raad van Europa en ziet toe op de naleving van 
het EVRM door de lidstaten. Een ander voor Nederland belangrijk moment van politieke en economische 
samenwerking binnen Europa was de oprichting in 1957 van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
die in 1992 leidde tot de oprichting van de Europese Unie.

De internationalisering van het recht hield niet op bij de totstandkoming van de genoemde organisaties. 
Soms zorgden actuele, mondiale problemen voor nieuwe verdragen. Zo kwam als gevolg van nieuwe 
technieken en successen in de ruimtevaart in 1972 de Conventie over aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door ruimte objecten tot stand en werd een aantal verdragen gesloten over vervuiling van lucht 
en water en het dumpen van afval op zee. Op het gebied van de bescherming van mensenrechten werd in 
Nederland in steeds meer rechtszaken tegen de overheid een beroep gedaan op het EVRM en werd het 
EHRM ontdekt als aanvullende hogere rechtelijke instantie. [Nollkaemper, 2005: 445 en interview 
Kortmann] Als gevolg van een groeiend milieubewustzijn in de jaren ‘70 werd een aantal belangrijke 
milieuverdragen gesloten met betrekking tot de bescherming van belangrijke watergebieden, zoals de 
Waddenzee (Ramsar Conventie 1971), de internationale handel in bedreigde wilde dier- en plantsoorten 
(CITES 1973), de bescherming van migrerende diersoorten (Bonn Conventie 1979). In 1982 kwam na jaren 
onderhandelen het VN Recht van de Zee Verdrag tot stand, ook wel de Constitution of the Oceans genoemd. In 
dit verdrag kregen staten, waaronder ook Nederland, bevoegdheden over uitgestrekte zeegebieden onder 
andere door uitbreiding van de territoriale zee naar 12 zeemijl. Vanaf eind jaren ‘80 groeide de noodzaak tot 
het op internationaal niveau adresseren van de impact op de leefomgeving van mondiale economische 
groei. Zo werd in 1989 het Montreal Protocol gesloten over het terugdringen van het gat in de ozonlaag, en 
werd mede als gevolg van de publicatie in 1987 van “Our Common Future” - het Brundtland rapport over 
duurzame ontwikkeling - in 1992 tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Milieu en 
Ontwikkeling (de Earth Summit) in Rio de Janeiro het klimaatverdrag en het verdrag tot behoud van 
biologische diversiteit ondertekend.

Het proces van mondialisering, waarbij - mede dankzij technologische ontwikkelingen - sprake was van 
‘intensivering van het grensoverschrijdende economische, politieke, sociale en culturele verkeer’ zorgde 
voor een verdere toename van internationaalrechtelijke verdragen en organisaties. [Sassen, 1999: 9] Zo werd 
in 1995 de Wereldhandelsorganisatie (WTO) opgericht, die voortkwam uit de General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) van 1947. De WTO stelde zich als organisatie ten doel de internationale handel te bevorde-
ren, handelsbarrières op te heffen en handelsconflicten op te lossen. Op het terrein van internationaal 
strafrecht werd in 1998 het Statuut van het Internationale Strafhof ondertekend. De oprichting in 2002 van 
het Internationaal Strafhof (met zetel in Den Haag) was aanleiding voor de totstandkoming van de Wet 
internationale misdrijven (2003), op basis waarvan niet-Nederlandse verdachten van in het buitenland 
gepleegde internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, door 
de Nederlandse strafrechter berecht kunnen worden (in aanvulling op de mogelijkheid om de zwaarste 
verdachten te laten berechten door het Internationale Strafhof ). 

Kortom, gaandeweg ontstonden steeds meer verdragen en organisaties die op steeds meer gebieden, van 
vrede en veiligheid tot mensenrechten en van internationale handel tot milieu, samenwerking nastreefden. 
Het international recht behelsde tot de Tweede Wereldoorlog vooral afspraken en/of regels ter bevordering 
van vreedzame co-existentie door conflicten tussen afzonderlijke staten te voorkomen en op te lossen. 
Sindsdien is het terrein uitgebreid tot vormen van samenwerking op de meest uiteenlopende gebieden. 
[WRR 2002: 76]
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Op een aantal belangrijke terreinen werd in de periode tot eind jaren ‘80 de internationale samenwerking 
gefrustreerd door de Koude Oorlog. De besluitvorming binnen mondiale organisaties zoals de Verenigde 
Naties verliep uitermate stroef, vooral op het belangrijke terrein van vrede en veiligheid. De twee macht-
blokken stonden stelselmatig tegenover elkaar, en vanwege het wederzijds gebruik van het vetorecht was 
binnen de VN Veiligheidsraad nauwelijks besluitvorming mogelijk. Het einde van de Koude Oorlog luidde 
een periode in van activering van slagvaardig optreden van met name de VN Veiligheidsraad. Zo werden 
resoluties aangenomen in de VN Veiligheidsraad over de oprichting van internationale straftribunalen voor 
het voormalige Joegoslavië in Den Haag (1993) en voor Rwanda in het Tanzaniaanse Arusha(1994) ter 
berechting van individuen wegens oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. De Veiligheids-
raad machtigde militaire operaties in Irak (1990), stelde in 2001 de International Security Assistance Force in 
Afghanistan in, en werden resoluties aangenomen over het instellen van een substantieel aantal vredes-
operaties (peacekeeping operations). In 2005 waren in zeventien landen vredesmachten actief. 
[Nollkaemper 2005: 281]

De intensivering van internationale samenwerking binnen internationale organisaties en op basis van 
internationale verdragen leidde tot een toenemende invloed op de Nederlandse samenleving van internatio-
nale regelgeving, in de vorm van onder andere de doorwerking van verdragsregels en besluiten van internati-
onale organisaties in de Nederlandse rechtsorde. Zoals de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in 
2009 stelde: ‘normen met een internationale of buitenlandse oorsprong zijn talrijker en spelen steeds vaker 
een directe rol binnen de nationale rechtsorde, waar ze zelfs directe invloed kunnen hebben op individuen 
en bedrijven’. [Besselink e.a., 2009: 14] Naast het steeds groeiende aantal internationale verdragen geldt voor 
de periode vanaf 1976 dat niet zozeer het aantal internationale organisaties groeide, maar dat vooral het 
aantal besluiten binnen reeds bestaande internationale organisaties toenam.
 
Internationale verdragen waar Nederland partij bij is en bindende besluiten van internationale organisaties 
waar Nederland lid van is, zoals resoluties van de VN Veiligheidsraad, bevatten internationale afspraken 
waar Nederland zich jegens andere landen aan dient te houden. Alle overheidsorganen in Nederland zijn 
daarom verplicht om toepassing te geven aan internationaal recht. [Nollkaemper, 2005: 435] Meestal doen 
overheidsorganen dit op basis van nationale wet- en regelgeving waarin de internationale afspraken zijn 
omgezet. De omzetting van internationaal recht in nationaal recht is dan ook de meest gebruikelijke 
manier om te voldoen aan internationale verplichtingen. Internationale verdragen spreken niet voor niets 
in termen van ‘regelen’, ‘verbieden’, ‘erkennen’ - wat wetgeving op nationaal niveau met zich mee brengt 
- of van ‘bevorderen’, ‘stimuleren’, of ‘faciliteren’ - wat eerder door middel van beleidsregels kan worden 
uitgevoerd.

Sommige regels van internationaal recht werken zelfs rechtstreeks door in de nationale rechtsorde van 
Nederland. Omzetting in nationale wet- en regelgeving is dan niet nodig. De voorwaarden voor rechtstreek-
se werking worden beheerst door nationaal recht. Artikel 93 van de Grondwet bepaalt: “bepalingen van 
verdragen en besluiten van internationale organisaties die naar hun aard een ieder kunnen verbinden, 
hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekend gemaakt”. In het kort houdt dit in dat burgers zich voor de 
rechter rechtstreeks kunnen beroepen op bepalingen van internationaal recht waarin de belangen van 
particulieren worden beschermd. Het belangrijkste voorbeeld van dergelijke bepalingen zijn de mensen-
rechtennormen van bijvoorbeeld het EVRM en overige internationale mensenrechtenverdragen, waar 
Nederlandse burgers zich dus rechtstreeks op kunnen beroepen in een rechtszaak voor de Nederlandse 
rechter. De rechter is in dat geval verplicht om een norm van internationaal recht toe te passen. [Kooijmans, 
2002: 84-85 en Nollkaemper, 2005: 448-455]

De betekenis van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde komt tevens duidelijk naar voren 
wanneer een regel van nationaal recht botst (tegenstrijdig is) met een regel van internationaal recht. Niet 
alle landen kennen voor deze situatie eenzelfde regeling. Nederland heeft in Artikel 94 van de Grondwet 
bepaald dat bepalingen van nationaal recht (door de rechter) buiten toepassing moeten worden gelaten 
indien deze toepassing niet verenigbaar is met “eenieder verbindende bepalingen van verdragen en 
besluiten van internationale organisaties”. Indien sprake is van tegenstrijdigheid hebben rechtstreeks 
werkende bepalingen van internationaal recht, zoals veel bepalingen van mensenrechtenverdragen, 
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voorrang op bepalingen van Nederlands recht, en zal de Nederlandse rechter in een dergelijk geval de 
Nederlandse regeling buiten toepassing moeten laten. [Nollkaemper, 2005: 439-441]

Ook uitspraken van internationale tribunalen zoals het EHRM, werken - zelfs als Nederland niet bij de 
betreffende zaak betrokken is - door in de Nederlandse rechtsorde. De uitspraak gaat namelijk onderdeel 
uitmaken van de reeds in Nederland geldende internationale norm waar de uitspraak betrekking op heeft 
en speelt een rol bij de uitleg van die norm door de Nederlandse rechter. 

De toenemende internationalisering van het recht in de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft 
consequenties voor de soevereiniteit van de Nederlandse staat. [WRR, 2002: 58, Besselink, 2009: 35-36 en 
Nollkaemper, 2005: 214] Zoals gezegd, is mede door het proces van mondialisering het aantal verdragen en 
de diversiteit van terreinen waarop verdragen worden gesloten enorm toegenomen. Daarnaast zijn 
internationale organisaties opgericht die ‘regelgevende, rechtsprekende, uitvoerende of toezichthoudende 
bevoegdheden’ hebben. [WRR, 2002: 58] Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid van de nationale staat 
gaandeweg kleiner; er is sprake van een beperking van de ‘binnenlandse beleidsautonomie’ ofwel van de 
‘interne soevereiniteit’. [WRR, 2002: 59 en 79] 

De internationalisering van het recht heeft vanzelfsprekend directe gevolgen voor de Nederlandse rechts-
staat. Deze zijn in 2002 door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in kaart gebracht. Zo is de 
positie van de rechter ten opzichte van het bestuur en de wetgever door de toenemende internationale 
regelgeving versterkt. Veel van de internationale regelgeving heeft een rechtstreekse werking in het 
nationaal recht, waardoor de wetgever en het bestuur er minder bemoeienis mee hebben. De uitleg van 
deze regels is slechts aan de rechter voorbehouden. Het feit dat de Nederlandse Grondwet bepaalt dat het 
internationale recht voorrang heeft boven het nationale recht draagt bij aan de sterkere positie van de 
rechter. De positie van de regering ten opzichte van het parlement is als gevolg van de internationalisering 
versterkt. Het is de regering - en niet het parlement - die een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen 
van internationale verdragen en besluiten. Daarover wordt, als gevolg van de aard van de internationale 
onderhandelingen, slechts in beperkte mate verantwoording afgelegd aan het parlement. De positie van de 
wetgever is verder verzwakt doordat een deel van de wetgevende bevoegdheden is overgedragen aan 
internationale organisaties. De aard van het onderhandelingsproces zorgt tevens voor een relatief grote 
invloed van individuele ambtenaren op het eindresultaat. Voor de burger is het resultaat van de internatio-
nalisering van het recht dubbelzinnig. Enerzijds zorgen internationale verdragen ervoor dat diens (grond)
rechten sterker verankert zijn geraakt, anderzijds gebeurt dit door middel van een proces dat nauwelijks 
democratisch gelegitimeerd is. [WRR, 2002: 79-80]

Actoren
• Verenigde Naties (VN)
• Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
• Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
• Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
• De Raad van Europa
• Europese Economische Gemeenschap (EEG)
• Wereldhandelsorganisatie (WTO)
• Alle ministeries
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2.2 Trend: Europeanisering van recht en beleid

Verkorte titel: Europeanisering recht en beleid

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden,  
13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
1.13 Europeanisering van openbaar bestuur
1.24 Europees referendum 
2.1 Internationalisering van het recht
10.14 Schengen
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid

Datering
Na WOII – na 2005

Beschrijving
Het proces van Europese integratie begon in de jaren vijftig. Het doel was om door middel van economische 
en politieke samenwerking in de toekomst oorlogen op het Europese continent te voorkomen. De eerste 
aanzet hiertoe was de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) middels het 
Verdrag van Parijs van 1951. Deze samenwerking moest zorgen voor een stabiele toevoer van kolen en staal 
tijdens de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De oprichtende landen waren Frankrijk, 
Duitsland, Italië en de drie landen van de Benelux, België, Nederland en Luxemburg. In 1957 werd bij het 
Verdrag van Rome de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Tegelijkertijd werd het verdrag 
gesloten waarmee Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) tot stand kwam. Dit verdrag had 
als doel toe te zien op veilige en vreedzame ontwikkeling van atoomenergie ten behoeve van industriële en 
andere toepassingen. De EGKS, EEG en Euratom werden de Europese gemeenschappen genoemd.

In de eerste twee decennia van de Europese samenwerking was de aandacht met name gericht op economi-
sche aspecten. De ontwikkeling van een nationale naar een Europese, interne markt stond centraal. 
[Interview De Zwaan] Beleidsdomeinen die in dat kader in het EEG-verdrag aan de orde kwamen waren het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid, de gemeenschappelijke handelspolitiek en het gemeenschappelijke 
vervoerbeleid. [http://europa.eu/.../treaties] 

Vanaf begin van de jaren zeventig werd ook op andere terreinen dan die expliciet in het EEG-verdrag waren 
benoemd gemeenschappelijk beleid ontwikkeld. [Kapteyn 271]Dit was mogelijk gemaakt door artikel 235 
van het verdrag, waarin ruimte was gelaten om ook op andere beleidsterreinen samen te werken ‘indien 
een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, 
een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste 
bevoegdheden voorziet’. [http://europa.eu/.../treaties] Op basis van dit artikel konden actuele problemen 
onderwerp worden van gemeenschappelijk EEG-beleid. Door de toetreding van Griekenland (1981) en later 
Spanje en Portugal (1986) tot de EEG werd men bijvoorbeeld geconfronteerd met de grote sociale en 
economische achterstanden van deze landen. Door middel van het instellen van sociale en regionale 
fondsen werd getracht deze achterstanden weg te werken. Zodoende werden op basis van artikel 235 op 
steeds meer terreinen, zoals milieu, regionale ontwikkeling, sociale aangelegenheden en industrie, op 
Europees niveau afspraken gemaakt en beleid ontwikkeld, zonder dat deze onderwerpen expliciet deel 
uitmaakten van het EEG-verdrag.

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig nam de Europeanisering van recht en beleid een vlucht. Gaandeweg 
kwam een steeds groter deel van de wetgeving die in de Nederlandse rechtsorde werd toegepast in Europa 
tot stand. Op een toenemend aantal beleidsterreinen werden bevoegdheden overgedragen aan de Europese 
instellingen. Zo kreeg in de Europese Akte van 1986 het milieubeleid een concrete juridische basis. Beleid 
op dit terrein werd niet langer gerechtvaardigd met verwijzing naar artikel 235 van het EEG-verdrag, maar 



Nationaal Archief | Recht 112

werd als afzonderlijk beleidsterrein opgenomen in de Akte, waarbij tevens de doelstellingen en de grond-
slagen van het EEG-milieubeleid werden geformuleerd. [Kapteyn 639]

Het Verdrag van Maastricht, ook wel bekend als het verdrag betreffende de Europese Unie (het EU-verdrag), 
vormde een volgende mijlpaal in de Europeanisering van recht en beleid. Het Verdrag werd in 1992 in 
Maastricht ondertekend en trad het jaar daarop in werking. Het vormde de overgang naar een Europese 
Unie die gestoeld was op drie pijlers: de reeds bestaande Europese Gemeenschappen (EGKS, Euratom, en de 
EEG, die bij deze gelegenheid tot Europese Gemeenschap werd benoemd), het Gemeenschappelijke 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en politiële en justitiële samenwerking en strafzaken (JBZ). In het 
Verdrag werden daarnaast expliciete juridische grondslagen en doelstellingen geformuleerd voor nieuwe 
beleidsterreinen als onderwijs, cultuur, volksgezondheid en consumentenbeleid. [Kapteyn 639] Op al deze 
gebieden is sindsdien Europese regelgeving tot stand gekomen die deel uit maakt van het Europese recht.

Het Europees Recht wordt onderscheiden in primair en secundair gemeenschapsrecht. [Kooijmans, 2002: 
256-263] Het primaire gemeenschapsrecht bestaat uit de opeenvolgende Europese verdragen. In deze 
verdragen hebben de lidstaten afspraken gemaakt over de beleidsterreinen waarop verdere wet- en 
regelgeving zal worden gemaakt, maar ook zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop deze wet- en 
regelgeving tot stand zal komen, ofwel over het besluitvormingsproces. Europese instellingen met een 
wetgevende bevoegdheid zijn de Raad van de Europese Unie en, sinds het Verdrag van Maastricht van 1992, 
het Europees Parlement. De Europese Commissie vormt het uitvoerende orgaan van de EU en heeft - als 
enige - het recht van initiatief, ofwel de bevoegdheid om nieuwe wetten voor te stellen. 

Belangrijke afspraken uit de Europese verdragen betreffen dus onder andere de bevoegdheidstoedeling aan 
de Europese instellingen om beleid te maken op de in het verdrag afgesproken terreinen. Het bijzondere aan 
de EU is dat het een internationale organisatie is met regelgevende bevoegdheden op vele beleidsterreinen. 
Andere internationale organisaties zijn meestal voor een veel beperkter beleidsterrein opgericht, zoals de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) die zich slechts bezig houdt met het bevorderen van de internationale 
handel. Bovendien is de EU een internationale organisatie met een supranationaal karakter. Dit houdt in dat 
de EU op veel terreinen regels stelt door middel van meerderheidsbesluitvorming. Terwijl bijna alle andere 
internationale organisaties een intergouvernementele besluitvormingprocedure kennen waarbij geen 
enkele lidstaat tegen zijn wil gebonden kan worden door een besluit, worden bij de EU op vele terreinen 
meerderheidsbesluiten genomen die tevens de minderheid binden. Door in Europese Verdragen op steeds 
meer terreinen bevoegdheden over te dragen aan de EU en daarbij in te stemmen met meerderheidsbesluit-
vorming, hebben lidstaten beetje bij beetje een aanzienlijk deel van hun soevereiniteit overgedragen aan de 
EU. In die zin wordt wel gesproken van de semisoevereiniteit van de lidstaten. [Interview De Zwaan]

De wet- en regelgeving die middels de Europese instellingen tot stand komt, wordt het secundaire gemeen-
schapsrecht genoemd. Het secundaire gemeenschapsrecht bestaat uit verordeningen, richtlijnen en 
beschikkingen. De impact van deze besluiten op nationale rechtsorde is verschillend. Een verordening heeft 
een algemene strekking, is verbindend en is rechtstreeks toepasbaar in de nationale rechtsorde van elke 
lidstaat. Een verordening kan worden vergeleken met een nationale wet in materiële zin. Verordeningen 
hebben rechtstreekse werking en hoeven niet omgezet te worden in Nederlandse wetgeving. Zowel burgers, 
bedrijven, EG-instellingen, lidstaten en/of lagere overheden kunnen er rechtstreeks rechten en plichten aan 
ontlenen. Burgers, bedrijven en lagere overheden kunnen de bepalingen uit verordeningen rechtstreeks 
voor de nationale rechter inroepen. Richtlijnen zijn altijd gericht tot lidstaten en dus niet aan burgers. In 
een richtlijn wordt de lidstaat opgedragen om binnen een bepaalde termijn een bepaald resultaat te 
verwezenlijken: het gaat om het resultaat. Een richtlijn schrijft dus voor dat een lidstaat een in die richtlijn 
omschreven resultaat moet verwezenlijken, maar niet hoe (op welke wijze, met welke middelen) een 
lidstaat dit vervolgens zou moeten doen. Dit mag de lidstaat zelf bepalen, meestal gebeurt dit door 
aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. Beschikkingen richten zich altijd individueel tot een lidstaat 
of tot een burger of rechtspersoon zoals bedrijven, instellingen en NGO’s. Beschikkingen zijn een geïndivi-
dualiseerde toepassing van primair gemeenschapsrecht of van een verordening of richtlijn. Een voorbeeld 
van een beschikking is een aan een lidstaat opgelegd verbod tot het treffen van steunmaatregelen voor een 
bepaalde bedrijfstak of een tot een bedrijf gerichte ontheffing van het kartelverbod. [Kooijmans, 2002: 262]
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Inmiddels is er geen beleidsterrein meer dat niet geraakt wordt door Europese regelgeving, wel is er onder - 
scheid in de mate waarop ‘Europa’ invloed heeft op bepaalde terreinen. Op het gebied van bijvoorbeeld 
handel, monetair beleid en visserij heeft de Europese Unie exclusieve competentie, dat wil zeggen dat zij 
100 procent bevoegd is om regels te stellen op deze terreinen. [Interview De Zwaan] De individuele lidstaten 
hebben op deze terreinen dus hun autonome bevoegdheid opgegeven. 

Op andere gebieden heeft men in de Europese Verdragen een gedeelde bevoegdheidsverdeling afgesproken, 
ofwel shared competence. Zowel de EU als de lidstaten zijn bevoegd om op deze terreinen regels te stellen. 
Lidstaten kunnen hun bevoegdheid over het algemeen echter slechts uitoefenen in zoverre de EU haar 
bevoegdheid om regels te stellen nog niet heeft uitgeoefend of besloten heeft om dat niet te doen. Hierbij 
gaat het inmiddels om een zeer groot aantal beleidsterreinen, waarbij de invloed die de Europese wet- en 
regelgeving heeft op het Nederlandse recht sterk is gegroeid maar per beleidsterrein kan verschillen. 
Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat halverwege de jaren nul op milieugebied een grote invloed 
van Europa bestaat, te weten in ten minste 66 procent van de nationale regelingen, en dat op het terrein 
van onderwijs een geringere invloed van Europa uitgaat, namelijk in ten minste 6 procent van de nationale 
regelingen. [website Asser]

De totstandkoming van een zogenoemde Europese Grondwet had het symbolische sluitstuk moeten 
worden van het proces van Europese integratie. In 2004 werd in Nederland, zoals ook in een aantal andere 
Europese landen, een referendum gehouden over deze Grondwet. Afgezien van enige belangrijke vernieu-
wingen zoals de opname van Europese grondrechten, de instelling van een vaste voorzitter van de Europese 
Raad, een minister van buitenlandse zaken van de EU, uitbreiding van bevoegdheden van het Europees 
parlement en enige wijzigingen in de besluitvormingsprocedure, was de Europese Grondwet voor het 
grootste deel een consolidatie van reeds bestaande Europese verdragen. [website europa/ constitution] Het 
Nederlandse referendum werd voor de Nederlandse regering geen groot succes. De Europese Grondwet 
bleek een moeilijk onderwerp om aan het grote publiek uit te leggen en de discussie werd op een ongeluk-
kig moment gevoerd. De Nederlandse bevolking was op dat moment meer geïnteresseerd in binnenlandse 
politieke aangelegenheden en het verwerken van de moord op Pim Fortuyn, dan in ‘Europa’. [Interview De 
Zwaan] De Nederlandse bevolking stemde tegen de nieuwe grondwet, ondanks het feit dat uit de 
Eurobarometer van dat jaar bleek dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander was van 
het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. [website EU] 

Het Verdrag van Lissabon van 2007, dat in 2008 door Nederland werd geratificeerd, is de vervanger van de 
nooit geratificeerde Europese Grondwet. In het Verdrag van Lissabon werden de bestaande Europese 
verdragen alsnog samengevoegd tot één nieuw verdrag, waarin wederom een aantal nieuwe beleidsterrei-
nen expliciet onder de bevoegdheid van de Europese Unie zijn komen te vallen, zoals energie, ruimte en 
civiele bescherming. [Interview De Zwaan]

Actoren
• Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
• Europese Economische Gemeenschap 
• Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
• De Europese Gemeenschap
• De Raad van de Europese Unie
• Het Europees parlement
• De Europese Commissie
• De Europese Unie
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2.3 Trend: Verbetering van toegang van de burger tot de 
rechtsbijstand

Verkorte titel: Toegang burger tot rechtsbijstand

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.1 Internationalisering van Recht
2.5 Modernisering Grondwet

Datering
Eind jaren zestig (1969) - 1994

Beschrijving
In 1994 werd de Wet op rechtsbijstand (Wrb) van kracht die een eerdere wet uit de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw verving. De Wrb bepaalt dat wanneer burgers een juridisch conflict hebben, de overheid 
een deel van de kosten, zoals advocaatkosten, vergoedt. Dit heet een toevoeging. De hoogte van de 
toevoeging is afhankelijk van het inkomen en het eigen vermogen van de burger.

Lange tijd werden burgers, die zich juridische hulp vanwege lage inkomens niet konden permitteren, pro 
deo, d.w.z. gratis, bijgestaan door een advocaat. De Nederlandse Orde van Advocaten (de beroepsorganisatie) 
oefende echter op de politiek druk uit om daar een structurele financiële regeling voor in te stellen. Dit 
leidde in 1958 tot de invoering van de Wet Rechtsbijstand On- en Mindervermogenden (WROM). Deze wet 
regelde het recht van de minder draagkrachtige burger, wiens inkomen en vermogen beneden de wettelijke 
toevoeginggrens lagen, op gratis rechtsbijstand. De ‘toegevoegde’ advocaat vertegenwoordigde de 
niet-betalende cliënt in de juridische procedure en kreeg na afloop een door de overheid vastgesteld 
bedrag. [Huls, 2009: 198] Hiermee werd de gesubsidieerde rechtsbijstand als collectieve voorziening 
ingevoerd maar pas in de jaren zeventig, onder de invloed van de politiek-maatschappelijke ontwikkelin-
gen, kreeg de wet bredere betekenis. [Klijn, Van der Schaaf en Paulides, 1998: 16-17]

Aan het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw was de balie, d.w.z. de gezamenlijke advocatuur, een 
kleine, elitaire en gesloten beroepsgroep [Huls, 2009: 197/198] die door de leden van de protestgeneratie 
beschuldigd werd van klassenjustitie. [Thomassen, 2010: 131] In het zwarte nummer (zo genoemd vanwege 
de zwarte kaft) van het studentenblad Ars Aequi verscheen in 1970 een artikel onder de titel ‘De balie: de 
leemte in de rechtshulp’ waarin vastgesteld werd dat de sociaaljuridische dienstverlening aan de zwakkere 
groepen in de samenleving ontoereikend was. Ten eerste constateerden de auteurs het gebrek aan eerste-
lijnsrechtshulpvoorzieningen. Terwijl de burger vaak de behoefte had aan eenvoudig en laagdrempelig 
advies over zijn rechtspositie, was de advocatuur vooral gericht op het voeren van procedures. Ten tweede 
miste de advocatuur expertise met betrekking tot sociale rechtsgebieden, d.w.z. wonen, werken en verblijf 
(van vreemdelingen). Dit waren rechtsgebieden bij uitstek waarmee de zwakkeren in de samenleving 
veelvuldig in aanraking kwamen. Ten derde waren de meeste advocatenkantoren in de rijkere stadswijken 
gevestigd wat een extra drempel vormde voor de minder draagkrachtige burger om juridisch advies of hulp 
in te roepen. [Huls, 2009: 213; Blom en Gunn, 2007: 11]

Deze leemte in de rechtshulp probeerden de rechtsstudenten uit verschillende steden op te vullen door 
middel van wets- en rechtswinkels, opgericht in armere wijken onder de leus ‘In elke wijk een rechtshulp-
praktijk’. De eerste rechtswinkel werd in 1969 in Tilburg opgericht door studenten van de juridische faculteit 
van (toen) de Katholieke Hogeschool Tilburg en beheerd door de stichting EHBO (Eerste Hulp Bij Onrecht). 
Andere (universiteits)steden volgden. De rechtswinkels werden geleid door vrijwilligers, hielden spreekuren 
voor iedereen en boden zowel de eerste- als tweedelijnshulp gratis aan. Ze verstrekten niet alleen juridische 
informatie maar vertegenwoordigden hun cliënten, indien het nodig bleek, in juridische procedures. [Huls, 
2009: 213-214]
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Ook binnen de advocatuur traden veranderingen op. Een aantal advocaten zette zich eind jaren zestig in 
voor protesterende studenten die in hun strijd voor democratisering van het hoger onderwijs – het 
Maagdenhuis, het administratief en bestuurlijk centrum van de Amsterdamse Gemeente Universiteit, 
hadden bezet. De gepolitiseerde processen tegen Maagdenhuisbezetters werden gezien als katalysator voor 
het ontstaan van de rechtshulpbeweging. [Scheltema, 2010: 6] De advocaten en stagiaires van het kantoor 
Blaisse kregen geen toestemming om de studenten bij te staan. Ze tekenden daar protest tegen aan omdat 
dit volgens hen strijdig was met de onafhankelijkheid van het beroep van advocaat en met de vrijheid van 
hun keuze van de cliënt. [Scheltema, 2010: 3; Huls, 2009: 215] Het protest leidde tot heftige discussies 
binnen de advocatuur en tot oprichting van kantoren, genoemd ‘advokatenkollektieven’, die zich op de 
zwakkeren groepen in de samenleving richtten en die zich in sociale rechtsgebieden specialiseerden.  
De eerste advokatenkollektieven werden in 1974 gevestigd in Amsterdam en Utrecht. [Huls, 2009: 215; 
Scheltema, 2010: 15]

Enerzijds verleenden de advokatenkollektieven en de rechtswinkels individuele rechtshulp, gaven juridische 
voorlichting en maakten mensen bewust van hun rechten, anderzijds besteedden ze veel aandacht aan de 
zogenoemde structurele rechtshulp. Het doel van de structurele rechtshulp was het bewerkstelligen van 
blijvende verandering in wettelijke voorschriften en in het beleid van instanties. Het ging erbij om een 
verandering van maatschappelijke structuren die bepaalde groepen in de samenleving benadeelden. [Huls, 
2009: 214; Boeles, 2010: 95; Blom en Gunn, 2007: 85-86]

Dankzij de maatschappelijke aandacht voor toegang van de lage inkomens- en opleidingsgroepen tot 
rechtshulp in de jaren zeventig, werd in 1975 de begroting voor verbetering van de rechtsbijstand opgeno-
men in de justitiebegroting. Dit resulteerde in de toename van het aandeel van de rechtshulp in de 
justitiebegroting van 0,9% in 1970 naar 5,8% in 1980. [SCP-Rapport 1998: 660] Ook werden vanaf 1975 door 
de overheid Bureaus voor Rechtshulp ingesteld die net als de Rechtswinkels individuele laagdrempelige 
juridische bijstand aan mensen verleenden. De overheid droeg bij in de kosten naar gelang het inkomen 
van de cliënt. [Huls, 2009: 215; website rechtswinkel utrecht] In 1983 werd het recht op rechtsbijstand 
opgenomen in de Grondwet. [Huls, 2009: 216] Dit was ook in overeenstemming met artikel 46 van het 
Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) waarin vastgelegd is dat ‘rechtsbijstand (...) verleend 
(wordt) aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand 
noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.’ [zoals aangehaald in Van der 
Torre, 2005: 9]

Door een toenemende vraag naar rechtspraak – op het gebied van rechtshulp was in de periode 1970-1995 
sprake van een verdrievoudiging van het aantal advocaten per hoofd van de bevolking en van een verdubbe-
ling van het aantal civiele procedures [SCP-Rapport 1998: 659] – zijn de kosten van rechtshulp dermate 
gestegen dat de overheid zich genoodzaakt voelde het gebruik maken van de gesubsidieerde rechtsbijstand 
aan banden te leggen. Dit werd bereikt door de invoering van de Wet op de rechtsbijstand die 1 januari 1994 
in werking trad. De Wet op de rechtsbijstand regelt de rechtsbijstand of rechtshulp aan minder draagkrach-
tigen. De Raden voor de Rechtsbijstand beoordelen of men in aanmerking komt voor toevoeging van een 
advocaat en kostenvergoeding van de rechtsbijstand. De Raden zijn zelfstandige bestuursorganen en 
ontvangen voor de uitvoering van hun taak geld van de Minister van Justitie. Zij subsidieerden ook de 
Bureaus voor Rechtshulp. Begin jaren nul werden de Bureaus voor Rechtshulp vervangen door Het Juridisch 
Loket. Het Juridisch Loket verleent uitsluitend de eerstelijnshulp, d.w.z. geeft advies en verstrekt informatie, 
maar verwijst door naar een advocaat indien er verdergaande rechtsbijstand nodig is. [Huls, 2009: 220]

Door de Wet op de rechtsbijstand moesten mindervermogenden meer gaan betalen voor de hulp van een 
advocaat. De eigen bijdrage werd verhoogd. Als gevolg daarvan is het aantal toewijzingen van een advocaat 
aan mindervermogenden (toevoegingen) in 1994 gedaald met 32 procent. Door invoering van de wet werd 
ook de inkomensgrens voor alleenstaanden verlaagd. Vlak voor de invoering van de wet kon 66 procent van de 
bevolking een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. In 1995 was dat nog maar 48 procent. [website 
Volkskrant] In de periode tot 2005 zijn verdere maatregelen genomen die van invloed zijn op de toegang tot 
de rechtsbijstand. Zo zijn bijvoorbeeld de griffierechten (die men zelf moet betalen) met 15 procent en de 
eigen bijdragen voor de gesubsideerde advocaat met 35 procent verhoogd. [Van der Torre, 2005: 10]
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Actoren
• Advokatenkollektieven
• Wets- en Rechtswinkels
• De Orde van Advocaten
• De Balie
• Bureaus (Buro’s)voor Rechtshulp
• Werkgroep Gebruik Gefinancierde Rechtsbijstand
• Stichting Eerste Hulp Bij Onrecht (EHBO)
• Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (JFAS)
• Katholieke Hogeschool Tilburg
• Juridisch Consultatie Bureau (JCB)
• Ministerie van Justitie
• Het Juridisch Loket (HJL)
• Raden voor Rechtsbijstand
• De Vereniging Rechtshulp Nederland (VRN)
• De Vereniging voor Rechtshulp (VVR)
• De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
• Het Verwij-Jonker Instituut (VJI)
• Commissie-Ouwerkerk
• Commissie-Boekman
• Commissie-Polak
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2.4 Trend: Hervorming van de rechterlijke macht

Verkorte titel: Hervorming van de rechterlijke macht

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.17 Professionalisering bestuursrecht
2.23 Ontslag Docters van Leeuwen
9.28 Maatschappelijke inbedding politie
9.35 IRT-affaire

Datering
1983-2001

Beschrijving
Een rechtsstaat zoals Nederland kent een machtenscheiding. Naast de wetgevende macht en de uitvoerende 
macht, bestaat een rechterlijke macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De machtenscheiding heeft 
als doel de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de verschillende machten te waarborgen. De 
Nederlandse rechterlijke macht bestaat - onder meer - uit rechters en het openbaar ministerie, die respec-
tievelijk de gerechten en de parketten bemannen. Aangezien in de rechtszaal de rechter zit, en de officier 
van justitie staat, worden de rechters wel aangeduid als de zittende magistratuur, en de officieren van 
justitie als de staande magistratuur. De taak van de rechter is om recht te spreken. Het Openbaar Ministerie 
is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, waaronder het opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten en het toezicht op de uitvoering van strafvonnissen vallen. In de opsporingsfase leidt de 
officier van justitie namens het Openbaar Ministerie het onderzoek en draagt hij in die capaciteit verant-
woordelijkheid over de politie. Tijdens rechtszittingen treedt een officier van justitie op als aanklager.  
Hij klaagt de verdachte aan namens de samenleving, en vraagt de rechter een bepaalde straf op te leggen. 
De rechter beoordeelt of het Openbaar Ministerie en de politie hun werk volgens de regels hebben gedaan. 
[website Rechtspraak]

In de jaren zestig van de vorige eeuw was sprake van een groeiende kritiek op de gevestigde orde. Na ruim 
een eeuw van rustig kritiekloos functioneren kwam ook de rechterlijke macht ter discussie te staan. Er was 
sprake van een ‘vertrouwenscrisis’. [Schwitters, 2000: 115] Een van de geluiden was dat de rechterlijke macht 
aan klassenjustitie zou doen. Bovendien zou de samenstelling van de rechterlijke organisatie, in politieke en 
maatschappelijke zin, te eenzijdig zijn. Al in 1971 beloofde minister van Justitie Van Agt het parlement dat hij 
een staatscommissie zou instellen die zich zou buigen over een herziening van de rechterlijke organisatie. 
Eerst werd echter een ‘Werkgroep herziening rechterlijke organisatie’ in het leven geroepen onder leiding 
van oud-staatssecretaris K. Wiersma. Deze werkgroep had als taak zich breed te oriënteren op de wensen en 
verlangens, zowel intern als extern, ten aanzien van het functioneren en de inrichting van de rechterlijke 
macht. [Brommet, 2002: 11] De werkgroep kwam tot de conclusie dat een staatscommissie herziening 
rechterlijke organisatie in het leven moest worden geroepen. Deze commissie zou adviseren ‘over de 
maatregelen die getroffen moeten worden om de organisatie van de rechtspraak in ruime zin, de samenstel-
ling van de rechterlijke macht daaronder begrepen, zodanig te vernieuwen dat de rechtspleging aangepast 
zal zijn aan de huidige omstandigheden en inzichten en voorzieningen’. [Als geciteerd in Brommet, 2002: 12] 

De staatscommissie werd uiteindelijk pas drie jaar later, op 26 mei 1976, geïnstalleerd met H. Ras, lid van  
de Hoge Raad als voorzitter. [Brommet, 2002: 12] De eerste jaren oriënteerde de commissie zich op de 
‘problematiek van de rechtspraak en de rechterlijke organisatie’. De staatscommissie werd vervolgens in  
de 1979 aangevuld met drie subcommissies, die respectievelijk de ‘Arob’ (Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen), de ‘sociale verzekeringsrechtspraak en arbeidsrechtspraak’ en de ‘taken en 
bevoegdheden kantonrechters en rechtbanken’ als aandachtspunt hebben. Ondanks tussenrapportages van 
de subcommissies had de staatscommissie eind 1982 nog geen integraal advies geleverd.
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In de tussentijd waren de omstandigheden waaronder de staatscommissie haar advies moest uitbrengen 
aanzienlijk veranderd. De maatschappelijke kritiek op de rechterlijke macht was verstomd, maar het 
veranderingsproces was niet meer te stoppen. [Schwitters, 2000: 115] Waar eerst sprake was van een 
fundamentele herziening van de rechterlijk macht, ongeacht de kosten, was de rijksoverheid inmiddels in 
zwaar financieel weer beland. Er moest bezuinigd worden en de rechterlijke macht kon daarbij in principe 
niet worden ontzien. De productiviteit en efficiëntie van de rechterlijke macht werden nu, op aandringen 
van minster van Justitie De Ruiter doch tegen de zin van de staatscommissie, ook onderdeel van de 
herziening van de rechterlijke organisatie. De Ruiter benadrukte echter dat goed nagedacht moest worden 
over de vraag hoe men ondanks de financiële druk toch de kwaliteit van de rechterlijke macht kon waar-
borgen. [Brommet, 2002: 13]

De rechterlijke organisatie kampte ondertussen met een toenemende druk op het rechterlijke systeem. In de 
periode van eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig groeide het aantal zaken bij de gerechten en de 
parketten jaarlijks met vijf procent. [Brommet, 2002: 14] De rechterlijke organisatie groeide weliswaar mee, 
maar nauwelijks voldoende om het benodigde werk te verzetten. In 1960 bestond de rechterlijke organisatie in 
totaal uit 960 rechters en leden van het Openbaar Ministerie, bijgestaan door 1800 ondersteunende ambtena-
ren. In 1973 was de organisatie uitgegroeid tot 3825 formatieplaatsen om vervolgens in 1983 uit te groeien tot 
5200 formatieplaatsen. Als de groei van het aantal zaken op dezelfde manier voort zou zetten dan zouden in 
1986 2000 extra formatieplaatsen nodig zijn. De groei van de rechterlijke organisatie bracht twee problemen 
met zich mee. Ten eerste waren de gerechten en parketten, in termen van beheer en bedrijfsvoering, nauwelijks 
geoutilleerd om deze schaalvergroting op te vangen. Ten tweede was het in tijden van bezuinigingen nauwelijks 
te verantwoorden om de rechterlijke organisatie te laten groeien. In 1983 leverde torenkamertjesoverleg tussen 
minister-president Lubbers, minister van Financiën Ruding, minster van Justitie Korthals Altes en een delegatie 
van de rechterlijke organisatie de afspraak op dat de rechterlijke organisatie tot 1986 met 884 formatieplaatsen 
mocht groeien onder voorwaarde dat de efficiency en effectiviteit van de rechterlijke macht zou worden 
vergroot. [Brommet, 2002: 14-16] In dat kader werd in 1984 de stuurgroep OFRO, ofwel ‘onderzoek functioneren 
rechterlijke organisatie’ ingesteld, die de minister van Justitie moest adviseren over de wijze waarop het 
functioneren van rechterlijke macht kon worden verbeterd. Ondertussen kreeg het organisatieadviesbureau 
Berenschot de opdracht de organisatie van de rechterlijke macht door te lichten. Het bureau kwam tot de 
conclusie dat, met name bij de zittende magistratuur, het management slecht was ontwikkeld, dat de centrale 
organisatie door het ministerie en de decentrale organisatie van de gerechten en parketten tot praktische 
problemen leidde, en dat de automatisering van de rechterlijke organisatie ver achterliep. 

De geest was uit de fles en de hervorming van de rechterlijke macht stond voor de komende decennia op de 
agenda, de ‘volledige personele, organisatorische en inhoudelijke integratie’ van de rechterlijke macht 
stond daarbij centraal. [Als geciteerd in Schwitters, 2000: 115] In de periode 1988 tot 1992 speelden de 
veranderingen zich af op drie gebieden: de herziening van de rechterlijke organisatie, het beheer en 
bestuur, en de infrastructuur van de organisatie. Ten aanzien van de rechterlijke organisatie werd in 1990 
door het kabinet besloten de Raden van Beroep te integreren in de rechtbanken. De integratie van de 
kantongerechten bleef op dat moment nog een punt van discussie, maar werd per 1 januari 1995 een feit. 

De problemen rond het beheer en bestuur van de rechtbanken werden opgelost door het beheer en bestuur 
grotendeels te decentraliseren naar de arrondissementen, en dus bij het Ministerie van Justitie weg te halen. 
Men onderkende dat het management van de gerechten een gespecialiseerde functie was die door een 
fulltime specialist dient te worden uitgevoerd. In 1990 werd in dat kader een landelijke DGO-structuur 
ingevoerd, die maar korte tijd zou blijven bestaan. Dit hield in dat een nieuwe functie in het leven wordt 
geroepen van Directeur Gerechtelijke Ondersteuning die verantwoordelijk werd voor het personeel, de 
financiën, de automatisering en de organisatorische en materiële aspecten. Daarnaast werd een professio-
naliseringsslag gemaakt door de werklastmeting te verbeteren en een planning- en controlcyclus in te 
voeren. Om de gerechtelijke werklast beter te verdelen werd in de jaren negentig vervolgens een unit-struc-
tuur ingevoerd waarbij steeds meer taken werden gedelegeerd aan ondersteunend personeel. De units 
bestonden uit een samenwerking tussen rechtsgeleerd personeel, secretariaat en administratie. Deze 
samenwerking moest niet alleen tot een efficiënter en effectiever bedrijfsvoering leiden, maar bovendien 
bijdragen aan een toegenomen arbeidsvreugde onder het ondersteunend personeel. [Brommet, 2002: 45]
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Onder de verbetering van de infrastructuur werden onder andere de automatisering en de huisvesting 
verstaan. De huisvesting van de gerechtsgebouwen was pover in de zin dat de rechterlijke macht in 
verouderde gebouwen zetelde die niet toegerust bleken om het groeiende personeelsbestand van de jaren 
daarvoor op te vangen. Het JR-120 programma moest dit probleem oplossen: in een tijdsbestek van vijf jaar 
(1991-1996) werden de gerechten en parketten van alle arrondissementen voorzien van een nieuw of 
vernieuwd gebouw. Ook door middel van deze geïntegreerde huisvesting voor gerechten hoopt men een 
efficiëntieslag te maken. 

In het proces van hervorming van de rechterlijke macht speelde de reorganisatie van het Openbaar 
Ministerie een bijzondere rol. In de periode van 1960 tot 1990 waren de opsporing en vervolging van 
strafrechtelijke feiten - specifieke taken van het Openbaar Ministerie - in toenemende mate onder druk 
komen te staan. Het aantal opgehelderde zaken bleek geenszins gelijk op te lopen met de oplopende 
criminaliteitscijfers. In 1960 wist het OM nog zestig procent van de geregistreerde misdrijven op te 
helderen, in 1984 was dit percentage teruggelopen naar 25 procent. Dit vroeg om een heroriëntatie op het 
functioneren van het OM. Een eerste aanzet hiertoe vormde het beleidsplan ‘Samenleving en criminaliteit’ 
van minister Korthals Altes van Justitie in 1984. Uitgangspunt was dat het OM zich in het vervolg met 
criminaliteitsbestrijding in de breedste zin van het woord moest bezighouden, dus zowel de strafrechtelijke 
kant, als de bestuurlijke aanpak en de preventie ervan. Dit vroeg om een doelmatige werkwijze en een 
betere samenwerking met externe partijen. Om dit mogelijk te maken moest ook de organisatie worden 
verbeterd. [Brommet, 2002: 81]

Ook het Openbaar Ministerie zelf was in de loop der tijd doordrongen geraakt van de noodzaak te reorgani-
seren. [Fijnaut, 1999: 282] In 1990 publiceerde het OM onder de titel ‘Strafrecht met beleid’ een eigen 
beleidsplan voor de periode 1990-1995, waarin concrete doelstellingen werden geformuleerd. De centrale 
doelstelling was dat de ‘geloofwaardigheid van de strafrechtelijke handhaving’ moest worden versterkt.  
In dat kader moesten onder andere meer woninginbraken worden opgelost, de georganiseerde criminali-
teit beter worden bestreden, misdrijven sneller worden afgehandeld en meer aandacht worden besteed aan 
slachtoffers. Met de versterking van organisatie van het Openbaar Ministerie werd in 1991 een eerste aanzet 
gegeven door het instellen van een stuurgroep ‘versterking Openbaar Ministerie’, door minister van Justitie 
Ernst Hirsch Ballin. [Brommet, 2002: 82] In 1993 stelde de stuurgroep in het rapport ‘Het OM...om’ dat het 
OM niet kon voldoen aan de ‘steeds hogere verwachtingen van de samenleving, het bestuur, de zittende 
magistratuur en het ministerie van Justitie’. [Brommet, 2002: 84] 

Ondertussen verschenen in de media steeds meer berichten over vormfouten, heenzendingen en - onvoor-
ziene- vrijspraken, waardoor de kritiek op het OM groeide. [’t Hart, 2006: 157] Dat er wat moest veranderen 
was duidelijk, zeker toen uit cijfers over 1992 bleek dat over dat jaar slechts 19 procent van alle delicten was 
opgelost. De minister van Justitie stelde daarop een commissie Openbaar Ministerie in ‘overwegende dat 
het Openbaar Ministerie in de afgelopen jaren is geconfronteerd met een toenemende criminaliteit en een 
uitbreiding van taken en bevoegdheden’ en ‘overwegende dat het openbaar ministerie een cruciale positie 
heeft bij de rechtshandhaving en de criminaliteitsbestrijding’. [Als geciteerd in Fijnaut, 1999: 283] Deze 
commissie deed onder voorzitterschap van Piet Hein Donner onderzoek naar het functioneren van het OM 
en concludeerde dat rechtshandhaving meer vereiste dan zaken behandelen. Het OM moest in de toekomst 
ook beleid voeren en gecoördineerd optreden. [Brommet, 2002: 86]

Dat het OM aan verandering toe was, werd in die jaren nog eens bevestigd door de IRT-affaire (1993) en de 
parlementaire enquête commissie opsporingsmethode die daar op volgde (1994). [Fijnaut, 1999: 283] De 
commissie-Van Traa, zoals deze in de volksmond bekend kwam te staan, concludeerde in haar eindrapport 
van 1996 dat er sprake was van een drieledige crisis in de opsporing; ‘ontbrekende normen, een niet goed 
functionerende organisatie en problemen in de gezagsverhouding’. [Van Traa, 1996: 419] Met name voor de 
laatstgenoemde crisis droeg het OM verantwoordelijkheid. Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechte-
lijke handhaving van de rechtsorde en heeft in dat kader gezag over (opsporing door) de politie. In de 
praktijk bleken de gezagsverhoudingen echter niet sterk te zijn, en hadden de individuele officieren van 
justitie uiteenlopende opvattingen over hun specifieke taak binnen en normen ten aanzien van het 
opsporingsproces. [Van Traa, 1996: 420]
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In 1995 werd Arthur Docters van Leeuwen door minister van Justitie Winnie Sorgdrager aangesteld als 
procureur-generaal van Den Haag en voorzitter van het nieuw ingestelde college van procureurs-generaal. 
[’t Hart,2006: 159] Zijn opdracht was de reorganisatie van het Openbaar Ministerie te leiden. De reorganisa-
tie behelsde een aanpassing van de wet, de overdracht van beheerstaken aan het OM en de concrete 
reorganisatie van de organisatie zelf. [Brommet, 2002: 89] De doelstellingen van het traject waren: het 
omvormen van het Openbaar Ministerie tot één organisatie, het verhogen van de juridische en bedrijfsma-
tige professionaliteit, verbeterde afstemming met bestuur en politie en het versterken van gezag over de 
opsporing. [Brommet, 2002: 92] Hoewel de relatie tussen de minister en ‘super-PG’ Docters van Leeuwen 
leidde tot een breed uitgemeten crisis en het ontslag van de laatste, vond het reorganisatieproces doorgang. 
De afsluiting van het wetgevingstraject volgde in 1999 met de inwerkingtreding van de Wet Reorganisatie 
openbaar ministerie en instelling landelijk parket, ofwel de nieuwe Wet RO. [’t Hart, 2006: 143 en 165]

Na het Openbaar Ministerie was de zittende magistratuur aan de beurt om te reorganiseren. In 1998 vormde 
het rapport ‘Rechtspraak bij de tijd’ van de commissie-Leemhuis het begin van de hervorming van de 
rechterlijke organisatie, waarbij - met in achtneming van de traditionele onafhankelijkheid van de rechter- 
werd ingezet op een systeem van integraal management en het instellen van een bestuur bij de gerechten. 
[Brommet, 2002: 174] Het proces werd in praktijk gebracht door middel van het ‘Programma Versterking 
rechterlijke organisatie’. In dat kader wordt een kernteam PVRO met een eigen programmamanager in het 
leven geroepen. Het programmaplan van dit PVRO werd in 1999 als onderdeel van de contourennota van 
minister van Justitie Korthals en staatssecretaris Cohen goedgekeurd door de Tweede Kamer. Doelstellingen 
van de hervorming waren een rechtspraak op maat, met kortere doorlooptijd, gebruikmakend van moderne 
communicatiemiddelen, met rechtsgelijkheid en rechtseenheid als aandachtspunten en een ruimere 
oriëntatie op de buitenwereld. [Brommet, 2002: 175]

In formele zin werd de hervorming van de rechterlijke macht een feit met het in werking treden van de Wet 
Organisatie en bestuur gerechten en de Wet Raad voor de Rechtspraak in 2002. Met de oprichting van de 
Raad voor de Rechtspraak kreeg de rechtspraak als geheel een overkoepelend bestuur dat deel uitmaakt van 
de rechterlijke macht en niet onder het gezag van de minister valt, dit om de onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid van de rechtspraak te waarborgen. De Raad houdt zich bezig met de financiën en toezicht 
op de bedrijfsvoering van de gerechten. Daarnaast bevordert de Raad de eenheid van rechtspraak. [website 
rechtspraak]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• De rechterlijke macht
• Het Openbaar Ministerie
• Werkgroep Herziening rechterlijke organisatie (voorzitter K. Wiersma) 
• Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie 
• Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
• Commissie van advies inzake de opstelling van een herziene beschrijving van de functie van arrondisse-

mentsgriffier (Commissie-Van der Haak)
• Stuurgroep ‘onderzoek functioneren rechterlijke organisatie’ (stuurgroep OFRO)
• Commissie Openbaar Ministerie (Commissie-Donner)
• Parlementaire enquête commissie opsporingsmethode (Commissie-Van Traa)
• Adviescommissie Toerusting en organisatie zittende magistratuur (Commissie-Leemhuis)
• Programma Verbetering Rechterlijke Organisatie (PVRO)
• Raad voor de Rechtspraak
• Dries van Agt
• Ruud Lubbers
• Onno Ruding
• Frits Korthals Altes 
• Ernst Hirsch Ballin
• Winnie Sorgdrager
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• Docters van Leeuwen
• Commissie-Leemhuis
• Benk Korthals
• Job Cohen
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2.5 Trend: Vermaatschappelijking en modernisering 
van de Grondwet in 1983

Verkorte titel: Modernisering Grondwet

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.8 Het Huis van Thorbecke
1.16 Staat en civil society
4.8 Discriminatie op de arbeidsmarkt

Datering
(1950-) 1983 (- na 2005)

Beschrijving
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog groeide de wens om de Grondwet in overeenstemming te 
brengen met de veranderde en veranderende tijdsgeest, zonder de verworvenheden van het verleden op te 
offeren. Voorstellen voor vergroting van de democratische invloed op de vorming en werking van het kabinet 
werden in het proces grotendeels verworpen. De klassieke grondrechten werden versterkt en de sociale 
grondrechten als zorgplichten voor de overheid kregen een plaats in de geheel herziene Grondwet van 1983. 

In haar eerste naoorlogse Troonrede in 1946 kondigde koningin Wilhelmina de installatie aan van een 
staatscommissie tot herziening van de Grondwet. Pas vier jaar later, na afloop van de onafhankelijkheids-
strijd van Nederlands-Indië, werd dit gevolgd door het installeren van de staatscommissie onder voorzitter-
schap van de prominente KVP-politicus mr. J.H.R. van Schaik. Aan hem werd de opdracht gegeven een 
ontwerp voor een nieuwe Grondwet op te stellen. Door het wegebben van de politieke belangstelling, de 
geringe maatschappelijke interesse en de verdeeldheid binnen de commissie, bood het Eindrapport van Van 
Schaik uit 1954 niet meer dan enige voorstellen voor kleine wijzigingen. Hieraan was mede debet dat de 
commissie zich in sterke mate had laten leiden door historische continuïteit en daarom geen vèrgaande 
voorstellen wilde presenteren. In de volgende jaren kwam daarin geen verandering. [Pelle, 1998: 2; 
Barkhuysen e.a., 2009: 28-33; website europa-nu.nl; Akkermans e.a., 1999: 24]

Het tij keerde geleidelijk na 1960. Na een kleine Grondwetswijziging in 1963 bekritiseerde onder andere 
juridisch adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken H.Th.J.F. van Maarseveen de aanpassing als 
slechts juridisch-technisch van aard. Als er niet tot een werkelijke algehele herziening zou komen, zou de 
Grondwet uit de tijd raken. Om aan deze onvrede tegemoet te komen werd in 1963 de afdeling 
Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht. Deze afdeling, geleid door de 
Tilburgse hoogleraar staatsrecht mr. H.J.M. Jeukens, presenteerde in 1966 haar “Proeve van een nieuwe 
Grondwet”. Hierin werd vooral gestreefd naar een vereenvoudiging, stroomlijning, systematisering en 
modernisering van de Grondwet. Programmatische en niet-juridische bepalingen werden geschrapt. De 
heldere, zakelijke stijl van de “Proeve” bleef bij de behandeling niet overeind, maar de nieuwe hoofdstukin-
deling werd overgenomen. [Barkhuysen e.a., 2009: 34-36; Kortmann, 2008: 16; Akkermans e.a., 1999: 24]

De afdeling Grondwetszaken consulteerde voor haar “Proeve …” adviesorganen en belangenverenigingen, 
om zo maatschappelijke inbreng te verkrijgen. De politieke kanalen leken de verlangens naar en gebleken 
noodzaak tot een algehele Grondwetsherziening niet door te laten stromen tot de politiek verantwoordelij-
ken. Door consultaties buiten de politiek, en door de brede debatten over maatschappelijke hervormingen 
en democratisering, ontstonden belangstelling en draagvlak voor de wijziging van de grondwet, met name 
voor de progressieve elementen daarvan. [Barkhuysen, 2009: 34; website tilburguniversity] Hierdoor 
gesterkt installeerde premier P.J.S. de Jong in 1967 de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet. Geïnspireerd door de democratiseringsbeweging en het electorale succes van D’66 deed de 
commissie in 1971 ingrijpende democratiseringsvoorstellen: een gekozen kabinetsformateur, invoering van 
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een gedeeltelijk districtenstelsel, rechtstreekse verkiezing van leden der Eerste Kamer en invoering van het 
referendum. [Barkhuysen e.a., 2009: 37-38; Kortmann, 2008:, 7-8; eerstekamer.nl; montesqieu-instituut.nl]

Voortbouwend op de voorstellen uit 1971 presenteerden regeringscommissaris D. Simons en minister van 
Binnenlandse zaken W.F. de Gaay Fortman in 1974 een nota inzake het Grondwetherzieningsbeleid. Hierin 
werden de democratiseringsvoorstellen in licht gewijzigde vorm herhaald, maar nu verschenen er voor het 
eerst ook sociale grondrechten in de voorstellen. Hiermee zouden recente sociale ontwikkelingen hun 
weerslag krijgen in de Grondwet. De noodzaak voor sociale grondrechten was eminent geworden door een 
reeks van recente sociale wetgeving (Algemene Ouderdomswet 1957, Algemene Bijstandswet 1963, Wet A.O. 
1967, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1968), welke geen grondwettelijke basis bezaten. Opname in 
de Grondwet beoogde de bestaande sociale wetgeving tegen afbraak te beschermen, nieuwe sociale 
wetgeving te bevorderen en de overheid een zorgplicht op te leggen. [Kortmann, 1987: 2, 299-302; 
Akkermans e.a., 1999: 36-37]

Bij de parlementaire behandeling van de nota inzake het Grondwetherzieningsbeleid vond de minister van 
Binnenlandse Zaken H. Wiegel door zijn gepassioneerde pleidooi brede steun voor de versterking van de 
klassieke grondrechten en de opname van sociale grondrechten. De democratiseringsvoorstellen werden 
door een meerderheid in de Tweede Kamer als ‘nodeloze arbeid’ beschouwd en grotendeels verworpen. 
[Frissen, 2008: 26; Pelle, 2998: 183-184; Barkhuysen e.a., 2009: 40-41] 

Het bescheiden aantal sociale grondrechten (betreffende onderwijs en armenzorg) werd bij het van kracht 
worden van de Algeheel Herziene Grondwet in 1983 fors vergroot. De opname in de grondwet van zoveel 
sociale grondrechten ineens, onderverdeeld in sociaal-economische rechten (bijvoorbeeld recht op arbeid) 
en culturele rechten (bijvoorbeeld zorg voor milieu en gezondheidszorg), was een novum. Deze grondrech-
ten bevatten een opdracht aan de overheid om het individu te ondersteunen in zijn vrijheid, veiligheid en 
ontplooiing. De grondrechten in de grondwet schreven het principe voor, waaraan de overheid middels 
wetgeving een praktische invulling gaf, welke getoetst werd door de rechter. [Barkhuysen e.a., 2009: 41]

Sinds 1983 zijn er met enige regelmaat voorstellen gedaan om de Grondwet aan te passen. Doorgaans betrof 
het voorstellen in het kader van staatkundige vernieuwing, zoals de invoering van het referendum of 
wijziging van het kies- en benoemingenstelsel. Daarnaast waren er voorstellen van technisch-bureaucrati-
sche aard in het kader van onderhoud aan de Grondwet. Vanuit de juridische wereld ontstond in de jaren 
negentig weerstand tegen deze benadering. De noodzaak tot verandering werd niet duidelijk en de 
wijziging droeg vaak een cosmetisch karakter. Grote veranderingen zijn sinds 1983 niet meer in de Grondwet 
aangebracht. [Kummeling e.a., 2001: 41-43]

Actoren
• Kabinet
• Eerste Kamer der Staten Generaal
• Tweede kamer der Staten Generaal
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Staatscommissie inzake herziening van de Grondwet (Commissie-Van Schaik)
• Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Commissie-Cals/Donner)
• prof. mr. D. Simons (regeringscommissaris)
• Dr. mr. W.F. de Gaay Fortman (minister van Binnenlandse Zaken)
• H. Wiegel (minister van Binnenlandse Zaken)
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• http://www.eerstekamer.nl/begrip/eindrapport_staatscommissie_Cals (geraadpleegd 2 december 2010).
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2.6 Trend: Liberalisering binnen het jeugdrecht

Verkorte titel: Liberalisering jeugdrecht

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.10 Europeanisering,  
13.11 Secularisatie, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
5.3 Jeugdzorg
5.4 Integratie hulpverlening in de jeugdzorg
12.4 Jongerencultuur

Datering
1945– na 2005

Beschrijving

Inleiding
De beschreven periode kenmerkte zich door de toename van de gelijkheid binnen gezinsrelaties met 
consequenties voor gezags- en naamrecht. Er kwam gelijkheid tussen ouder en kind, tussen kinderen 
binnen of buiten een huwelijk. De positie van kinderen en de privésfeer van ouders en kinderen werd in de 
beschreven periode versterkt door het steeds nadrukkelijker implementeren van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens. [Corstens e.a. 2004: 145-146]

Geboorte
Bij de geboorte begon een familierechtelijke relatie tussen kind en moeder. Tot 1947 diende een ongehuwde 
moeder haar kind te erkennen, maar dat is sindsdien niet meer vereist. [Asser – De Boer 2006: 551] Waar de 
moeder automatisch de juridische ouder was, diende de biologisch vader zijn juridische vaderschap te laten 
vastleggen met een beroep op het afstammingsrecht. Dit recht bepaalde wie de juridische ouders waren 
– het bepaalde niet wie het ouderlijk gezag droeg. De biologische vader moest middels erkenning, 
gerechtelijke vaststelling vaderschap, of adoptie het juridisch ouderschap verwerven. Anderzijds kon het 
vaderschap ook ontkend worden; dit kon gebeuren door zowel de juridische vader, als de moeder of het 
kind. [website rijksoverheid; Evers 2006: 17]

Sinds 1947 hadden de vader en de moeder het ouderlijk gezag (tot 1995 ouderlijke macht genoemd) en 
waren zij daarmee verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Mocht deze constructie 
niet mogelijk zijn, dan kon een derde (rechts)persoon, de voogd, met het gezag belast worden. [website 
rijksoverheid] Het ouderlijk gezag was een recht dat enkel gegeven werd in het belang van het kind: het 
verplichtte de gezaghebber om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de persoonlijkheid van het 
kind te bevorderen. Enige begrenzingen werden gesteld door publiekrechtelijke bepalingen als de dienst-
plicht (afgeschaft in 1995) en de leerplicht. [Nieuwenhuis 2007: 327] Het ouderlijk gezag werd vaak inzet van 
strijd bij een echtscheiding, een situatie waarvan met name de kinderen het slachtoffer werden. Om de 
positie van het kind beter te bewaken werd wetgeving gemaakt die beide ouders de ouderlijke macht 
toekende, tenzij er een dwingende reden bestond één of beiden deze te ontnemen. Zo werd invulling 
gegeven aan het recht van ouders en kinderen om elkaar te kennen en met elkaar om te gaan. In lijn met de 
acceptatie van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk was sinds 1997 ook ouderlijk gezag mogelijk 
voor een ouder samen met een niet-ouder. [platform-scjf; Corstens 2004: 237] 

Tot vroeg in de jaren tachtig werden kinderen doorgaans geboren binnen een huwelijk. In 1981 werd slechts 
5% van de kinderen buiten een huwelijk geboren. Onder invloed van de voortgaande emancipatie van de 
vrouw en het verlies van status en belang van het huwelijk, werden steeds meer kinderen buiten een 
huwelijk geboren. In 2005 was dat al 35%. [Boele-Woelki 2007: 5 noot 3] Tot in de jaren tachtig werd er een 
juridisch verschil gemaakt tussen wettige en onwettige kinderen, ten nadele van de onwettige kinderen.  
Het onderscheid wettig - onwettig beoogde bescherming van het monogame huwelijk en het tegengaan van 
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buitenechtelijke relaties door bewuste achterstelling van uit dergelijke relaties geboren kinderen. Aangezien 
dit in strijd was met artikel 8 EVRM, is deze achterstelling opgeheven per 1 april 1998. [Asser – De Boer 2006: 
549, 552; Evers 2006: 16] Het bestaan van buitenechtelijke kinderen werd tot 1989 juridisch toegeschreven 
aan de man. In lijn met de gangbare opvatting werd aangenomen dat een vrouw nimmer het initiatief tot 
een buitenechtelijke relatie zou nemen. De aanpassing van de wet betreffende wettige en onwettige 
kinderen weerspiegelde ook de veranderde opvatting over de zelfstandigheid en het handelen van de vrouw 
bij relatievorming en partnerkeuze. [Kooy 1985: 54]

De verwekking van kinderen vond sinds de jaren zestig niet altijd meer plaats binnen een relatie: wanneer 
een (echt-)paar onbedoeld kinderloos bleef, werd steeds vaker een alternatief gezocht. Aanvankelijk was de 
oplossing laagtechnologisch: een vrouw werd langs natuurlijke weg zwanger van een man met wie zij niet 
gehuwd was. Na de eerste geslaagde zwangerschap na reageerbuisbevruchting in 1978 werd hoogtechnolo-
gisch (draag)moederschap mogelijk: de bevruchting vond plaats in een laboratorium, waarna een (draag)
moeder de vrucht droeg. Draagmoederschap was niet toegestaan: de wet beoogde ontmoediging, maar het 
bemiddelen bij en ondergaan van het draagmoederschap werd vanaf 1997 wel gedoogd. Commerciële 
uitbating van draagmoederschap is nog steeds verboden. [Dermout 2001: 26, 279] Wanneer het kind 
geboren is, moet het door de wensouders geadopteerd worden. Alleen zo konden de familierechtelijke 
betrekkingen tussen draagmoeder en kind verbroken worden. De afspraken die de wensouders en de 
draagmoeder daartoe maakten waren juridisch niet-bindend. [Engberts 2009: 98]

Bij onvruchtbaarheid van de man en/of de vrouw kon een (echt-)paar een beroep doen op een zaad- of 
eiceldonor. Na de eerste anonieme zaaddonatie (waarschijnlijk in 1948) waren tot de jaren zeventig weinig 
artsen bereid deze behandeling uit te voeren die strijdig werd geacht met de medische ethiek. Afname van 
de binnenlandse adoptie (zie aldaar), veranderende medische ethiek en erkenning van het zelfbeschikkings-
recht met betrekking tot de voortplanting, leidden tot een groei in het aantal kunstmatige inseminaties. Dit 
was juridisch geen probleem: het was niet strafbaar en het burgerlijk recht beperkte zich tot het juridisch 
ouderschap. [Kremer 1991: 1476-1478] Aanvankelijk bleef de donor anoniem en niet traceerbaar, maar sinds 
2004 is anoniem donorschap verboden. Sindsdien kunnen kinderen met een donorouder vanaf hun 
zestiende levensjaar hun donorouder opsporen. Hiermee werd tegemoet gekomen aan het recht om de 
afstamming te kennen, zoals was vastgelegd in het EVRM. Overigens prevaleert altijd het belang van het 
kind: de donor kan zijn nakomelingen niet achterhalen. [umcg.nl]

Bij ongewenste kinderloosheid kon de kinderwens ook worden vervuld via adoptie. Adoptie ontwikkelde 
zich van het bezorgen van een erfgenaam naar het bieden van kansen aan wees- of ongewenste kinderen. 
[Swennen, s.a.: 65] In 1956 was binnenlandse adoptie mogelijk gemaakt; buitenlandse kinderen mochten 
niet geadopteerd worden. [site breemans] Ondanks het verbod werden er toch buitenlandse kinderen 
geadopteerd. In de jaren zestig en vroege jaren zeventig kwamen deze kinderen vooral uit Griekenland, 
Oostenrijk, Italië, Duitsland, Vietnam en Zuid-Korea. In 1974 werd de buitenlandse adoptie gelegaliseerd 
onder druk van de bestaande praktijk, uit humanitaire overwegingen jegens de kinderen en om de 
ongewenst kinderloze ouders keuze- en handelingsvrijheid te geven. In de jaren zeventig kwamen veel 
adoptiekinderen uit Zuid-Oost-Azië, Libanon, Chili en Colombia. In de jaren negentig werden veel Chinese 
kinderen geadopteerd. De binnenlandse adoptie daalde na 1970: het aanbod van Nederlandse adoptiekin-
deren liep terug door toegenomen gebruik van anticonceptie, de legalisering van abortus en de toegeno-
men acceptatie van ongehuwde moeders. [Hoksbergen, 2000: 33-35] Ook draagmoederschap was een vorm 
van adoptie: de draagmoeder stond het kind ter adoptie af aan de wensouders. Als grond voor het opheffen 
van de ouderlijke macht werd dan opgegeven het onvermogen van de draagmoeder om een ouder-kind-
relatie tot stand te brengen of te onderhouden. [Engberts, 2009: 98] Het Haags Adoptieverdrag uit 1998 
bepaalde, ter bescherming van de adoptiekinderen, dat de adoptieouders maximaal 40 jaar ouder zijn dan 
het kind en dat de ouders een gezonde en veilige omgeving bieden, voldoende inkomsten hebben, gezond 
zijn, enzovoorts. Ook de schenkende ouder kan voorwaarden stellen aan de ontvangende ouders. 
[Hoksbergen, 2000: 235-247; Evers 2006: 24] Is het kind eenmaal bij de ontvangende ouders en is er een 
familieband met hen ontstaan, dan kon de biologische ouder het kind niet meer opeisen. Hiermee werd 
bescherming van het kind op grond van artikel 8 EVRM nagestreefd. [Bruning, 2008: 46] De adoptie kan ook 
beëindigd worden. De geadopteerde kinderen kunnen dit doen in de periode tussen het 2e en 5e jaar na het 
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begin van hun meerderjarigheid. De familierechtelijke situatie van vóór de adoptie wordt dan hersteld, na 
toetsing door de rechter of dat laatste mogelijk is. [website rijksoverheid]

Tot 1970 waren de ouders niet vrij in de voornaamkeuze voor hun kind. Er diende een keuze gemaakt te 
worden uit lijsten met toegestane namen en de ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelde de 
naamskeuze. Verder moest ook een nog levende persoon de beoogde voornaam dragen. Sinds 1970 
(invoering nieuw Burgerlijk Wetboek) was de naamskeuze vrij, mits de ouders geen onwelvoeglijke of 
hinderlijke voornamen kozen, een absurd groot aantal voornamen wensten of een bestaande achternaam 
als voornaam wilden gebruiken. Ook een verbindingsstreepje tussen twee voornamen is sindsdien 
toegestaan (nadat prins Willem-Alexander in 1966 met verbindingsstreepje was ingeschreven). Sinds 1998 is 
het huidige naamrecht van kracht, dat de wetgeving uit 1970 heeft overgenomen. Dit naamrecht steunt op 
het EVRM en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar het naamrecht wordt 
beschouwd als onderdeel van het beschermde privé- en gezinsleven. De ouders bezitten hierin een grote 
autonomie, die slechts beperkt wordt ter bescherming van het kind tegen belemmerende naamgeving. 
[Nieuwenhuis, 2007: 7-8; Asser – De Boer, 2006: 40-41]

De achternaam ontving het kind van de vader, conform de traditie en in overeenstemming met de domi-
nante rol van de vader binnen het gezin. Aangezien de rollen van man en vrouw binnen het gezin sinds de 
jaren zestig steeds meer gelijkwaardig werden, verdween de dwingende keuze voor de geslachtsnaam van de 
vader. Sinds 1998 kunnen de ouders kiezen of de kinderen de geslachtsnaam van de vader of die van de 
moeder ontvangen. Als gevolg van de diepgewortelde traditie krijgt omstreeks 2010 nog slechts 5% van de 
pasgeborenen de geslachtsnaam van de moeder. Kinderen waarvan de juridische vader onbekend blijft, 
krijgen de geslachtsnaam van de moeder; dit was al van oudsher de gewoonte. Bij een echtscheiding kan 
een kind ouder dan 12 jaar zelf kiezen of het de achternaam van de vader of de moeder wil dragen. [website 
rijksoverheid] Bij adoptie kozen de ouders van welke ouder het kind de geslachtsnaam zal krijgen. [Asser 
– De Boer, 2006: 48]

De individualiteit en gelijkwaardigheid van de ouders, zoals die sinds de zeventiger jaren maatschappelijk 
aanvaard is, vond zijn weerslag ook bij de aangifte van de geboorte van een kind. De ouders worden sinds 
1995 niet langer opgevoerd als vader en moeder, maar als Ouder 1 en Ouder 2. Hiermee werd ook tegemoet 
gekomen aan de nieuwe werkelijkheid van andere relatievormen dan man-vrouw. 

Wanneer één van de beide getrouwde ouders Nederlander is, verkrijgt sinds 1985 ook het kind deze nationali-
teit bij geboorte. Het kind van een ongetrouwde Nederlandse moeder wordt eveneens Nederlander. Wanneer 
een niet-Nederlandse vrouw en een Nederlandse man buiten een geregistreerd partnerschap of huwelijk een 
kind krijgen, zal het kind alleen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen wanneer de vader het kind erkent. 
Dit kan gebeuren vóór de geboorte, of voor het zevende levensjaar van het kind. In dat laatste geval dient de 
vader zijn ouderschap met DNA-bewijs te staven. Bij adoptie is het Nederlanderschap van één van beide 
ouders voldoende om het kind die nationaliteit te verlenen. [overheid.nl]

Kinderjaren
De positie van het kind binnen het gezin veranderde in de beschreven periode. Sinds 1947 bezaten de beide 
ouders de ouderlijke macht, een term die in 1995 werd vervangen door ouderlijk gezag. Dit gezag bleef 
bestaan tot het kind meerderjarig was; in 1988 ging deze grens omlaag van 21 naar 18 jaar. [website marlex] 
Het ouderlijk gezag werd uitgeoefend door de beide ouders. Sinds 1997 kan het ouderlijk gezag ook gevoerd 
worden door een ouder samen met een niet-ouder. Zo kon worden tegemoetgekomen aan de verschillende 
nieuwe relatievormen en bleef een kind altijd verzekerd van zorg, begeleiding en steun. [platform-scjf ]  
Na de oorlog werden kinderen niet meer beschouwd als een bron van hulp en inkomen voor de ouders.  
De moeder-kind-relatie werd als ideaal gepropageerd. De kleuterschool diende niet langer als bewaarschool 
maar ondersteunde de emotionele en psychische ontwikkeling van het kind. [Kooy, 1985: 132] Nu er sinds de 
jaren zestig minder kinderen werden geboren per gezin had de moeder meer tijd, geld en ruimte voor ze. 
Disciplinering werd minder belangrijk, persoonlijke ontplooiing juist belangrijker en slaan werd vanaf de 
jaren zeventig beschouwd als mishandeling. Het kind kreeg een positie minstens gelijkwaardig aan die van 
de ouders. [Boonen, 2004: 79] Het gezin werd steeds meer opgevat als een plaats waar een kind zijn persoon - 
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lijke ontwikkeling optimaal kon ondergaan, met volledige ondersteuning door de ouders. Dat een kind 
daarbij voornamelijk in contact stond met de moeder (vader werkte voltijds buitenshuis en andere kinderen 
waren er nauwelijks) werd geleidelijk als een nadeel ervaren. [Kooy, 1985: 133-134] Sinds 1991 is de Wet op 
het ouderschapsverlof in werking. Deze wet maakte het mogelijk om rond de geboorte verlof op te nemen 
zonder dat dit verregaande consequenties heeft voor loopbaan van de ouders. Hierdoor hebben ouders 
meer mogelijkheden gekregen om tijd door te brengen met hun jonge kind(eren). De vader werd gestimu-
leerd zorgtaken op zich te nemen, terwijl de moeder geen ontslag hoefde nemen. [De Wolff, 2000: 109]

De invloed van het EVRM strekte zich almaar nadrukkelijker uit tot het gezinsleven, dat steeds meer een 
privé-omgeving werd. De overheid trok zich verder terug uit de ouder-kind-relatie en bemoeide zich minder 
met de opvoeding. Wel diende de staat, in het belang van het kind, de ontwikkeling van de familieband te 
stimuleren, de ouders in hun taken te ondersteunen of hun taken aan te vullen danwel over te nemen. 
Ouder en kind dienden zo lang mogelijk bij elkaar gehouden te worden, totdat dit onmogelijk of voor het 
kind schadelijk bleek. [Bruning, 2008: 41, 42, 46, 56] 

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
• Staten Generaal
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens
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2.7 Trend: Liberalisering binnen het huwelijks- en 
erfrecht

Verkorte titel: Liberalisering huwelijks- en erfrecht

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.10 Europeanisering,  
13.11 Secularisatie, 13.3 Genderisering

Relatie met
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
5.8 Aandacht voorvrouwenmishandeling
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
5.12 Acceptatie homoseksualiteit

Datering
1945 – na 2005

Beschrijving
De beschreven periode kenmerkte zich door de toename van de gelijkheid en zelfstandigheid binnen 
gezinsrelaties met consequenties voor gezags-, huwelijks-, scheidings- en naamrecht. Er kwam gelijkheid 
tussen man en vrouw en tussen verschillende (ook nieuwe) samenlevingsvormen. De persoonlijke invulling 
van relaties op basis van persoonlijke wensen en verwachtingen verving de traditionele groepsgebonden 
levensloop. Individualisering en emancipatie lagen ten grondslag aan vele van deze veranderingen. De 
privésfeer werd steeds verder beschermd met een beroep op het Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
[Corstens e.a. 2004: 145-146]

Relatiekeuze
De partnerkeuze was na de Tweede Wereldoorlog nog een zaak waarbij de ouders van de jongvolwassene 
een belangrijke rol speelden. Zij bepaalden wie een geschikte partner was voor het eigen kind en dienden  
in te stemmen met een voorgenomen huwelijk. Pas wanneer iemand 30 jaar werd, was deze toestemming 
niet meer nodig. Sinds de invoering in 1970 van Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek kan iedereen die 
meerderjarig is zelf bepalen met wie hij of zij een huwelijk aangaat. [Kooy, 1985: 57] Tot 1985 kon een vrouw 
huwen zodra ze 16 jaar was, maar omdat dit ongelijkwaardig was aan de man (die pas op zijn 18e mocht 
trouwen), is haar huwelijksleeftijd verhoogd naar 18 jaar. [Asser – De Boer, 2006: 129; Kooy, 1985: 60] Het 
huwelijk was niet toegestaan wanneer de beide partners tot de vierde graad aan elkaar verwant waren. De 
oorspronkelijke motivatie, het regelen van erfrecht, werd later vervangen door de genetische gevaren van 
een dergelijk huwelijk. Een huwelijk tussen een broer en zus is toegestaan wanneer één van hen geadopteerd 
is. Ook geldt een huwelijksverbod voor een vader en diens niet-erkende biologische kind. Tot 1970 mocht 
men ook niet trouwen met een partner die schuldig was verklaard aan overspel en/of een echtscheiding 
(hierover later meer). Die laatste bepaling werd in 1987 uit de wet geschrapt nadat zij al jarenlang niet meer 
werd gehanteerd. [Asser – De Boer, 2006: 134-135; Kooy, 1985: 57]

Een aantal huwelijken werd gesloten ten behoeve van het verkrijgen van een verblijfsvergunning of de 
Nederlandse nationaliteit. Deze schijnhuwelijken werden sinds 1994 krachtig ontmoedigd door beperkende 
voorwaarden zoals bijvoorbeeld inburgering. Ook kreeg de buitenlandse partner vaker een permanente 
verblijfsvergunning in plaats van de Nederlandse nationaliteit. Een schijnhuwelijk werd niet ontbonden, 
maar vernietigd. [Asser – De Boer, 2006: 167] 

Als gevolg van de emancipatie van Nederlandse vrouwen raakten zogenoemde postorderbruiden in trek, die 
in de perceptie van sommige Nederlandse mannen beter pasten in het gewenste traditionele rollenpatroon. 
Deze bruiden kwamen veelal uit Oost-Europa. Sinds de opname van veel Oost-Europese landen in de 
Europese Unie zijn er op grond van het vrije verkeer van personen geen belemmeringen meer voor deze 
internationale huwelijken. [De Hart, 2003: 89-95]
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De populariteit van het huwelijk nam vanaf 1970 geleidelijk af. Alternatieve relatievormen en de maatschap-
pelijke acceptatie daarvan lagen aan deze daling ten grondslag. Nu partners hun eigen invulling wensten te 
geven aan de wijze waarop het privéleven werd ingericht, verloor het traditionele huwelijk aan populariteit: 
in het jaar 1970 huwde 9,5‰ van de bevolking (123.631 huwelijkssluitingen), in 1982 was dit gedaald tot 
5,5‰ (78.451 huwelijksluitingen). [websites CBS] Eind jaren tachtig herwon het huwelijk enigszins aan 
populariteit, veelal vanwege het bruiloftsfeest en het feit dat de eventuele kinderen niet middels een aparte 
procedure erkend hoefden te worden. [Kooy, 1985: 195]

De openbare huwelijksaankondigingen werden in 1987 afgeschaft: ze werden in strijd geacht met het recht 
op privacy. Zo vond men bijvoorbeeld de vermelding van eerdere huwelijken een inbreuk op de privésfeer. 
[Asser – De Boer, 2006: 142]

Eenmaal getrouwd gold de man als hoofd van de echtvereniging: de vrouw was haar man gehoorzaamheid 
verschuldigd. In de praktijk werd hieraan minder stringent gevolg gegeven dan de omschrijving deed 
voorkomen en de bepaling werd in 1957 geschrapt. Toch bleef de vrouw in haar gezagsuitoefening tegen-
over haar kinderen zwakker dan haar man. In 1984 werden de laatste wettelijke ongelijkheden tussen man 
en vrouw weggenomen. [Asser – De Boer, 2006: 173-174; Nuytinck, 1996: 54] In datzelfde jaar verdween ook 
het normatieve element uit het wetboek: het huwelijk gold voortaan niet meer als gericht op de voortplan-
ting. De persoonlijke invulling van de relatie stond voorop, een gevolg van de voortgaande individualise-
ring. [Asser- De Boer, 2006: 180] De realisatie van persoonswaarden (individuele persoonlijkheid en 
seksueel verlangen) werd de kern van een huwelijk. Deze gevoelsbasis maakte een huwelijk ook kwetsbaar-
der, mede door het wegvallen van een gemeenschappelijk economisch belang: steeds meer waren de 
partners, met name de vrouwen, economisch zelfstandig. De huwelijkse voorwaarden werden dan ook 
gebruikt als bescherming tegen eventuele aanspraken door de partner. [Kooy, 1985: 29]

Na de huwelijksvoltrekking was het echtpaar wettelijk verplicht tot samenwoning – deze verplichting werd 
in 2001 geschrapt omdat het strijdig werd bevonden met de persoonlijke keuzevrijheid. [Asser – De Boer, 
2006: 175, 536] Ongehuwd samenwonen (destijds ‘hokken’ genoemd) kwam wel voor: al in 1963 hield de 
Algemene Bijstandswet rekening met een concubinaat waarin de situatie niet fundamenteel verschilde met 
een gezinssituatie binnen een huwelijk. [Kooy, 1985: 58] Het percentage ongehuwd samenwonenden lag 
toen nog erg laag. Omstreeks 1970 huwde 90% van de mensen zonder vooraf samengewoond te hebben; in 
2005 was dat 10%. [cbs.nl] De toename van het ongehuwd samenwonen begon omstreeks 1970 en het 
percentage bleef nadien groeien: tussen 1977 en 1981 was de toename 125%. In 1985 waren er 200.000 
samenwonende paren; in 2005 waren dat er 750.000. [Kooy, 1985: 194; Boele-Woelki, 2007: 5]

Naast ongehuwd samenwonen maakten ook andere relatievormen opgang. Vanaf de late jaren zestig 
wonnen wonen zonder partner (onder andere Bewust Ongehuwde Moeders), Living Apart (Sleeping) 
Together-relaties, woongroepen, communes en samenwonen door homo- en lesboparen aan populariteit. 
[Kooy, 1985: 60, 71] Daarnaast ontstonden er gezinnen met kinderen uit verschillende eerdere relaties van de 
ouders, de zogenaamde samengestelde gezinnen. [Van den Brink, 1997: 40]

In 1998 (wijziging Boek 1 BW) werd het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Het werd nu mogelijk een 
wettelijk erkend gezin te vormen zonder huwelijksakte. De kinderen die geboren werden binnen een 
geregistreerd partnerschap waren wettig, zodat over hun status meteen duidelijkheid bestond. Bovendien 
was een geregistreerd partnerschap eenvoudiger te ontbinden, waarmee vele echtscheidingszaken werden 
voorkomen – het aantal echtscheidingen groeide snel als gevolg van individualisering en emancipatie. 
Daarnaast werd ongehuwd samenwonen steeds breder maatschappelijk aanvaard en wilde men de 
juridische nadelen daarvan ondervangen. Tenslotte werd het ook voor homoparen mogelijk een wettelijk 
erkende samenlevingsvorm te kiezen. In 2001 werd het mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregi-
streerd partnerschap en vice versa. [Asser – De Boer, 2006: 169; Boele-Woelki, 2007: 5, 20-21]

Het geregistreerd partnerschap effende de weg voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk in 2001 voor 
koppels van een andere dan man-vrouw-samenstelling. De regels, rechten en plichten voor een huwelijk en 
andere partnerschappen werden nu volledig gelijk. Hiermee werd het voor homoparen mogelijk een 
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volwaardig huwelijk aan te gaan. Er bleven voor hen wel twee verschillen bestaan: de kinderen uit de relatie 
hadden geen afstammingsrelatie met de juridische ouders (behalve bij biologisch ouderschap of tot een 
mogelijke adoptie), en het huwelijk werd in het buitenland veelal niet of niet volledig erkend. 
[Vlaardingerbroek, 2008: 105]

Echtscheiding
Steeds meer huwelijken hielden niet meer levenslang stand. Het aantal echtscheidingen groeide van 12,4% 
in 1971 naar ongeveer 32% in 2004. Tot de invoering van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in 1970 beston-
den er vier echtscheidingsgronden: overspel, curatele op grond van verkwisting, veroordeling tot een 
gevangenisstraf van tenminste vier jaren en mishandeling. Bij het aanvragen van een echtscheiding diende 
een schuldige te worden aangewezen. Dit leidde tot de “grote leugen”: de partners logen tegen de rechter 
over de reden voor de echtscheiding (doorgaans werd overspel opgegeven). De rechter had de taak om te 
bemiddelen alvorens tot scheiding over te gaan. Sinds 1970 kende de wet nog maar één echtscheidings-
grond: duurzame ontwrichting van de relatie. De aanvraag tot echtscheiding hoefde door slechts één van de 
partners te worden ingediend en geen van beiden kreeg de schuld toegewezen. [Kooy, 1985: 54] Overspel 
was sinds 1987 niet langer strafbaar en de echtscheidingsgrond werd niet meer door de rechter getoetst. 
[Van den Wyngaert, 2006: 119; Asser – De Boer, 2006: 175, 545]

De scheiding van tafel en bed was van oorsprong een manier om de in 2001 afgeschafte samenwoonplicht 
te ontduiken. Het huwelijk bleef in stand, maar de partners leidden een grotendeels zelfstandig bestaan.  
Na drie jaar scheiding van tafel en bed was een echtscheiding nog slechts een formaliteit. [Asser – De Boer, 
2006: 534] 

In 2001 werd het mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Hierdoor ontstond 
de mogelijkheid om snel tot huwelijksontbinding over te gaan. Het huwelijk werd omgezet in een geregi-
streerd partnerschap, dat vervolgens bij de notaris werd ontbonden. Deze ‘flitsscheiding’ was vrij populair, 
maar werd in het buitenland niet erkend en leidde tot problemen bij verdeling van gezag over kinderen en 
van goederen. Sinds 2009 is de flitsscheiding niet meer mogelijk doordat het huwelijk niet meer in een 
geregistreerd partnerschap kon worden omgezet. [website marlex]

De achtergrond van de toename in het aantal echtscheidingen werd gezocht in de groeiende zelfstandig-
heid van de partners en met name de vrouw. Ook de andere verwachtingen van het huwelijk (persoonlijke, 
emotionele en seksuele ontplooiing in plaats van financiële zekerheid) speelden een grote rol. Tenslotte 
maakte ook de brede acceptatie van zelfverkozen alleenstaand leven een echtscheiding eenvoudiger.  
[Kooy, 1985: 137]

Na de echtscheiding moest vaak alimentatie betaald worden aan de ex-partner en de kinderen. Tot 1971 was 
daarbij de schuldvraag van belang: wie schuldig werd bevonden aan de echtscheiding betaalde alimentatie. 
Deze betaling ging door tot de ontvangende partij overleed. Soms moest zoveel alimentatie worden 
betaald, dat de betalende partij failliet ging. [Asser – De Boer, 2006: 523] Deze invulling van de alimentatie-
licht werd steeds meer beschouwd als strijdig met de persoonlijke levenssfeer: het verleden en de levens van 
anderen beperkten iemand in zijn persoonlijke ruimte en mogelijkheden. In 1994 werd de alimentatiebeta-
ling daarom teruggebracht tot een maximum van 12 jaren. De alimentatieplicht eindigde sindsdien ook 
wanneer de ontvangende partij opnieuw huwde of een partnerschap liet registreren. De kinderalimentatie 
moest worden betaald totdat het kind 18 jaar werd; daarna gold tot het 22e jaar nog een onderhoudsplicht 
voor o.a. studiekosten. De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten werden gesplitst.

Het belang van het kind werd tijdens en na de echtscheiding sinds de jaren zeventig steeds nadrukkelijker 
beschermd. De alimentatieplicht werd al genoemd. De ouders maakten onderling afspraken over een 
omgangs- en bezoekregeling. Dergelijke afspraken moesten sinds 2009 worden vastgelegd in een ouder-
schapsplan dat een vast onderdeel was van de echtscheidingsprocedure. De invloed van de kinderen (van 12 
tot 18 jaar) op deze regelingen was vergroot door hen zelf een voorkeur te laten aangeven over gezag en 
verblijfplaats. Wanneer de ouders onderling niet tot een regeling konden komen, wees de rechter het kind 
veelal toe aan de ouder die het minst agressief de strijd zocht over het kind. [Nieuwenhuis, 2007: 517-519]
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Overlijden
Bij het overlijden erfde sinds 1923 de langstlevende partner de bezittingen van de overledene, maar de kinderen 
konden hun erfdeel opeisen. De overgebleven ouder was verplicht dit kindsdeel te betalen, ook wanneer deze 
daardoor zelf nauwelijks nog in zijn levensonderhoud kon voorzien en vermogensbestanddelen (onroerend 
goed, waardepapieren) moest verkopen. Omdat deze regeling sinds de jaren zeventig gevoeld werd als een 
onrechtvaardige belemmering in de levenssfeer van de langstlevende ouder, werd de wet in 2003 veranderd.  
De langstlevende erfde sindsdien alles van de overleden partner en de kinderen konden geen kindsdeel meer 
opeisen. [Hageman, 2010; website breemans]

Met de wet op de lijkbezorging van 1991 is cremeren juridisch gelijkgesteld aan begraven. Verder zijn ontleding, 
zeemansgraf en uitvoer toegestaan. Verboden bleven invriezen en balsemen. De wijziging van de wet op de 
lijkbezorging 1998 maakte het mogelijk de crematie-as te verstrooien op vrijwel elke gewenste plaats. Hiermee 
werd tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens om de as op dierbare plekken te verstrooien. 
[Engberts, 2009: 103; website crematoria-online]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
• Staten Generaal
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens
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2.8 Trend: Verharding van de maatschappij ten aanzien 
van criminaliteit: De opkomst van een strenger 
strafklimaat

Verkorte titel: Strenger strafklimaat

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.9 Medialisering van strafrechtketen
9.2 Verharding criminaliteit
9.3 Georganiseerde criminaliteit
9.5 Emancipatie van het slachtoffer
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.9 Supportersgeweld
9.11 Zinloos geweld
9.27 Agressie tegen hulpdiensten
9.34 Liquidatie Bruinsma
9.45 Moord op Fortuyn

Datering
Jaren tachtig - na 2005

Beschrijving
Tot in de jaren zeventig had Nederland in vergelijking met andere westerse landen lange tijd een laag 
criminaliteitsniveau. Daarnaast voerde Nederland een bijzonder beleid t.a.v. criminaliteit, dat werd 
gekenmerkt door grote tolerantie voor afwijkend gedrag en ruime discretionaire bevoegdheden van de 
politie en justitie om van verdere juridische stappen af te zien. Het idee van resocialisatie kon op een breed 
maatschappelijk draagvlak rekenen. Het humaan karakter van het strafrecht werd belangrijk geacht. [SCP 
1998: 639] De aandacht ging uit naar de negatieve gevolgen van criminalisering en opsluiting wat zich in 
beperkte toepassing van celstraffen en gemiddeld lage straffen vertaalde. [SCP, 1998: 661; Tonry en Bijleveld, 
2007: 1 en 34-50] Nagestreefd werden resocialisatie en terugkeer van gedetineerden in de samenleving. De 
waardering voor reclassering die de integratie van de delinquent in het normale dagelijks leven diende te 
bewerkstelligen, vierde tussen 1950-1970 hoogtij. [Kelk, 1988: 20-21; interview Buruma]

Tussen 1970 en 1984 steeg de criminaliteit echter snel naar een gemiddeld West-Europees niveau [SCP 1998: 
627]. In deze periode trad ook een aanmerkelijke verschuiving op in de opvattingen over het straffen. De 
bescherming van maatschappij, afschrikking, vergelding en leedtoevoeging als doelstellingen van straf 
werden belangrijker [SCP, 1998: 651; Boutellier, 2003:180]. Deze verandering in houding ten opzichte van 
het straffen ging enerzijds gepaard met de sinds de jaren tachtig groeiende aandacht voor (het leed van) het 
slachtoffer in plaats van voor de dader, die tot medio jaren zeventig centraal stond. [Boutellier, 2003: 
180/181; SCP, 1998: 639; Kelk, 1988: 36-38] Anderzijds werd de verschuiving in het denkmodel en de houding 
veroorzaakt door het verlies van geloof in de effectiviteit van maatregelen die de veroordeelden terug 
moesten brengen naar de maatschappij zonder dat ze weer in hun oude fouten zouden vervallen. De 
resocialisatiegedachte en het instituut reclassering die zich voor de ‘crimineel’ inzette, hebben aan politiek 
en maatschappelijke draagvlak ingeboet. Dit niet in de laatste plaats door de doorwerking in de samenle-
ving van de wetenschappelijke doctrine ‘nothing works’ (1974) van de Amerikaanse criminoloog Robert 
Martinson die het nut en effectiviteit van resocialisatie in twijfel trok. [interview Buruma, website Online 
Dictionary of the Social Sciences]

Het aandeel van de bevolking dat behandeling in plaats van straffen voorstond, nam van 1970 tot 1996 
ononderbroken af, van 68 naar 33 procent. In de periode 1970-1999 verdrievoudigde het aantal gevangenisplek-
ken [Boutellier, 2003: 9] en − tussen 1982 en 1991 − het aantal van zeer lange gevangenisstraffen [Kelk, 2004: 24]. 
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De duur van de (onvoorwaardelijk) opgelegde gevangenisstraffen nam vooral in de eerste helft van de jaren 
negentig en het aantal van levenslange straffen sinds de jaren nul toe [SSvN, 2003: 208, interview Buruma]. 
Tussen 1985 en 2005 steeg het aantal gedetineerden per 100. 000 inwoners (de zogenoemde detentieratio) van 
ca. 30 naar 120 [Downes en Van Swaaningen, 2007: 50, interview Buruma] Binnen twintig jaar veranderde 
Nederland hiermee van een West-Europees land met het mildste strafklimaat in het land met één van de 
hoogste en het snelst groeiende detentieratio’s in Europa. [interview Buruma; Tonry en Bijleveld, 2007: 1] 
Ook was er sprake van toenemend aantal opgelegde maatregelen voor tbs met dwangverpleging en van een 
afnemend aantal beëindigingen. [SCP, 1998: 652] Dit hing onder andere samen met de invoering van de Wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) in 1994. Deze wet maakte het moeilijker om 
personen met een psychische aandoening, die een gevaar voor de maatschappij vormden, tegen hun wil én 
zonder de tussenkomst van de rechter op te sluiten in een psychiatrische inrichting. [Feldbrugge, 2007: 28, 
144-145] Om de samenleving te kunnen beschermen, werd dus vaker tbs opgelegd. Daarnaast kregen de 
bescherming van burgers tegen criminaliteit en de uitsluiting van maatschappelijke veiligheidsrisico’s de 
overhand en werd aan de behandeling van veroordeelden met een psychische stoornis minder belang 
gehecht. Steeds meer gedetineerden die onbehandelbaar werden geacht kwamen op de longstay-afdelingen 
van de Forensisch Psychiatrische Centra terecht. Dit betekende in feite levenslange opsluiting zonder 
uitzicht op terugkeer in de samenleving. [interview Buruma; Deenen: website rechten]

De rol van reclassering evolueerde in de loop van de tijd steeds meer van een instantie die primair verant-
woordelijk was voor de verlening van hulp en bijstand aan (ex-)gedetineerden in een controlerend en 
adviserend instrument van het justitieapparaat, belast met coördinatie van tenuitvoerlegging van alterna-
tieve maatregelen, zoals de tbs en de PIJ (Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen) en HALT, de laatste 
twee gericht op de aanpak van strafbaar of ongewenst gedrag van jongeren tot 18 jaar. [interview Buruma; 
Downes en Van Swaaningen, 2007: 49-50]

Over de lange termijn is het maatschappelijke opinieklimaat punitiever en het oordeel van de samenleving 
over delinquenten harder geworden, zeker wanneer het over specifieke delicten ging zoals incest, pedofilie, 
kinderporno en kindermishandeling [SCP, 2002: 633, SSvN, 2005: 257]. Eind jaren zeventig – ondermeer 
naar aanleiding van de gijzelingsacties door de Molukkers – en in de jaren negentig – in reactie op de zaak 
van de Belgische kinderverkrachter en –moordenaar Dutroux – groeide bijvoorbeeld het aandeel voorstaan-
ders van de doodstraf. [SCP, 1998: 636/637]

Dit strengere punitieve maatschappelijk klimaat werd niet in de laatste plaats bepaald door de toenemende 
zichtbaarheid van criminaliteit in de massamedia [SCP, 2002: 34]. De oorspronkelijke terughoudendheid in 
het verslaan van misdaadnieuws heeft in de laatste decennia onder invloed van commercialisering plaats 
gemaakt voor emotionaliteit en sensatiezucht. Misdaad en de dwalingen van het justitiële apparaat werden 
door de media dagelijks met veel aandacht in beeld gebracht. [Brants, 2008; SCP, 2002: 34] Dit leidde vaak 
van de kant van de politici tot felle reacties die resulteerden in de zogenoemde incidentenpolitiek. Zo werd 
bijvoorbeeld met regelmaat de verantwoordelijke minister door de leden van de Tweede Kamer ter 
verantwoording geroepen en onder druk gezet om het beleid t.a.v. de tbs te verscherpen naar aanleiding 
van een aantal door de media belichte tbs-ontsnappingen waarbij een ernstig misdrijf werd gepleegd. 
[website reclassering; website Wereldomroep]

Medio jaren tachtig kwam de snelle stijging van criminaliteit nagenoeg tot stilstand, met uitzondering van 
geweldscriminaliteit [SCP, 1998: 628] die juist gestaag toenam. De toepassing van geweld werd ook steeds 
meer onvoorspelbaar, o.a. door de toename van excessief alcohol- en pillengebruik. Ondanks de stagnering 
van criminaliteitscijfers was er sprake (ook na 2005) van een algemene verharding en verruwing van de 
samenleving [SCP, 1998: 52 en 666]. Enerzijds groeide de ernst van de geregistreerde misdrijven, anderzijds 
waren de burgers, politie en justitie minder tolerant geworden. Dit gold niet alleen ten aanzien van plegers 
van criminele of overlast gevende gedragingen, maar ook ten opzichte van elkaar [SSvN, 2003:218]. Sinds de 
jaren tachtig was een grotere gevoeligheid voor geweld en criminaliteit waarneembaar. Bepaalde gedragin-
gen, zoals mishandeling en gewelddadig handelen in de seksuele sfeer [Buruma, 1994: 211/212], maar ook 
kleine diefstal of vernieling, werden door de samenleving strafwaardiger beschouwd dan voorheen. 
[interview Wittebrood; interview Van Vliet, Weijers, 2000]
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De uitbreiding van het strafbare gebied ging gepaard met verbreding van het stelsel van straffen en 
maatregelen, de verharding en verscherping van de strafexecutie (bijvoorbeeld het Lik-op-stukbeleid, het 
verhogen van maximumstraffen en het pleiten voor de introductie van minimumstraffen) alsmede de 
verbreding van controle- en opsporingsmiddelen [Berghuis, 1994: 310]. Er werden nieuwe maatregelen 
ingevoerd zoals preventief fouilleren, identificatieplicht, verruimde mogelijkheden DNA-onderzoek en 
toepassen van cameratoezicht in (semi-) openbare ruimte. [SSvN, 2003: 198, Kelk, 2004: 21/22]

Tegelijkertijd daalde de tevredenheid van de burger over het functioneren van de politie sinds de jaren 
zeventig. In 1974 was nagenoeg 80 procent tevreden, in de jaren 1980-1983 45 procent en in 1991 nog maar 
32 procent [SCP, 1998: 646]. Ook de algemene beoordeling van het beleid op het terrein van ordehandha-
ving en criminaliteit is laag: slechts een vijfde van de burgers gaf begin jaren nul de overheid hiervoor een 
ruime voldoende of meer. [SCP, 2002: 657] Ondanks dat de rechter meer en strengere vrijheidsstraffen 
oplegde, was 91 procent van de bevolking in 2002 van mening dat de misdaad in Nederland te licht wordt 
bestraft. [SCP, 2002:36]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Politie
• Openbaar Ministerie
• Rechterlijke macht
• Rechtbanken
• Media
• Reclassering
• Forensisch psychiatrische Centra (Tbs-klinieken)
• Pieter Baan Centrum
• HALT
• Tweede Kamer
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2.9 Trend: Medialisering van de strafrechtketen

Verkorte titel: Medialisering strafrechtketen

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.11 Secularisatie, 13.1 Individualisering

Relatie met
2.4 Hervorming rechterlijke macht
2.8 Strenger strafklimaat
2.10 Justitiële dwalingen
9.3 Opkomst van de georganiseerde criminaliteit
9.5 Emancipatie van het slachtoffer
9.35 IRT-affaire

Datering
Jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw was er sprake van een groeiende invloed van de media op het 
beeld en het functioneren van het Nederlandse strafrechtketen. De media vervulden niet meer alleen de 
oorspronkelijke informatieverschaffende en controlerende functie maar werden medespelers in het gehele 
strafrechtelijk proces, van de opsporing tot de rechterlijke uitspraak. Dit met het oog op de openbaarheid 
en eerlijkheid van de rechtsgang maar vooral op de kijk- en leescijfers. Misdaad werd door de media steeds 
vaker als amusement ingezet in de door de markt gedicteerde strijd om het publiek. Tot in de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw weerspiegelden de media het milde punitieve klimaat in Nederland waarin de 
humanisering van de strafrechtspleging centraal stond. Mediaberichten over strafzaken werden door 
terughoudendheid en zakelijkheid gekenmerkt. [Brants, 2008:48] De rol van de media was het doorgeven 
van de door de politie en justitie ter beschikking gestelde informatie aan het publiek. De media-aandacht 
voor strafrechtszaken en criminaliteit kwam voornamelijk van de kant van de (landelijke) pers en beperkte 
zich in het algemeen tot feitelijke rechtbankverslaggeving. [Brants, 2008: 48; Brants en Brants, 2002: 12-16] 
In een verzuilde samenleving was weinig ruimte voor en behoefte aan kritiek op het gezag. Typerend voor 
deze tijd was het ontbreken van geïnstitutionaliseerde contacten tussen journalisten en het OM (de functie 
van een persofficier werd pas in 1977 ingevoerd). De advocatuur zette de media nog niet in als middel in de 
verdediging van de cliënt, de rechters kwamen nog niet of nauwelijks in het beeld. [Brants, 2008: 48]

De ontzuiling die sinds de jaren zestig zijn intrede deed, heeft de maatschappelijke verhoudingen ingrij-
pend veranderd en onder andere daaraan bijgedragen dat de burger kritischer tegenover het gezag kwam te 
staan. Het vertrouwen in de (juridische) elite nam af. De vraag naar inspraak en participatie nam toe. Ook 
de positie en de rol van de media veranderde, ze namen een meer onafhankelijke en kritische houding aan. 
[Brants en Brants, 2002: 15]

Pas in de jaren tachtig kwam deze ontwikkeling duidelijk tot uiting. Daarbij speelde een wisselwerking van 
enkele factoren een belangrijke rol: de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit, met name georgani-
seerde criminaliteit en fraude, de verandering in de maatschappelijke perceptie van criminaliteit en van de 
aanpak daarvan en de voortgaande professionalisering en toenemende concurrentie tussen de media. Het 
milde punitieve klimaat maakte plaats voor een steeds strenger strafrechtelijk beleid en de maatschappe-
lijke acceptatie daarvan. Met name door de stijgende misdaadcijfers, kwam criminaliteit steeds meer in het 
middelpunt van de belangstelling te staan, bij de burgers én de politiek. In 1982 werd de (aanpak van) 
misdaadproblematiek voor het eerst in verkiezingsprogramma’s van de liberalen en christendemocraten 
opgenomen. [Brants en Brants, 2002: 17-18]

De fraudebestrijding in de jaren tachtig fungeerde in het proces van medialisering van de strafrechtketen als 
katalysator. Het OM greep bewust naar de media om ruchtbaarheid aan de fraudezaken te geven, maar ook 
de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en de advocaten van verdachten maakten daarvan gebruik, 
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waarbij er sprake was van conflicterende belangen. De selectieve openheid van de betrokken partijen 
stimuleerde het ontstaan van onthullingjournalistiek en de verschuiving van journalistieke aandacht van 
openbare, officiële en makkelijk toegankelijke informatie naar vertrouwelijk, uitgelekt, gestolen of illegaal 
toegespeeld, het liefst sensationeel (of als zodanig gepresenteerd) en gepersonaliseerd nieuws. Dit niet 
alleen met betrekking tot fraude maar ook tot andere soorten misdaad, bijvoorbeeld de georganiseerde 
criminaliteit, én, tegen de verwachting van de politie en justitie in, de (vorm)fouten van het justitiële 
apparaat zelf bij de opsporing, vervolging en berechting van criminelen. [Brants en Brants, 2002: 18-21, 
Brants, 2008: 49] 

Het toelaten van commerciële televisiezenders in Nederland in 1989 en de opkomst van internet in 1995 
versterkten en versnelden het medialiseringproces. Logischerwijze was dit het duidelijkst waarneembaar bij 
de televisie waar een concurrentiestrijd om de kijker uitbarstte en de jacht op primeurs begon, maar ook 
kranten en tijdschriften ruimden voor misdaad en aan misdaad gerelateerd nieuws en opinie steeds meer 
plaats in. Hierbij gingen emotie en sensatie de hoofdrol spelen en vervingen de relatieve terughoudendheid 
en feitelijkheid van de vroegere misdaadberichtgeving. De oorspronkelijke informerende en controlerende 
functie van de media maakte in de loop van de jaren negentig onder de invloed van steeds commerciëlere 
doelstellingen vooral plaats voor de platform- en amusementsfunctie. Media hielden steeds meer rekening 
met de vox populi en anticipeerden op de onderbuikgevoelens van de doorsnee burger die zich graag met 
het (potentiële) slachtoffer van de criminaliteit en/of een falend justitieel apparaat identificeerde. [Brants 
en Brants, 2002: 24]

De veranderde handelingswijze en rol van de media bleven niet zonder gevolgen voor het functioneren van 
de strafrechtketen. Bij het OM verschoof vanaf medio jaren tachtig, niet in de laatste plaats onder invloed 
van de Amerikaanse misdaadseries, de nadruk van de functie van de officier van justitie als magistraat die 
discussies over belangrijke juridisch-maatschappelijke kwesties aanzwengelde en de mogelijkheden van de 
wet verkende, naar de officier van justitie als crime fighter. [Brants en Brants, 2002: 21, interview Buruma] 
Dit, versterkt door de opkomst van de mediagenieke glamouradvocaat, in de jaren negentig en nul 
belichaamt door de strafpleiters Bram Moszkowicz en Gerard Spong [o.a. De Roos, 2010: 62], zorgde voor 
verharding van de verhoudingen tussen het OM en de verdediging in de rechtszaal [interview Buruma] en 
tussen het OM en de politie die met regelmaat de media opzochten om elkaar af te troeven en elkaar de 
zwarte piet toe te spelen in de strijd tegen criminaliteit. [Brants en Brants, 2002: 22]

Ook voor de rechters bracht de media-aandacht voor de strafrechtszaken veranderingen met zich mee. Tot 
aan de jaren nul motiveerde de strafrechter voornamelijk uitspraken die juridisch ingewikkeld lagen met 
het oog op collega-rechters en hogere instanties. Naar aanleiding van een reeks grote fouten die tot 
veroordeling van onschuldigen hebben geleid, bv. in de Puttense moordzaak en Schiedammer Parkmoord-
zaak, en die door journalisten aan het licht werden gebracht, groeide in het kader van dienstverlening en de 
transparantie van de rechtsgang (en van de overheid als geheel) de vraag naar motivering van uitspraken ten 
behoeve van de klant en het publiek. In het voorjaar van 2006 werd op initiatief van het Landelijk Overleg 
van Voorzitters van de Strafsectoren en in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak een plan van 
aanpak ontwikkeld voor de verbetering van de strafrechtspraak. Het doel van dit project was ‘een betere 
bewijs- en strafmotivering en daarmee (…) een betere communicatie tussen de strafrechter, betrokkenen en 
uiteindelijk de samenleving als geheel.’ [website rechtspraak, interview Buruma; Huls, 2009: 294] 
Bovendien kwamen de rechters steeds vaker persoonlijk, d.w.z. met hun voor- en achternaam in de media 
en werden ze door de journalisten herhaaldelijk onder druk gezet om het geheim van de Raadkamer te 
schenden. [interview Huls; Huls, 2009: 328] Bij dat geheim gaat het om de wijze waarop een vonnis van een 
rechterlijk college tot stand komt. De uiteindelijke tekst is openbaar maar de inbreng van de individuele 
rechters in de discussie bij het opmaken van het vonnis wordt niet openbaar gemaakt. [website Trouw; 
website Werken bij de overheid]

Dankzij televisieprogramma’s gewijd aan misdaadthematiek, zoals Peter R. de Vries: misdaadverslaggever, 
Het zesde zintuig of Opsporing verzocht (een programma dat in 1982 in samenwerking tussen het Openbaar 
Ministerie, de politie en de AVRO tot stand is gekomen) en werden met regelmaat onopgeloste zaken alsnog 
opgehelderd, de daders gepakt en grote justitiële fouten ontdekt. Daarnaast zwengelden de media in de 
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jaren nul een maatschappelijke discussie aan over het wel of niet functioneren van het Nederlands rechts - 
systeem. Deze discussie had rechtstreekse gevolgen voor het werk van de politie, waar de nadruk verschoof 
van de rechtmatigheid van het politieoptreden naar de kwaliteit van de opsporing, de professionele 
omgang met bewijsmateriaal en bekentenissen en, in verlengde daarvan, het bestraffen van de juiste 
persoon door de rechter. [interview Ferwerda, interview Buruma]

Door de strafrechtszaken onder de loep te nemen leverden de media vaak een positieve bijdrage, niet alleen 
aan het in het artikel 6 EVRM vastgelegde recht van iedere burger op een eerlijk proces, maar ook aan de 
professionalisering van de strafrechtketen. Maar door nadruk te leggen op misstanden, door sensatie te 
zoeken, gebruik te maken van negatieve emoties onder het publiek en tendentieus onderbuikgevoelens van 
de burgers te bevestigen, droegen ze anderzijds bij – zo werd de journalisten verweten - aan de verminde-
ring van het maatschappelijk vertrouwen in het Nederlands rechtssysteem. [Elian 2001, website joop]

Actoren
• Media (Peter R. de Vries: misdaadverslaggever, Het zesde zintuig of Opsporing verzocht)
• Rechterlijke macht
• Rechtbank
• Gerechtshof
• Raad voor de rechtspraak
• Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren
• De Hoge Raad der Nederlanden
• Openbaar Ministerie
• Ministerie van Justitie
• Politie
• Advocatuur
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2.10 Trend: Justitiële dwalingen en de gevolgen voor de 
opsporing

Verkorte titel: Justitiële dwalingen

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
2.9 Medialisering van de strafrechtketen

Datering
1987 – na 2005

Trendbeschrijving
Sinds het einde van de jaren tachtig heeft zich een reeks van justitiële dwalingen voorgedaan. Het ging 
daarbij onder andere om de zogenoemde tunnelvisie bij de politie en/of het OM, het niet voorleggen van 
ontlastend bewijs aan de rechter en het kwijtraken van bewijs. Door fouten of nalatigheden, met name bij 
de opsporing, werden in de onder genoemde gevallen personen verantwoordelijk gehouden voor zware 
misdrijven die ze niet hadden gepleegd en kregen onschuldigen hoge vrijheidsstraffen opgelegd die ze ook 
in sommige gevallen hebben uitgezeten voordat de zaak herzien en/of de echte dader aangehouden werd. 
Bij het blootleggen van de manco’s in het functioneren van het Nederlands (straf )rechtsysteem speelden de 
media een belangrijke rol: ze gaven ruchtbaarheid aan de zaken en de daarin door de justitie begane fouten 
en mobiliseerden de publieke opinie. De media-aandacht en de hierdoor veroorzaakte maatschappelijke en 
politieke ophef leidden (meestal) tot nieuw onderzoek met als gevolg een herziening en/of aanhouding en 
veroordeling van anderen.

De zaak-Ina Post (1987-2010)
Ina Post werd in 1987 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor doodslag op de 89-jarige 
mevrouw Kolstee-Sluiter uit Leidschendam op 22 augustus 1986. Post was haar verzorgster en zou de laatste 
persoon zijn die de hoogbejaarde vrouw in leven had gezien. Uit de woning van het slachtoffers zouden 
geld en enkele cheques ontvreemd zijn. Volgens het politieonderzoek zou het handschrift op de later 
geïnde cheques overeenkomsten vertonen met dit van Post, zijzelf zou opvallend zenuwachtig zijn geweest 
tijdens de schrijfproef. [Wagenaar, 2009: 49, De Groot, 2010: 45] Andere gronden voor de aanhouding van 
Post werden niet gevonden.

Na aanvankelijk de betrokkenheid te hebben ontkend, heeft Post tijdens de verhoren bij herhaling bekend 
mevrouw Kolstee-Sluiter te hebben gewurgd en het chequeboekje en geld uit de woning van mevrouw 
Kolstee-Sluiter te hebben gestolen. [Israëls, 2004: 117-125] Later heeft ze echter haar bekentenissen ingetrok-
ken en verklaard dat ze ze onder grote druk had afgelegd. Desondanks werd Post ook in hoger beroep 
schuldig bevonden en tot zes jaar cel veroordeeld. In 1990 is ze vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag.

Na het uitzitten van haar straf heeft Post herhaaldelijk geprobeerd haar naam te zuiveren. Ze heeft steeds de 
publiciteit gezocht om aandacht te vragen voor de volgens haar onterechte veroordeling. [Israëls, 2004: 
101-102] Haar beroepen werden door de Hoge Raad echter telkens afgewezen, o.a. in 2001 en 2004.

Uiteindelijk is haar zaak in behandeling genomen door de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 
(CEAS), die werd ingesteld in 2006 naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord, ook wel de Commissie-
Posthumus II of de Commissie-Buruma genoemd. [De Groot, 2010: 35-60] De CEAS heeft geconstateerd dat 
het oorspronkelijke politieonderzoek in de zaak Ina Post vele manco’s vertoonde en daarom niet als correct, 
volledig of betrouwbaar kan worden beschouwd. [website OM]

De Hoge Raad wees deze keer het herzieningsverzoek van Ina Post toe en gaf de rechtbank in Den Bosch de 
opdracht om de zaak opnieuw in behandeling te nemen. Het hof stelde vervolgens vast dat de bekennende 
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verklaringen van Ina Post die tot haar veroordeling leidden, tot stand kwamen onder invloed van een acute 
stressstoornis, veroorzaakt door de arrestatie, en daarom niet bruikbaar zijn als bewijs. Bovendien beschikte 
Post niet over authentieke daderkennis; de details die ze tijdens de verhoren gaf, had ze toentertijd uit de 
berichtgeving kunnen halen. Daarnaast is ze na haar arrestatie door de recherche naar de plaats van delict 
meegenomen hetgeen haar kennis over de zaak had kunnen beïnvloeden. Na meer dan twintig jaar werd 
Post door de rechtbank in Den Bosch officieel vrijgesproken. Ze heeft aangekondigd een schadeclaim in te 
dienen tegen de staat.

Puttense moordzaak (1994-2002)
Op 9 januari 1994 werd de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in het huis van haar oma in de bossen bij 
Putten dood aangetroffen. Ze bleek verkracht en daarna vermoord te zijn. Getuigen hadden een groene 
Mercedes gezien. Dat zette de politie op het spoor van de zwagers Wilco Viets en Herman du Bois. Ze werden 
aangehouden en dagenlang verhoord totdat ze uiteindelijk bekenden. Twee andere mannen, de schoon-
vader en een huisvriend, die ook werden aangehouden, bevestigden het verhaal van de zwagers en bekenden 
dat ze door het raam toegekeken hadden. Later trokken Viets en Du Bois hun bekentenissen weer in en 
beweerden dat ze door de politie onder druk zijn gezet.

In december 1994 werden ze door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot gevangenisstraf. Du Bois, toen 34, 
kreeg negen jaar cel en tbs opgelegd, Viets, toen 23, twaalf jaar cel. Beiden gingen in hoger beroep. In juni 
1995 hoorde het gerechtshof gynaecoloog T. Eskes als getuige-deskundige. Hij stelde vast dat een druppel 
sperma die was gevonden op het been van het slachtoffer afkomstig was van een man met wie Ambrosius 
eerder gemeenschap moet hebben gehad. Door de verkrachting, die daarna plaats vond, zou dit sperma op 
haar been zijn terechtgekomen. Zijn bevindingen werden bekend als de ‘sleeptheorie’. Vast stond wel dat 
het DNA in het sperma niet overeenkwam met dit van Viets of Du Bois. Het hof veroordeelde de mannen tot 
tien jaar cel, op grond van hun bekentenissen, er werd geen ondersteunend bewijs voorgelegd. Desondanks 
bevestigde Hoge Raad in 1996 de uitspraak van het hof in Arnhem.

De sleeptheorie veroorzaakte twijfels, o.a. door de inspanningen van Peter R. de Vries die sinds 1994 tien - 
tallen uitzendingen aan de Puttense moordzaak had gewijd en er ruchtbaarheid aan had gegeven. Naar 
aanleiding daarvan trok deskundige Eskes zijn eerdere conclusie in en verklaarde dat hij toentertijd door de 
politie niet volledig ingelicht was. De Hoge Raad besloot dan de zaak te laten herzien door het hof in 
Leeuwaarden. Viets en Du Bois kwamen in 2000 vrij nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

In 2002 werden ze in een herzieningsprocedure vrijgesproken. De motivering van de vrijspraak door het 
gerechtshof berustte opvallend genoeg niet op de terugtrekking van Eskes’ verklaring, door de Hoge Raad 
aangedragen als novum, maar op de inconsistente inhoud van de bekentenissen, de ongeoorloofde 
verhoortechnieken, het rapport van deskundigen daarover en het negeren van de rechtbank en het hof van 
deze gegevens. [Wagenaar, 2009: 15-16] Viets en Du Bois kregen samen een schadevergoeding van ca. 1,8 
miljoen euro.

In 2008 werd op basis van een DNA-match een nieuwe verdachte aangehouden, Ronald P. uit Delft, 
oorspronkelijk afkomstig uit Putten. Hij is in 2009 door de rechtbank tot vijftien jaar cel veroordeeld voor 
verkrachting van en moord op Christel Ambrosius.

Schiedammer parkmoord (2000-2005)
Op 22 juni 2000 werden in het Beatrixpark in Schiedam de 10-jarige Nienke Kleiss en haar 11-jarige vriendje 
Maikel aangevallen door een man. Hij mishandelde Maikel, verkrachtte Nienke en bracht haar vervolgens 
om het leven. Maikel slaagde erin te ontsnappen. Hij vroeg een voorbijganger, de toen 31-jarige Vlaardinger 
Kees B., om hulp. Deze belde het alarmnummer 112. In september werd hij zelf gearresteerd. Onder druk 
van de recherche bekende hij de moord, maar trok later zijn verklaring weer in.
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Kees B. was op het moment van het misdrijf aanwezig in het park. Hij werd verdachte toen bleek dat hij een 
pedofiel verleden had en geen goed alibi kon verschaffen. Er was echter geen direct bewijs dat hij de dader 
zou kunnen zijn, het DNA dat werd gevonden op de plaats van delict kwam niet overeen met het DNA-
profiel van Kees B. In het onderzoeksmateriaal werd geen enkel spoor van hem gevonden. Hij voldeed ook 
niet aan het signalement van de dader dat opgesteld werd op grond van de getuigenis van Maikel. Toch werd 
hij in 2001 veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van Nienke en het 
ernstig mishandelen van Maikel. Ook in hoger beroep in 2002 kreeg hij deze straf opgelegd. Zijn verzoek om 
cassatie werd in 2003 door de Hoge Raad afgewezen. In 2003 wijdde Peter R. de Vries een uitzending van zijn 
tv-programma aan de reconstructie van de Schiedammerparkmoord en een rapport van de rechtspsycho-
loog Peter van Koppen over deze zaak.

In september 2004 werd een man uit Hoek van Holland, de 25-jarige Wik H., aangehouden wegens twee 
zedenmisdrijven. Tijdens een verhoor bekende hij onverwacht dat hij ook Nienke Kleiss had omgebracht. 
Dit leidde tot de heropening van de zaak. Het DNA dat is gevonden op de plaats van het misdrijf kwam 
overeen met dit van Wik H. Om de veroordeling van B. formeel om te zetten in vrijspraak dienden de 
advocaten van Kees B. een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Kees B. kwam vrij na ruim vier jaar 
onschuldig in gevangenis te hebben gezeten. Enkele maanden later werd hij door de Hoge Raad definitief 
vrijgesproken van de moord.

In opdracht van de procureur-generaal werd een evaluatieonderzoek verricht naar de rol van het openbaar 
ministerie in de zaak. Uit het onderzoeksrapport van de Commissie-Posthumus bleek dat er bij de opspo-
ring naar de Schiedammer parkmoord ernstige fouten waren gemaakt (Er was sprake van de zogenoemde 
tunnelvisie). Naar aanleiding daarvan erkende de voorzitter van het College van procureurs-generaal dat het 
OM fouten had gemaakt maar niet dat het te kwader trouw had gehandeld. Wik H. werd in 2005 veroordeeld 
tot twintig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor de dood en verkrachting van Nienke en poging tot 
doodslag op Maikel. In hoger beroep werd zijn straf verlaagd met twee jaar.

Kees B. kreeg schadevergoeding ter hoogte van 600.000 euro voor immateriële en materiële schade. Ook 
Maikel kreeg smartengeld omdat hij als getuige niet behoorlijk zou zijn behandeld tijdens de politieverho-
ren. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat er geen herziening van de Schiedammerparkmoord meer 
nodig was omdat de echte dader inmiddels veroordeeld is. Het OM was van mening dat met de veroordeling 
van Wik H. aan het doel van het strafproces, namelijk waarheidsvinding, was voldaan. Het hof ging hiermee 
akkoord. [website NOS, website Volkskrant]

De zaak-Lucia de Berk (2003-2010)
Lucia de Berk werd in 2003 door de rechtbank in Den Haag en in 2004 ook in hoger beroep schuldig bevonden 
van meervoudige moord op patiënten en poging daartoe. In de jaren 1997-2001 was ze als verpleegkundige 
werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag waar op 4 september 2001 een baby (aangemerkt als 
baby Amber) met ernstige aangeboren afwijkingen overleed. Volgens de verklaring van de arts zou de baby een 
niet-natuurlijke dood zijn gestorven. Lucia de Berk had dienst toen de baby stierf en, in de daaraan vooraf-
gaande periode, ook tijdens of vlak voor de dood van vijf andere kinderen en een aantal oudere patiënten. Ze 
heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. In 2006 ging ze in cassatie tegen de uitspraak. Haar straf – levens-
lang én TBS –werd door het hof in Amsterdam omgezet in levenslang omdat het Nederlandse recht niet 
voorziet in dermate extreme sanctieoplegging als die door het hof in Den Haag. [De Groot, 2010: 39]

De rechter achtte echter bewezen dat Lucia de Berk de op 4 september overleden baby met opzet en voor - 
bedachten rade heeft vergiftigd met digoxine, een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij hartfalen en 
hartritmestoornissen. Ten opzichte van de overige overlijdensgevallen ontbrak het bewijs. De verdenking 
was gebaseerd op statistische berekeningen die later niet bleken te kloppen. [website NRC] Desondanks 
kwam het hof tot de conclusie dat ook de overige doodgevallen konden worden verklaard door het handelen 
van Lucia de Berk. Op basis van dit zogenoemde schakel- of kettingbewijs werd De Berk uiteindelijk 
veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen daartoe. [De Groot, 2010: 38-39]
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In 2006 onderzochten verpleegarts Metta de Noo en wetenschapsfilosoof Ton Derksen de zaak-Lucia de B. 
en kwamen tot de conclusie dat er geen steekhoudende argumenten zijn om de sterfgevallen aan te merken 
als moord. Derksen diende bij de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken een aanvraag in tot nader 
onderzoek. De CEAS naam de zaak in behandeling, constateerde vervolgens manco’s in de opsporing, 
vervolging en/of presentatie van het bewijs en adviseerde in oktober 2007 een herziening van de zaak door 
de Hoge Raad. [De Groot, 2010: 41] Als de belangrijkste reden voor de herziening noemde de CEAS het 
meningsverschil tussen wetenschappers t.a.v. de wel of niet natuurlijke dood van baby Amber. [website OM] 
De Hoge Raad vond echter dat er geen sprake is van een novum op basis waarvan de herziening plaats zou 
kunnen vinden en liet een nader onderzoek verrichten naar de digoxinevergiftiging. De bevinding van het 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Geert Knigge, was dat baby 
Amber toch op een natuurlijke manier is overleden. [De Groot, 2010: 40]

In 2008 verleende de Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak Lucia de Berk strafonderbreking en de 
Hoge Raad heropende de zaak. Als novum werd de conclusie van het onderzoek van het Hoge Raad 
aangehaald over de natuurlijke doodsoorzaak van baby Amber. Het hof in Arnhem sprak in april 2010 Lucia 
de Berk, voorheen ook wel eens de ‘engel des doods’ genoemd, vrij. Het OM heeft met Lucia de Berk 
afspraken gemaakt over de schadevergoeding.

Professionalisering van opsporing
De justitiële dwalingen vormden aanleiding om het proces van opsporing grondig te professionaliseren. 
Eerder was daartoe al een aanzet gegeven in het Veiligheidsprogramma 2002-2006 ‘Naar een veiliger samen-
leving’ van het Ministerie van Justitie dat in 2002 werd gepresenteerd. Binnen dit programma bestond veel 
aandacht voor de zogenoemde ‘informatiegestuurde opsporing’. Uit het evaluatierapport naar aanleiding van 
de Schiedammer parkmoord bleek dat ingrijpender maatregelen nodig waren. Dit leidde in 2005 tot het 
Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Dit was een verbeterprogramma bedoeld voor het 
Openbaar Ministerie, Politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waarin de kwaliteit van de waar-
heidsvinding in het proces van opsporing en vervolging centraal stond. 

Actoren
• Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS)
• Commissie Posthumus
• De Hoge Raad der Nederlanden
• De rechtbank
• Gerechtshof Den Haag
• Gerechtshof Leeuwaarden
• Ministerie van Justitie
• Openbaar Ministerie (OM)
• Peter R. de Vries
• Politie
• Ton Derksen
• Nederlandsch Forensisch Instituut (NFI)
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2.11 Trend: De wijziging van Opiumwet en het 
Nederlandse drugsbeleid 1976-2005

Verkorte titel: Drugsbeleid

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
2.1 Internationalisering van het recht
2.2 Europeanisering van het recht
2.12 Gedoogcultuur
5.7 Thuislozenopvang
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
5.10 Aanpak verslavingen
5.16 Perron nul
9.3 Georganiseerde criminaliteit
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.8 Invoering integraal veiligheidsbeleid
9.35 IRT-affaire
9.34 Liquidatie Klaas Bruinsma

Datering
1976-2005

Beschrijving
De eerste Opiumwet dateert uit 1919. In 1976 werd de sinds 1928 in Nederland geldende Opiumwet gewijzigd. 
Er werd een onderscheid gemaakt tussen drugs “met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid” 
die op de Lijst I-stoffen werden geplaatst zoals heroïne, cocaïne en amfetamine, die in de volksmond 
harddrugs zijn gaan heten, en de hennepproducten, die op de Lijst II werden opgenomen, de zogenoemde 
softdrugs. Met dit onderscheid werd een scheiding beoogd tussen de hard- en softdrugmarkt. Een ander 
doel was het voorkomen van criminalisering en marginalisering van hasj- en marihuanagebruikers. 
Daarnaast werd het begrip “bezit voor eigen gebruik” ingevoerd. Het gebruik van verdovende middelen was 
niet strafbaar, wel het bezit, de productie van en de handel in drugs. Bij cannabis gaf het 30-gramscriterium 
de grens aan tussen overtreding en misdrijf. Dit criterium gold alleen voor bezit en bijvoorbeeld niet voor 
grensoverschrijdend verkeer. Ook werd de maximumstraf voor de in- en uitvoer van de Lijst I-stoffen 
verdrievoudigd van vier naar twaalf jaar en voor de binnenlandse handel verhoogd van vier naar acht jaar. 
De wijziging was een aanpassing van de wetgeving aan een in Nederland bestaande praktijk van omgang 
met drugsproblematiek. Het vertrekpunt van deze praktijk was de volksgezondheid, met name de beperking 
van de schadelijke effecten voor de gebruiker, maar ook voor zijn omgeving (overlast) en de samenleving 
(drugscriminaliteit). [Weijenburg, 1996: 248-250, De Kort 1995: 246, Van Laar en Van Ooyen 2009: 50; 
website: wetten overheid]

Na de Tweede Wereldoorlog concentreerden de inspanningen van de politie met betrekking tot drugs zich 
op de bestrijding van handel en smokkel. De strafbaarstelling van het bezit van cannabis onder de internati-
onale druk in 1953 leidde in de jaren vijftig tot repressief optreden tegen een vrij beperkte gebruikersgroep. 
In de jaren zestig kwam daar een verandering in. De consumptie van drugs als LSD, amfetamine, opium en 
marihuana werd onderdeel van een culturele tegenbeweging, verspreidde zich onder jongeren en jongvol-
wassenen, maar in het bijzonder cannabis werd vanaf het begin van de jaren zeventig door de politie, vooral 
in grote steden, steeds meer door de vingers gezien. De gebruikers werden, mede door gebrek aan kennis 
over de achtergronden van het gebruik en de werking van drugs en over een effectieve aanpak daarvan, niet 
actief opgespoord of vervolgd. [Van Laar en Van Ooyen, 2009: 48]
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In 1971 verscheen in opdracht van het Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg het 
rapport van de werkgroep Hulsman ‘Ruimte in het drugbeleid’ dat voorstelde om op termijn alle druggebruik 
te decriminaliseren. De productie van en handel in drugs moesten een misdrijf blijven met uitzondering 
van productie van en handel in cannabis. Een jaar later publiceerde de commissie-Baan haar rapport 
‘Achtergronden en risico’s van druggebruik’ waarin ze adviseerde het risico van de stof voor de gebruiker en 
de samenleving als het uitgangspunt voor het beleid te nemen. De opvatting dat verslaafden aan harddrugs 
niet strafrechtelijk maar vooral medisch-sociaal benaderd moeten worden, vormt sindsdien de rode draad 
in het Nederlandse drugsbeleid. [De Kort 1995: 259]

In 1972 dook op de Nederlandse markt heroïne op, een gevaarlijke en verslavende drug die vooral vanwege 
het illegale karakter verschillende vormen van criminaliteit en openbaarordeproblemen met zich mee-
bracht. Het aantal verslaafden steeg sterk en hiermee ook de overlast en de druk vanuit de samenleving op 
de overheid om in te grijpen. De aandacht voor (gebruik van) cannabis maakte plaats voor aandacht voor 
(handel in) heroïne en andere harddrugs die in de handen bleek te gaan raken van de georganiseerde 
misdaad. De wijziging van de Opiumwet van 1976 heeft een harde aanpak mogelijk gemaakt van handel in 
harddrugs en van de georganiseerde drugscriminaliteit. Het aantal vervolgde drugszaken steeg van nog geen 
500 in 1970 via bijna 1500 in 1976. [De Kort, 1995: 216] Daarna was de toename gering. Wel was sinds de 
tweede helft van de jaren tachtig de neiging zichtbaar om misdrijven tegen de Opiumwet vaker met 
vrijheidsstraffen te bestrijden. [SCP, 1998: 642 en 650] Anderzijds ontstond door de wijziging van de 
Opiumwet officieel ruimte voor gedoogbeleid t.a.v. softdrugs die minder maatschappelijke risico’s met zich 
meebrachten dan de harddrugs. Ook de publieke steun voor het streng straffen van het gebruik van 
softdrugs nam na 1975 sterk af, vooral onder jonge mensen, hoogopgeleiden en beter gesitueerden. [SCP, 
1998: 636] Ten aanzien van de overlast veroorzaakt door harddruggebruikers werden de burgers in de loop 
van de tijd juist minder tolerant. Daarvan getuigt o.a. het hardhandig optreden van taxichauffeurs en 
mariniers tegen de verslaafden op Perron Nul in Rotterdam in 1992. [Weijenburg, 1996: 266]

Na de wijziging van de Opiumwet in 1976 vonden met regelmaat aanpassingen van het handhavings- en 
opsporingsbeleid plaats. Het opportuniteitsbeginsel van het Openbaar Ministerie heeft erbij een belang-
rijke rol gespeeld: in het geval van een strafbaar feit hoeft het OM niet altijd op te treden maar mag op 
grond van het algemeen belang van vervolging afzien. [Weijenburg, 1996: 256] Het lokaal beleid ten aanzien 
van kleinhandel in cannabis werd in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, hoofdcommissaris van 
politie en hoofdofficier van justitie bepaald. Zo werden bijvoorbeeld kleine dealers in jeugdcentra Paradiso 
en Melkweg in Amsterdam en de eerste coffeeshops al voor de wetswijziging van 1976 gedoogd omdat men 
van mening was dat het ingrijpen van de politie tot groter overlast zou kunnen leiden dan de activiteiten 
van de dealers of coffeeshops zelf. [Boom, 2011: 20] In 1980 werd in de Staatscourant vastgelegd dat een 
vestiging van commerciële coffeeshops mogelijk was onder de voorwaarde dat ze ‘onopvallend’ te werk 
gingen. Als gevolg daarvan maakten de zogeheten huisdealers, zoals bijvoorbeeld de Melkweg die had, in 
een rap tempo plaats voor commerciële en steeds grootschaliger leveranciers. [De Kort, 1995: 251]

In de jaren tachtig kwam de groothandel in hasj op die gepaard ging met wapenhandel en veel geweld. Ook 
infiltreerde de onderwereld in de bovenwereld. Om dit tegen te gaan werden interregionale rechercheteams 
(IRT’s) in het leven geroepen waarin politiekorpsen uit verschillende regio’s gezamenlijk de georganiseerde 
drugscriminaliteit gingen bestrijden. De Criminele Inlichtingen Dienst Haarlem hanteerde daarbij een 
ongebruikelijke en, naar later bleek, ongeoorloofde methode: om bij de top van de criminele organisatie te 
komen, stond de politie de informanten uit de misdaadgroep toe drugstransporten op te zetten, de uit 
Latijns-Amerika ingevoerde hasj op de Nederlandse markt te brengen en de opbrengsten daarvan te 
houden. Dit leidde in 1994 tot de IRT-affaire en een parlementaire enquête over opsporingsmethoden 
onder voorzitterschap van Maarten van Traa. Het rapport van de Commissie-Van Traa was van een grote 
invloed op de organisatie van de opsporing in Nederland.

Voor de opsporing van harddrugscriminaliteit is sinds de jaren tachtig voornamelijk de macht en invloed 
van de betrokken criminele organisatie van betekenis en minder de aard van strafbare feiten of het soort 
drug. Met het oog op grote risico’s die het witwassen van illegale opbrengsten uit drugshandel voor de 
maatschappij met zich brengt, met name de maatschappelijke ondermijning en corruptie, ligt het accent 
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sinds de jaren tachtig op de bestrijding van de zware georganiseerde drugscriminaliteit, dus ook op de 
aanpak van groothandel in cannabisproducten. [Weijenburg, 1996: 295] 

In 1985 werd in de Opiumwet ook de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen m.b.t. handel in en 
de op Nederland gerichte in-, uit- en doorvoer van harddrugs opgenomen. Deze maatregel gold zowel voor 
de Nederlandse als niet-Nederlandse burgers die zich in het binnen- en buitenland bevonden. [Weijenburg, 
1996: 256 en De Kort, 1995: 268]

Ten aanzien van de coffeeshops werd in 1987 door het OM vastgelegd wanneer een optreden van politie en 
justitie gewenst was. Deze zogenaamde AHOJ-G-criteria werden in 1991 landelijk van kracht en bepaalden 
dat affichering (A), handel in harddrugs (H), overlast (O), levering aan jongeren (J) en verkoop van hoeveel-
heden boven 30 gram (G) niet gedoogd mogen worden. Dit betekende dat gedogen slechts in uitzonde-
ringsgevallen, d.w.z. bij kleinschalig softdrugverkoop onder strikte voorwaarden, toegepast kon worden. 
[Van Laar en Van Ooyen, 2009: 51]

In 1995 verscheen de nota ‘Continuïteit en Verandering’ die de voortzetting van het drugsbeleid bevestigde 
en tegelijkertijd een integrale benadering van drugsproblematiek bepleitte. In de nota werd expliciet 
nadruk gelegd op de samenwerking tussen landelijke en lokale overheden en maatschappelijke organisaties 
bij de bestrijding van de overlast en een strenge strafrechtelijke aanpak van de drugshandel. Daarnaast 
constateerde de nota dat door de internationale afspraken en de door Nederland geratificeerde verdragen 
(bijvoorbeeld het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961), het Psychotropenverdrag (1971), 
het Verdrag van Schengen uit 1985, het Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende 
middelen en psychotrope stoffen uit 1988 en het Verdrag van Maastricht uit 1992 [De Kort, 1995: 269; 
website NRC]) geen ruimte was voor legalisering van de verkoop van drugs voor recreatieve doeleinden of 
voor de regulering van productie en toelevering van drugs. Ten aanzien van harddrugsgebruik, in het 
bijzondere ecstasy, werden bestuurlijke maatregelen, nader onderzoek naar de schadelijkheid van de stof en 
de intensivering van voorlichting aangekondigd. De nota benadrukte de noodzaak om de preventie en zorg 
aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. [Van Laar en Van Ooyen, 2009: 56; website NRC]

Onder de zware internationale druk (o.a. van de kant van Frankrijk, de VN en de International Narcotics 
Control Board (INCB)) werden in 1996 de richtlijnen voor coffeeshops aangescherpt: de verkoop van meer 
dan 5 gram per persoon per dag werd strafbaar gesteld. Sinds medio de jaren negentig richtte de beleidsma-
tige aandacht zich op de aanpak van de steeds grootschaliger en professionelere illegale teelt van hennep en 
de productie van synthetische drugs. De aanpak van de drugscriminaliteit is in toenemende mate integraal, 
dat wil zeggen dat meerdere organisaties samenwerken en er gebruik wordt gemaakt van bestuursrechte-
lijke, strafrechtelijke en financiële maatregelen. [Van Laar en Van Ooyen, 2009: 18]

Sinds 1995 is het gemeentelijke instrumentarium om drugsoverlast tegen te gaan sterk uitgebreid. In 1999 
werd artikel 13b van de Opiumwet, de zogenoemde ‘Damocles regeling’, van kracht. Deze regeling geeft de 
burgemeester de bevoegdheid om coffeeshops te sluiten als deze de in het lokaal coffeeshopbeleid 
vastgestelde regels overtreden, ook als er geen sprake is van overlast. In de lokale driehoek kan sindsdien 
ook worden afgesproken geen coffeeshops in de gemeente toe te laten (nulbeleid of nulstelsel) of kan het 
maximumaantal toe te laten coffeeshops vastgelegd worden. Aan het gemeentelijk coffeeshopbeleid 
kunnen vestigingsvoorwaarden worden toegevoegd, bijvoorbeeld ten aanzien van concentratie van 
coffeeshops in bepaalde wijken, afstand tot scholen of tot de landsgrens. Ook in 1999 trad de Wet Victoria in 
werking en in 2002 de Wet Victor die de gemeenten in staat stelden overlastgevende drugspanden respectie-
velijk tijdelijk te sluiten of te onteigenen. Om fraude en witwassen van illegaal verkregen geld, o.a. door 
middel van drugshandel, aan te kunnen pakken, werden in de jaren negentig en nul wettelijke maatregelen 
ingevoerd, bekend onder de naam ‘Pluk-ze-wetgeving’: in 1993 de Wet Ontneming wederrechtelijk 
verkregen voordeel, de Wet Melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij financiële 
dienstverlening (Wid) en in 2003 de Wet bevordering integriteitbeslissingen door het openbaar bestuur 
(BIBOB). [Van Laar en Van Ooyen, 2009: 60]
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In 2004 heeft het Kabinet in de ‘Cannabisbrief ’ (GVM/2462547) een aanscherping van cannabisbeleid 
aangekondigd, onder andere in de vorm van het verder terugdringen van coffeeshops in de buurt van 
scholen en in de grensgebieden. De nota spoorde tegelijk aan tot een effectieve handhaving van bestaande 
wetten. [Website: drugsdestaduit] In het verlengde van de Cannabisbrief verscheen in 2009 het rapport van 
de Commissie-Van der Donk Geen deuren maar daden. Daarin werd geadviseerd om het drugsbeleid aan te 
scherpen met het doel met name het drugsgebruik onder (kwetsbare) jongeren tegen te gaan. [Van de 
Donk, 2009: 28-29]

Actoren
• Ministerie van VWS
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van CRM
• Politie
• Commissie-Van Traa
• Interregionale Rechercheteams (IRT’s)
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid (SIDV)
• Trimbos Instituut
• International Narcotics Control Board (INCB)
• VN
• Commissie-Van der Donk
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2.12 Trend: De opkomst en teruggang van de 
gedoogcultuur

Verkorte titel: Gedoogcultuur

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
2.11 Drugsbeleid
2.13 Liberalisering abortuswet
2.14 Legalisering prostitutie
9.41 Vuurwerkramp Enschede
9.42 Cafébrand Volendam
12.18 Liberalisering en legalisering van euthanasie

Datering
Tweede helft jaren zestig - 2001

Beschrijving
Gedogen is het niet handhaven van wet- en regelgeving, ofwel het ‘bewust afzien van mogelijkheden die de 
administratieve en justitiële overheid heeft om door repressieve maatregelen een einde te maken aan 
verboden handelingen’. [Levelt, 1992: 17] Het is in praktische zin onmogelijk om alle wet- en regelgeving 
honderd procent te handhaven. Dit feit op zichzelf levert nog geen gedoogbeleid op, dat ontstaat pas als 
handhavende instanties er bewust voor kiezen van handhaving af te zien. Dit kan door middel van passief 
en actief gedogen. [Levelt, 1992: 17] In het eerste geval heeft de handhavende instantie kennis van het feit 
dat wet- of regelgeving wordt overtreden, maar wordt stilzwijgend besloten geen maatregelen te nemen. 
Het bijzondere aan de Nederlandse situatie is dat in bepaalde gevallen actief en expliciet wordt gedoogd.  
De handhavende instanties erkennen openlijk dat zij bepaalde zaken die verboden zijn (voor een bepaalde 
termijn dan wel onder bepaalde voorwaarden) toelaten, soms zelfs door middel van gedoogbeschikkingen. 
[Levelt, 1992: 17] 

Gedogen kan gebaseerd zijn op verschillende motieven. De maatschappelijke normen kunnen zo veranderd 
zijn dat handhaving van bepaalde wetten en regels niet langer rechtvaardig wordt geacht. Daarnaast kan de 
maatschappelijke realiteit met zich meebrengen dat een bepaalde wet of regel niet gehandhaafd kan 
worden, bijvoorbeeld vanwege een grote complexiteit of een te hoge norm. Gedogen kan ook onderdeel 
uitmaken van een bewuste handhavingstrategie, waarbij een minder ernstige wetsovertreding wordt 
gedoogd om groter onrecht te voorkomen. Daarnaast kan gedogen het gevolg zijn van ‘zwakte, onwil of 
onmacht van de handhaver’. [Levelt, 1992: 17] In juridische zin kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
strafrechtelijk en bestuurlijk gedogen. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de keuze om te gedogen wordt ‘gebaseerd op een afweging die 
beoogt de specifieke situatie te normeren en die streeft naar rechtvaardigheid’. [Van Oenen, 2006: 179] Niet 
alleen justitie, politie en openbaar bestuur spelen hierbij een rol; om gedogen goed te laten werken is ook 
de inzet van betrokkenen van belang. Afhankelijk van de context van gedogen kan het hierbij gaan om 
actoren als artsen en familie, maatschappelijk werkers, prostituees, coffeeshophouders, et cetera. Gedogen 
is in die zin dikwijls ook een vorm van informele zelfregulering, waarbij een informele rechtsorde ontstaat. 
[Van Oenen, 2002: 16-17, 26] 

Strafrechtelijk gedogen
In het geval van strafrechtelijk gedogen maakt het Openbaar Ministerie gebruik van het opportuniteits-
beginsel. Hoewel het Openbaar Ministerie de wettelijke taak heeft om strafbare feiten op te sporen en te 
vervolgen, heeft de officier van justitie de vrijheid om ‘op gronden aan het algemeen belang ontleend’ te 
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beslissen om al dan niet tot vervolging over te gaan. [De Ruiter, 1992: 33] De Nederlandse gedoogcultuur in 
strafrechtelijke zin was het resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de jaren zestig en zeventig 
waarbij gaandeweg steeds meer nadruk kwam te liggen op het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Dit 
leidde ertoe dat ‘betutteling’ door de overheid op tal van terreinen niet langer werd geaccepteerd. Het 
doorbreken van ethische taboes had consequenties voor de maatschappelijke kijk op fenomenen als 
drugsgebruik, zedelijkheid, abortus en euthanasie. Het was aan de individu om invulling te geven aan zijn 
eigen leven, en aan de overheid om hier ruimte voor te creëren. [Interview Van de Bunt 2009] 

Een voorbeeld van de Nederlandse gedoogcultuur in strafrechtelijke zin was de tolerante omgang met 
softdrugs. De basis hiervoor werd gelegd met de invoering van de Herziening van de Opium wet in 1976. 
Uitgangspunt van de wetsherziening was dat drugsgebruik werd gezien als een volksgezondheidsprobleem, 
en dat het opsporings- en vervolgingsbeleid hierop werd aangepast. [Justitiële Verkenningen, 1995: 11]  
Een van de resultaten van deze liberale insteek was het ontstaan van de coffeeshops. Vanaf 1985 werden 
coffeeshops als leveranciers van kleine hoeveelheden softdrugs aan particuliere gebruikers expliciet 
gedoogd door het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De gedachte hierachter was, los van het zelfbeschik-
kingsrecht van de burger, dat als de handel in soft- en harddrugs van elkaar gescheiden zouden zijn, de 
handel in harddrugs en daarmee de georganiseerde criminaliteit beter bestreden zouden kunnen worden. 
De coffeeshops moesten wel aan een aantal expliciete voorwaarden voldoen om gedoogd te worden. Zo 
mochten coffeeshops geen harddrugs of alcohol verkopen, geen softdrugs verkopen aan minderjarigen, 
maximaal vijf gram per transactie verkopen, niet meer dan vijf kilo softdrugs op voorraad hebben, geen 
reclame maken en geen overlast veroorzaken voor buurtbewoners. [Bruinsma, 2010: 246-247] Dit beleid 
kwam bekend te staan als het AHOJ-G-beleid en werd in 1991 door de vergadering van procureurs-generaal 
verheven tot landelijk beleid. [Justitiële Verkenningen, 1995: 11] 

Het gedoogbeleid rond coffeeshops functioneerde jarenlang relatief succesvol, maar gaandeweg bleken de 
coffeeshops niet helemaal probleemloos te opereren. Het tolerante softdrugsbeleid leidde weliswaar niet 
tot meer harddrugsgebruikers dan in omringende landen, zoals door sommige tegenstanders verwacht 
werd, maar het uitgangspunt dat door het scheiden van soft- en harddrugs de coffeeshops los konden 
worden gezien van de georganiseerde misdaad bleek in praktijk niet houdbaar. Zo wees onderzoek uit dat 
de gemiddelde coffeeshophouder zes delicten op zijn conto had staan. [Bruinsma, 2010: 247] In Venlo en 
Amsterdam bleek 80 procent van de coffeeshophouders een strafblad te hebben. Het gedoogbeleid op het 
gebied van softdrugs bleek zo de georganiseerde misdaad juist te bevorderen. Bovendien was het aandeel 
werkzame stoffen in nederwiet in de loop der jaren dermate toegenomen dat van ‘softdrugs’ nauwelijks 
meer sprake was; het onderscheid tussen soft- en harddrugs kwam daarmee te vervallen. [Justitiële 
Verkenningen, 1995: 11-12] Daarnaast leidde de coffeeshops met name in de grensgebieden tot veel 
drugstoerisme. Dit tot ongenoegen van de omwonenden en van omringende landen met een stringenter 
drugsbeleid. Vanaf 1996 was sprake van een ombuiging in het gedoogbeleid. Door nieuwe wet- en regelge-
ving werd het aantal coffeeshops teruggebracht. 

Ook op het gebeid van prostitutie was jarenlang sprake van gedogen. De seksuele revolutie van de jaren 
zestig had mede tot gevolg dat ook rond prostitutie een steeds vrijere moraal ontstond. Ondanks het feit dat 
het bordeelverbod en het verbod op souteneurschap nog steeds onderdeel uitmaakten van het Wetboek van 
strafrecht, werd prostitutie jarenlang door de autoriteiten gedoogd. Sinds de jaren tachtig werd in 
Nederland zelfs uniek beleid ontwikkeld ten aanzien van straatprostitutie. Hoewel prostitutie op zichzelf 
illegaal bleef, werd tippelen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Op door de gemeente aangewezen 
locaties en tijden mochten prostituees op straat hun diensten aanbieden. Buiten deze locaties en tijden 
gold een repressief beleid. In 2000 werd prostitutie zelfs volledig gelegaliseerd, waarmee aan het gedoog-
beleid een eind kwam.

Totdat in 1984 de Wet Afbreking Zwangerschap in werking trad was ook ten aanzien van abortus jarenlang 
sprake van een gedoogsituatie. Toen in de jaren zestig een vrijere seksuele moraal gangbaar werd, kwam 
ook het taboe op abortus ter discussie te staan. Gezien het veranderde maatschappelijke klimaat werd het 
vervolgingsbeleid ten aanzien van abortus versoepeld. Hoewel abortus provocatus nog steeds onderdeel 
uitmaakte van het Wetboek van strafrecht, maakte het Openbaar Ministerie gebruik van het opportuniteits-
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beginsel om abortus niet te vervolgen. Alleen in gevallen dat de ingreep werd uitgevoerd door medisch 
onbevoegden greep het OM in. 

Hetzelfde gold voor euthanasie. De ‘euthansiewet’, die ervoor zorgde dat euthanasie onder strikte voorwaarden 
niet langer strafbaar was, werd pas in 2001 door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen, terwijl in praktijk 
euthanasie al vanaf begin jaren zeventig door artsen werd toegepast en daarnaast een proces van legalisering 
door de rechterlijke macht doormaakte. Door verschillende rechtszaken was jurisprudentie ontstaan waarmee 
de voorwaarden waaronder de rechter euthanasie toeliet werden geëxpliciteerd. Gaandeweg ontstond zo een 
praktijk waarin het Openbaar Ministerie in die gevallen waaraan deze voorwaarden was voldaan, van vervolging 
afzag. Pas met de inwerkingtreding van de euthanasiewet kwam een eind aan deze gedoogsituatie. 

Bestuurlijk gedogen
Ook op het gebied van bestuursrecht ontstond in de loop der jaren een traditie van gedogen. De gedoogcul-
tuur was ook hier deels het gevolg van de tolerante maatschappelijke houding. De sociale verzekeringswet-
geving stond bijvoorbeeld voor dat iedere werkloze beschikbaar moest zijn voor passend werk en actief 
werk moest zoeken, maar ‘de controle op naleving van het voorschrift moest uiteraard niet in een heksen-
jacht op werklozen ontaarden’. [Als geciteerd in Levelt, 1992: 18] Dit werd gezien het belang van de individu-
ele keuzevrijheid en het geringe aantal beschikbare banen in de jaren tachtig niet opportuun geacht. 

Door de uitvoerige regelgeving in het bestuursrecht werd het in de loop van de tachtiger jaren steeds 
complexer om toe te zien op stringente handhaving. In sommige gevallen was zelfs sprake was van elkaar 
tegensprekende regelgeving dan wel onuitvoerbare regelgeving. Over de handhaving van het milieurecht 
werd zelfs gesteld dat gedogen een ‘zelfstandig bestuurlijk instrument’ was geworden, omdat handhaving 
van de milieuregels in praktijk onmogelijk bleek. Bestuurskundigen pleitten er daarom in de tweede helft 
van de jaren tachtig voor om ‘functioneel te handhaven’: de overheid moest van rechtshandhaving geen 
doel op zichzelf maken, maar waar mogelijk soepel optreden. [Justitiële Verkenningen, 1995: 5] Dit soepele 
optreden deed zich niet alleen voor op het gebied van milieuwetgeving, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien 
van het verlenen van bouwvergunningen die veelal pas verleend werden als met de daadwerkelijke bouw al 
ruimschoots begonnen was. In de jaren negentig was gedogend besturen zelfs ‘eerder regel dan uitzonde-
ring’ geworden. [Justitiële Verkenningen, 1995: 5] 

Het gedogen werd in de jaren negentig in juridische en bestuurlijke kringen in toenemende mate gezien als 
teken van overmatige tolerantie en een zwakke overheid. De grenzen aan het gedogen kwamen in zicht en 
werden door de toenmalige minister Sorgdrager in een nota aan de Tweede Kamer geschetst. Gedogen was 
slechts aanvaardbaar als het uitzonderingsgevallen betrof die beperkt waren in omvang en/of tijd. Het 
gedogen moest in die gevallen expliciet en met uiteenzetting van de afwegingen plaats vinden en aan 
controle onderhevig zijn. [TK 25 085: 1996] 

Een omslagpunt in het gedoogbeleid vormden de rampen in Enschede en Volendam. [Van Dijck, 2003: 463] 
In Enschede kwamen op 13 mei 2000 23 mensen om het leven en werd een hele wijk weggevaagd door een 
explosie bij een vuurwerkopslagplaats waar veel meer vuurwerk was opgeslagen dan volgens de wet had 
gemogen. In Volendam kwamen in de nacht van 31 december op 1 januari 2001 veertien jongeren om het 
leven bij een brand in een café dat, zoals bij de gemeente bekend was, niet aan alle voorschriften voldeed. 
Gedogen kwam, nadat het in kringen van bestuur en bestuursrecht als vanaf de tweede helft van de jaren 
negentig ter discussie stond, als gevolg van deze gebeurtenissen ook bij politiek, burger en de media in een 
kwaad daglicht te staan. [Van Dijck, 2003: 463] De hernieuwde nadruk op wetten en regels werd daarbij wel 
in verband gebracht met ‘de risicosamenleving’, en de daarmee samenhangende wens om alle risico’s in het 
leven, in termen van ziekte en ander onheil, uit te sluiten. [Interview Van de Bunt, 2009] 
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Actoren
• Eerste Kamer
• Tweede Kamer
• Rechtbanken
• Gerechtshoven
• Hoge Raad
• Openbaar Ministerie
• Minister Justitie
• Ministerie van Justitie 
• Wetenschappelijke Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Bronnen en literatuur
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2.13 Trend: Liberalisering van de abortuswet

Verkorte titel: Liberalisering abortuswet

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.11 Secularisatie, 13.3 Genderisering

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
2.12 Gedoogcultuur
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
8.15 Bloemenhovekliniek

Datering
Tweede helft van de jaren zestig - 1984

Beschrijving
In november 1984 is in Nederland de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) in werking getreden. Deze wet 
bepaalt onder welke voorwaarden een vrouw, wanneer ze ongewenst zwanger is, haar zwangerschap kan 
laten beëindigen. Abortus provocatus staat nog steeds als delict in het Wetboek van Strafrecht en is dus 
alleen toegestaan als de ingreep uitgevoerd wordt volgens de eisen van de WAZ. De kosten voor een abortus 
worden sinds 1985 betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). [website Rijksoverheid, 
website emancipatie] Uitgangspunt van de wet is enerzijds de bescherming van het ongeboren leven en 
anderzijds de hulpverlening aan de vrouw die door de zwangerschap in een noodsituatie verkeert. De wet 
bevat geen motieven of criteria voor het afbreken van de zwangerschap, maar stelt een reeks eisen die een 
zorgvuldige besluitvorming en veilige en professionele uitvoering van de behandeling moeten waarborgen. 
[website Rijksoverheid]

Volgens de Wet Afbreking Zwangerschap mag de behandeling uitsluitend door een geneeskundige worden 
verricht in een ziekenhuis of kliniek met een speciale vergunning. Daarnaast moet een vrouw die abortus 
wil laten uitvoeren vijf dagen bedenktijd in acht nemen. Niemand is bovendien verplicht om aan abortus 
provocatus mee te werken. Zwangerschap mag worden afgebroken totdat “een vrucht (…) in staat is buiten 
het moederlichaam in leven te blijven”. [WAZ] Op basis van de huidige stand van de medische wetenschap 
ligt de levensvatbaarheidgrens bij 24 weken zwangerschap.

De abortuswetgeving kwam na een lange maatschappelijke discussie tot stand. In Nederlands was abortus 
provocatus sinds 1911 verboden. Strafbaar waren volgens het artikel 251 bis van de zedenwet echter niet de 
vrouwen die abortus hebben laten uitvoeren maar de artsen of de illegale aborteurs [website geschiedenis]. 
Ondanks dat de politie optrad, kwam slechts een klein aantal van de uitgevoerde abortussen voor de rechtbank. 
Over de totale omvang van het probleem werd gezwegen. Het vervolgingsbeleid versoepelde langzamerhand  
en aan het eind van de jaren zestig veranderde het maatschappelijk klimaat. De samenleving werd vrijer, seks, 
anticonceptie (de pil verscheen op de Nederlandse markt in 1962) en ook abortus werden bespreekbaar. De 
juridische en medische discussie werd aangezwengeld door de publicatie van enkele proefschriften en artikelen 
over abortus en de aandacht die de media, voornamelijk kranten, daaraan besteedden. [Outshoorn, 1986:115-
126] Zo pleitte bijvoorbeeld in 1966 de strafjurist prof. Enschedé op grond van jurisprudentie ervoor abortus 
provocatus op basis van medische indicatie toe te staan. [website geschiedenis; website emancipatie] In een 
ingezonden brief naar het links intellectuele blad De Nieuwe Stem verwoordde Joke (Kool-)Smit, toen nog niet 
bekend als feministe, in 1966 voor het eerst ‘de vrouw beslist’ stem en pleitte om de mening van de vrouwen 
in kwestie als centraal criterium bij de publieke discussie over abortus(wetgeving) te nemen. [Outshoorn, 
1986:124] Belangrijk was in deze context ook de rede gehouden door Mary Zeldenrust, de voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH), op een congres in oktober 1967 waarin ze zich 
uitspraak over het recht van de vrouw om zelf beslissing te nemen over een abortus. [Outshoorn, 1986: 131]  
In het naburige Verenigd Koninkrijk werd in hetzelfde jaar een wet aangenomen die abortus tot 28 weken 
zwangerschap mogelijk maakte (sinds 1990 tot 24 weken). Dit alles had tot gevolg dat ook steeds meer 
vrouwen in Nederland openlijk om een abortus vroegen. [website geschiedenis]
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Abortussen werden tot in de jaren zestig in die tijd clandestien uitgevoerd door illegale aborteurs, in de 
volksmond ‘engeltjesmakers’, maar ook door artsen ondanks het feit dat ze een gevangenisstraf, geldboete 
en royement riskeerden. Sinds het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig verrichten 
ook het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en de universiteitsklinieken in Leiden, Rotterdam en Utrecht 
op kleine schaal zwangerschapsafbrekingen. [website geschiedenis] De eerste abortuskliniek werd in 
Nederland in 1971 geopend: het Mildred Rutgershuis in Arnhem. Het werd gefinancierd door de opbrengst 
van een televisieactie van de VARA. [website Mildred Rutgershuis] Vier jaar later waren er al negen klinieken 
van de Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (STIMEZO), en er kwamen nog 
veel andere. De meeste abortusklinieken hanteerden bij de ingreep de grens van 12 tot 14 weken zwanger-
schap. De Bloemenhovekliniek in Heemstede met een aparte afdeling waar oudere zwangerschappen 
werden onderbroken, vormde daarop een uitzondering. Zo groeide Nederland door het liberale beleid t.a.v. 
abortus, na Groot Brittannië, uit tot abortuscentrum van West-Europa. [website geschiedenis] De terughou-
dendheid van het OM en de rechters in het optreden tegen zwangerschapsafbrekingen ontstond door de 
afwachting van een spoedige liberalisering van de wet: Sinds 1970 lag er bij de Tweede Kamer het initiatief-
voorstel Lamberts-Roethof en in 1972 het kabinetsvoorstel Stuyt-Van Agt van het Kabinet Biesheuvel. 
[Outshoorn, 1986: 203-204] 

Voor de positie van Nederland als abortuscentrum was de centrale geografische ligging van zeer groot belang. 
Nederland lag voor velen dichterbij dan bijvoorbeeld Denemarken dat even liberale politiek voerde. 
Bovendien stelde Nederland niet de eis van ingezetenschap om een abortus te krijgen, dat deed bijvoor-
beeld Zweden tot 2008. De vijf-dagen bedenktijd uit de Nederlandse wet was wel bedoeld als drempel voor 
buitenlandse vrouwen die in Nederland een abortus wilden laten uitvoeren.

Het recht op abortus als element van zelfbeschikking van de vrouw over haar eigen lichaam was een van de 
belangrijkste onderwerpen in de strijd van de vrouwenbeweging uit de tweede feministische golf. Zo voerden 
bijvoorbeeld de groep Man-Vrouw-Maatschappij (MVM, 1968) en de abortusafdeling van de Dolle Mina  
(DM, 1969) acties voor de legalisering van abortus, de laatste met de bekende leus ‘Baas in eigen buik’. In 
1974 richtten DM, MVM, Rooie Vrouwen (de vrouwenorganisatie van de PvdA), de Pacifistisch Socialistische 
Partij (PSP), de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB), de Vrouwenbond (NVV) en een aantal ongebonden 
feministes een platformorganisatie op ‘Wij Vrouwen Eisen’, die zich inzette voor het schrappen van abortus 
provocatus uit het Wetboek van Strafrecht. [website emancipatie]

Ondanks dat de wet niet veranderd was, werd er nauwelijks meer ingegrepen. Eventuele strafvervolging 
beperkte zich voornamelijk tot de medisch onbevoegden. [website emancipatie; website geschiedenis]  
Het idee van liberalisering van de abortuswet werd steeds breder in de samenleving gedragen. Desondanks 
mislukten begin jaren zeventig de eerste pogingen vanuit de politiek om de wet te hervormen. De vrije 
abortuspraktijk riep ook een groeiend, veelal christelijk geïnspireerd, verzet op. Talloze verenigingen en 
stichtingen werden opgericht, zoals de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) in 1971, 
het Nederlands Artsenverbond (NAV) in 1972 en de Stichting voor Recht Zonder Onderscheid (STIREZO) van 
Pater Koopman in 1973, die een einde wilden maken aan het liberale beleid van de overheid.

In 1976 ontstond in het kabinet van PvdA, Politieke Partij Radikalen (PPR), ARP, KVP en D66 een conflict 
over de Bloemenhovekliniek. Naar aanleiding van een klacht van een patiënte over vermeende onzorgvul-
digheid bij het uitvoeren van abortus, wilde de minister van Justitie Dries van Agt (KVP), na een eerste 
mislukte poging uit 1974, voor de tweede keer de abortuskliniek laten sluiten. Ook deze poging mislukte in 
de zin dat de protesterenden, na een waarschuwing door de minister van Volksgezondheid Irene Vorrink 
(PvdA) over een geplande politie-inval, de verzegeling verbraken en de kliniek bezetten, overigens met 
instemming van het kliniekbestuur. [Kennedy, 2005: 391-396]

De gebeurtenissen rond de Bloemenhovekliniek zetten grote druk op een spoedige behandeling van een 
nieuw abortuswetsvoorstel van PvdA en VVD dat nog in hetzelfde jaar werd ingediend. Dit voorstel legde de 
beslissing over abortus bij de vrouw. Het werd weliswaar door de Tweede Kamer goedgekeurd maar door de 
Eerste Kamer verworpen. Pas het in 1977 gevormde confessioneel-liberale kabinet Van Agt/Wiegel slaagde er 
in 1980 in een wetsvoorstel te ontwerpen dat in 1981 zowel door de Tweede als de Eerste Kamer werd 
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aangenomen, zij het door een minieme meerderheid: 76 tegen 74 en 38 tegen 37 stemmen. [Outshoorn, 
1986: 269 en 272] De Wet Afbreking Zwangerschap trad pas drie jaar later, op 1 november 1984, in werking na 
een moeizaam proces waarin het uitvoeringsbesluit (de zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB)) van de wet vastgesteld werd. [Outshoorn, 1986: 277-285]

In 1999 richtte de Nederlandse arts en voormalige Greenpeace-activiste Rebecca Gomperts, een non-profit-
organisatie ‘Women on Waves’ op. Een van de bekendste projecten van de stichting was en is de Abortus-
boot waar anticonceptiemiddelen en informatie verstrekt worden, abortussen worden verricht en sinds 2002 
de zogenaamde medicamenteuze overtijdbehandeling wordt verleend. Dit gebeurt buiten de territoriale 
wateren van landen waar abortus verboden is en wordt uitgevoerd door een team van Nederlandse medici. 
De acties zijn legaal volgens de Nederlandse wet, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart en daarmee 
onder de Nederlandse rechtsmacht valt. Vanwege verzet van CDA, CU en SGP heeft het overigens wel enkele 
jaren geduurd tot de boot een vergunning kreeg onder de Abortuswet. In 2001 voer het schip naar Ierland 
en in 2003 naar Polen. In 2004 werd de poging de Portugese wateren binnen te varen geblokkeerd door de 
Portugese overheid. [website emancipatie; website Women on Waves] 

Ondanks het langdurige liberale beleid voor 1981 en de ruime abortuswetgeving daarna was (en is) het 
aantal in Nederland uitgevoerde abortussen relatief laag. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan goede 
seksuele voorlichting en brede toegang tot anticonceptiemiddelen. [Wijsen en Rademakers, 2003: 9] Sinds 
1992 is er echter een stijging van het aantal abortusbehandelingen zichtbaar, van 5,5 naar 8,7 per duizend 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd van 15 tot 44 jaar in 2002. Sinds 2000 is Nederland niet meer het land met 
het laagste abortuscijfer ter wereld. [Wijsen en Rademakers, 2003: 10] Deze stijging wordt toegeschreven 
aan een aantal factoren, voornamelijk aan minder effectief anticonceptiegedrag (dalend pilgebruik) en aan 
de toename van risicogroepen met betrekking tot ongewenste zwangerschap in de Nederlandse bevolking, 
met name van bepaalde groepen van allochtone vrouwen. [Wijsen en Rademakers, 2003: 13]

In 2005 werd voor het eerst sinds de Wet Afbreking Zwangerschap in werking is getreden een evaluatie 
uitgevoerd door de afdelingen Medische psychologie en Sociale geneeskunde van het Academisch Medisch 
Centrum/ Universiteit van Amsterdam. In de evaluatie werd onderzocht op welke wijze de bepalingen van 
de abortuswet in de praktijk van de hulpverlening aan vrouwen werden toegepast, welke knelpunten en 
problemen zich daarbij voordeden, en in hoeverre deze bevindingen aanleiding zouden geven tot wijziging 
van de wet. Tegen de beweringen van de confessionele partijen in, luidde de belangrijkste conclusie dat de 
abortuswet in het algemeen naar behoren werd nageleefd, de hulpverlening bij abortus waar nodig 
beschikbaar en toegankelijk was en de vereiste toezicht gewaarborgd. [Evaluatie WAZ, website ZonMw]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH)
• Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (STIMEZO)
• VARA
• Mildred Rutgershuis
• Bloemenhovekliniek
• Dolle Mina (DM)
• Man-Vrouw-Maatschappij (MVM)
• Wij Vrouwen Eisen
• Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)
• Nederlands Artsenverbond (NAV)
• Stichting voor Recht Zonder Onderscheid (STIREZO)
• PvdA
• Politieke Partij Radikalen (PPR)
• Katholieke Volkspartij (KVP)
• Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
• D66
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• VVD
• Academisch Medisch Centrum/ Universiteit van Amsterdam
• ZonMw
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2.14 Trend: Legalisering van prostitutie

Verkorte titel: Legalisering prostitutie

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
2.12 Gedoogcultuur
5.8 Aandacht voor vrouwenmishandeling
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen

Datering
Jaren tachtig - 2000

Beschrijving
Op 1 oktober 2000 werden in Nederland het algemeen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap 
opgeheven. Sindsdien is ‘exploitatie van prostitutie waarin meerderjarige, legaal in Nederland verblijvende 
prostituees vrijwillig werkzaam zijn, niet langer verboden.’ [Daalder, 2007: 64] Het handhaven van het 
strafwetsartikel 250bis dat het ‘gelegenheid geven tot ontucht’ strafbaar stelde, bleek in praktijk moeilijk 
uitvoerbaar. Met de wetswijziging werd de wetgeving aan de reeds jaren bestaande gedoogsituatie aange-
past. Parallel aan de opheffing van het bordeelverbod, is de strafbaarstelling van ongewenste vormen van 
prostitutie, dat wil zeggen onder dwang en door minderjarigen en/of illegalen, aangescherpt. Met deze 
maatregelen beoogde de wetgever een betere controle en regulering van vrijwillige prostitutie, onder 
andere door het invoeren van een gemeentelijk vergunningenstelsel, en het ontvlechten van prostitutie en 
criminaliteit. Daarnaast zou de wetswijziging de positie van prostituees als beroepsgroep beschermen 
[Outshoorn, 2004: 199] en de onvrijwillige en/of illegale prostitutie of prostitutie door minderjarigen 
terugdringen. [Daalder, 2007: 66] De wetswijziging betekende in feite een erkenning van prostitutie als 
arbeid of beroep. Hiermee nam Nederland een vrij uitzonderlijke positie in. [Outshoorn, 2001: 473] 

Aan de wetswijziging ging een lange maatschappelijke discussie vooraf. De discussie werd aangezwengeld 
toen de stad Rotterdam een oplossing zocht voor problemen die met prostitutie gepaard gingen, namelijk 
overlast, criminaliteit en verslaving. [Altink, 1995: 34; De Vries en Zuidema, 2006: 40] Om overlast tegen te 
gaan probeerde de stad medio jaren zeventig de prostitutie in een Eroscentrum, een gebied buiten de 
woongebieden, onder te brengen. De gemeente kon de groei van de prostitutie echter niet reguleren, 
omdat volgens diverse rechtelijke uitspraken men niet kon reguleren wat wettelijk verboden was. Het 
bordeelverbod stond immers in Wetboek van Strafrecht. Toen gingen er stemmen op het verbod op te 
heffen, snel opgepikt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die een machtige lobby begon. 
[Outshoorn, 2004: 186].

De feministische beweging sloot zich pas later bij de discussie aan. Terwijl het seksbedrijf in Nederland naar 
aanleiding van de seksuele revolutie van de jaren zestig floreerde, zetten de feministen zich in voor de 
rechten van de vrouw en legden de nadruk op haar zelfbeschikking op sociaal maar ook op seksueel gebied. 
Prostitutie, net als pornografie, werd oorspronkelijk beschouwd als een vorm van onderdrukking van 
vrouwen door mannen en doorgaans eenzijdig gerangschikt onder de noemer geweld. Deze benadering 
domineert bijvoorbeeld nog steeds in Zweden waar in 1998 onder feministische druk een wet werd 
aangenomen die het bezoek aan prostituee verbiedt en de prostituant criminaliseert. [Daalder, 2007: 68;  
De Vries en Zuidema, 2006: 37; interview Kleemans] In Nederland is men langzaam aan juist tot het inzicht 
gekomen dat het verlenen van diensten op seksueel gebied niet altijd gepaard hoeft te gaan met misbruik 
en dwang maar op vrijwillige basis kan gebeuren en door veel prostituees gewoonweg gezien wordt als een 
bron van inkomsten. Interessant is dat in de maatschappelijke debat over prostitutie door de jaren heen het 
onderwerp van prostitutie van mannen voor mannen geen rol van betekenis heeft gespeeld.
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Met de feministische discussie over lichamelijke integriteit gekoppeld aan discussie over waardering voor 
arbeid van vrouwen werd een eerste stap gezet op weg naar de erkenning van seksuele arbeid. In de loop 
van de jaren zeventig kwamen de prostituees zelf steeds vaker aan het woord. Ze verzetten zich tegen de 
betutteling door de feministen, die hen en groupe als slachtoffers van patriarchale onderdrukking 
beschouwden, en benadrukten sinds de jaren tachtig het gebrek aan rechten van prostituees als beroeps-
groep. Hierin werden ze ondermeer sterk gesteund door de Mr. A. de Graaf Stichting die vanuit een 
pragmatische benadering de maatschappelijke acceptatie van prostitutie als beroep bepleitte en op de 
politieke kaart zette, de prostitutiekwestie als arbeidsvraagstuk behandelde en dus van mening was dat ‘om 
de belangen van prostituees te beschermen (…) het werk met dezelfde rechtswaarborgen (moet) worden 
omkleed als ander werk.” [De Vries en Zuidema, 2006: 40] Later werd de eis ook als seksuele zelfbeschikking 
gedefinieerd.

Twee conferenties in de jaren tachtig legden het fundament voor de ontwikkeling van een overheidsbeleid 
inzake bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en – op langere termijn – de legalisering van prostitu-
tie. Dit waren de conferentie over geweld tegen vrouwen en meisjes in Kijkduin in 1982, georganiseerd op 
initiatief van toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast o.a. met emancipa-
tiezaken Hedy d’Ancona (PvdA), en een conferentie in Amsterdam twee jaar later, naar aanleiding van de 
door de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) aan de Amsterdamse gemeenteraad aangeboden nota 
Prostituees uit de verdrukking. [De Vries en Zuidema, 2006: 40-41] De uitkomst van beide conferenties was dat 
‘artikel 250bis van het Strafrecht juist in de hand werkt(e) dat prostituees economisch of moreel uitgebuit 
(…) (werden) omdat rechtsbescherming en overheidscontrole onmogelijk gemaakt (…) (werd).’ 
Decriminalisering van prostitutie zou gekoppeld moeten worden aan harde aanpak van vrouwenhandel en 
andere vormen van dwang en vooraf moeten gaan aan ‘juridische en sociale integratie’ van prostituees.  
[De Vries en Zuidema, 2006: 40-41] Het uitgangspunt voor legalisering van prostitutie was het zelfbeschik-
kingrecht dus ook het recht van de vrouw om als prostituee te werken. Naar aanleiding van deze conclusies 
diende de staatssecretaris voor Emancipatiezaken Annelien Kappeyne van de Coppello (VVD) in 1984 de Nota 
ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in die wordt beschouwd als een mijlpaal in de strijd om 
erkenning van prostitutie als arbeid. De nota erkende prostitutie als een alternatief voor slecht betaald werk 
[Altink, 1995: 34] en constateerde dat het bordeelverbod een goede rechtspositie van de prostituees in de 
weg staat. [De Vries en Zuidema, 2006: 44]

In 1985 werd de eerste belangenorganisatie voor en door de prostituees opgericht, de Rode Draad. Het doel 
van de organisatie was het bevorderen van erkenning van het beroep en het behartigen van de belangen van 
prostituees. Naast de Rode Draad werd ook de Roze Draad opgericht, een groep van feministische niet-
prostituees die zich inzette voor de rechten van de prostituees, verbetering van werkomstandigheden, 
destigmatisering en decriminalisering van prostitutie. [Altink, 1995: 26; De Vries en Zuidema, 2006: 41-42] 

In hetzelfde jaar kwam de toenmalige minister van Justitie Frits Korthals Altes (VVD) met een wetsvoorstel 
om het bordeelverbod op te heffen. De gemeentes moesten volgens hem de mogelijkheid krijgen om eigen 
beleid met betrekking tot prostitutie te voeren. Er werd hierbij expliciet onderscheid gemaakt tussen 
prostitutie op vrijwillige basis en gedwongen prostitutie die strafbaar zou blijven. Dit onderscheid kwam uit 
de koker van de vrouwenbeweging en de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en werd opgenomen in de 
Nota Bestrijding Seksueel Geweld. De prostituee mocht bovendien haar diensten weigeren op grond van haar 
constitutionele recht op lichamelijke integriteit, vastgelegd in artikel 11 Grondwet. In 1987 werd dit wets - 
voorstel door de Tweede Kamer aangenomen maar de behandeling daarvan werd in de Eerste Kamer 
vervolgens uitgesteld. De opvolger van Korthals Altes, minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) zette  
de afschaffing van het bordeelverbod weer op de agenda van de Tweede Kamer. In plaats van onderscheid te 
maken tussen gedwongen en vrijwillige prostitutie, maakte hij onderscheid tussen prostitutie door vrouwen 
uit EU-landen en vrouwen van buiten de Europese Unie. Hiermee werd de laatste groep per definitie 
beschouwd als slachtoffer van uitbuiting. De tegenstanders van deze aanpak verweten de minister een 
verkapt vluchtelingenbeleid. Onder politieke druk trok de minister zijn wetsvoorstel uiteindelijk terug. 
[Outshoorn, 2001: 481; De Vries en Zuidema, 2006: 45]
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De opheffing van het bordeelverbod in 2000 maakt naast het aanbieden van seksuele diensten tegen 
betaling (hetgeen in Nederland nooit illegaal is geweest) ook het uitbaten van een prostitutiebedrijf, zoals 
een bordeel, mogelijk. Deze wetswijziging gaat opnieuw uit van de onderscheid tussen gedwongen en 
vrijwillige prostitutie. De vrijwilligheid bij het uitoefenen van het beroep wordt beschouwd als de voor-
waarde voor de legaliteit. Alle dwang, geweld en misleiding zijn strafbaar. De prostituee heeft ook het recht 
om haar werk te staken, zodra ze vindt dat haar lichamelijke integriteit geschonden wordt. Sinds het 
afschaffen van het bordeelverbod valt (niet gedwongen) prostitutie niet meer onder het strafrecht maar 
onder het bestuursrecht. De legale vormen van exploitatie van prostitutie worden gereguleerd door 
gemeentelijke vergunningen. De gemeenten stellen de voorwaarden waaronder bordelen binnen hun 
gemeentegrenzen toelaatbaar zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een modelverorde-
ning seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie, etc. uitgewerkt waarin eisen opgenomen zijn waaraan 
men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. [website minbuza; Hugo Sinzheimer 
Instituut, 2006: 1-13]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Belastingdienst
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Directie Coördinatie Emancipatiebeleid
• De Rode Draad
• De Roze Draad
• Mr. A. de Graaf Stichting (tegenwoordig het instituut voor prostitutievraagstukken)
• Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Het Samenwerkend Overleg Raamexploitanten (SOR)
• Beroepsvereniging Vakwerk/FNV Bondgenoten
• Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
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2.15 Trend: De toenemende invloed van grondrechten op 
de Nederlandse rechtsorde en samenleving

Verkorte titel: Invloed grondrechten

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.9 Europeanisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met 
2.1 Internationalisering van het recht
2.5 Modernisering Grondwet
2.7 Liberalisering huwelijks- en erfrecht 
2.10 Justitiële dwalingen
2.16 Rechtsbescherming burger
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
2.19 Benthem-arrest

Datering
Na 1945 - 2005

Beschrijving
De gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog waren in 1948 aanleiding voor de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties tot het opstellen van de (niet-juridisch bindende) Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. ‘Rechten van de mens’ worden ‘grondrechten’ genoemd, wanneer zij zijn gecodifi-
ceerd in een verdrag of in een Grondwet. [Akkermans e.a. 1999: 11] In 1950 werd in het kader van de Raad 
van Europa door een aantal Europese landen het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) ondertekend waarin zogenoemde klassieke grondrechten 
werden gecodificeerd. In 1961 werden door deze landen in het Europees Sociaal Handvest ook de sociale 
grondrechten vastgelegd. In 1966 kreeg de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op mondiaal 
niveau een juridisch bindende uitwerking in het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke 
rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, culturele en sociale rechten. Ook werden er 
allerlei specifieke mensenrechtenverdragen gesloten op terreinen van de status van vluchtelingen (1951),  
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966), de uitbanning van discriminatie van 
vrouwen (1979), tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing 
(1984), en inzake de rechten van het kind (1989). Binnen het kader van de Europese Unie zijn het eigen-
domsrecht en het vrij verkeer van personen belangrijke grondrechten voor unie burgers.

Vanaf 1848 waren er geen nieuwe grondrechten aan de Grondwet toegevoegd. [Akkermans e.a. 1999: 36]  
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog groeide echter de wens om de Grondwet in overeenstemming te 
brengen met de veranderende tijdsgeest, zonder de verworvenheden van het verleden op te offeren. De 
grondwetsherziening van 1983 beoogde de Grondwet te moderniseren zodat de tekst beter zou aansluiten 
bij de algemene maatschappelijke en juridische praktijk en gewoonten. De bepalingen over de grondrech-
ten werden daartoe aangevuld en uitgebreid. [Akkermans en Koekoek 1992: 3] 

Bij de grondwetsherziening van 1983 werden de klassieke grondrechten versterkt en de sociale grondrechten 
toegevoegd. Klassieke grondrechten zijn rechten die de handelingsvrijheid van de staat begrenzen en de 
burgers een staatsvrije ruimte garanderen, zoals het discriminatieverbod van artikel 1, de vrijheid van 
godsdienst van artikel 6, of het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 van de 
Grondwet. Het zijn in beginsel onthoudingsverplichtingen voor de overheid, waarbij van de overheid wordt 
verwacht dat zij zich zal onthouden van bepaalde handelingen. [Akkermans e.a. 1999: 32-34] De grondrech-
ten die in de Grondwet zijn opgenomen verschillen met de grondrechten die zijn opgenomen in het EVRM 
of andere mensenrechtenverdragen. Sommige grondrechten, zoals het recht op leven, het folterverbod, of 
het verbod van slavernij staan wel in het EVRM maar zijn niet in de Grondwet opgenomen. Een aantal 
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grondrechten hebben een afwijkende redactie in vergelijking met vergelijkbare grondrechten uit het EVRM. 
De verschillen tussen de grondwetsbepalingen en de bepalingen van het EVRM heeft ertoe geleid dat - 
omwille van de best mogelijke bescherming voor de burger - de Nederlandse rechter vaak heeft moeten 
teruggrijpen op het EVRM. [Alkema 1991: 216] Een andere reden is dat artikel 120 van de Grondwet bepaalt 
dat de rechter wetten in formele zin niet aan de Grondwet mag toetsten, terwijl dergelijke toetsing wel 
mogelijk is aan de (rechtstreeks werkende) bepalingen van het EVRM. Lagere wetgeving (dus regels gegeven 
door lagere wetgevers zoals gemeenten) mogen overigens wel aan de Grondwet worden getoetst. 
[Akkermans e.a. 1999: 199]

Geheel nieuw in de Grondwet waren de sociale grondrechten. Sociale grondrechten betreffen aanspraken 
op prestaties van de overheid. De sociale grondrechten zijn in de Grondwet opgenomen als de globale 
uitdrukking van de verworvenheden van de sociale rechtsstaat zoals deze waren vormgegeven in diverse 
wetten op het gebied van sociale zekerheid. [Akkermans e.a. 1999: 40] De opname van sociale grondrechten 
in de Nederlandse Grondwet werd mede ingegeven door reeds bestaande internationale verdragen zoals het 
Internationaal Verdrag inzake economische, culturele en sociale rechten en het Europees Sociaal Handvest, 
ondanks het feit dat vele sociale grondrechten uit deze verdragen voornamelijk gericht waren op het 
promoten van een stelsel van sociale voorzieningen in landen waar dit (nog) ontbrak. [Akkermans en 
Koekkoek 1992: 14] 
 
Terwijl de klassieke grondrechten een resultaatsverplichting voor de overheid inhielden (bijvoorbeeld de 
verplichting tot niet inmengen in de persoonlijke levenssfeer van burgers), brachten de sociale grondrech-
ten voor de Staat (slechts) een inspanningsverplichting mee tot bijvoorbeeld het bevorderen van voldoende 
werkgelegenheid en erkennen van het recht op vrije keuze van arbeid (artikel 19 Gw), zorg voor sociale 
zekerheid en spreiding van welvaart (artikel 20 Gw), zorg voor bewoonbaarheid van het land en de bescher-
ming van het milieu (artikel 21 Gw), het bevorderen van de volksgezondheid en woongelegenheid (artikel 22 
Gw), en de zorg voor (vrijheid van) onderwijs (artikel 23 Gw). [Elzinga en De Lange 2006: 445-450] Het is 
vooral deze inspanningsverplichting voor de overheid die juristen deed twijfelen aan het nut van opneming 
van sociale grondrechten in de Grondwet. In tegenstelling tot de klassieke grondrechten, zijn sociale 
grondrechten namelijk niet of nauwelijks in rechte afdwingbaar. [Akkermans e.a. 1999: 39] Burgers kunnen 
bijvoorbeeld met een beroep op Artikel 1 van de Grondwet wel eisen dat een gemeentelijke verordening niet 
discrimineert tussen mannen en vrouwen, maar werkloze burgers kunnen niet op basis van artikel 19 van de 
Grondwet afdwingen dat de overheid hun een baan bezorgt. 

De betekenis van grondrechten en het gebruik ervan in juridische procedures, is de laatste decennia enorm 
gegroeid. De toename van overheidsregulering in met name de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
leidde tot een grotere behoefte aan rechtsbescherming van de burger tegen overheidsmaatregelen. Om 
redenen hierboven genoemd, heeft de Nederlandse rechter de laatste decennia veelvuldig het EVRM gebruikt 
ter waarborging van de rechten van burgers en is het EVRM van groot belang gebleken. [Van Kempen 2003: 1] 
Toen Nederland in 1954 partij werd bij het EVRM werd er nog van uitgegaan dat het Nederlandse recht geheel 
in overeenstemming was met de eisen van het EVRM. Lange tijd heeft men het moeilijk denkbaar geacht dat 
Nederlandse wetgeving in strijd met het EVRM zou worden geoordeeld. [Elzinga en De Lange 2006: 268]. Pas 
vanaf 1980 werd duidelijk hoe groot het gat was tussen de vereisten van het EVRM en de waarborgen van het 
Nederlandse recht. [Nollkaemper 2005: 445] Vóór 1980 beschouwde men de rechten van de mens als iets voor 
ontwikkelingslanden. Maar in 1979 bracht de Nederlandse Juristen Vereniging een pré-advies uit, dat 
duidelijk maakte dat Nederland ook zelf niet altijd voldeed aan de eisen die het EVRM stelde. [interview 
Hondius] Uiteindelijk heeft het EVRM in Nederland veel meer effect gehad dan oorspronkelijk gedacht. 
[interview Kortmann, interview Fijnaut] Sinds 1980 heeft de Hoge Raad in diverse arresten Nederlandse 
wetgeving aan het EVRM getoetst om vervolgens te moeten concluderen dat de desbetreffende Nederlandse 
wetgeving in strijd moest worden geacht met de eisen van het EVRM en daarom in die gevallen niet toegepast 
mocht worden. Dergelijke uitspraken noopten tot aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. Vooral 
artikel 8 en 14 EVRM met betrekking tot het recht op gezinsleven en het discriminatieverbod leverden tal van 
uitspraken op waarbij de Hoge Raad vaststelde dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van voogdij over 
een natuurlijk kind (HR 18 januari 1980), ouderlijke macht na echtscheiding (HR 4 mei 1985), en omgangsre-
gelingen van een man met een niet-erkend kind (HR 21 maart 1986) niet voldeed aan de eisen van het EVRM. 
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Deze bepalingen van het EVRM zijn in de jaren negentig en nul veelvuldig met succes ingeroepen in uitzettings - 
procedures van asielzoekers, onder meer in verband met gescheiden uitzetting wat een inbreuk op kon 
leveren van het door artikel 8 EVRM beschermde recht op gezinsleven. [interview Barkhuysen]

Het EVRM en vooral de beslissingen daarover van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) 
hadden vooral de laatste decennia belangrijke consequenties voor onze wetgeving, bestuurspraktijk en 
rechtspraak. [Elzinga, De Lange 268] De rechtspraak van het EHRM heeft de laatste decennia een toenemen-
de invloed op de bescherming van grondrechten in Nederland. [Akkermans e.a. 1999: 198] De Nederlandse 
burger en advocaten ontdekten vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw de mogelijkheden van het Hof voor 
de rechten van de mens in Straatsburg. [interview Kortmann] Na een finale uitspraak van de Nederlandse 
rechter (in juridisch jargon de uitputting van nationale rechtsmiddelen genoemd) bestaat de mogelijkheid 
om een zaak voor te leggen aan het EHRM, indien men vindt dat er in tegenstelling tot de bevindingen van 
de Nederlandse rechter wel degelijk sprake is van een schending van bepalingen van het EVRM. Na 1976 
werd de daadwerkelijke toetsing van Nederlandse rechtspraak door het EHRM steeds belangrijker. [interview 
Buruma] Vanaf de inwerkingtreding van het EVRM voor Nederland op 31 augustus 1954 tot aan 2003 is 
Nederland negenendertig maal door het EHRM veroordeeld wegens het schenden van mensenrechten. [Van 
Kempen 2003: 4]. Elzinga en De Lange stellen dat tot aan 2008 het EHRM ongeveer vijftig arresten gewezen 
waarin verdragsschendingen door Nederland werden geconstateerd. [Elzinga en De Lange 2006: 268] 

De invloed van de rechtspraak van het EHRM was voelbaar op verschillende terreinen. Op strafrechtelijk 
gebied werden onder andere schendingen van het recht op een eerlijk proces geconstateerd, zoals in de 
zaken Kostovski (1989), Van Mechelen (1997) en Visser (2002) waar artikel 6 EVRM werd geschonden doordat de 
strafrechtelijke veroordelingen (vrijwel) geheel op anonieme getuigenverklaringen steunden. [Van Kempen 
2003: 5] Maar ook op het terrein van het civiel recht ontsnapte Nederland niet aan veroordelingen van het 
EHRM. Zo werd in de zaken Winterwerp (1979), Van der Leer (1990) en Wassink (1990) de civielrechtelijke plaatsing 
van individuen in psychiatrische inrichtingen - op basis van de inmiddels afgeschafte Krankzinnigenwet -  
in strijd bevonden met artikel 5 EVRM. [Van Kempen 7-8] In het bekende Benthem-arrest (1985) stelde het 
EHRM voor het eerst een schending door Nederland met betrekking tot het bestuursrecht vast. In deze zaak 
was artikel 6 EVRM geschonden omdat het inmiddels vervallen kroonberoep bij de Raad van State niet als 
een onpartijdige en onafhankelijke rechtsgang kon gelden. Dit arrest heeft geleid tot ingrijpende hervor-
mingen van de Raad van State. [Van Kempen 2003: 8, interview Barkhuysen] In de zaak Ciliz (2000) werd het 
recht op gezinsleven uit artikel 8 EVRM geschonden vanwege uitzetting van een Turkse vader naar Turkije 
terwijl in Nederland nog een procedure liep over een omgangsregeling tussen hem en zijn minderjarige 
zoon. [Van Kempen 2003: 8]

Terwijl grondrechten in eerste instantie bescherming beogen van de burger tegen de staat, werd sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw erkend dat grondrechten ook van betekenis kunnen zijn in private rechtsver-
houdingen. Grondrechten spelen sindsdien niet alleen een rol in verticale (overheid - burger) verhoudin-
gen, maar tevens en in steeds grotere mate in horizontale verhoudingen, dus in relaties tussen particulie-
ren. Een belangrijke overweging was daarbij dat niet alleen de overheid macht uitoefent, en dat daarom de 
burger eenzelfde bescherming toekomt in private rechtsverhoudingen waar sprake is van een zelfde soort 
ongelijke machtspositie. [Elzinga, De Lange 286] De toenemende aandacht voor de horizontale werking van 
grondrechten wordt toegeschreven aan sociaaleconomische ontwikkelingen zoals de gewijzigde opvattin-
gen over eigendom en contractsvrijheid; het ontstaan van machtsconcentraties in de particuliere sector; de 
ontwikkeling van de techniek, waarbij het gebruik van internet, webcams en afluisterapparatuur van invloed 
kan zijn op de positie van het individu; en de algehele toenemende aandacht voor de rechten van de mens 
na de Tweede Wereldoorlog. [Akkermans en Koekkoek 1992: 21]

Het regeringsstandpunt bij de grondwetsherziening van 1983 stelde met betrekking tot de horizontale 
werking van grondrechten dat “grondrechten op uiteenlopende wijzen en in meer en minder ver gaande 
mate in de horizontale verhoudingen kunnen doorwerken”. [Akkermans, Koekoek 22] Als gevolg van de 
erkenning van de betekenis van grondrechten in horizontale verhoudingen is het potentiële gewicht van 
grondrechten enorm toegenomen. [Akkermans e.a. 1992: 44] Men spreekt in dit verband wel van de 
“constitutionalisering van het privaatrecht”. [interview Hondius] Er bestaan inmiddels vele uitspraken in 
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civiele zaken waarin de rechter een grondrecht aanhaalt. [Akkermans, Koekoek 25] Grondrechten worden 
op allerlei private terreinen ingeroepen. De meest expliciete erkenning van horizontale werking van 
grondrechten is te vinden in de zaak van de Edamse bijstandsvrouw uit 1987, waar door de Hoge Raad werd 
vastgesteld dat haar buurman een inbreuk maakte op het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van artikel 8 EVRM, doordat hij als adjunct-directeur van de Sociale Dienst gegevens over haar 
privéleven had verzameld en had doorgegeven aan de Sociale Dienst. In 2004 erkende de Hoge Raad de 
horizontale werking van artikel 1 van de Grondwet in de zaak Van Pelt/Martinair. [Elzinga en De Lange 2006: 
286-287] Andere voorbeelden van horizontale werking van grondrechten betreffen het recht op gezinsleven 
in familieverhoudingen, met betrekking tot arbeidsrelaties het ontslagverbod van werknemers bij huwelijk, 
of binnen het huurrecht met betrekking tot de ongelijke verhouding tussen huurder en verhuurder. 
[Akkermans e.a. 1999: 44-45] Zowel de grondrechten uit de Grondwet als de verdragsgrondrechten zoals 
deze zijn opgenomen in het EVRM kunnen horizontaal werken, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de 
rechtsgang naar het EHRM alleen openstaat voor klachten tegen de overheid en dus niet voor klachten over 
het gedrag van particulieren. [Elzinga en De Lange 2006: 291; Akkermans en Koekkoek 1992: 26]

Actoren
• Nederlandse staat 
• Regering
• Raad van State
• Raad van Europa 
• Europees Hof voor de rechten van de mens
• Rechterlijke macht
• Advocatuur
• Burger
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2.16 Trend: Verruiming rechtsbescherming van de burger

Verkorte titel: Rechtsbescherming burger

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
1.17 Invloed van de burger op politiek en openbaar bestuur
2.15 Invloed grondrechten
2.17 Professionalisering bestuursrecht

Datering
1963-na 2005

Beschrijving
In artikel 110 van de Grondwet was het recht op meningsuiting met betrekking tot het regeringsbeleid 
vastgelegd, maar tot in de jaren zestig had de burger geen wettelijk recht op informatie van de overheid om 
de meningsvorming op te baseren. Voor een goede werking van de democratie was deze openbaarheid juist 
van belang: alleen goed geïnformeerde burgers konden hun democratische rol vervullen. De openbaarheid 
van bestuur verbeterde ook de rechtsbescherming van de burger. Het werd mogelijk het beleid van de 
overheid te doorzien en hierop te reageren. Mocht een maatregel van de overheid onrechtmatig worden 
geacht, dan stond voor de geïnformeerde burger de weg vrij naar de bezwaarschriftprocedure (binnen het 
bestuur, op het niveau van de beslissing), naar administratief beroep (binnen het bestuur, op een hoger 
niveau) of naar administratieve rechtspraak (buiten het bestuur, op hoger niveau). Sinds de jaren zestig 
kwamen achtereenvolgende wetten tot stand die de burger steeds meer mogelijkheden bood om zich te 
beschermen tegen de macht van de overheden. Dit bevorderde op zijn beurt de integriteit, efficiency en 
effectiviteit van die overheden. [Van Gent, 1998: 178; Ten Berge, 1989: 15; De Boer, 2007: 125; Duurkoop, 
2004: 9; Hofman e.a., 2003: 11-13]

De eerste maatregel van de regering om enige openheid van zaken te geven betreffende haar overwegingen 
en optreden, was de oprichting in 1934 van de Regeringspersdienst, die na de Tweede Wereldoorlog werd 
voortgezet als Rijksvoorlichtingsdienst. Deze dienst moest het overheidsbeleid op neutrale wijze verduide-
lijken zonder propaganda te maken. Toen halverwege de jaren zestig tumult ontstond over imagebuilding 
en het verkopen van beleid door ‘mannetjesmaker’ Ben Koster, installeerde premier De Jong in 1968 de 
commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting. De commissie onder voorzitterschap van mr. B.W. 
Biesheuvel, adviseerde in 1971 dat voorlichting geen propaganda mag zijn. De commissie publiceerde ook 
een voorontwerp voor een wet betreffende de openbaarheid van bestuur, waarop hieronder nader wordt 
ingegaan. [Van Gent, 1998: 178-179; Hofman e.a., 2003: 68]

In de jaren vijftig werd op beperkte schaal rechtsbescherming ingevoerd voor burgers, veelal gekoppeld aan 
een specifiek terrein, zoals ambtenarij of bedrijfsleven. Het gevolg van deze verbrokkeling was een wildgroei 
aan regels en een onvolledige rechtsbescherming. Om de lacunes die de bijzondere regelingen van rechts - 
bescherming lieten bestaan op te vullen, werd in 1963, op advies van de Commissie-De Monchy, de Wet 
Beroep Administratieve Beschikkingen (BAB) van kracht. Deze wet maakte beroep mogelijk tegen alle 
beslissingen van de centrale overheid (de Staat), waartegen nog geen rechtsbescherming mogelijk was. 
Deze bescherming kreeg de vorm van het Kroonberoep, waarbij men bij een geschil de Kroon (staatshoofd 
en regering) om een definitieve beslissing vroeg. [Ten Berge, 1989: 22-23; Damen, 2009: 39-40; Boukema, 
1997: 97-98; Van Kreveld e.a., 1976: 14]
Al tijdens het voorbereiden van de Wet BAB vroegen de Eerste en Tweede Kamer om de mogelijkheid om 
aanvullende rechtsbescherming, namelijk ook ten opzichte van lagere overheden. Minister van Justitie mr. 
Y. Scholten en minister van Binnenlandse Zaken mr. E.H. Toxopeus stelden in 1965 de Commissie verhoogde 
rechtsbescherming (commissie-Wiarda) in om de mogelijkheden te onderzoeken. [Van Kreveld e.a., 1976: 
XVI] In 1967 al presenteerde commissievoorzitter mr. G.J. Wiarda zijn rapport. De aanbevelingen uit dit 
rapport vormden de basis voor de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Arob), die per 
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1 juli 1976 van kracht werd. [Boukema, 1997: 98] Deze wet stelde tegen (bijna) alle overheidsbeschikkingen 
die niet onder een ander stelsel van rechtsbescherming vielen, beroep open. Bevoegde rechter was een 
nieuwe afdeling van de Raad van State, de Afdeling rechtspraak; daarnaast bleef de Afdeling geschillen van 
de Raad van State bestaan voor de behandeling van Kroonberoepen. De Arob-rechtspraak nam al spoedig 
een grote vlucht, met het gevolg dat het aantal medewerkers van de Raad van State snel groeide. [Ten Berge, 
1989: 13; Damen, 2009: 39; website raadvanstate] 

Met de Arob ontstond het fenomeen van de vele bezwaarprocedures tegen besluiten van organen die niet 
tot de centrale overheid behoorden; deze procedures waren een voorwaarde voor een beroep bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State. Veel particulieren begonnen een bezwaarprocedure tegen betwiste 
beschikkingen van gemeente of provincie. [Ten Berge, 1989: 14] Deze groei in bezwaren verkleinde bij 
overheden het draagvlak voor verdere uitbreiding van rechtsbescherming, uit angst dat besturen er nog 
sterker door zou worden belemmerd. Om zich hiertegen te wapenen werd de besluitvorming Arob-proof 
gemaakt, wat een kwaliteitsverbetering betekende voor de besluitvorming. [Barkhuysen e.a., 2006: 102; Ten 
Berge, 1989: 15] De uitgebreide Arob-jurisprudentie werd dankbaar gebruikt bij de samenstelling van de 
Algemene Wet Bestuursrecht, waarin openbaarheid een belangrijke grondregel was. [Ten Berge, 1989: 15]

De Arob kende een beperking: zij betrof enkel beschikkingen. Daarnaast bleven de bijzondere vormen van 
rechtspraak, zoals bestuursrechtspraak door de gewone rechter, bestaan. [Van Kreveld e.a., 1976: 2; Ten 
Berge, 1989: 22-23; Damen, 2009: 39-40; Boukema, 1997: 97-98] Gezien de ondoorzichtigheid van de 
rechtsbescherming was al in 1976 de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie ingesteld, welke 
in 1984 en 1985 rapport uitbracht. Hierin verkoos de commissie bestuursrechtspraak door de gewone 
rechter. Deze rapportages waren echter al ingehaald door de algehele grondwetherziening van 1983, waarin 
de ruime bevoegdheid van de bestuursrechter grondwettelijk was vastgelegd in artikel 112 lid 1. [Damen, 
2009: 39; Schreuder-Vlasblom, 2008: 25-26] 

Aan de rechtsbescherming door het Kroonberoep maakte een arrest van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) een einde. Op 23 oktober 1985 deed het Hof uitspraak in de zaak die garagehouder  
A. Benthem had aangespannen naar aanleiding van de beslissing van de gemeente Noordwolde hem geen 
vergunning voor een LPG-station te verlenen. Benthem had deze beslissing in Kroonberoep aangevochten, 
waarbij de Afdeling geschillen van de Raad van State de Kroon adviseerde, maar deze laatste (d.i. de 
verantwoordelijke minister) uiteindelijk besliste het beroep ongegrond te verklaren. Daarna betwistte 
Benthem de rechtmatigheid van de Kroonprocedure bij het EHRM. Deze oordeelde dat Benthem geen 
eerlijk proces gekregen had, aangezien de Kroon – die het laatste woord had - geen onafhankelijke rechter 
was, zoals voorgeschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Afdeling adviseerde 
immers slechts. De constructie van het Kroonberoep werd onhoudbaar. [Schreuder-Vlasblom, 2008: 26]  
Als maatregel werd de Tijdelijke Wet Kroongeschillen gedurende vijf jaren (later verlengd tot zes) van kracht, 
waarbij de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State belast werd met de berechting van de aan 
de Kroon voorgelegde geschillen. Bij de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht in 1994 
verviel het Kroonberoep. Voortaan stond tegen elk overheidshandelen beroep op een onafhankelijke 
rechter open. [Schreuder-Vlasblom, 2008: 26; De Haan e.a., 1998: 278]

De al vermelde Commissie-Biesheuvel deed in 1971 voorstellen voor een wet betreffende de openbaarheid 
van bestuur, welke voorstellen in 1975 als wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd werden en in 1978 
als Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van kracht werden. In 1980 werd deze wet aangevuld met het 
Besluit Openbaarheid van Bestuur (BOB), dat algemene regels bood voor de praktijk van het openbaar 
maken van stukken met betrekking tot het overheidshandelen.[De Haan e.a., 1998: 184] De WOB verplichtte 
de overheid tot het openbaar maken van documenten en computerbestanden die bij de overheid berustten. 
Dat kon actief gebeuren (op initiatief van de overheid), maar gebeurde doorgaans passief (op verzoek).  
De opgevraagde informatie moest wel bij de overheid berusten en betrekking hebben op een specifieke en 
omschreven aangelegenheid. Een motivatie waarom de betreffende informatie werd opgevraagd was niet 
nodig. [Stolk, 2009: 11; Duurkoop, 2004: 9, 20; De Boer, 2008: 12; Beers, 2002: 199] In toenemende mate 
werd er een beroep gedaan op de WOB om van de overheid informatie te verkrijgen, waarmee burgers 
elkaar konden controleren op hun gehoorzaamheid aan de wet. [Damen, 2009: 343] Hoewel openbaarheid 
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de grondregel was van de WOB, waren er uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de staatsveilig-
heid, de eenheid van de Kroon (meningsverschillen binnen de regering) of de belangen van derden in het 
geding waren. De rechter bepaalde of de uitzondering mocht worden gemaakt. [Hofman e.a., 2003: 71; 
Duurkoop, 2004: 32-35]
De WOB werd enige malen aangepast, waarbij een einde werd gemaakt aan de vele verspreide regels van 
verschillende niveau uit de BOB. Hiermee werd het voor de burger eenvoudiger de WOB te gebruiken. De 
regeling van de BOB werd in 1992 opgenomen in de nieuwe WOB. [Stolk, 2009: 29] De Commissie Toekomst 
Overheidscommunicatie (Commissie-Wallage) bepleitte in 2000 ook voorlichting over niet-aanvaard beleid 
(voordat het parlement erover gestemd had), maar het kabinet betoonde zich hierin erg terughoudend. 
[Hofman e.a., 2003: 68] 

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Raad van State (Afdeling Geschillen, Afdeling Rechtspraak)
• Rijksvoorlichtingsdienst (en Regeeringspersdienst als voorganger)
• Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Commissie-Biesheuvel)
• Commissie-De Monchy
• Commissie Verhoogde Rechtsbescherming (Commissie-Wiarda)
• Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie
• Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie-Wallage)
• mr. Y. Scholten (minister van Justitie)
• mr. E.H. Toxopeus (minister van Binnenlandse zaken)
• Europees Hof voor de Rechten van de Mens
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2.17 Trend: Professionalisering en proceduralisering van 
het bestuursrecht

Verkorte titel: Professionalisering bestuursrecht

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
2.4 Hervorming rechterlijke macht
2.16 Rechtsbescherming burger

Datering
voor 1976-na 2005

Beschrijving
Het bestuursrecht kende tot de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), ingevoerd vanaf 1994, een veelheid aan 
versnipperde administratieve wetgeving, met voor elk beleidsterrein aparte voorzieningen. Hierdoor 
ontstonden echter uiteenlopende en onderling tegenstrijdige bepalingen. Deze regelgeving en de vele 
mogelijkheden van rechtsbescherming leidden in de jaren tachtig tot een gevoel van overregulering. De 
besluitvorming werd erdoor belemmerd, wat ten koste ging van de bestuurbaarheid. De proceduralisering, 
het scheppen en steeds verfijnder vastleggen van vele specifieke procedures binnen het bestuursrecht, werd 
steeds meer als probleem ervaren. Een algemene wet waarin een standaardisatie en vereenvoudiging van 
regels zou worden vastgelegd zou hierin verbetering moeten brengen. Zo’n algemene wet diende ook om 
de verworvenheden van de democratische rechtsstaat te verankeren en de positie van de zwakkeren 
(waaronder ook gerekend werden: belangen die zichzelf niet kunnen verdedigingen, zoals het milieu) te 
beschermen. Naast een algemene wet voor het bestuursrecht kwam in de jaren negentig ook deregulering 
hoog op de agenda: het terugdringen van regelgeving en bureaucratie.

In 1948 schreef A.M. Donner namens de Vereniging voor Administratief Recht (VAR) een preadvies voor een 
wet algemene beginselen van bestuursrecht. Dit preadvies werd nader uitgewerkt door de door de VAR 
ingestelde commissie Algemene Bepalingen voor Administratief Recht (ABAR), die moest nagaan wat de 
algemene beginselen waren en hoe deze gecodificeerd konden worden. De ABAR bracht enige rapporten 
uit, de eerste in 1953, de laatste in 1984. [Van Ballegooij, 2001: 2-3; Van Kreveld e.a., 2004: 10]

De VAR-commissies stelden vast dat verschillende wetten voor de onderscheiden terreinen (belastingrecht, 
milieurecht, welzijnsrecht, ruimtelijk bestuursrecht) eenzelfde onderwerp vaak onnodig anders regelden.  
Zo bestonden er onderlinge verschillen over de bepaling wie wel of niet beroep kon aantekenen tegen een 
beslissing, binnen welke termijnen beroep mogelijk was, enzovoorts. Deze versnippering en het ontbreken van 
eenheid binnen de administratieve wetgeving noopten tot systematisering en vereenvoudiging van het bestuurs - 
recht. Ook de rechtsbescherming voor burgers, in deze situatie onevenwichtig, ondoorzichtig en lacuneus, zou 
door deze systematisering en vereenvoudiging verbeteren. De VAR bepleitte daarom een algemene wet die alle 
bepalingen, die op elk terrein voorkomen, uniform vast stelde. [Van Ballegooij, 2001: 6]

De Tweede Kamer onderschreef het pleidooi van de VAR. In een motie verzocht de Kamer in april 1980 om 
de spoedige opname van een artikel voor een algemene wet bestuursrecht in de voorbereide Grondwet.  
In de algeheel herziene Grondwet van 1983 bepaalde het artikel 107 dat algemene regels van bestuursrecht 
wettelijk diende te worden vastgesteld moest worden. De staatssecretaris van Justitie mr. M. Scheltema werd 
in 1983 regeringscommissaris en voorzitter van de Commissie Wetgeving algemene regels van bestuurs-
recht. [Barkhuysen e.a., 2010: 23, 57; Van Buuren e.a., 2007: 1]

De commissie werkte de doelstellingen van het wettelijk vastleggen van algemene regels uit. Zij onderkende 
voor de Algemene wet bestuursrecht (Awb) twee hoofddoelen: het bieden van algemene regels voor bestuurs - 
recht, en het bieden van algemene regels voor bestuursprocesrecht. Hieruit volgden vier subdoelstellingen: 
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het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving; het systematiseren en vereenvoudi-
gen van deze wetgeving; het codificeren van ontwikkelingen; het vaststellen van algemene voorzieningen 
die niet goed bij bijzondere wetten passen. In 1987 bracht de commissie-Scheltema haar eerste vooront-
werp-Awb uit, waarop diverse organisaties commentaar leverden (Orde van Advocaten, Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak) en advies inbrachten (Raad van State). Gezien de omvang van de Awb werden 
de maatregelen tussen 1994 en 2009 in vier tranches ingevoerd. Een vijfde tranche volgt mogelijk nog. [Van 
Buuren e.a., 2007: 1-2; Van Ballegooij, 2001: 2-3, 6; Barkhuysen e.a., 2010: 33; Van Kreveld e.a., 2004: 12-15, 
19-23, 27-28; documenten op website rijksoverheid; Commissie, s.a.: 1]

De eerste tranche van de Awb moest binnen drie jaar na invoering geëvalueerd worden en vervolgens elke 
vijf jaar. De eerste evaluatie in 1996 door de commissie onder voorzitterschap van dr. mr. J.M. Polak, en de 
tweede in 2001 door de commissie geleid door dr. mr. P.J. Boukema, waren positief: er werden slechts kleine 
aanpassingen voorgesteld. [Van Kreveld e.a., 2004: 12-15, 27-28; Van Buuren e.a., 2007: 2; Van Ballegooij, 
2001: 6; commissie Polak op website rijksoverheid; commissie boukema op website rijksoverheid; 
Commissie, s.a.: 1; Schueler, 2003: 4] 

Niet iedereen kon zich herkennen in de positieve evaluatie van de commissie-Polak uit 1996. De kritiek 
werd in 1997 verwoord door de Werkgroep inzake terugdringing van de juridisering van het openbaar 
bestuur, in het rapport “Bestuur in geding”. De werkgroep onder voorzitterschap van de Commissaris van de 
Koningin in Noord-Holland dr. J. van Kemenade, bekritiseerde de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur (abbb) zoals vervat in de Awb. De werkgroep vond dat de rechter te streng toetste en ten nadele van 
het openbaar bestuur. Door de ongebreidelde groei van gedetailleerde regelgeving, een toename van 
verlammende bezwaar- en beroepsmogelijkheden en het primaat van het recht in de relatie tussen burger 
en bestuur, ontstond volgens Van Kemenade onnodige en schadelijke vertraging in het bestuurlijk 
besluitvormingsproces. Hierdoor zouden hoge kosten ontstaan en zou de geloofwaardigheid van het 
openbaar bestuur worden aangetast. De werkgroep bepleitte daarom een beperking van de toegang tot de 
rechter. Ook zou de rechter de geschillen niet meer inhoudelijke mogen toetsen. [Van Ballegooij, 2001: 8; 
De Waard, 1998: 328; Wolthuis, 2005: 77; Werkgroep, 1997: 42; interview Barkhuysen]

De reactie van de rechtsgeleerden op de kritiek van de Werkgroep-Van Kemenade was fel. De juristen 
betoogden dat de rechter zich nauwelijks in bestuurlijke aangelegenheden mengde, aangezien hij de 
belangenafwegingen inhoudelijk slechts marginaal toetste. Bovendien zou de gebrekkige juridische kennis 
binnen het bestuur de oorzaak zijn voor de vele problemen die in het rapport van de werkgroep werden 
opgesomd: door de juridisch slechte voorbereiding en onderbouwing moest de rechter wel terugverwijzen 
of zich verdiepen in de inhoud. [Wolthuis, 2005: 100]

De politiek stond welwillender tegenover de kritiek van Van Kemenade. Regeringspartij VVD wilde de 
voorstellen van de werkgroep overnemen, maar PvdA-premier Kok wilde alleen de overvloed aan regelge-
ving, de zogenoemde juridisering van het bestuursrecht, aanpakken. [Wolthuis, 2005: 128] De regering 
stelde zich op het standpunt dat juridisering als één van de grootste vraagstukken van dat tijdsgewricht 
moest worden beschouwd. De regering zag het bestuursrecht als een blokkeringsmachine, omdat iedereen 
eindeloos bezwaar kon aantekenen tegen beslissingen van het openbaar bestuur. Hierdoor liepen grote 
projecten veel tijdverlies en financiële schade op. Dit effect werd nog sterker gevoeld omdat de burger nog 
steeds mondiger werd en steeds eerder en vaker bij de rechter zijn gelijk probeerde te halen. Ook het eisen 
van financiële compensatie vanwege openbare projecten werd steeds gebruikelijker. [interview Barkhuysen, 
kabinetsstandpunt op website rijksoverheid; Dupuis e.a., s.a.: 12-14]

Op basis van het rapport “Besturen op de tast” van de Raad voor binnenlands bestuur (Rbb) nam de regering 
in 1998 de dejuridisering, het bestrijden van overvloedige regelgeving, op in haar regeerakkoord. Hierin 
werd gesteld dat bij grote projecten (bijvoorbeeld voor de Betuwelijn of de Vijfde Baan van Schiphol) voor 
een slagvaardige besluitvorming de bestuurlijke belangen meer in evenwicht moest worden gebracht met 
de tegengestelde algemene belangen (bijvoorbeeld het milieu) en individuele belangen van de burgers.  
Van verschillende kanten werd gepoogd de bestuurlijke besluitvorming te versnellen. Zo werden boetes 
voorgesteld wanneer het openbaar bestuur te laat tot een beslissing zou komen, waardoor echter het risico 
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van blind beslissen ontstond. Ook werd voorgesteld in bepaalde gevallen rechtstreeks beroep bij de rechter 
mogelijk te maken, dus zonder voorafgaande bezwaarprocedure. De bestuursrechter zou er meer naar 
moeten streven om bij geconstateerde gebreken in de besluitvorming de zaak niet meer automatisch terug 
te leggen bij het bestuur, maar pogen zelf tot finale geschillenbeslechting te komen. Ook konden beroeps-
procedures worden beperkt en bekort, zodat grote projecten, mede onder druk van de bestrijding van de 
economische crisis vanaf 2008, sneller uitgevoerd konden worden. Hiervoor werden speciale wetten 
aangenomen: de Crisis- en Herstelwet, de Spoedwet wegverbreding, de Deltawet grote rivieren, enzovoorts. 
Tenslotte werd een informele geschillenbeslechting voorgestaan. Daarbij diende betrokken partijen in 
regiezittingen beter te worden voorgelicht over het juridisch traject, moest de rechter informeel overleg en 
mediation tussen de betrokken partijen stimuleren en behoorde goed procesmanagement plaats te vinden. 
Hierdoor zou het aantal rechtszaken verminderd (want al vroeg informeel opgelost) en versneld afgehan-
deld (want soepeler procesgang) kunnen worden. Bij geschillen tussen overheden diende een bestuurlijke 
oplossing te worden bereikt, buiten de rechter om. In een aanpassing van de Awb in 2010 werden wijzigin-
gen aangebracht die de negatieve effecten van de juridisering in de hierboven beschreven zin tegen gingen. 
[Ten Berge e.a., 2001: 266; Van Ballegooij, 2001: 9; Govaers op website binnenlandsbestuur; interview 
Barkhuysen]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse zaken
• Kabinet-Kok
• Raad van State
• Raad voor Binnenlands Bestuur
• Vereniging voor Administratief Recht (VAR)
• Commissie ABAR
• Commissie-Scheltema
• mr. M. Scheltema
• Commissie-Polak
• Commissie-Boukema
• Werkgroep-Van Kemenade
• Orde van Advocaten
• Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
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2.18 Trend: De verscherping van de toelatingseisen en 
verzwakking van de rechtspositie van toegelaten 
vreemdelingen

Verkorte titel: Rechtspositie vreemdelingen

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
2.1 Internationalisering recht
2.2 Europeanisering recht en beleid
2.5 Modernisering Grondwet
2.7 Liberalisering huwelijks- en erfrecht
2.22 De uitzetting van Zekeriya Gümüş
9.29 Acties Zuid-Molukkers
12.21 Integratiebeleid
12.24 Opvang asielzoekers
12.28 Hongerstaking Marokkanen

Datering
Jaren zeventig – jaren nul

Beschrijving
Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw trad er een verscherping van toelatingsprocedures voor 
vreemdelingen en – met een kort intermezzo in de jaren tachtig – gestage verzwakking van de rechtspositie van 
toegelaten vreemdelingen op. [interview Boeles] Terwijl in de jaren zeventig/tachtig de overheid de nadruk 
legde op de beperking van arbeidsmigratie en in de jaren negentig van de asielmigratie, betroffen de restricties 
die in de jaren nul van de 21ste eeuw ingevoerd werden vooral de gezinsmigratie. [gesprek Groenendijk]

Nederland kende na de Tweede Wereldoorlog drie grote groepen migranten: de onderdanen van de 
(toenmalige) Nederlandse koloniën, de arbeidsmigranten en de asielzoekers. Zo kwamen sinds de tweede 
helft van de jaren veertig Indische Nederlanders en begin jaren vijftig Molukse soldaten uit het Koninklijk 
Nederlands-Indische Leger (KNIL) met hun gezinnen naar Nederland (Het ging respectievelijk om ca. 300.000 
Indische Nederlanders die zich tot in de jaren zestig in Nederland vestigden en 12 500 Molukkers). [website 
vijfeeuwenmigratie; gesprek Groenendijk] In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstond een tekort aan 
industriële arbeidskrachten in Nederland. In de jaren zestig werden wervingsverdragen gesloten om 
arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Er kwamen arbeiders uit Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en 
later uit Turkije, Marokko en Joegoslavië (Meer dan de helft van de buitenlandse arbeidskrachten kwam 
echter naar Nederland op eigen initiatief [gesprek Groenendijk]). Het idee was dat de (voornamelijk 
mannelijke) ongeschoolde arbeiders slechts tijdelijk in Nederland zouden blijven. Door stijgende werkloos-
heid in eigen land kwamen bovendien in de jaren zestig grote groepen Surinamers en Antillianen naar 
Nederland (ze beschikten overigens over de Nederlandse nationaliteit). In de jaren zeventig, in de periode 
van dekolonisatie van Suriname nam de emigratie uit dit land massale vormen aan. Door de sluiting van de 
Shell-raffinaderijen in 1985 nam de armoede op de Antillen sterk toe en er volgde vanaf tweede helft van de 
jaren negentig een tweede grote emigratiegolf naar Nederland. [interview Entzinger]

De regeling van vergunningen voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers is in de jaren zestig en 
zeventig een aantal keren veranderd. In 1967 trad de Vreemdelingenwet 1965 in werking, die gericht was op 
asielzoekers. Sinds 1968/9 werden de arbeidsmigranten geleidelijk verplicht om een ‘voorlopige machtiging 
tot verblijf ’ (VMV) in het buitenland aan te vragen bij een Nederlandse ambassade of consulaat. [De Lange, 
2007: 123-124; gesprek Groenendijk] Toelating werd hiermee afhankelijk gemaakt van de plaats op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Veel werkgevers vonden die procedure te omslachtig en gingen daarom illegalen 
aannemen. Sinds jaren zeventig, naar aanleiding van de oliecrisis, economische recessie en stijgende 
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werkloosheid voerde de Nederlandse overheid een steeds strenger toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten. 
In 1973 werd de officiële werving uit Turkije en Marokko stopgezet. De Wet arbeid buitenlandse werknemers 
uit 1979 maakte hogere straffen mogelijk voor bedrijven die buitenlandse werknemers zonder vergunning 
lieten werken. De voorrang voor werknemers uit Nederland en EU-landen werd in deze wet expliciet 
vastgelegd. [website vijfeeuwenmigratie] In de periode 1973-1985 sloeg het Nederlandse toelatingsbeleid van 
‘een systeem van insluiting naar een systeem van uitsluiting’. [WRR, 2001: 57]

Tegen de oorspronkelijke verwachtingen in bleef een deel van de arbeidsmigranten, voornamelijk uit 
Marokko en Turkije, in Nederland en liet gezinsleden of huwelijkspartners uit het herkomstland overko-
men. Dit kan worden gezien als een onbedoeld neveneffect van de regeling rond de stopzetting van werving 
van de buitenlandse arbeidskrachten: een keer uit Nederland vertrokken naar hun land van afkomst 
mochten de arbeidsmigranten niet meer terugkeren. Zo kozen velen voor een toekomst in Nederland i.p.v. 
voor remigratie. [gesprek Groenendijk]
De Nederlandse staat heeft zich aan een aantal internationale verdragen gebonden die de gezinshereniging 
en –vorming reguleren waarvan een enkel een directe werking heeft op de Nederlandse wet, zoals het 
Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 8 van dit verdrag legt in dit kader het 
fundamentele recht van elke persoon op gezinsleven vast. [WRR, 2001: 57, website lexius]. Om de omvang 
van de ontwikkeling toch enigszins onder controle te kunnen houden, werden m.b.t. de gezinshereniging 
en –vorming in de loop van de tijd dan ook steeds meer en strengere huisvesting- en inkomenseisen 
gesteld. Ook de definitie van het gezin werd aangescherpt. [interview Entzinger en Boeles]

Mede naar aanleiding van de Molukse acties is de gehele politiek eind jaren zeventig en begin jaren tachtig 
tot het inzicht gekomen dat het versterken van de rechtspositie van de leden van de in Nederland gehuis-
veste minderheidsgroepen tot een betere integratie in de Nederlandse samenleving zou leiden. 
[Groenendijk, 2001: 60 en interview Entzinger] Daarom heeft de overheid in de jaren tachtig een aantal 
maatregelen getroffen om de gelijke behandeling van minderheidsgroepen en Nederlanders te bewerkstel-
ligen. Zo werden discriminerende regels in kaart gebracht en grotendeels afgeschaft zoals de belemmering 
voor benoeming in overheidsdienst. [interview Entzinger; Groenendijk, 2001: 60 en 66] De mogelijkheid tot 
uitzetting na lang legaal verblijf werd beperkt. Vreemdelingen die langer dan vijf jaar in Nederland 
verbleven, kregen actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadverkiezingen (waarvoor de wijziging van de 
Grondwet nodig was) [Jacobs 1998] en ook de mogelijkheid tot verkrijgen van Nederlandse nationaliteit 
werd verruimd. [Groenendijk, 2001: 6]

Naast arbeidsmigranten en migranten uit voormalige koloniën kreeg Nederland in steeds grotere mate te 
maken met verschillende groepen asielzoekers. Het asielrecht, vastgelegd in de Vreemdelingenwet van 
1965, was gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag van 1951 (Conventie van Genève) en vanaf 1967 ook op het 
Protocol van New York. Als het centrale principe gold en geldt dat ‘geen vluchteling mag worden terugge-
stuurd naar een land waar hij of zij zal worden geconfronteerd met vervolging of marteling’. [Van der Horst, 
2001: 50-51] Tussen 1974 en 1988 werd onderscheid gemaakt tussen twee groepen vluchtelingen: vluchtelin-
gen met A-status waren erkend volgens het Vluchtelingenverdrag, vluchtelingen met de B-status werden 
toegelaten op humanitaire gronden die verband hielden met de politieke situatie in het land van herkomst. 
[website Amnesty International] De asielprocedure is daarna nog een aantal keren veranderd. Vanaf het 
midden van de jaren ‘80 nam het aantal asielaanvragen aanzienlijk toe (o.a. door de komst van de Tamils) 
[Van der Horst, 2001: 59] net als de duur van de procedures. De groep afgewezen asielzoekers die vanwege de 
nog steeds gevaarlijke situatie in hun land niet terug kon keren, groeide. Sinds 1991 kreeg deze groep een 
gedoogdenstatus. Bovendien kwam door de burgeroorlogen in toenmalig Joegoslavië een nieuwe immigra-
tie op gang. Teneinde het aantal procedures rond toelating en uitzetting te beperken en de duur ervan te 
bekorten werd in 1994 de Vreemdelingenwet herzien en de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) 
geïntroduceerd voor vreemdelingen die niet konden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst 
vanwege de situatie aldaar. De VVTV was vooral bedoeld voor personen die een oorlog ontvluchtten. 
[website vijfeeuwenmigratie; website degeschiedenisvaninburgering] Het verdwijnen van het ijzeren 
gordijn en de uitbreiding van de Europese Unie leidden tot de komst van inwoners van andere lidstaten. 
[website vijfeeuwenmigratie]
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Door de toename van immigratie en vooral de stijging van de aantallen asielzoekers kwam het initiatief 
voor de nieuwe maatregelen steeds vaker in de handen van het ministerie van Justitie te liggen i.p.v. het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [De Lange, 2007: 405-407; Groenendijk, 2001: 67] In 1995 
werd het Akkoord van Schengen en twee jaar later de Overeenkomst van Dublin van kracht. Ze bepalen welk 
land onder welke omstandigheden verantwoordelijk is voor welke groepen asielzoekers. [Van der Horst, 
2001: 51] Het asielvraagstuk veranderde geleidelijk van een interne aangelegenheid van staten in een 
onderwerp van internationale onderhandelingen en verdragen. [Van der Horst, 2001: 51] Vooral de Europese 
Unie kreeg sinds de jaren negentig een steeds belangrijkere positie in het bepalen van intern en extern 
beleid van de EU-landen betreffende asiel en migratie. [WRR, 2001: 58] Zo werd de Overeenkomst van 
Dublin in 2003 vervangen door de EU-verordening 243/2003. [website Europa]

Na het voor de positie van de toegelaten vreemdelingen gunstige klimaat in de jaren tachtig, kwam in de 
jaren negentig een kentering in het minderhedenbeleid in Nederland. Het nationaal belang werd in het 
kader van het overheidsbeleid ‘gelijkgesteld aan het toelaten van zo min mogelijk vreemdelingen’. [Van der 
Horst, 2001: 65] Er begon een, bedoeld of onbedoeld ingezette, ‘geleidelijke afbrokkeling van [hun] 
rechtspositie’. [Groenendijk, 2001: 60, Boeles, 2010: 100 en interview Entzinger] De restrictieve maatregelen 
werden ingevoerd met de bedoeling om verdere immigratie te beperken, de overheid meer controle te 
geven over toegelaten vreemdelingen, illegale immigratie tegen te gaan en de integratie van de vreemdelin-
gen in de samenleving te stimuleren. Veel van de maatregelen werden beoogd voor nog niet toegelaten of 
illegale immigranten maar verzwakten tegelijk de positie van de toegelaten vreemdelingen. [Groenendijk, 
2001: 60 en 61]

In 1993 en 1996 vond een verscherping van de voorwaarden voor gezinshereniging en –vorming door het 
stellen en verhogen van inkomenseisen. In 1994 werd de blauwe kaart afgeschaft die toegelaten gezinsleden 
van een vreemdeling na een jaar een onbeperkt verblijfsrecht gaf, zolang de relatie voortduurde. [De Lange, 
2007: 245] De verblijfsvergunning moest vanaf dat moment elk jaar opnieuw worden aangevraagd. De 
aanspraak op een eigen vestigingsvergunning was er pas na vijf jaar en in het geval van ouders alleen als ze 
als echtpaar aan de inkomenseis voldeden. [Groenendijk, 2001: 7] In 1998 werd een striktere regeling m.b.t. 
machtiging tot voorlopig verblijf (wvv) ingevoerd. Deze regeling hield in dat de vreemdelingen hun 
verblijfsprocedure in het land van afkomst starten door daar het Nederlandse visum voor een verblijf van 
meer dan drie maanden aan te vragen en de beslissing af te wachten. Deze wet gold ook voor vreemdelingen 
die in Nederland legaal gevestigd waren maar hun verblijfsvergunning niet tijdig hadden verlengd of die een 
tijdelijke verblijfsvergunning in verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wilden omzetten. Na een advies 
van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken werd deze regeling voor de bovengenoemde groep 
teruggedraaid. [Groenendijk, 2001: 65] Bij de te laat ingediende verzoeken om verlenging van de verblijfsver-
gunning werd door de overheid bovendien bewust een onderbreking van het verblijfsrecht gecreëerd. 
[Groenendijk, 2001: 11] Met de invoering van de Wet arbeid vreemdelingen in 1995 werd de vergunningplicht 
m.b.t. functies in overheidsdienst evenals de weigeringsgronden voor tewerkstellingsvergunning uitgebreid. 
Hiermee ontstonden nieuwe drempels voor toegang tot werk in loondienst. [Groenendijk, 2001: 7] In 1997 
werd de verwerving van de Nederlandse nationaliteit bemoeilijkt door het stellen van de voorwaarde dat men 
hierbij afstand doet van de oude nationaliteit. Ook de eisen met betrekking tot het lokaal kiesrecht werden 
verscherpt: in het geval van onderbreking van het verblijfsrecht in de vijf jaar die voorafgaan aan de 
verkiezingen, wordt het kiesrecht pas verworven na verloop van de nieuwe verblijfsperiode van vijf jaar. In 
1998 trad de Koppelingswet in werking die het recht van vreemdelingen op sociale voorzieningen afhankelijk 
maakt van hun verblijfsstatus. Het ging hierbij om voorzieningen als een bijstandsuitkering, huursubsidie en 
studiefinanciering. [website rijksoverheid] In hetzelfde jaar werd de Wet Inburgering Nieuwkomers (Win) 
ingevoerd en hiermee de verplichte inburgering (door het afleggen van een inburgeringtoets) van immigran-
ten. [website degeschiedenisvaninburgering] De bedoeling van het voorstel voor verplichte inburgering was 
tweevoudig: enerzijds wilde men de moeilijk bereikbare immigrantengroepen bereiken met het oog op hun 
betere integratie in de Nederlandse samenleving, anderzijds de beleidsmaker verplichten de faciliteiten voor 
inburgering, voornamelijk de taalcursussen waar een groot tekort aan was, in voldoende mate aan te bieden. 
Aan de toets waren geen juridische consequenties verbonden. [gesprek Groenendijk] In tegenstelling tot de 
bedoelingen werd de verplichte inburgering doorgaans gebruikt als selectie-instrument. [interview 
Entzinger] Dit werd vooral duidelijk zichtbaar in de Wet inburgering (Wi 2007) die de Win verving. Daarnaast 
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werd in 2006 de Wet inburgering buitenland (Wib) ingevoerd die bepaalde groepen van nieuwkomers die 
zich op vrijwillige basis in Nederland wilden vestigen, verplichtte om voorafgaand aan de komst naar 
Nederland een basisexamen inburgering af te leggen. Het wel of niet slagen voor de toets had directe 
gevolgen voor de toelating [website lexius, gesprek Groenendijk] De Wib leidde tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 die in 2001 van kracht werd.

De Vreemdelingenwet 2000 verving de Vreemdelingenwet uit 1965 (herzien in 1994) en was vooral gericht 
op asielzoekers. De doelstelling daarvan was om de asielprocedure eenvoudiger en sneller te laten verlopen 
en hiermee de druk op het systeem te beperken. Elke asielzoeker van wie de aanvraag werd gehonoreerd 
kreeg dezelfde status en dezelfde vergunning voor bepaalde tijd, waaraan één voorzieningenpakket was 
gekoppeld. Op die manier wilde de overheid voorkomen dat men zou blijven doorprocederen voor een 
andere status met een gunstiger voorzieningenpakket zoals dit vóór 1 april 2001 met regelmaat voorkwam. 
[website degeschiedenisvaninburgering] De politie en ambtenaren kregen tegelijk meer bevoegdheden om 
de verblijfsstatus van vreemdelingen te controleren. De wet bracht ook veranderingen in het terugkeerbe-
leid, waardoor afgewezen asielzoekers sneller uitgezet konden worden. [website degeschiedenisvaninbur-
gering] [Boeles, 2010: 100 en Groenendijk, 2009: 18 en 19] Tegelijkertijd kan de invoering van 
Vreemdelingenwet 2000 worden gezien als definitieve erkenning en bevestiging van het feit dat Nederland 
een immigratieland is. [Groenendijk, 2001: 67] Met betrekking tot de arbeidsmigratie trad er tussen 2000 en 
2005 een sterke liberalisatie van de toelatingsregels, in het bijzonder ten aanzien van hooggekwalificeerde 
arbeidsmigranten en de burgers van de nieuwe EU-lidstaten, bijvoorbeeld de Polen. [gesprek Groenendijk]

Het restrictieve immigratiebeleid dat sinds 1990 gevoerd werd, kreeg na 2000 een steeds meer assimilatoir 
karakter. [Boeles 2010: 101, interview Entzinger] De invloed van mensenrechtenverdragen die sinds de jaren 
zeventig/tachtig sterk toegenomen is, werd door de politiek steeds vaker als problematisch ervaren. Op 
basis van de arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie moest het vreemdelingenbeleid van onder andere Nederland namelijk meerdere keren 
aangepast worden. [Boeles 2010: 101]
keren aangepast worden. [Boeles 2010: 101]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en zijn voorgangers
• Ministerie van Volkshuisvesting en Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers
• Vluchtelingen Werk Nederland
• Forum
• Nederlands Centrum Buitenlanders
• Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
• Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
• Stichting Rechtsbijstand Asielzaken en haar voorgangers
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• http://lexius.nl/wet-inburgering-in-het-buitenland (geraadpleegd op 6 december 2010).
• http://lexius.nl/verdrag-tot-bescherming-van-de-rechten-van-de-mens-en-de-fundamentele-vrijheden-

rome-04-11-1950/artikel8 (geraadpleegd op 6 december 2010).
• http://lexius.nl/verdrag-tot-bescherming-van-de-rechten-van-de-mens-en-de-fundamentele-vrijheden-

rome-04-11-1950/artikel3 (geraadpleegd op 6 december 2010).
• www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-koppelingswet.html 

(geraadpleegd op 6 december 2010) (geraadpleegd op 6 december 2010).
• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26975-3-h1.html (geraadpleegd op 6 december 2010).
• www.degeschiedenisvaninburgering.nl/beleid/bel011.html (geraadpleegd op 6 december 2010).
• www.st-ab.nl/wetwin.htm (geraadpleegd op 6 december 2010).
• http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asy-

lum_immigration/l33153_nl.htm (geraadpleegd op 28 december 2010).
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2.19 Hotspot: Het Benthem-arrest 23 oktober 1985

Verkorte titel: Benthem-arrest

Relatie met
2.1 Internationalisering recht
2.2 Europeanisering recht en beleid

Datering
23 oktober 1985

Beschrijving
De Raad van State was sinds zijn oprichting in 1531 eeuwenlang een adviescollege voor de Nederlandse 
regeringen. De Raad adviseerde over wetgeving en wetsvoorstellen. In 1861 werd binnen de Raad de Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur ingesteld, die de zogeheten Kroonberoepen (beroep bij de Kroon tegen 
beslissingen van overheden) behandelde. Op advies van deze afdeling deed de Kroon (in de persoon van de 
minister van Justitie) een definitieve uitspraak. In 1963 stelde de Wet Beroep Administratieve Beschikkingen 
(BAB) het Kroonberoep open voor alle zaken waarvoor nog geen beroep mogelijk was bij een onafhanke-
lijke rechter of bij de Kroon, zij het dat klachten enkel inhoudelijke rechtmatigheidsaspecten mochten 
betreffen. [Ballegooij e.a., 2008: 221; De Boer, 2008: 13; De Haan e.a, 1998: 276]

In 1976 werd de BAB vervangen door de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen, (AROb) 
die eenzelfde functie had. Deze wet maakte beroep mogelijk tegen alle overheidsbeslissingen waartegen 
nog geen rechtsbescherming mogelijk was. Met de toen geschapen Afdeling Bestuursrechtspraak kreeg 
de Raad een werkelijke rechtsprekende functie en werd een einde gemaakt aan de pseudorechtspraak van 
het Kroonberoep. De afdeling Geschillen werd gehandhaafd; zij bleef de Kroonberoepen afhandelen. 
[Kortmann e.a., 1996: 129; De Haan e.a., 1998: 276-277]

Op 23 oktober 1985 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak in de zaak van  
A. Benthem. Deze ondernemer wilde een LPG-tankstation beginnen en had daarvoor 1976 al toestemming 
gekregen van de gemeente. De regionale milieu-inspecteur maakte deze verlening van een Hinderwet-
vergunning echter ongedaan, waarop Benthem in beroep ging bij de Kroon. Dit beroep verloor hij in 1979. 
Daarop wendde Benthem zich tot het EHRM in Straatsburg. Het EHRM oordeelde dat het Kroonberoep 
volgens artikel 6 EVRM in strijd was met het recht op een onafhankelijke rechter. Bij het Kroonberoep had 
de minister van Justitie feitelijk het laatste woord, terwijl deze ook bestuurlijke overwegingen liet meewe-
gen, waardoor zijn oordeel mogelijk niet neutraal zou zijn. Bovendien kon – maar dat volgde niet uit de 
uitspraak van het EHRM - gevreesd worden voor een mate van onbewuste bestuurlijke invloed, aangezien 
veel staatsraden (de leden van de Raad) oud-politici waren, die gevoelig konden zijn voor de noden van het 
bestuur. De constructie van het Kroonberoep bij de Raad van State werd door deze uitspraak van het EHRM 
onhoudbaar. [website europa-nu; Schreuder-Vlasblom, 2008: 26]

Als reactie op het Benthem-arrest werd op 18 juni 1987 de Tijdelijke Wet Kroongeschillen (TWK) van kracht. 
Deze wet belastte de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State gedurende vijf jaren (later verlengd 
tot zes) met de berechting van de aan de Kroon voorgelegde geschillen. Deze periode was de overgangsperi-
ode tot de inwerkingtreding van de voorziene Algemene Wet Bestuursrecht, waarin het arrest van het EHRM 
zou zijn verwerkt. [Kok, 1988; De Haan e.a., 1998: 278; Schreuder-Vlasblom, 2008: 26; Belinfante e.a., 2008: 
209] De TWK probeerde de als positief ervaren onderdelen van het Kroonberoep, zoals de ruime en autonome 
adviesbevoegdheden, te bewaren. Maar het EHRM oordeelde in het Jacobson-arrest van 25 oktober 1989 dat 
ook deze relikten van het Kroonberoep (dat bij besluiten met een algemene strekking geen onafhankelijke 
rechter vereist zou zijn) in strijd waren met het artikel 6 lid 1 EVRM. Het Kroonberoep werd daarop geheel 
geschrapt. [Robbe, 2000: 241-243]

In 1994 werd de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie voltooid met de invoering van 
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). De TWK verviel en de Afdeling Geschillen van Bestuur (AGB) en de 
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Afdeling Rechtspraak van de Raad van State werden vervangen door één Afdeling Bestuursrechtspraak als 
hoogste beroepsmogelijkheid. Bij geschillen over milieu en ruimtelijke ordening is de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State rechter in eerste en enige aanleg, hetgeen in 2010 is gewijzigd, waarbij de Afdeling 
ook daar hoger beroepsrechter werd. In de Vreemdelingenwet van 2001 wordt de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State ook belast met het hoger beroep in vreemdelingenzaken, waarin tot dat 
moment geen hoger beroep mogelijk was geweest. [website Raad van State; Belinfante e.a., 2008: 209-210; 
De Boer, 2008: 12; Kortmann, 1996: 129] Voor haar rechtsprekende taak installeerde de Raad van State staats-
raden in buitengewone dienst, die niet deelnemen aan wetgeving en bestuur, waardoor hun onafhankelijk-
heid gewaarborgd was. [Bovend’Eert, 2008: 45] Mede naar aanleiding van het EHRM-arrest Kleyn e.a. tegen 
Nederland van 6 mei 2003 werd er binnen de Raad van State een scherpere scheiding ingevoerd tussen zijn 
adviserende en zijn rechtsprekende taken. [toevoeging T. Barkhuysen 16 februari 2011]

Actoren
• Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak van -)

Bronnen en literatuur
• G.A.C.M. van Ballegooij, T. Barkhuysen, W. den Ouden, J. Polak, Bestuursrecht in het AWB-tijdperk (s.l. 2008).
• A.D. Belinfante, J.L. de Reede, Beginselen van het Nederlands staatsrecht (Deventer 2008).
• M.M. de Boer, Wet op de Raad van State (Deventer 2008).
• P.P.T. Bovend’Eerdt, C.A.J.M. Kortmann, Rechterlijke organisatie, rechters en uitspraak (Deventer 2008).
• P. de Haan, Th. Drupsteen, R. Fernhout, Bestuursrechtspraak in de sociale rechtsstaat, Deel 2: bestuurs-

handelingen en waarborgen (Deventer 1998).
• J.G. Kok, Wet op de Raad van State; tijdelijk wet Kroongeschillen (Zwolle 1988).
• C. Kortmann, “Het Procola-arrest en de Nederlandse Raad van State” (s.l. 1996), 63-65; op: http://dare.

ubn.kun.nl/bitstream/2066/15360/5227.pdf.
• J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandig projectprocedure (Amersfoort/Utrecht 2000).
• J. Sanders, M. Swirc, “De mysterieuze machthebbers op de Kneuterdijk” op: http://swire-wordpress.

com/2006/09/ (geraadpleegd 18 januari 2011).
• M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure (Deventer 2008).
• J.B.M. Vranken, R.A.J. van Gestel, “Een nieuwe Afdeling advisering bij de Raad van State: drie denkrichtin-

gen” op: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=93589 (geraadpleegd 18 januari 2011).
• http:www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/geschiedenis/ (geraadpleegd 18 januari 2011).
• http://swirc.wordpress.com/2002/05/03/raad-van-state-in-dubbelrol/ (geraadpleegd 18 januari 2011).
• http://www.europa-nu.nl/id/vg9hmms5gzyv/europese_hof_voor_de_rechten_van_de_mens (geraad-

pleegd 1 februari 2011).
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2.20 Hotspot: Het Nieuwe Meer-arrest 27 juni 1986

Verkorte titel: Nieuwe Meer-arrest 

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
1.17 Invloed van de burger op politiek en openbaar bestuur
11.1 Denken over natuur en milieu

Datering
27 juni 1986

Beschrijving
De gemeente Amsterdam stortte sinds 1920 het slib dat zij uit de grachten liet baggeren in zandputten van 
vroegere zandwinning in het natuurgebied De Nieuwe Meerpolder. Jaarlijks werd 80.000 tot 100.000 m³ 
baggerspecie gestort. Een gelegenheidscombinatie van drie milieuorganisaties (Contact Milieubescherming 
Noord-Holland, Vereniging Milieudefensie en Vereniging De Oeverlanden Blijven) spande een kort geding 
aan tegen de gemeente Amsterdam om de stort te voorkomen. De drie verenigingen stelden dat de bag-
gerspecie teveel chemische verbindingen bevatte die het milieu schaadden, en dat de gemeente niet over 
vergunningen beschikte voor de stort in De Nieuwe Meer. In kort geding werd de vordering van de eisers 
afgewezen en in hoger beroep verklaarde de rechter hen niet-ontvankelijk, omdat zij geen concrete schade 
leden door de stort van de baggerspecie. Hierop gingen de milieuorganisaties in cassatie bij de Hoge Raad. 
Deze oordeelde op 27 juni 1986 dat de milieuorganisaties verzet konden aantekenen tegen de baggerstort 
door de gemeente. De organisaties verdedigden een algemeen belang dat op geen andere wijze beschermd 
zou kunnen worden wanneer zij niet-ontvankelijk zouden worden verklaard. Het zou immers nagenoeg 
onmogelijk zijn om bij grootschalig overheidsoptreden alle individuele belangen te identificeren, te inven-
tariseren en te bundelen in een aanklacht. Volgens de Hoge Raad konden bij algemene belangen die niet 
individuele burgers, maar groepen burgers aangingen, deze belangen verdedigd worden door een organi-
satie die voor deze belangen opkwam. Bovendien oordeelde de Hoge Raad dat het algemeen belang van het 
tegenhouden van milieuverontreiniging toegestaan was onder de bescherming van artikel 1404 (onrecht-
matige daad) van het Burgerlijk Wetboek (BW), sinds de invoering van Boek 1 van het nieuw BW artikel 6:162 
BW. [Bauw e.a., 2003: 316, 318; Meijer e.a., 2005: 106-108; Polak, 2004: 275]

Het Nieuwe Meer-arrest was van grote waarde voor organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. 
Zij kregen nu de mogelijkheid om overheden aan te spreken op beslissingen, die in strijd waren met een 
algemeen belang. Dit algemeen belang kreeg hierdoor adequate rechtsbescherming. De uitspraak van de 
Hoge Raad had tot gevolg dat (met name) milieuorganisaties uitgroeiden tot burgerorganisaties, belang-
rijke exponenten van de ‘civil society’, die toezagen op de rechtmatigheid van de verlening van milieu- en 
natuurvergunningen door overheden. In die zin kregen zij een rol in de handhaving van het omgevings-
beleid, temeer daar zij door de bundeling van kennis en middelen tegenover overheden en bedrijven een 
gelijkwaardiger gesprekspartner waren. Zo werd de invloed van burgers op publieke werken vergroot. Het 
optreden van de milieuorganisaties had tot gevolg dat er vele milieuambtenaren werden aangesteld, waar-
door het handhavingsbeleid beter gewaarborgd werd. [Konijnenbelt, 2009: 495; Kistenmaker, 2009: 18-19] 

De wetgever zette de strekking van het Nieuwe Meer-arrest om in wetgeving. In 1988 werd een voorontwerp 
Vorderingsrecht belangenorganisaties opgesteld, dat een voortzetting vond in het wetsontwerp Collectief 
actierecht uit 1992. In 1994 werd de nieuwe Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) ingevoerd, waarin de strek-
king van het arrest was opgenomen als artikel 1:2 lid 3. Volgens dit artikel kon een organisatie voor een 
algemeen of collectief belang opkomen, wanneer dat in haar statuten was vastgelegd en zij zich ook in de 
praktijk al enige tijd daarvoor had ingezet. Vereiste was daarbij wel dat de doelstellingen en de feitelijke 
werkzaamheden specifiek en nauwkeurig omschreven moesten zijn. [De Graaf, 2009: 80-81; Konijnenbelt, 
2009: 495-496; Van Dunné, 2004: 313]
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Het Nieuwe Meer-arrest verkreeg ook werking op privaatrechtelijk terrein, vastgelegd het Burgerlijk 
Wetboek (BW). Hierin werd bepaald dat een overheid privaatrechtelijke maatregelen mocht nemen bij het 
beschermen van algemene belangen, op basis van de bevoegdheden die het privaatrecht bood, zoals aan 
het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheid overeenkomsten naar burgerlijk recht af te 
sluiten of de bevoegdheid een vordering van een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad in te stellen bij 
de burgerlijke rechter. [Sterk, 2009: 361]

De mogelijkheden die de maatschappelijke belangenorganisaties verkregen door het Nieuwe Meer-arrest 
bij het beschermen van algemeen belangen werden ten volle benut. De vele beroepen die werden aange-
tekend tegen beslissingen van overheden leidden ertoe dat publieke werken vaak en langdurig vertraagd 
werden, in afwachting van de uitkomsten van deze beroepen. Het bestuur klaagde over het als obstructie 
ervaren optreden van de belangenorganisaties en tenslotte nam de Hoge Raad vanaf ongever 2005 de wens 
van de Tweede Kamer over voor een strengere interpretatie van de voorwaarden waaraan een belangenorga-
nisatie moest voldoen om ontvankelijk te worden verklaard. Alleen wanneer een organisatie kon aantonen 
actief en handelend op te komen tegen een bepaald overheidsvoornemen of –optreden, kon deze organisa-
tie ontvankelijk worden verklaard. Hiertegen brachten juristen in dat de rechtsgang ook waarheidsvinding 
beoogt en dat het daarbij niet van belang is wie het bezwaar inbrengt. [De Graaf, 2009: 86-87; Konijnenbelt, 
2009: 496]

Actoren
• Hoge Raad der Nederlanden (afdeling bestuursrecht)
• Tweede Kamer der staten Generaal
• Contact Milieubescherming Zuid-Holland
• Vereniging Milieudefensie
• Vereniging De Oeverlanden Blijven
• Gemeente Amsterdam
• Milieuorganisaties
• Rijk
• Provincies
• Gemeenten

Bronnen en literatuur
• E. Bauw, E.H.P. Brans, Milieuprivaatrecht (Deventer 2003).
• J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht: onrechtmatige daad en overige verbintenissen (Deventer 2004).
• K. de Graaf, J. Jans, H. Tolsma, “Milieuorganisaties door de mangel. De wetgever gepasseerd?” in: 

Nederlands Juristenblad 2009.
• F. Kistenkast, R. Kuiper, “Milieuorganisaties: ontwikkelaars van milieurecht of rem op ontwikkeling?”  

in: ROM 27 (2009).
• W. Konijnenbelt, “Gemangelde milieuorganisaties?” in: Nederlands Juristenblad 2009.
• J.W.M.K. Meijer, G. van der Spek, Arresten verbintenissenrecht: verkort en toegelicht (Deventer 2005).
• J. Nieuwenhuis, “De Nieuwe Meer”, op: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/3196/1/353_013.pdf 

(geraadpleegd 4 februari 2011).
• T.A.W. Sterk, Arresten burgerlijk recht met annotaties (Deventer 2009).
• M. Westerveld, W. Bekkers, L. van den Puttelaar, T. Scheltema, J. Suyer, 35 jaar sociale advocatuur  

(Den Haag 2010).
• J. Polak, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw geannoteerd (s.l. 2004).
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2.21 Hotspot: De Wet Mulder (1990)

Verkorte titel: Wet Mulder

Relatie met
10.4 Daling aantal verkeersslachtoffers

Datering
1 juli 1990

Beschrijving
Tegen het eind van de jaren zeventig werd het duidelijk dat het justitieel systeem niet meer in staat was de 
groeiende stroom lichte verkeersovertredingen effectief af te handelen. Verkeersovertredingen werden 
volgens het strafrecht afgehandeld, waarbij de politie feitenonderzoek moest uitvoeren bij elke overtreding, 
en er vervolgens een heel traject via de rechter moest worden gevolgd, voordat er een straf kon worden 
opgelegd. Het aantal afhandelingen liep op terwijl er niet meer personeel beschikbaar kwam, waardoor het 
steeds langer duurde voordat er een boete of andere straf werd opgelegd. De betalingsbereidheid van het 
publiek nam af, aangezien er een goede kans bestond dat een lange en over vele schijven verlopende proce-
dure eindigde met seponering vanwege capaciteitsgebrek bij het Openbaar Ministerie (OM). Zelfs wanneer 
het tot een boete kwam, was betaling daarvan niet vanzelfsprekend omdat de politie over te weinig capaciteit 
beschikte om inning altijd af te dwingen. [Zuurmond e.a., 2002: 15; Groenendijk e.a., s.a., 6]

In 1981 hield dr. A. Mulder (1916-1995), toentertijd lid van de Raad van State, in een openbare bijeenkomst 
van de Centrale Politie Verkeerscommissie te Utrecht, een pleidooi voor de bestuursrechtelijke afhandeling 
van massaal gepleegde eenvoudige verkeersovertredingen, in plaats van de bestaande strafrechtelijke afwik-
keling. Gevolg van dit pleidooi was de instelling in 1983 door minister van Justitie F. Korthals Altes van een 
commissie onder voorzitterschap van Mulder, welke in mei 1985 rapport uitbracht. Dit rapport werd vrijwel 
onveranderd als wetsvoorstel in behandeling genomen, ondanks kritiek uit de strafrechtelijke sfeer. Juristen 
voelden weinig voor het scheppen van een geheel nieuw systeem van afdoening. Zij vonden bovendien dat 
de waarborgen, die wel in het strafrecht aanwezig waren, in het voorstel te zeer verminderd waren. Maar 
uit onderzoek in 1987 bleek dat het voorstel niet in strijd was met het recht op een eerlijk proces, zoals 
voorgeschreven in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). [Rogier e.a., 
2004: 1-2; website europa-nu; website denederlandsegrondwet; Zuurmond e.a., 2002: 15; Barels, 2006: 1-2; 
Barkhuysen e.a., 2009: ix] 

Op 21 februari 1989 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften (Wahv) aan. De wet werd daarna in fasen van kracht, beginnend in de provincie Utrecht 
in september 1990. Vanaf 1 juli 1992 gold de wet in heel Nederland. [Barels, 2006: 2; Zuurmond e.a., 2002: 15] 
De Werkgroep Restyling Wet Mulder evalueerde de werking van de Wahv en concludeerde in 1997 dat er enige 
aanpassingen noodzakelijk waren. Er werd een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de 
dwangmiddelen, de kantongerechtprocedure en het verzet. In 1999 werd de wet Mulder nog verder aangepast, 
ondermeer door cassatie te vervangen door hoger beroep bij de rechtbank in Leeuwarden. [Barels, 2006: 5]

De Wahv, doorgaans Wet Mulder genoemd, bepaalde dat een aantal verkeersovertredingen niet meer straf-
rechtelijk maar bestuursrechtelijk bestraft wordt. Het betrof slechts lichte overtredingen, zoals snelheids-
overschrijdingen of door rood rijden, waarbij geen schade of letsel was veroorzaakt of die als zodanig geen 
ernstige morele blaam op de overtreder wierpen. Andere overtredingen werden als vanouds afgehandeld 
via het strafrecht, wat in artikel 2 lid 2 Wahv expliciet was opgenomen. [Rogier e.a., 2004: 2; Corstens, 2008: 
2-3] De Wahv kende trekken van zowel straf- als bestuursrecht. De bestuursrechtelijke elementen betroffen 
vooral de rechtsbescherming. Strafrechtelijk was bijvoorbeeld het toepassingsgebied en het bezwaar maken 
tegen een beslissing. [Rogier e.a., 2004: 2]

Voor de inning van de verkeersboetes werd het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIVB) opgericht. De 
politie stuurde de gegevens van de overtreder door naar dit bureau en werd vanwege de kentekenaanspra-



Nationaal Archief | Recht 183

kelijkheid (niet de bestuurder maar de kentekenhouder was aansprakelijk) ontlast van het uitvoeren van 
een feitenonderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde overtreders niet meer en fungeerde nog 
slechts als beroeporgaan. Gevolg hiervan was een grote vermindering van de werklast bij politie en OM 
alsmede de rechterlijke macht. [Zuurmond e.a., 2002: 17; Zouridis, 2000: 208; Barels, 2006: 5, 270] Van de 
geconstateerde verkeersovertredingen viel na 1990 nog maar 1 tot 2% niet onder de Wet Mulder. Van alle 
boetes werd ongeveer 95% geïnd. De opbrengsten die hieruit voortvloeiden wogen ruimschoots op tegen 
de investeringen in apparatuur en mankracht. Dit effect werd sterk vergroot door de forse toename van het 
aantal geconstateerde overtredingen door betere controleapparatuur en een groei van het aantal auto’s. In 
1990 werden 2,3 miljoen overtredingen gemeld, wat in totaal ongeveer € 91 miljoen aan boetes opleverde. 
In 1998 werden 5,2 miljoen overtredingen geconstateerd, wat ruim € 247 miljoen aan boetes genereerde. De 
soepeler afhandeling en verminderde last voor politie en OM alsmede de rechterlijke macht waren hiervoor 
de belangrijkste oorzaken, naast een stijging van het bezit en gebruik van auto’s. [Zuurmond e.a., 2002: 18]

De tendens richting bestuurlijke boetes als alternatief voor strafrechtelijke boetes, ingezet door de Wet Mulder, 
zette zich vanaf 1990 door op andere terreinen. Zo werden ook overtredingen van de Mededingingswet door 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) langs bestuursrechtelijke weg afgehandeld. In het kader van de 
invoering van de 4e tranche van de Algemene wet bestuursrecht werd gewerkt aan een algemene regeling om 
boetes bestuursrechtelijk te reguleren en innen. [Corstens, 2008: 4]

Actoren
• Tweede kamer der Staten Generaal
• Ministerie van Justitie
• F. Korthals Altes (minister van Justitie)
• A. van Agt (minister van Justitie)
• Commissie-Mulder
• Werkgroep Restyling Wet Mulder
• Openbaar Ministerie
• Politie
• Centraal Justitieel Incasso Bureau
• dr. A. Mulder

Bronnen en literatuur
• M. Barels, Hoofdlijnen van de Wet Mulder (Deventer 2006).
• T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, J.P. Loof (red.), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grond-

rechten ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema (Deventer 2009).
• C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer (red.), Strafrecht. Tekst en commentaar (Deventer 2008).
• G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht (Deventer 2008).
• M.S. Groenendijk, J. de Hullu, Rechtsontwikkeling in de strafwetgeving: de invloed van maatschappelijke 
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2.22 Hotspot: De uitzetting van Zekeriya Gümüş (1997)

Verkorte titel: Uitzetting van Zekeriya Gümüş

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.12 Gedoogcultuur
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
12.21 Integratiebeleid
12.22 Allochtone bevolking

Datering
1997

Beschrijving
Zekeriya Gümüş was midden jaren ’90 het gezicht van de zogenoemde ‘witte-illegalenregeling’. De Turkse 
kleermaker Gümüş kwam in 1989 met zijn gezin naar Amsterdam, in de hoop in het ‘droomland’ Nederland 
een goed bestaan te kunnen opbouwen. [Der Nederlanden, 1998] In eerste instantie verbleef Gümüş illegaal 
in Nederland, maar door het gevoerde gedoogbeleid behoorde hij ook tot een groep illegalen die een min 
of meer legaal leven had kunnen opbouwen. De familie Gümüş kon aanspraak maken op collectieve voor-
zieningen. Bovendien gingen de kinderen naar school en startte hij zelf een kleermakerswinkel op. 

De PvdA-staatssecretaris van Justitie, Elizabeth Schmitz, besloot echter het (gedoog-)beleid te formaliseren 
en bracht, op verzoek van de Raad van State, een vreemdelingencirculaire uit, waarin voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning werden opgenomen. De circulaire gold als overbrugging naar een nieuwe wet- en regel- 
geving omtrent illegalen. De ‘witte illegaliteit’ zou zodoende tot het verleden behoren. [Alink, 2006: 116-117]

Gümüş probeerde, in oktober 1994, aanspraak te maken op een verblijfsvergunning op basis van deze 
circulaire. Zijn aanvraag werd echter afgewezen op grond van het feit dat hij niet kon aantonen dat hij zes 
jaar achtereen wit had gewerkt. Hij tekende vervolgens beroep aan bij de Amsterdamse rechtbank. Aan dit 
beroep werd, in februari 1996, netzomin gehoor gegeven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) som-
meerde Gümüş het land te verlaten. Een beroepschrift tegen het besluit van de IND en een tweede aanvraag 
voor een verblijfsvergunning, dit keer op grond van het zelfstandig ondernemersschap van Gümüş, vonden 
ook geen gehoor.

De negatieve beslissingen leidden tot een langdurige, verhitte discussie, waarin buurtbewoners, actiegroe-
pen, media en (lokale en nationale) politici een rol speelden. Juist de familie Gümüş gold als een school-
voorbeeld van goed ingeburgerde migranten, en velen beschouwden het als onmenselijk en onevenredig 
dat de aanvraag werd afgewezen. Een peiling van het NIPO wees uit dat vijftig procent van de Nederlandse 
bevolking vóór een verblijfsvergunning voor de familie Gümüş was. [Alink, 2006: 121]

Aanvankelijk waren het vooral de Amsterdamse media die, na rumoer van de door de school van Gümüş’ 
kinderen opgezette actiegroep ‘Gümüş moet blijven’, aandacht besteedden aan de uitzetting van de 
familie. Al gauw werd de oplossing voor de kwestie een zaak voor de gehele Amsterdamse gemeente-
raad; burgemeester Patijn en oud-burgemeester Van Thijn schaarden zich achter de familie. Een lid van 
GroenLinks-fractie stelde met het oog op herziening van het besluit Kamervragen aan de staatssecretaris, 
zonder resultaat. Schmitz bleef erbij dat wanneer ze de familie Gümüş een vergunning zou verlenen, dit een 
precedentwerking voor vele witte illegalen als gevolg zou hebben. [Alink, 2006: 120-121]

Het feit dat politieke wegen geen uitkomst boden, vormde aanleiding voor meer en meer politici, partijleden 
en burgers om zich in het inmiddels tot een maatschappelijk geworden debat te mengen. Het ging in sommige 
gevallen niet uitdrukkelijk om Gümüş, veelmeer vormde het uitzettingsbesluit aanleiding tot het openlijk 
bespreken van het illegalenbeleid en de uitvoering van de witte-illegalenregeling. [Zwaap, 1997; Alink, 2006: 121]
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Toen bleek dat de staatssecretaris geen uitzondering wilde maken en de datum waarop de familie Gümüş 
definitief het land uit moest werd vastgesteld op 10 augustus 1997, zette de actiegroep ‘Gümüş moet blijven’ 
een succesvolle mediacampagne in gang. Er verschenen dagelijks artikelen in alle landelijke dagbladen. 
[Alink, 2006: 122]. Schmitz bezweek onder de druk en stelde de dag van vertrek een maand uit en verzocht 
om een plenair debat in de Tweede Kamer. Er werden twee moties ingediend, maar die leidden noch tot een 
verblijfsvergunning voor Gümüş en zijn familie, noch tot een verandering in het illegalenbeleid.

Op 3 oktober 1997 verliet Zekeriya Gümüş Nederland en vestigde zich in Turkije. De Tijdelijke Regeling Witte 
Illegalen werd in 1999 ingevoerd.

Actoren
• Staatssecretaris van Justitie Elizabeth Schmitz
• Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)
• Raad van State
• Gemeente Amsterdam
• Rechtbank Amsterdam
• Lokale en nationale media
• Politieke partijen
• Tweede Kamer
• Ministerie van Justitie
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2.23 Hotspot: Het ontslag van Docters van Leeuwen (1998)

Verkorte titel: Ontslag Docters van Leeuwen

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
2.4 Hervorming rechterlijke macht
2.2 Europeanisering recht en beleid
9.35 IRT-affaire

Datering
1998

Beschrijving
Op 17 februari 1998 kreeg de voorzitter van het college van procureurs-generaal (‘super-pg’) Arthur Docters 
van Leeuwen zijn ontslag van minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66). Zijn vertrek vormde de climax 
in een serie roerige conflicten in politiek-bestuurlijke kring. Men sprak in dit verband van de “justitiecrisis”. 
[De Vries, 2002: 123; Frissen, 1998: 727; Van Liempt en Westring, 2000: 7]

Ten tijde van het eerste kabinet-Kok (Paars I), medio jaren negentig, speelde een aantal kwesties voor het 
ministerie van Justitie en haar verhouding tot de politie en het openbaar bestuur. Zo groeide de zorg over (de 
aanpak van) criminaliteit, was de asielproblematiek een heet hangijzer en stond het functioneren van het 
Openbaar Ministerie (OM) openlijk ter discussie. [’t Hart, 2006: 156; De Vries, 2002: 123; Frissen, 1998: 727] 

Minister Sorgdrager stond bovendien na het uitkomen van een rapport met aanbevelingen van de commis-
sie-Donner (1994) voor de ingewikkelde taak, het OM organisatorisch en beleidsmatig te herstructureren. 
[Van Liempt, 2005] Zij presenteerde in mei 1995 daartoe het Plan van Aanpak reorganisatie Openbaar Ministerie in 
de Tweede Kamer. [Fijnaut, 1999: 289] Centraal bij deze reorganisatie stond ten eerste een discussie over de 
afweging of het OM onder de verantwoordelijkheid van het ministerie of als zelfstandig bestuursorgaan zou 
moeten functioneren. Ten tweede speelde de vraag of de minister zich zou mogen mengen in het proces 
van strafvervolging. Beide vragen werden zowel in de Tweede Kamer als binnen het OM gesteld en vonden 
weerklank in de media. [De Vries, 2002: 126]

Om de reorganisatie binnen het Openbaar Ministerie tot een goed resultaat te brengen, stelde Sorgdrager 
in 1995 Docters van Leeuwen aan als voorzitter van het nieuw ingestelde college van procureurs-generaal. 
Onder zijn leiding moest vooral een moderne en efficiënte werkwijze tot stand komen. [De Vries, 2002: 123; 
Van Liempt, 2000: 16] Pas in de loop van het jaar 1999 werd deze functie in de Wet op de rechterlijke organi-
satie (RO) opgenomen. [Van der Wilk, 2004: 9]

De vraag naar de bevoegdheden van de minister ten opzichte van het OM bleef echter actueel, zo werd in 
de Tweede Kamer de functie van Docters van Leeuwen (als “onderminister”) bediscussieerd en waren niet 
alle officieren van justitie het met het besluit van de minister eens: Sorgdrager had namelijk, zo werd in de 
Justitiekrant van 4 april 1996 duidelijk, tot de controlerende en verantwoordelijke rol van de minister besloten 
en voor dit standpunt een meerderheid in de Tweede Kamer gevonden. [De Vries, 2002: 133] Er ging echter 
hierna, zonder medeweten van Sorgdrager, een brief van de officieren van justitie uit naar verschillende 
fracties in de Tweede Kamer, zij waren het oneens met de minister en diens rol. De brief zou bekend worden 
als de “Domburg-brief”: hij werd geschreven na een OM-conferentie in oktober 1996 in Domburg. Het imago 
van de Sorgdrager werd hierdoor aangetast, de brief zou namelijk duidelijk maken dat de minister de touw-
tjes niet in handen had. [De Vries, 2002: 133; Van Liempt 2005]

Uiteindelijk kreeg de discussie over de bevoegdheden van de minister een (overigens door Docters van 
Leeuwen bedachte) oplossing: de minister kreeg een aanwijzingsbevoegdheid. De minister stelt het college 
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van pg’s vragen, waarop het college in een dergelijk geval verplicht is hier schriftelijk op te reageren. De 
minister neemt daarop een bindend besluit, dat al dan niet voor de rechter (in geval van een strafrechtelijke 
vervolging, tegen de wil van het OM in) of aan de Tweede Kamer (in het geval waarin geen strafrechtelijke 
vervolging plaatsvindt, tegen het OM in) respectievelijk wordt voorgelegd danwel gemeld. [Van Liempt, 
2005; Van der Wilk, 2004: 11]

Het was noch de eerste noch de laatste kwestie die de verhouding tussen Sorgdrager en de superprocureur 
deed afkoelen. Een reeks van affaires zette de relatie tussen Sorgdrager en de topambtenaren op het depar-
tement op scherp en leidde uiteindelijk tot het ontslag van Docters van Leeuwen.

Eerder nog dan de Domburg-brief speelde de precaire zaak-Lancee in 1996. René Lancee was politieman 
op Schiermonnikoog en werd door zijn dochter beschuldigd van incestueuze praktijken. Lancee werd ’s 
nachts door een arrestatieteam meegenomen naar het politiebureau. Later bleek dat Lancee zich niet had 
schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken, maar dat zijn dochter na suggestieve ondervragingen van de 
Rijksrecherche het verhaal had bedacht. [Staal, 1998] Hij verzocht daarop om rehabilitatie, vooral omdat 
hij sinds de beschuldiging zich op het Waddeneiland onveilig voelde. In een tactisch spel betrokken Lancee 
en zijn raadsheer de Tweede Kamer en de media, bovendien ‘stookten’ zij politie en het justitieel apparaat 
tegen elkaar op. [Van Liempt, 2000: 43-44]. Docters van Leeuwen werd door Sorgdrager aangewezen om in 
de zaak te bemiddelen, maar deed dit in de ogen van de minister niet goed (genoeg). Ook Sorgdrager kon 
de kwestie niet afdoen en Lancee in zijn eer herstellen. Pas onder de Korthals in het tweede paarse kabinet 
kwam deze kwestie middels een financiële tegemoetkoming tot een eind. [De Vries, 2002: 128]

De conclusies uit de (openbare) parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden (commissie-
Van Traa, 1994) waren een volgend punt in de werkrelatie Sorgdrager-Docters van Leeuwen. Docters van 
Leeuwen kreeg de rol als coödinator tussen de commissie, politie, justitie en regering te ageren. Sorgdrager 
was op voorhand wat sceptisch over de enquête, maar na een tijdje ebde die scepsis weg en verleende ook 
zij haar volledige steun. De positie van Sorgdrager werd benard toen bleek dat ook in de regio Den Haag 
(met daarin Rotterdam), waar zij procureur-generaal was geweest, sprake was geweest van het in- en door-
voeren van partijen drugs. Uiteindelijk concludeerde de commissie-Van Traa in 1996 dat er veel mis was in 
het opsporen en de bestrijden van georganiseerde misdaad. Het feit dat de overheid op de hoogte was van 
de doorvoer van drugs, het misbruik van bevoegdheden, de onduidelijke verdeling van verantwoordelijk-
heden en het gebrek aan gezag van het OM over de politie vormden samen een pijnlijke slotsom. [Van Traa, 
1996; De Vries, 2002: 129; Website De Nederlandse Grondwet]

Twee kwesties met internationaal allooi deden de verhoudingen tussen de minister en het OM verder op 
hun grondvesten schudden. De zogenoemde Securitel-affaire in 1996 en de kwestie Bouterse in maart 
1997. De Securitel-affaire openbaarde zich in het actualiteitenprogramma NOVA. Het ging in deze, eigenlijk 
onder het ministerie van Economische Zaken (EZ) vallende, affaire om de verplichting wetten aan te geven 
bij de Europese Commissie. Omdat in 368 gevallen (verspreid over meerdere kabinetten) niet aan deze 
verplichting gehoor gegeven was, waren deze wetten in strikte zin niet rechtsgeldig en was, in zekere zin, de 
rechtszekerheid in het geding. Dit was al enige tijd op het ministerie van EZ bekend, maar bereikte slechts 
moeizaam de overige departementen. [Bruinsma, 1997] Pas toen de kwestie in de media aan het licht kwam, 
stelde Sorgdrager ook Docters van Leeuwen op de hoogte. Hij was not amused. In een brief van procureur-
generaal Ficq, mede ondertekend door Docters van Leeuwen, werd het ongenoegen van het gehele 
Openbaar Ministerie geuit, ook in een poging zich ten opzichte van de rechterlijke macht en advocatuur 
te verontschuldigen. [De Vries, 2002: 134] Later bleek de kwestie met een sisser af te lopen, veelal ging het 
namelijk om technische voorschriften en niet om zaken in strafrechtelijke zin. [De Haan e.a., 2001: 318] 

De zaak Bouterse was al langer een ingewikkeld pakket voor met name de ministeries Buitenlandse Zaken 
en Justitie. Justitie had al in een voorgaand kabinet geprobeerd de strafrechtelijke strijd tegen de drugs-
handel van – vermoedelijk – Bouterse te intensiveren. Onder Sorgdrager werd de strafrechtelijke procedure 
jegens Bouterse voortgezet. Bouterse zou door Brazilië, waar hij zich enige tijd ophield, moeten worden 
uitgeleverd. De minister voor Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo (D66), verkoos echter diplomatie. Nog 
voordat het tot een compromis tussen beide benaderingen kon komen, verscheen de kwestie in de media. 
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Dit was voor een mogelijke uitlevering bijzonder ongelukkig. Docters van Leeuwen liet zich in april 1997 
in het televisieprogramma Buitenhof uit over de zaak en deed een uitspraak over de termijn waarbinnen 
Bouterse zou kunnen worden berecht. De minister was ontsteld over de uitlatingen, de verhouding tussen 
Docters van Leeuwen en Van Mierlo was hierdoor bovendien verslechterd. [De Vries, 2001: 134-136]

Uiteindelijk resulteerde de affaire rond de procureur-generaal van de noordelijke arrondissementsparket-
ten, Dato Steenhuis, na drie jaar tot het ontslag van Docters van Leeuwen. Steenhuis had in 1996 een bijbaan 
als adviseur bij het onderzoeksbureau Bakkenist geaccepteerd. Dat bureau kreeg vroeg in het jaar 1998 de 
opdracht onderzoek te doen naar de uit de hand gelopen rellen in de Oosterparkbuurt in Groningen. Die 
hadden nog vlak voor de jaarwisseling plaatsgevonden en als gevolg van al dan niet falend optreden lag de 
bestuurlijke driehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van Justitie) onder vuur. Steenhuis moest dus 
toezien op het onderzoek naar een gebeurtenis binnen zijn eigen district en naar het optreden van een officier 
van Justitie (Ruud Daverschot) die onder zijn auspiciën viel. Het onderzoeksrapport lekte uit, daarmee kwam 
ook de dubbele pet van Steenhuis boven tafel. In de media werd de affaire uitvoerig besproken, ook toen 
bleek dat Docters van Leeuwen toestemming had gegeven voor de nevenwerkzaamheden van Steenhuis. 

Sorgdrager liet oud-Kamervoorzitter Dick Dolman de kwestie op feiten onderzoeken. De minister moest de 
affaire immers voor de Tweede Kamer verantwoorden. [Van Liempt, 2000: 64] De secretaris-generaal (SG) 
van het ministerie van Justitie, Harry Borghouts, wachtte het rapport van Dolman niet af en mengde zich 
in de zaak. Borghouts, voormalig directeur-generaal (DG) openbare orde en veiligheid bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, had Docters van Leeuwen gevraagd om een andere (niet-justitiële) maatregel 
jegens Steenhuis. [Van der Wilk, 2004: 10] Dit verzoek leidde tot een overleg tussen Sorgdrager, Borghouts, 
Steenhuis en Docters van Leeuwen. De overige procureurs uit het college waren voor dit overleg niet op 
uitnodiging, maar uit eigen beweging naar het ministerie gekomen. De media spraken in dit verband van 
“muiterij van de pg’s”, aangewakkerd door het, al dan niet via een lek tot stand gekomen, gerucht dat het 
college van procureurs-generaal een kort geding zou hebben aangespannen tegen de minister. Later bleek 
dat dit alleen door Steenhuis was ingediend. [De Vries, 2002: 139; Van der Wilk, 2004: 10] Daarop ontspon 
zich een tot in de ministerraad gevoerd dispuut over de machtsverhouding tussen Docters van Leeuwen 
en Sorgdrager. Minister-president Wim Kok koos in een persconferentie de kant van de minister, terwijl 
het college van pg’s er van langs kreeg. Sorgdrager kwam dientengevolge als sterkste uit de bus, zij mocht 
aanblijven, terwijl Docters van Leeuwen uit zijn functie werd gezet.

Nadat het door Docters van Leeuwen bezwaarschrift afgewezen werd, kende zijn daarop bij de Centrale Raad 
voor Beroep ingediende beroepsprocedure tegen de Staat der Nederlanden uiteindelijk geen uitspraak: 
Docters van Leeuwen kreeg een nieuwe functie bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer en zag vlak voor de 
zaak zou worden behandeld van zijn beroep af. [De Vries, 2002: 140]

Actoren
• Super procureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen
• Minister van Justitie Winnie Sorgdrager
• Staatssecretaris van Justitie Elizabeth Schmitz
• Centrale Raad voor Beroep
• Commissie-Donner
• Commissie-Van Traa
• Procureur-generaal van Groningen Dato Steenhuis
• Procureur-generaal Van Randwijck
• Secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Harry Borghouts
• Secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Jan Suyver
• Hoofdofficier Blok
• Hoofdofficier Ruud Daverschot
• Dick Dolman
• College van procureurs-generaal
• Openbaar Ministerie
• Bureau Bakkenist Management Consultant in Diemen
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• Ministerie van Justitie
• Politieke Partijen
• Minister-president Wim Kok
• Minister van Buitenlandse Zaken
• Voorlichtster ministerie van Justitie Anne-Marie Stordiau
• Tweede Kamer
• Media (o.a. de Volkskrant, NRC Handelsblad, de Telegraaf, TV Noord, NOVA, NOS Journaal)
• Vereniging voor Rechtspraak
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2.24 Hotspot: De invoering van het algemene 
identificatieplicht (2005)

Verkorte titel: Identificatieplicht

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.21 De val van de Muur
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.18 Modern terrorisme
9.43 Aanslagen New York, Madrid en Londen
12.15 Privacy

Datering
1 januari 2005

Beschrijving
Op 1 januari 2005 trad de wijziging van de Wet op de Identificatieplicht in werking, waardoor deze de Wet op 
de Algemene Identificatieplicht werd. Vanaf deze datum moest iedereen van 14 jaar en ouder zich op elke 
plaats en op elk moment kunnen legitimeren tegenover bevoegd gezag. Deze wet markeerde het moment 
waarop de identificatieplicht volledig werd, nadat vanaf de jaren tachtig de identificatie in een groeiend aantal 
specifieke situaties (gegronde verdenking, financiële transacties) was ingevoerd en uitgebreid. De invoering 
van deze wet stuitte op bezwaren, die deels een uitvloeisel waren van ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog 
en deels gestoeld waren op de bepalingen in het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wet werd ingevoerd 
in een periode van toenemende vastlegging van persoonlijke gegevens van burgers door uiteenlopende par-
tijen (OV-chipkaart, klantenkaarten van supermarkten, browsergegevens op internet en dergelijke).

Met de invoering van het paspoort in 1914 werd in Nederland een eerste vorm van identificatie ingevoerd, 
bedoeld om internationale spionage tegen te gaan. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond met name bij 
politie en justitie behoefte aan een duidelijke registratie van burgers, waardoor opsporing en handhaving 
vereenvoudigd zouden kunnen worden. De opeenvolgende regeringen weigerden echter tot invoering over 
te gaan omdat identificatieplicht impliciet veronderstelde dat elke burger een potentiële misdadiger was. 
Wel kwam in 1936 een bevolkingsregister tot stand, met een registratiekaart voor elk individu.

Onder de Duitse bezetting werd in oktober 1940 het persoonsbewijs ingevoerd voor alle Nederlanders 
van 14 jaar en ouder. Dit nagenoeg waterdichte systeem maakte het mogelijk (vermeende) vijanden van 
de Duitse bezetting eenvoudig te volgen, op te sporen en op te pakken. Na de Duitse capitulatie werd het 
persoonsbewijs afgeschaft; de identificatieplicht werd in 1951 officieel ingetrokken. De Commissie voor het 
persoonsbewijs onderzocht tegelijkertijd de herinvoering van de identificatieplicht, maar zij oordeelde dat 
de bevolking daar nog niet aan toe was. Het taboe op identificatie dat heerste na de Duitse bezetting maakte 
invoering van een dergelijke verplichting onmogelijk. De volkstelling van 1971 bijvoorbeeld werd na emoti-
onele protesten op deze grond afgeblazen.

De openstelling van de binnengrenzen in de Europese Unie bij het verdrag van Schengen (1985) werd het 
startpunt voor een hernieuwde discussie over een identificatieplicht. Door het openstellen van grenzen 
werden de internationale criminaliteit en het vluchtelingenverkeer minder controleerbaar; een identi-
ficatieplicht zou dit moeten tegengaan. Hoewel de politiek in groeiende mate nut en noodzaak van een 
identificatieplicht zag, bleek telkens dat dit strijdig was met bepalingen uit het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, specifiek met het recht op privéleven en met de vrijheid van beweging. Ook maat-
schappelijke organisaties keerden zich tegen een grotere overheidscontrole op het doen en laten van haar 
burgers. Richtlijn bij alle maatregelen uit de periode 1985-2001 was dat identificatie alleen verplicht kon zijn 
onder strikte voorwaarden (Van der Steen 1988, Böcker 2000). 
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De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 maakten de weg vrij voor de invoering van een 
algemene identificatieplicht. In de strijd tegen het internationale terrorisme werd het voor het publiek 
en daarmee ook voor de politiek eenvoudiger te accepteren dat de overheid een grotere controle over 
haar individuele burgers kon verkrijgen, ter voorkoming van misdrijven, fraude, illegaliteit en terrorisme. 
(Vedder 2007) Ondanks verzet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtshulp, de Orde van Advocaten en de Nationale Jeugdraad werd in 2005 de wijziging 
van de Wet op de identificatieplicht van kracht, waardoor dit een algemene wet werd. In de Aanwijzing 
Uitbreiding Identificatieplicht werd toegelicht in welke situaties de politie om een identiteitsbewijs mag 
vragen. Het betrof (de dreiging van) onrust, geweld en ordeverstoring. Ook omstanders bij een incident 
konden tot identificatie verplicht worden.

De weerstand tegen de identificatieplicht richtte zich tegen de potentiële risico’s. In landen waar een derge-
lijke plicht al langer bestond bleek dat sommige categorieën mensen (alternatieve levensstijl, allochtoon) 
opvallend vaak werden aangehouden ter identificatie (website gelijkoversteken). Daarnaast zou de persoon-
lijke levenssfeer steeds verder bedreigd worden. Bovendien zou het doel niet bereikt worden: terroristen en 
misdadigers beschikken over valse papieren en ontsnappen aan controle.

Actoren
• Openbaar Ministerie
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Algemene Zaken
• College Bescherming Persoonsgegevens
• Nederlandse Vereniging voor Rechtshulp
• Orde van Advocaten
• Nationale Jeugdraad
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 Inleiding Economie

Economie is een omvangrijk domein dat verbanden heeft met alle andere domeinen en veel van de maat - 
schappelijke trends. In wezen is het een eenvoudig onderwerp: economie is een wetenschap die zich bezig- 
houdt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten, en de vraag hoe bepaalde 
gewenste situaties kunnen worden bereikt. Maar door de hele wereld aan ontwikkelingen, verbanden, 
rollen, visies en instrumenten die daarachter schuil gaat, is het noodzakelijk om in het kader van dit 
onderzoek een aantal duidelijke keuzen te maken, om de meest pregnante ontwikkelingen te kunnen 
identificeren en beschrijven.

De belangrijkste veranderingen in de Nederlandse economie in de periode 1976 - 2005 zijn geschaard onder 
vier subdomeinen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de rol en handelen van de overheid, 
veranderingen gerelateerd aan Europa, veranderingen in het bedrijfsleven en veranderingen bij consumen-
ten. Daarnaast en daarboven is een subdomein toegevoegd met overkoepelende ontwikkelingen in de 
Nederlandse economie, als basis, achtergrond en referentie voor de trends in dit domein, maar ook voor de 
andere domeinen, waar de daar beschreven ontwikkelingen vaak gerelateerd zijn aan de algemene 
economische situatie. 

In aanvulling op de deze subdomeinen zijn er drie economische sectoren als invalshoek gehanteerd bij het 
onderzoek: de agrarische sector, de bouwsector en de ICT-sector. De agrarische sector, vanwege haar bijzondere 
relatie met de overheid, ook op het gebied van research & development, de betrokkenheid bij Europa middels 
het Europese landbouwbeleid en de veranderingen ten gevolge van regelgeving over en nieuwe visies op 
bedrijvigheid op het platteland.

De bouwsector is typerend voor de wijze waarop een grote, economische belangrijke productiesector enerzijds 
de economie beïnvloedt en anderzijds zeer sterk reageert op economische veranderingen. De beschrijving van 
de bouwsector is bovendien relevant als referentie voor de trends die in het domein Wonen zijn beschreven. 
De derde sector die hier apart wordt beschreven is de ICT-sector, een opkomende sector waarvan de 
producten grote invloed hebben op allerlei grote verschuivingen in werkorganisatie en productieprocessen, 
maar ook geleid hebben tot nieuwe visies op economische processen en modellen (‘nieuwe economie’).
Andere sectoren worden in deze rapportage in trends en hotspots benoemd wanneer zich daar bijzondere 
ontwikkelingen voordeden, die exemplarisch zijn voor veranderingen in de Nederlandse economie. Ook in 
andere domeinen komen sectorspecifieke ontwikkelingen aan de orde, bijvoorbeeld met betrekking tot 
transport bij het domein Verkeer en Vervoer.

Het domein Economie sluit nauw aan op het domein Werk en Inkomen. Ontwikkelingen die in de trends bij 
Economie beschreven zijn zullen ook bij Werk en Inkomen aan de orde komen en daar op andere aspecten 
worden uitgediept. Die verbondenheid van domeinen is er ook op het gebied van hotspots. 

Een bijzonder probleem doet zich voor aan het eind van de periode. Economisch gezien ging het toen goed: 
na de strubbelingen van de internet-bubble was de rust weergekeerd, de economie groeide en de vooruit-
zichten waren prettig. Met de kennis van nu is duidelijk dat er desalniettemin zeer zwaar weer op komst 
was, met de kredietcrisis. Voor de lezer van nu kunnen de trends die tot 2005 beschreven zijn daarom, voor 
die laatste periode, mogelijk wat naïef-positief overkomen. Wij hebben er in elk geval naar gestreefd ons 
aan de realiteit van toen te houden. Overigens zijn in de trendbeschrijvingen wel degelijk verschijnselen 
opgenomen die later tot aanleiding van de kredietcrisis werden gerekend, als het opereren van bedrijven 
(waaronder banken) gericht op korte termijn-resultaten voor aandeelhouders en managers, het ontwikke-
len en (onderling) vermarkten van complexe financiële producten en ICT-gedreven ongrijpbare financie-
ringsvormen als ‘flistkapitaal’.

In de trendbeschrijvingen ontbreekt een niet onbelangrijk onderdeel van de Nederlandse economie: de 
informele of schaduw-economie, het geheel van criminele en markt-gerelateerde activiteiten met economi-
sche gevolgen, dat zich buiten het zicht van de overheid en de officiële waarnemingen afspeelt. Het gaat om 
een buitengewoon divers terrein, variërend van drugshandel op grote schaal tot een zwart betalen van een 
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werkster. Juist omdat het buiten beeld is het niet mogelijk de ontwikkelingen afdoende te beschrijven. Ook 
de gevolgen zijn niet helder. Het is evident dat dit soort activiteiten een (onbepaalde) negatieve invloed 
heeft op overheidsinkomsten als belastingen, premieheffingen en accijnzen, maar wat verder positieve of 
negatieve economische effecten zijn, blijft gissen. Ook over de omvang van de informele economie bestaan 
alleen schattingen, onder andere van de OESO. Voor Nederland wordt aangenomen dat dit gemiddeld in de 
orde van grootte van 10 tot 12 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) lag, langzaam oplopend tot 
een piek van 13 procent in 2003 en daarna geleidelijk weer iets afnemend. Volgens een schatting uit 1998 
was harde criminaliteit specifiek verantwoordelijk voor informele economische activiteiten met een 
omvang 1 procent van het BBP, waarvan 60 procent drugs-gerelateerd. 
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3.1 Trend: Veranderingen in de conjunctuur en in de 
structuur van de economie

Verkorte titel: Economische structuur en conjunctuur

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.2 Emancipatie en participatie,  
13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
Door zijn overkoepelende karakter dient deze trend te worden gelezen als een inhoudelijke achtergrond van 
alle trends en hotspots binnen domein Economie

1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel
4.1 Sociale partners en de overheid
4.2 Stijging beroepsniveau
4.4 Het nieuw-managerialisme
4.5 Arbeidsparticipatie
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
4.7 Werkloosheidsbeleid
4.12 Shellstaking
4.14 Ambtenarenstaking
4.15 PTT naar Groningen
7.1 Maatschappelijke betekenis van onderwijs

Datering
Jaren zeventig - 2005

Beschrijving
De Nederlandse economie heeft sinds de jaren zeventig aanmerkelijke veranderingen gekend. Dat gebeurde 
binnen een vaste context: er was sprake van een kleine, open economie, met een relatief groot aantal 
multinationals, zeer actief in export en import en ook in investeringen in het buitenland. Dat blijkt uit het 
gegeven dat in de periode 1969 – 2005 zowel de invoer als de uitvoer van goederen en diensten verzesvou-
digd is, terwijl de nationale bestedingen in die periode amper verdubbeld zijn. De wederuitvoer is, vooral 
sinds de jaren negentig, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale in- en uitvoer. In 2005 was dat 
circa 25 procent. Nederland heeft hierbij flink profijt getrokken van de Europese eenwording; het heeft zich 
ontwikkeld tot toegangspoort voor andere EU-landen, onder meer voor producten uit Aziatische landen. 
[CBS, 2008: 20,21] 

In de binnenlandse verhoudingen was na de Tweede Wereldoorlog een systeem gegroeid waarin sprake was 
van een sterke mate van institutionalisering, nog versterkt door de verzuiling waarin elke ‘poot’ nog eens 
was opgedeeld in een aantal parallelle organisaties. Daarbij speelde de rijksoverheid een belangrijke rol, in 
de eerste plaats bij het - in samenspraak met politieke partijen en vakbeweging - creëren van een uitgebreid 
pakket aan sociale voorzieningen: de verzorgingsstaat. De rijksoverheid oefende ook directe invloed uit op 
de economie. In combinatie met een actieve industrialisatiepolitiek was er, tot in de jaren zestig, sprake van 
geleide loonpolitiek, met het doel de nominale lonen laag te houden en zo bedrijvigheid te bevorderen. 
[Van Zanden, 1997: 15,16] Deze geleide loonpolitiek moest daarna worden losgelaten: door de lage werk-
loosheid respectievelijk grote behoefte aan arbeidskrachten werd het stelsel onhoudbaar. De rijksoverheid 
bleef zich echter intensief met de arbeidsmarkt en de loonvorming bemoeien. Ook bij andere economische 
kwesties kreeg de overheid steeds meer een leidende rol. De traditionele, vooroorlogse laissez-faire politiek 
was naar de achtergrond verdwenen en bij het oplossen van economische problemen was de staat als 
vanzelfsprekend partij. [Van Zanden, 1997: 16] In de Nederlandse economie speelden grote, deels multinatio-
nale industriële ondernemingen een belangrijke rol, zowel voor wat betreft hun bijdrage aan het nationaal 
product als door het grote aantal werknemers dat daar een baan had gevonden. Met de economische crisis 
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die in de jaren zeventig ontstond en die in Nederland vooral begin jaren tachtig trof, kwamen aanzienlijke 
veranderingen op gang. 

Het bruto binnenlands product (BBP) in Nederland, als indicator voor de conjunctuur, is sinds de jaren 
zeventig overwegend gegroeid, maar er zijn ook perioden geweest dat er sprake was van neergang. In het 
begin van de jaren zeventig bevond Nederland zich in een economische bloeiperiode. De groei van het BBP 
bedroeg in 1970 ruim 6 procent, die van bedrijfsinvesteringen in vaste activa 11,2 procent. Maar al snel begon 
de economie te stagneren. De werkloosheid steeg en ook de instroom in de regeling van de 
Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) nam gestaag toe. De arbeidsproductiviteit steeg nog aanzienlijk, en dat 
zorgde er aanvankelijk voor dat de groei van het BBP hoog bleef. Dit hield verband met de hoge loonkosten, 
waardoor het aantrekkelijk was om verouderde kapitaalgoederen met een lage arbeidsproductiviteit te 
vervangen door meer efficiënte productiemiddelen. Een neveneffect was wel uitstoot van arbeid, waardoor 
de werkloosheid verder toenam. [Van Zanden, 1997: 220] Na 1977 zakte de productiviteitsstijging ook in, tot 
een niveau rond de 1 procent. 
Door de eerste (1973) en vooral de tweede oliecrisis (1979), het instorten van de huizenmarkt, de sterk 
stijgende rente en hoge inflatie nam de economische groei af, met als dieptepunt een krimp van 1,2 procent 
in 1982. De bedrijfsinvesteringen daalden sterk, in 1981 met 9,4 procent. Het arbeidsvolume daalde nave-
nant, in 1982 zelfs met 2,4 procent. [CBS, 2008: 18] Er werd een steeds groter beroep op uitkeringen gedaan, 
zowel voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid als ook ziekte. De WAO werd voor werkgevers en werkne-
mers een uitweg om bij reorganisaties en ontslagen werknemers relatief goed weg te laten komen. De 
collectieve uitgaven stegen enorm. Bovendien waren in de periode daarvoor allerlei ‘automatische koppelin-
gen’ aangebracht tussen uitkeringen en ambtenarensalarissen en de gemiddelde loonstijging in de private 
sector. Die lonen waren weer gekoppeld aan de stijging van de kosten van levensonderhoud met een opslag 
voor de geraamde stijging van de arbeidsproductiviteit. De stroom aan aardgasbaten die sinds de jaren zestig 
richting schatkist vloeide had veel van dit soort voorzieningen mogelijk gemaakt, vooral toen na de eerste 
oliecrisis de olieprijs, waar de gasprijs aan gekoppeld was, verviervoudigde. [De Kam, 1997] Dit stelsel werd 
nu onbetaalbaar; er was sprake van een zware belasting van de overheidsuitgaven. [van Zanden, 1997: 97-99]

De crisis begin jaren tachtig markeerde en was deels ook oorzaak van een aantal belangrijke veranderingen 
in de Nederlandse economie. In de situatie zoals die ontstaan was bleek de aanpak van verstoringen in de 
economie, zoals die na de Tweede Wereldoorlog in zwang was gekomen, niet langer te passen. In dit model 
- ‘Keynesiaans’, naar de Britse econoom John Maynard Keynes – werd uitgegaan van een nationale, 
institutioneel georganiseerde economie, waarbij in geval van verstoring van de economische ontwikkeling 
het herstel niet aan de vrije krachten van de markt werd overgelaten, maar door de overheid actief werd 
ingegrepen. Dat gebeurde anticyclisch: bij neergang gebeurde dit door vraag te stimuleren door hogere 
overheidsuitgaven en belastingverlaging, bij oververhitting door de vraag af te remmen met minder 
overheidsuitgaven en het afromen van koopkracht. Nederland had hier een eigen vorm aan gegeven: 
sturing gebeurde vooral via de aanbodkant, met steun en subsidies voor bedrijven. [Van Zanden, 1997: 19] 
De ongebreidelde stijging van de overheidsuitgaven, en de daarmee gepaard gaande oplopende belasting- 
en premiedruk, betekende echter dat er in de periode jaren zeventig - begin jaren tachtig geen ruimte was 
om middelen in de economie te pompen. Dit te meer omdat, door de internationale stijging van rentetarie-
ven, het steeds moeilijker werd om daarvoor geld te lenen. [Van Zanden, 1997: 228] 

De schaarste aan middelen had een grote invloed op het aandeel van de Nederlandse overheid in de economie 
en de wijze waarop zij dat invulde. In de politiek-ambtelijke verhoudingen was een systeem gegroeid van 
gesegmenteerde verbanden van politici, pressiegroepen, hoge ambtenaren en adviesorganen die via ‘hun’ 
vakdepartement steeds meer middelen genereerden voor het belang dat zij vertegenwoordigden. Een 
voorbeeld daarvan was het ’groene front’, van alle betrokkenen bij de landbouwsector. Het bleek zeer lastig dit 
systeem te ontmantelen; de minister van Financiën moest zich te weer stellen tegen een meerderheid van 
vakministers. Maar geleidelijk (overeengekomen ‘ombuigingen’ waren aanvankelijk vaak boterzacht) lukte 
het de collectieve uitgaven als percentage van de BBP terug te dringen. Dat werd temeer pregnant toen in 1987 
en 1988, door de lage dollarkoers en het ineenstorten van de olieprijs het staatsaandeel in de aardgasbaten 
dramatisch terugliep: van 23 miljard gulden tot 7 miljard gulden per jaar. [De Kam, 1997] 
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Hét middel voor het terugdringen van de collectieve uitgaven bleek het maken van gedetailleerde afspraken 
in een regeerakkoord. Dit werd ingevuld door verlaging van ambtenarensalarissen (vooral in het onderwijs) 
en het verminderen van de werkgelegenheid in de overheidssector, het bemoeilijken van de toegang tot en 
het verlagen van sociale uitkeringen en het afbouwen van overdrachten aan het bedrijfsleven, met name via 
het beëindigen van de Wet Investeringsrekening (WIR) in 1988 en het verminderen van bijdragen aan 
research & development (R&D). [Van Zanden 1997: 99, 100, 236] 

Een belangrijk element in de veranderende verhoudingen in de Nederlandse economie als geheel was het 
akkoord van Wassenaar, dat in 1982 gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en overheid. Hierbij 
verklaarden de vakbonden zich bereid tot loonmatiging en zelfs tot beperking van loonindexering. De 
werkgeversorganisaties stelden hier herverdeling van werk via verkorting van de werkweek tegenover. De 
overheid zou afzien van verdere (pogingen tot) ingrijpen in de loonontwikkeling. [van Zanden, 1997: 229]  
In het vervolg van deze overeenkomst verminderde de stijging van de nominale loonkosten aanmerkelijk, 
waardoor de financiële positie van de bedrijven sterk verbeterde. 

Vanaf 1983 begon de economie weer te groeien. Aanvankelijk daalde het arbeidsvolume nog, in 1983 met  
1,6 procent, maar vanaf 1985 begon het weer te stijgen. Dat ging door tot de (beperkte) stagnatie in de jaren 
1993 en 1994. [CBS, 2008: 60-63] De stijging van het arbeidsvolume kwam bijna geheel door de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen. [Van Zanden, 1997: 212,213] De groei van het BBP steeg jaarlijks weer met 
rond de 3 procent, in 1989 en 1990 zelfs met meer dan 4 procent.
Landbouw was een grote groeisector. De industrie, die tijdens de crisis gekrompen was, herstelde zich maar 
moeizaam. Uitzondering daarop was de voedingsmiddelenindustrie, die zich in combinatie met de landbouw 
ontwikkelde. Ook de metaalindustrie deed het behoorlijk, behalve de scheepsbouw die na de ondergang 
van de RSV in 1983, door de harde internationale concurrentie met lagelonenlanden en buitenlandse 
werven die al of niet verdekt overheidssteun genoten, zich steeds minder kon handhaven. [Van Zanden, 
1997: 216-218; website retro.nrc] In de dienstverlening trad een duidelijke tweedeling op. De niet-commerci-
ele dienstverlening stond onder druk door voortgaande bezuinigingsoperaties van de overheid in de jaren 
tachtig. De commerciële dienstverlening werd de grote trekker voor de Nederlandse economie. 

Het karakter van de werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven was na de crisis wel veranderd. Er was 
een ontwikkeling ingezet die tot in de jaren nul zou voortduren. Tot 1970 was het industriële grootbedrijf 
een dominante factor. Vanaf de jaren zeventig was er al sprake van een sterke toename van het belang van 
dienstverlening voor de werkgelegenheid. Dat gold zowel voor commerciële dienstverlening, vooral 
financieel en zakelijk, als de niet-commerciële dienstverlening, zoals de zorg. Na de crisis nam het belang 
van de industrie steeds meer af, terwijl de dienstverlening sterk groeide. Ter illustratie: in 1976 werkten 
1.148.900 personen in de industrie, 494.400 in de financiële en zakelijke dienstverlening en 658.700 in de 
zorg en overige dienstverlening. In 1990 waren dat er respectievelijk 1.029.900, 848.500 en 825.800. In 2005 
waren de aantallen respectievelijk 844.700, 1.320.300 en 1.196.300. 
Andere sectoren lieten een vergelijkbaar beeld zien. In productiesectoren als landbouw & visserij en bouw 
liep het aantal werkzame personen terug, waarbij in de bouw wel sprake was van sterke wisselingen (voor 
de jaren 1976, 1990, 2005 landbouw & visserij: 276.400, 245.000 en 214.700; de bouw: 474.800, 408.600, 
449.600) In de sector handel, horeca en reparatie en in de sector vervoer daarentegen nam het aantal 
werkzame personen aanzienlijk toe (voor de jaren 1976, 1990, 2005 respectievelijk 886.000, 1.021.000, 
1.226.500 en 312.500, 354.900, 404.100).
Een opvallende stijger in de niet-commerciële dienstverlening was de overheid, waar ondanks voortdu-
rende aankondigingen van personeelsreductie het aantal werkzame personen opliep van 678.400 in 1976, 
via 775.300 in 1990, tot 1.047.600 in 2005. 
Bij deze aantallen moet wel het werken in deeltijd in aanmerking worden genomen. In de industrie 
gebeurde dat nauwelijks: de voltijdratio was 97 procent in 1976, 96 procent in 1990 en 95 procent in 2005.  
In de meer dienstverlenende sectoren was deeltijdwerk vanaf het begin meer gebruikelijk: gedurende de 
hele periode was de ratio voor de financiële en zakelijke dienstverlening rond 90 procent, voor de zorg rond 
de 82 procent en voor handel, horeca en reparatie tussen 78 en 83 procent. [CBS, 2008: 60-63]. 
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Het verhogen van arbeidsproductiviteit via het vergroten van de efficiency en inzet van technologie had na 
de Tweede Wereldoorlog - naar Amerikaans voorbeeld - in de Nederlandse industrie veel aandacht gehad en 
was ook succesvol geweest, tot na de jaren zeventig de groei afnam, van gemiddeld 3,2 procent tot gemid-
deld 1,9 procent in de jaren tachtig en 1,4 procent in de periode 1990 - 1995. [CPB, 2005: 4] Er ontstond 
daarop een voortgaande discussie onder economen en beleidsmakers, of dit al of niet te wijten was aan de 
gevolgen van de voortdurende politiek van loonmatiging, wat het bedrijfsleven onvoldoende prikkels voor 
vernieuwing en groei zou opleveren. [Van Schaik, 2004: 92-95; Kleinknecht, 2004: 413-419]. 
Vanaf de jaren tachtig ontstonden nieuwe kansen voor de groei van arbeidsproductiviteit, door brede 
toepassing van computers voor technische en administratieve automatisering, zowel in de industriële als in 
de dienstensector. Dat leidde niet onmiddellijk tot grote economische voordelen, vanwege de lasten die de 
veranderingen met zich meebrachten. De mogelijkheden voor maatschappij-brede toepassing werden 
echter aanmerkelijk vergroot door de koppeling van automatisering aan communicatietechnologie, met de 
introductie van internet in 1993 CPB, 2003: 6-8].

Opmerkelijk is wel dat in de periode 1995 - 2003 juist een bijzonder lage groei van de arbeidsproductiviteit 
werd waargenomen, van gemiddeld 0,5 procent per jaar. [CPB, 2005: 4]. Inzet van ICT op zich bleek geen 
garantie voor productiviteitsstijging, alleen wanneer deze goed werd ingepast in het geheel van productie-
factoren. De industriële sector slaagde daar goed in en realiseerde in die periode een productiviteitsstijging 
van gemiddeld 2,5 procent per jaar. Tegelijkertijd bleef de groei van de arbeidsproductiviteit in de diensten-
sector sterk achter. Dat gold vooral voor de financiële dienstverlening, waarde productiviteitsgroei in dezer 
periode gemiddeld slechts 0,1 procent per jaar bedroeg. Ook hier werd ruim geïnvesteerd in ICT, maar het 
lukte niet dit voldoende te effectueren, doordat het te weinig gepaard ging met vernieuwing van personeels- 
en kennisbeleid en werkwijzen. [Van Ark, 2005: 5, 50; CPB, 2003: 29-32) 
De grote verschuiving die in de Nederlandse economie plaatsvond van de industriële naar de dienstensecto-
ren, maakte dat de laatsten steeds zwaarder doortelden in het totaalresultaat, met het lage gemiddelde tot 
gevolg. [Van Ark, 2000: 974-976]

Vanaf 2003, toen de gevolgen van het uiteenspatten van de internetzeepbel en de daaraan verbonden 
economische neergang verwerkt waren en er weer substantiële groei ontstond, was er weer sprake van een 
flinke stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit. De industrie trok aan. In de dienstverlening waren 
veel inefficiënte bedrijven en bedrijfjes verdwenen en de (internationale) handel, met een relatief hoge 
arbeidsproductiviteit, bloeide op. 
Internationaal gezien bleef de toename van de arbeidsproductiviteit, zowel in de industrie als in de dienst - 
verlening, in de hele periode 1995 – 2005 achter bij belangrijke Europe landen als Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk en vooral bij de Verenigde Staten. Daarmee leverde Nederland een flink deel van de voorsprong, 
die tot in de jaren tachtig behaald was, in. [Van Ark,2005: 2–7; CPB 2005: 4,5]

De verschuiving van industriële naar de dienstverlenende sectoren had gevolgen voor de arbeidsverhoudin-
gen. De grote ‘oude’ industriële ondernemingen waren belangrijk voor de werkgelegenheid, zowel voor wat 
betreft het volume als voor het karakter van de arbeidsovereenkomsten. Er was sprake van focus op lange 
termijn doelstellingen, en dat vertaalde zich in langdurige arbeidsrelaties en zorg voor de werknemers.  
De crisis, met faillissementen en saneringen, maakte aan veel van deze zekerheden een einde. 
De vakbonden waren in de groeisectoren van oudsher veel minder geworteld. Ten opzichte van de flexibele, 
persoonsgerichte arbeidsrelaties die vooral in deze sectoren steeds meer in zwang kwamen, hadden zij 
moeite om een aantrekkelijk en passend aanbod te doen; de organisatiegraad nam gestaag af. Sinds bij het 
akkoord van Wassenaar een aantal kroonjuwelen was opgeofferd, was met al de macht van de vakbeweging 
afgenomen. [Van Zanden 1997: 206]

Met het - gedwongen - loslaten van het Keynesiaanse model verschoof de Nederlandse economie in de jaren 
tachtig, in navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, in de richting van het Neoliberalisme, 
met vrije concurrentie, focus op korte termijn winst, formele juridische verhoudingen en rationeel 
marktgedrag. [Touwen, 2006: 80] 
Vooral de grote ondernemingen kregen te maken met eisen van aandeelhouders om de nadruk te leggen op 
het realiseren van zoveel mogelijk dividend, in plaats van te reserveren voor continuïteit en lange termijn 
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winst. Tot in de jaren tachtig zorgden beschermingsconstructies voor bescherming tegen overnames. Door 
falend management en een aantal faillissementen, toegenomen mobiliteit van kapitaal en een agressievere 
opstelling van institutionele beleggers werd de financiële autonomie van de grote ondernemingen doorbroken. 
Voor het doen van grootschalige investeringen werd het aantrekken van kapitaal op de beurs, in plaats van 
terugploegen van winst, noodzakelijk, mede omdat vanouds Nederland geen traditie had van grote 
industriebanken, zoals die bijvoorbeeld in Duitsland al in de negentiende eeuw gegroeid was. [Touwen, 
2006: 96] Dit was het begin van een ontwikkeling waarbij het, vooral in de jaren negentig en nul, steeds 
vaker voorkwam dat, via het verwerven van aandelen, (grote) ondernemingen in het bezit kwamen van 
’hedge funds’ of ‘private equityfunds’. In een aantal gevallen werden bedrijven opgekocht om deze op te 
splitsen in onderdelen, om die vervolgens met winst door te verkopen, ook al was dat tegen het belang van 
(continuïteit van) het betreffende bedrijf. Nederlandse bedrijven die zaken hebben gedaan met of zijn 
aangevallen door hedge funds waren onder andere ABN-AMRO, Ahold, Philips, Stork, Vendex KBB, Versatel, 
VNU en Wolters Kluwer. [website Europa.nu]

De veranderende verhoudingen in het bedrijfsleven betekenden niet dat de strategische allianties zoals die 
voorheen tussen bedrijven bestonden, onder andere via personele verbanden tussen leden van raden van 
commissarissen, geheel verdwenen. Via gentlemen’s agreements, kartels en 
- toen deze door de toenemende invloed van de Europese regelgeving steeds minder acceptabel werden - 
informele allianties, werden inspanningen gecoördineerd, onder andere op het gebied van R&D. Ook was er 
sprake van een grote mate van bereidheid tot vrijwillige fusies. Bij het open karakter van de Nederlandse 
economie, waarbij het aandeel van import en export in het nationaal inkomen groot is, speelde de 
concurrentie zich voornamelijk af op de buitenlandse markten. De binnenlandse markt was relatief 
gecoördineerd, met veel samenwerking tussen bedrijven. [Touwen, 2006: 96–98] 

Onder invloed van de mogelijkheden die de ICT bood veranderde vanaf de jaren negentig het karakter en de 
omvang van de internationale activiteiten. Door de verbeterde informatievoorziening en aansturing van 
productie nam, in combinatie met internationalisering van grote multinationale bedrijven en toenemende 
‘outsourcing’, de handel in intermediaire productensterk toe. Ook de internationale zakelijke dienstverle-
ning ontwikkelde zich sterk. Opvallende voorbeelden zijn telecommunicatie en financiële dienstverlening. 
[Stegeman, 2011] Voor banken maakte ICT veel meer (onderlinge) internationale handel in een grotere 
variatie aan producten mogelijk, als rentederivaten en hypotheekpakketten. ‘Fllitskapitaal’, digitaal over de 
wereld bewegende grote sommen geld voor kortdurende, vaak speculatieve transacties, ging in toenemen-
de mate Nederland in en uit. Dit verschijnsel nam zo snel toe het begin jaren nul het overgrote deel van alle 
internationale financiële transacties uitmaakte.[Van Tilburg, 2011: 12,13]

Niet alleen grote multinationals maakten gebruik van de mogelijkheden die ICT in toenemende mate bood. 
Ook het MKB kreeg veel gemakkelijker toegang kreeg tot internationaal opereren. Dat gold zelfs voor 
particulieren, die nu ‘real time’ konden gaan handelen op binnen- en buitenlandse beurzen. [website 
Electronic Communication Network]

Vanaf begin jaren negentig trok de rijksoverheid trok zich terug uit de economie als producent, door het 
privatiseren van staatsbedrijven als de PTT en de NS en later ook de energiebedrijven. Dit was in wezen het 
versneld en met meer kracht voortzetten van beleid dat al in de jaren zestig was ingezet met het afstoten van 
belangen in bedrijven als KLM, Hoogovens en DSM. Na het RSV-debacle bouwde het rijk ook haar politiek 
van subsidies aan noodlijdende bedrijven af. De industriepolitiek werd gericht op het bevorderen van 
technologische innovatie en het stimuleren van groeisectoren. 

Door de vermindering van de overheidsuitgaven werd het mogelijk de economie te stimuleren door het 
verlagen van belastingen en sociale premies. Tussen 1982 en 1995 daalde het aandeel ervan in het BBP met 
meer dan 12 procent. [van Zanden, 1997: 230] Dat droeg bij aan duurzame loonmatiging in het vervolg op 
het akkoord van Wassenaar in 1982, waartoe de vakbonden bereid bleken. Dat ging wel met horten en 
stoten: in 1989 en 1990 was er sprake van een flinke stijging van de lonen. 
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Loonmatiging leidde tot terugvallen van de binnenlandse vraag. Maar doordat de Nederlandse munt 
gekoppeld was aan de Duitse mark en in Duitsland de lonen wel sterk stegen, pakte voor de Nederlandse 
economie, met haar grote afhankelijkheid van export, het beleid van loonmatiging grosso modo goed uit. 
[Van Zanden, 1997: 232–235]

Toen eind jaren negentig het BBP sterk bleef groeien raakte de arbeidsmarkt, vooral in de groeisectoren als 
financiële en zakelijke dienstverlening, oververhit. Een gematigde loonontwikkeling was niet meer te 
handhaven, wat mede bevorderd werd omdat vakbonden in de ‘nieuwe’ sectoren maar beperkte invloed 
hadden. Een sterke stijging van de lonen was het gevolg, die uitwaaierde naar de andere sectoren. De loon - 
stijgingen overtroffen nu de productiviteitsstijgingen. 
In de jaren 1989 en 1990 steeg het reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens het sterkst in de gehele 
periode, met 6,1 en 7,9 procent, om daarna weer licht te dalen. In de tweede helft van de jaren negentig 
steeg het opnieuw, om in 2001 de top te bereiken ten opzichte van de gehele periode 1976-2005. Daarna trad 
opnieuw een daling in. [CBS, 2008:14-17,21] Het verloop van het beschikbaar inkomen per huishouden wijkt 
af van de loonontwikkeling; het is bijvoorbeeld aanzienlijk beïnvloed door het toetreden van gehuwde en 
samenwonende vrouwen tot de arbeidsmarkt.
In de onderzochte periode traden flinke verschuivingen op in de consumptieve bestedingen van de huis - 
houdens. Werd aan het begin het meest besteed aan voedingsmiddelen (bijna 18 procent), in 2005 was dat 
teruggelopen iets meer dan 9 procent. Ook bestedingen aan textiel, kleding, lederwaren en schoeisel en aan 
genotmiddelen waren percentueel gehalveerd. Sterke groeiers waren de kosten van huisvesting (circa 9 procent 
tot bijna 16 procent) en de kosten van financiële en zakelijke diensten (circa 4 procent tot 10 procent), waarin 
onder andere de kosten van ‘nieuwe diensten’ als internet zijn opgenomen, en kosten van medische 
diensten en welzijnszorg (circa 3 procent tot circa 5 procent). Opvallend is, dat de percentuele uitgaven aan 
auto’s, overige duurzame goederen en reizen naar het buitenland nauwelijks zijn veranderd. [CBS, 2008: 23] 

Ondanks de loonpieken in 1989 en 1990 had de loonmatiging sinds 1982 tot een aanzienlijke verbetering 
van de internationale concurrentieverhoudingen geleid en was zij een basis voor de winstgevendheid van 
bedrijven. Deze verbeterde positie leidde er toe dat het Nederlandse bedrijfsleven de korte crisis van de jaren 
1992 - 1993 relatief goed doorstond. Deze crisis hield verband met de Duitse eenwording en de sterke 
stijging van de kapitaalrente die zich manifesteerde. De groei van het BBP liep weliswaar terug van meer dan 
4 procent in 1990 tot 1,3 procent in 1993, maar het bleef groei. In 1994 was al weer een groei van 3 procent 
bereikt, die geleidelijk zou oplopen tot 4,7 procent in 1999. [CBS, 2008: 16,17] 
De overeenstemming over loonmatiging werd nog eens bekrachtigd in het centraal akkoord ‘Een nieuwe 
koers’ uit 1993. Daarin werd tevens bevestigd dat het overleg over arbeidsvoorwaarden inmiddels een zaak 
van de verschillende bedrijfssectoren geworden was, met alle economische en culturele verschillen 
daartussen van dien. [Touwen, 2006: 91] Een uitzondering op loonmatiging vormde eind jaren negentig de 
ICT-sector, waar de bomen tot in de hemel leken te groeien, tot sollicitatiegesprekken in de autoshowroom 
aan toe [Trouw, 1998]. 

In het begin van de jaren nul werd de Nederlandse economie getroffen door het wereldwijde uiteenspatten 
van de internetzeepbel in combinatie met een internationale beurscrisis. Ook nu daalde de groei van het 
BBP aanzienlijk, tot slechts 0,1 procent in 2002 en 0,3 procent in 2003. Ook de bedrijfsinvesteringen liepen 
sterk terug. Daarna herstelde de groei van het BPP zich weer en steeg deze tot boven de 2 procent.  
De arbeidsmarkt stagneerde in 2002 en kromp daarna twee jaar, om pas na 2005 weer een flinke groei van 
rond de 2 procent te tonen. Dat deze crisis de Nederlandse economie minder sterk trof dan die begin jaren 
tachtig, kwam doordat - mede door de maatregelen die in de aanloop naar de Euro genomen waren – de 
overheidsfinanciën nu veel beter op orde waren en bovendien het bedrijfsleven meer reserves tot haar 
beschikking had. [CBS 2008: 18–19]. 
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Actoren
• Alle kabinetten 1970 – 2005
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Werkgeversorganisaties
• Werknemersorganisaties
• Bedrijfssectoren
• Individuele bedrijven 
• Aandeelhouders
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3.2 Trend: De liberalisering van de verzorgingsstaat

Verkorte titel: Liberalisering verzorgingsstaat

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 
13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
1.2 Depolarisatie partijpolitiek
1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
1.16 Staat en civil society
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.3 Van groei naar herschikking collectieve sector
3.8 Naar een kleinere en efficiënte overheid
4.9 Verzakelijking sociale zekerheid 
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid 
4.13 Akkoord van Wassenaar
5.2 Welzijnstelsel

Datering
1945 – 2006

Beschrijving
Aan het begrip ‘verzorgingstaat’ worden verschillende betekenissen toegekend. Voor sommigen is de 
verzorgingsstaat het stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen dat de afgelopen honderd jaar is 
gegroeid. Anderen beperken het begrip tot het geheel aan (semi-)collectieve regelingen dat na de Tweede 
Wereldoorlog is ontstaan. Deze regelingen hebben niet alleen betrekking op inkomensbescherming, maar 
ook op onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, welzijnswerk en arbeidsbemiddeling. Weer 
anderen leggen het accent op het feit dat de verzorgingsstaat ook een moreel concept is: het is de uitdruk-
king van de bereidheid van burgers om in hoge mate onderlinge betrokkenheid vorm te geven en risico’s 
met elkaar te delen op een hoog schaalniveau. [WRR, 2006: 23-24] Deze verschillen in betekenis scheppen 
volgens de Wetenschappelijk Raad voor de Regering (WRR) verwarring en onduidelijkheid in discussies over 
de verzorgingsstaat. Zij kiest daarom voor een functionele beschrijving van de verzorgingstaat. Volgens de 
WRR leert een historische analyse dat de verzorgingstaat vier hoofdfuncties vervult: verzorgen, verzekeren, 
verheffen en verbinden. De zwaarte van de functies wisselt in de tijd, net als de instrumenten die worden 
ingezet om ze te realiseren. [WWR, 2006, 11 en 31-51] In de periode 1976 tot 2005 staan de functies ‘verzeke-
ren’ en ‘verzorgen’ in het middelpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling en verdwijnen de 
functies ‘verheffen’ en ‘verbinden’ meer naar de achtergrond. In deze trend staat de functie ‘verzekeren’ van 
de verzorgingsstaat centraal. In deze functie hebben veranderingen plaatsgevonden onder invloed van 
economische ontwikkelingen, maar ook heeft deze functie ook invloed uitgeoefend op de economie.  
De functie ‘verbinden’ zal hier tevens behandeld worden in de zin van het veranderende draagvlak met 
betrekking tot de verzorgingsstaat en met betrekking tot de vraag of de verzorgingsstaat de samenleving 
nog bindt. De functies ‘verheffen’ (met name onderwijs) en ‘verzorgen’ worden behandeld in andere 
domeinen zoals onderwijs, gezondheid en wonen.

Voor de Tweede Wereldoorlog richtte het sociale zekerheidsstelsel zich vooral op de bescherming van werkne-
mers. Na de Tweede Wereldoorlog was er veel discussie over hoe het sociale zekerheidsstelsel moest worden 
ingericht. [WWR, 2006: 48] In 1947 werd gestart met de ontwikkeling van de Noodwet Ouderdoms voorziening 
en in 1952 werd de Werkeloosheidswet ingevoerd. Pas eind jaren vijftig volgden de volksvoorzieningen voor 
ouderdom, de AOW (1957), en voor weduwen en wezen, de AWW (1959). De wijze van premieheffing voor de 
AOW belichaamde zowel de solidariteit tussen arm en rijk als tussen oud en jong: hoge inkomens betaalden 
meer premie dan de lage, terwijl de uitkering voor iedereen gelijk was. De overheid koos niet voor een 
verzekeringsstelsel maar voor een overdrachtstelsel. [Van Gerwen en Van Leeuwen, 2000: 53-69 en SCP, 1998: 
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421-424] In de jaren zestig maakten de aanhoudende economische groei en aanzienlijke aardgasbaten royale, 
voor iedereen toegankelijke sociale voorzieningen mogelijk. [SCP, 1998: 92; Van Gerwen en Van Leeuwen, 2000: 
366-367]. De Algemene Bijstandswet van 1965 was een universeel vangnet. Met de invoering van deze wet 
rekende de overheid het tot haar wettelijke plicht bijstand te verlenen aan iedere Nederlander die niet over de 
middelen beschikte om te voorzien in de noodzakelijkste kosten van het bestaan. [Van Gerwen en Van 
Leeuwen, 2000: 367]. In de periode 1963 tot 1977 kwam de uitbouw van de verzorgingsstaat in een stroomver-
snelling door het invoeren van een groot aantal wetten waaronder Algemene Kinderbijslagwet (AKW 1963), de 
werkeloosheidwetten (WWV 1965, RWW 1965), de Arbeids ongeschiktheidswet (1967, WAO), de Ziektewet (1967) 
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ (1968). Voor deze wetten was een breed draagvlak bij de 
bevolking [WWR, 2006:25] In 1976 werd de laatste grote volksverzekering ingevoerd de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet. Door het verhogen van de minimumlonen en de koppeling van uitkeringen aan het 
minimumloon stond in het begin van de jaren zeventig het niveau van de sociale bescherming op een hoog 
peil. Het tijdvak 1970-1977 kan beschouwd worden als de afronding van het stelsel. [Van Gerwen en Van 
Leeuwen, 2000: 367 en SCP, 1998:423] Door de uitbouw van het stelsel steeg tussen 1963 en 1977 de belasting-
druk van 25,2 procent naar 32 procent van het Netto Nationaal Inkomen. De sterkste stijging deed zich voor bij 
de premiedruk: van bijna 11 procent naar 20 procent van het Netto Nationaal Inkomen. [SER, 1978: 8] In de jaren 
zeventig brokkelde ook het draagvlak voor de verzorgingstaat in de samenleving af en volgde er een jarenlange 
discussie over de uitgangspunten en inrichting van de verzorgingsstaat [WWR, 2006:25]

De uitbouw van de verzorgingsstaat had de Nederlandse maatschappij ingrijpend veranderd. De bemoeienis 
van de overheid was ten eerste aanzienlijk toegenomen. Er had een explosieve toename van inkomensover-
drachten plaatsgevonden tussen de overheid en burgers in de vorm van uitkeringen en voorzieningen. Deze 
overdrachten hadden tevens een aanzienlijke herverdeling van het nationaal inkomen tot stand gebracht. 
[SCP, 1998:93] Het kabinet Den Uyl (1973-1977) ging in dit voetspoor verder en voerde expliciet beleid gericht 
op verdergaande nivellering van inkomens. De welvaartsgroei moest volgens dit kabinet vooral ten goede 
komen aan de lagere-inkomensgroepen. [TK1974-1975, SCP, 1998: 105] Daarnaast was in de jaren zestig en 
zeventig de verzuiling in de maatschappij sterk verminderd. Nieuwe waarden onder invloed van individuele 
ontwikkeling en zelfontplooiing waren hiervoor in de plaats gekomen. Mensen waren hun eigen levens-
loop en die van anderen in toenemende mate gaan opvatten als het verdiende resultaat van individuele 
talenten en inspanningen (de ontwikkeling van een meritocratie). [SCP, 1998: 115-116] Ook kwam er een 
nieuwe ‘middenklasse’ op, die voor een groot deel bestond uit middelbaar en hoger opgeleiden met 
witte-boordenberoepen in de publieke sector, zoals onderwijsgevenden, maatschappelijk werkers en 
artsen. Deze klasse had professioneel en financieel belang bij de verzorgingstaat en dit verbreedde het 
politieke draagvlak in de periode van uitbouw. Instellingen en beroepsbeoefenaren kwamen voor zichzelf 
op, maar ook voor hun patiënten en cliënten. De behartiging van professionele belangen bevorderde de 
emancipatie van sociale probleemgroepen en vice versa.[SCP, 1998:92]

In 1973 brak de eerste oliecrisis uit en de Nederlandse economie belandde in een recessie. Het kabinet Den 
Uyl (1973-1977) reageerde met een Keynesiaanse aanpak: overheidsinvesteringen moesten de economie 
draaiende houden. Er werd steun gegeven aan bedrijven, werkgelegenheidsprojecten en er kwam verhoging 
van het minimumloon en uitkeringen en koppeling van beide aan loonstijgingen [SCP, 1998:99; Van 
Zanden, 1997:97]. Deze maatregelen werden voornamelijk bekostigd uit de stijgende aardgasopbrengsten 
voor de overheid. In de jaren zeventig bleef de economie groeien, maar deze groei was hoofdzakelijk het 
gevolg van particuliere bestedingen. Nederland kreeg te maken met hoge arbeidskosten, omdat premies en 
de belastingdruk hoog opliepen. Dit ondermijnde tevens haar internationale economische concurrentiepo-
sitie. De kabinetten Van Agt I en II (1977-1982) zettenr het beleid van kabinet Den Uyl voort. Dat dit beleid 
niet houdbaar was bleek na de tweede oliecrisis in 1979, toen Nederland in een diepe recessie raakte met 
een record aantal werklozen. De overheidstekorten liepen in rap tempo te hoog op, hoofdzakelijk door een 
groei in de uitgaven voor sociale uitkeringen en de gebonden overdrachten van de overheid aan de 
huishoudens (bijvoorbeeld huursubsidies en studiebeurzen). Deze uitgaven laten over de periode van 1970 
tot 1983 eenzelfde groeipad zien van ongeveer 12% tot 20% van het Nationaal Inkomen, daarna stabiliseert 
de groei. Dit zijn de uitgaven met een distributief respectievelijk allocatief karakter, dus uitgaven die direct 
te maken hebben met de financiering van de verzorgingsstaat. [SCP, 1998:96-97]. Om deze problemen het 
hoofd te bieden was het afslanken van de achterliggende sociale zekerheidsregelingen een vereiste. 
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In 1982 kwam Kabinet Van Agt II ten val en trad Kabinet Lubbers (1982-1986) aan. Ongeveer gelijktijdig werd 
het Akkoord van Wassenaar afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Dit akkoord betekende het begin 
van een vrijwillige loonmatiging door de vakbeweging in ruil voor arbeidstijdverkorting. Inkomensbeleid 
werd in dienst gesteld van het herstel van de economie en werkgelegenheid (SCP, 1998: 105; SCP 2004: 318) 
Informeel was het Akkoord van Wassenaar afgestemd op het Regeerakkoord (Van Bottenburg 1995 in SCP, 
1998, 100). In navolging van dit Akkoord was het voor het kabinet gemakkelijker om ook in de collectieve 
uitgaven te snijden. Eind 1982 kwam het kabinet met ingrijpende bezuinigingsplannen: het besloot tot 
opschorting van automatische prijscompensatie in lopende CAO’s en tot bevriezing van salarissen van 
ambtenaren en trendvolgers, minimumlonen en uitkeringen. Ook werden de salarissen van onderwijzend 
personeel verlaagd. [SCP, 1998:100] Daarnaast moest er ook op andere onderdelen van het sociale zeker-
heidsstelsel bezuinigd worden. Voorstellen voor ingrepen en daadwerkelijke ingrepen in de Ziektewet 
(1982) en de WAO beheersten het debat. In 1985 ging de WAO-uitkering omlaag van 80% naar 70%. Ondanks 
deze verlaging steeg het aantal WAO-ers gestaag, met een voorlopig hoogtepunt in de zomer van 1991 van 
900.000 arbeidsongeschikten. Hierop werden nog verdergaande maatregelen genomen. 

Allerlei belangengroepen kwamen in actie om de verworven ‘rechten’ te verdedigen. Zij beriepen zich op 
waarden die de verzorgingsstaat geacht werd te garanderen, zoals gelijkheid, rechtvaardigheid, groepsge-
wijze emancipatie en individuele ontplooiing. [SCP, 1998: 92-93]. Maar het draagvlak voor uitgangspunten 
en inrichting van de verzorgingstaat werd minder binnen de Nederlandse samenleving. Verschillende 
ontwikkelingen lag hier aan ten grondslag. Zo had er zich door de economische recessie een duidelijke 
verslechtering afgetekend in de verhouding tussen het aantal ‘actieven’ (werkenden) en ‘niet-actieven 
(niet-werkenden) in de samenleving. De verslechtering kwam grotendeels voor rekening van het aantal 
arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsgerechtigden, dat tot 1984 sterk was gestegen en daarna 
ondanks een aantrekkende economie niet was gedaald. De verklaring werd gezocht in het compenserende 
karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat: bij verlies van werk bood hij goede uitkeringen, maar weinig 
en deels perverse prikkels tot het vinden van nieuwe werk. Dit wordt de zogenaamde uitkeringsval 
genoemd. Het niet uittreden uit de uitkeringssituatie veroorzaakte de hoge belastingen en sociale-zeker-
heidspremies op arbeid en bemoeilijkte het creëren van arbeid door werkgevers. [SCP, 1998: 102-103] Veel 
minder ‘actieven’ moesten deze lasten ophoesten en werden dan ook kritischer ten opzichte van de groep 
‘niet-actieven’. In essentie bleven de ‘actieven’ wel voorstander van de verzorgingsstaat, maar zij werden 
steeds minder tolerant ten aanzien van fraude en oneigenlijk gebruik. Vanuit de samenleving en het beleid 
werden vragen opgeworpen of de sociale zekerheid ook niet een uitdrukking was van een principieel fout 
ingerichte samenleving. De roep groeide om individuele verantwoordelijkheid, sociale verbanden en 
maatschappelijke middenveldorganisaties een grotere rol te geven. De vanzelfsprekendheid van een 
uitbouw van de verzorgingstaat, zoals in de jaren zeventig, met een hoog niveau van voorzieningen stond 
ter discussie. [WRR, 2006: 34-35].

Tijdens de regeerperiode van Kabinet Lubbers werden de uitkeringen verlaagd door de koppeling van de 
uitkeringen aan de lonen langdurig buiten werking te stellen. In de eerste helft van de jaren tachtig leidde 
dit voor de uitkeringsgerechtigden tot een koopkrachtachterstand van 15% ten opzichte van de mensen 
waarvan de lonen wel stegen. Aanvullende koopkrachtmaatregelen mochten niet genomen worden. 
Hiermee werd het ‘Minimabeleid’ geboren. Veel mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling 
kwamen toen in de problemen. Dit waren met name ouderen met alleen AOW, bijstandmoeders, gehandi-
capten en uitkeringontvangers [SCP, 1998: 105] Armoede was toen echter een taboeonderwerp in het 
officiële kabinetsbeleid. [SCP, 2004: 319] 

De kabinetten Kok I en II (1994-2002) zetten in op een actief arbeidsmarktbeleid (activering). [WWR, 2006:34] 
De gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de eerste regeerperiode verschafte het kabinet de 
politieke legitimatie om het beleid (‘werk boven inkomen’) voort te zetten. [SCP, 1998: 100 en104] In deze 
periode vond er een verschuiving plaats in de relatie tussen overheid en burger: in wet- en regelgeving werd 
sterker de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde en werkzoekende. 
[Zwegers, 2004:159; WWR, 2006:34] De regelingen voor uitkeringen werden verder aangescherpt met 
strengere controles en hadden beperking van toelating tot gevolg. De uitstroom uit de sociale regelingen 
werd gestimuleerd. [WRR 2006, 149; WWR, 2006: 34] In algemene zin werd het beleid van de kabinetten-
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Lubbers voortgezet, maar er was meer aandacht voor gesubsidieerde werkgelegenheid, in de vorm van 
Melkert-banen, arbeidspools (trajectbegeleiding voor langdurig werklozen) en een Jeugdwerkgarantieplan. 
[Visser & Hemerijck,1998: 221; SCP, 1998:103] Hierachter school de redenatie dat gesubsidieerde banen een 
middel waren om mensen uit de uitkering te halen. De uitgaven aan uitkeringen stabiliseerde in 1983, pas 
vanaf 1994 zette zich een daling in mede door het versoberde verzekeringsstelsel en het gunstige econo-
misch klimaat [SCP, 1998:97].

In tegenstelling tot het aantal werklozen bleef het aantal arbeidsongeschikten groeien. In 1999 lanceerde 
Staatssecretaris Hans Hoogervorst (VVD) een plan van aanpak om de groei te beperken. Zonder ingreep zou 
dit aantal doorgroeien tot 946.000 eind 2001. [NRC, supplement, 1999a:1-4; idem, 1999b:1-3 en idem, 
1999c:1-2] De plannen concentreerde zich op betere afspraken rond en strengere uitvoering van de 
keuringen, en een reïntegratie van gedeeltelijke arbeidsongeschikten in het arbeidsproces. [NRC supple-
ment, 1999c: 1-2]. Dit plan werd fel bekritiseerd met name uit de eigen partij. De VVD-kamerleden F. 
Bolkenstein, G. Wilders en VVD-kamerlid en fractievoorzitter H. Dijkstal vonden het plan niet ‘ambitieus’ 
genoeg; zij wilden verder ‘snoeien’ in het aantal WAO’ers.[Website Groene Amsterdammer, 1999] De 
kamerleden die zich met de WAO-aanpak bezighouden werden overspoeld met brieven, waarin de emoties 
hoog opliepen [NRC supplement, 1999d] In 2001 was het aantal intussen gegroeid tot 1.000.000. Maar tot 
de verkiezingen in mei 2002 werd in het kabinet geen overeenstemming over de WAO-aanpak bereikt.

In juli 2002 trad kabinet Bakenende I aan, waaraan op 27 mei 2003 reeds ontslag werd verleend. Kabinet 
Balkenende II (2003-2006) trad daarna in functie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_I en 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II]. Vanaf 2002 werden hervormingen in het zorgstelsel 
ingezet om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Op het gebied van de sociale zekerheid werd 
stappen ondernomen om de WAO te vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
en werd de duur en hoogte van de WW-uitkering aangepast. Op de website van de overheid staat als volgt 
omschreven: ‘In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat werk voorop. Het accent in de 
wet ligt op wat mensen nog wel kunnen. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en 
werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen 
of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen 
komen’. [http://www.wegwijzerloket.nl/page/pag_view.asp?pag_id=23700]. In deze wet zien we heel 
duidelijk de terugtredende overheid, terwijl de rol van individuele werkgevers en burgers groter wordt. [SCP, 
2004:317-322]. Tegen de invoering van deze wet werd in de kamer veel oppositie gevoerd, ook door de eigen 
coalitiegenoten: CDA en D66 wilden dat de uitvoering plaats vond door private verzekeraars, terwijl de VVD 
koos voor een publieke uitvoering. [http://nos.nl/artikel/50905] Daarnaast werden alle kabinetsplannen 
met betrekking tot de WAO, alsmede die met betrekking tot de VUT en de prepensioenen geconfronteerd 
met hevige oppositie vanuit de samenleving. Op 4 oktober 2004 vonden er maatschappijbreed gedragen 
protestdemonstraties plaats in Amsterdam onder de motto’s ‘Nederland verdient beter’ en ‘Keer het tij’. 
[http://www.tweedekamer.nl/] Ondanks veel kritiek bestond er toch voldoende draagvlak in de Tweede 
Kamer om de wet goed te keuren en werd de WIA eind 2005 ingevoerd. Ruim vijf jaar na dato blijkt dat de 
invoering van de WIA een succes is geweest. Het aantal langdurig zieken is drastisch verlaagd en de 
instroom is eenderde van wat ze geweest is. [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
persberichten/2011/03/25/]]

Actoren
• Kabinet Den Uyl
• Kabinetten Van Agt I, II
• Kabinetten Lubbers I, II en III
• Kabinetten Kok I, II
• Kabinetten Balkenende I, II
• Gasunie
• Demonstranten
• Nederlandse Aardgasmaatschappij
• Uitvoeringsinstellingen
• Werkgeversorganisaties
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• Werknemersorganisaties
• Vakbonden
• H. Hoogervorst
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3.3 Trend: Van groei naar herschikking in de collectieve 
sector

Verkorte titel: Van groei naar herschikking collectieve sector

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
3.15 De bouw
3.17 RSV-enquête 
4.13 Akkoord van Wassenaar 

Datering
Jaren zestig – 2006

De collectieve sector omvat tal van door de overheid uitgevoerde of (deels) gefinancierde taken en diensten. 
Hieronder vallen openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en onderzoek, 
gezondheids-, en welzijnszorg, cultuur en recreatie, maatschappelijke organisaties, infrastructuur, open -
baar vervoer, volkshuisvesting en milieudienstverlening. [SCP, 2002:32] De collectieve sector in Nederland 
maakte vanaf de jaren zestig een enorme groei door. Deze groei was nauw verbonden met de uitbouw van 
de verzorgingstaat, en hieraan gekoppeld de uitbreiding van de dienstverlening door de overheid [CPB, 
2006: 9]. Tussen 1960 en 1977 maakten de uitgaven in de collectieve sector een steeds groter deel uit van het 
nationaal inkomen. Het aandeel groeide van 36,3 procent tot 61,6 procent. De grootste groei zat in de 
kosten verbonden aan de uitvoering van de sociale verzekering. [SER, 1978: 6; SCP, 1998:96] 

De wereldwijde recessie in de jaren zeventig trof ook Nederland. De economische groei stagneerde, de 
werkeloosheid steeg en er ontstond een drastische toename van uitkeringen. [SER 1982: 8] Het kabinet Den 
Uyl (1973-1977) bestreed de recessie met een economisch vraagstimuleringsbeleid: het minimumloon en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen werden verhoogd om de consumptieve bestedingen te stimuleren. Deze 
uitgaven waren vooral mogelijk door de aardgasbaten. [[SER, 1982:11; SER, 1983:12; Van Zanden, 1997: 
223-225; Gerwen en de Goey, 2007: 20]. Terwijl de werkeloosheid in het bedrijfsleven opliep, schiep de 
overheid werkgelegenheid in de collectieve sector [SCP, 1998:397]. Tussen 1970 en 1980 steeg deze werkgele-
genheid van 21 procent tot 28 procent van de totale werkgelegenheid. De zorgsector liet een stijging zien 
van 326.000 personen in 1970 naar 477.000 personen in 1980. In de sector civiele overheid, waar openbaar 
bestuur, infrastructuur, politie/justitie en uitvoering sociale zekerheid onder vallen, steeg het aantal 
werkzame personen van 252.000 personen naar 335.000 personen. Voor onderwijs en onderzoek steeg het 
aantal arbeidskrachten van 216.000 tot 291.000 personen. De enige daler in het geheel was defensie. [SCP, 
2002:79]. Ook de uitgaven voor volkshuisvesting stegen van 2,2 procent van het nationaal inkomen tot  
3,1 procent [SER 1982, 7]. Hiermee werd ondersteuning gegeven aan de werkgelegenheid in de bouw. 
In de periode 1973-1977 stegen de totale uitgaven van de publieke sector van 53,5 procent van het nationaal 
inkomen tot 61,8 procent. Omdat de overheidsuitgaven groter waren dan de inkomsten, liep het financie-
ringstekort in deze periode op, van 0,8 tot 3,9% in 1977. [SER, 1982:11] Het Centraal Planbureau (CPB) wist 
het kabinet-Den Uyl te overtuigen dat een veel restrictiever overheidsbeleid nodig was. Minister Duisenberg 
van Financiën formuleerde zijn éénprocentsnorm. De publieke sector mocht voortaan maar 1% van het 
Nationaal Inkomen groeien. Tevens werd aanstalten gemaakt tot centrale loonmatiging door beperking van 
de automatische prijscompensatie [SCP, 1998:99; SER, 1982, 15]. De daaropvolgende kabinetten Van Agt I 
(1977-1981) en Van Agt II (1981-1982) kwam met hardere maatregelen om de collectieve sector om te buigen, 
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doch het beleid kon niet gerealiseerd worden door interne tegenstellingen en oppositie in de Tweede kamer. 
De Nederlandse economie raakte, vooral na de tweede oliecrisis (1979) dieper in de recessie, de arbeidsparti-
cipatie nam af, de investeringen en consumptieve bestedingen daalden sterk. De werkloosheid steeg, het 
aantal arbeidsongeschikten steeg nog meer, mede doordat bedrijven de WAO gebruikten om hun vooral 
oudere werknemers af te laten vloeien. Dit fenomeen werd ook verborgen werkloosheid genoemd. [Van 
Zanden, 1997:69; SCP, 1998, 100] Er werd een groter beroep gedaan op de sociale zekerheid. De overheidsuit-
gaven stegen tot 20% van het Nationaal Inkomen in 1983 en stabiliseerde op dit niveau tot 1994, waarna het 
aandeel pas daalde [SCP, 1996:97]

Met het eerste kabinet Lubbers (1982-1986) kwam er daadwerkelijk een omslag in het beleid ten aanzien van 
de collectieve sector. Premier Ruud Lubbers stelde als drie belangrijkste doelen: het verminderen van het 
begrotingstekort, het herstellen van de economie en het saneren van de welvaartstaat [Kickert, 2004:24].  
In navolging van het Akkoord van Wassenaar in 1982, dat het begin was van een vrijwillige loonmatiging 
door de vakbeweging in ruil voor arbeidstijdverkorting, was het voor het kabinet gemakkelijker om ook in 
de collectieve uitgaven te snijden. Eind 1982 kwam het kabinet met ingrijpende bezuinigingsplannen. Het 
kabinet besloot tot opschorting van automatische prijscompensatie in lopende CAO’s en tot bevriezing van 
salarissen van ambtenaren en trendvolgers, minimumlonen en uitkeringen. Ook werden de salarissen van 
onderwijzend personeel verlaagd. [SCP, 1998:100] Concreet hielden deze maatregelen in dat ambtenaren 
een loonsverlaging van 3,5% opgelegd kregen. Dit stuitte op veel protest bij de ambtenaren. Onderhandelingen 
tussen de ambtenarenbonden en de overheid liepen vast en dit leidde in de herfst van 1983 tot een golf van 
stakingen over een periode van twee maanden. Zo werd er geen huisvuil meer opgehaald en de post niet 
bezorgd. Met name de poststaking had grote economische schadelijke gevolgen voor de maatschappij en 
deze werd ten slotte beëindigd door de rechter. Hiermee werd de angel uit het ambtenarenverzet gehaald en 
langzaam werden alle acties afgebouwd. De ambtenaren werden uiteindelijk gekort met 3 procent [htttp://
www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2004-2005/Ambtenarenstaking1983] Ook alle sociale 
uitkeringen werden met drie procent verlaagd in 1984, daarnaast daalden de uitkeringspercentages van de 
WW en WAO van tachtig naar zeventig procent. Ten slotte werden de uitkeringen ‘bevroren’ of niet volledig 
aangepast aan de welvaartsontwikkeling. Hiermee probeerde het kabinet de enorme groei in de uitkeringen 
te beteugelen [Van Gestel, 2009: 60; SCP, 1998:100; Trend Liberalisering van de verzorgingsstaat]. Naast 
besparingen op de lonen van ambtenaren en uitkeringen, kon de overheid grote financiële besparingen 
realiseren door een efficiëntere inrichting van de rijksoverheid en kleiner ambtenarenapparaat. Een van de 
opvallendste ontwikkelingen was het afstoten van taken van de rijksoverheid. Met name uitvoerende 
organisatieonderdelen van het rijk werden geprivatiseerd of taken werden gedecentraliseerd naar lagere 
overheidsorganen. Het idee hierachter was om een scheiding aan te brengen tussen beleidsontwikkeling en 
beleidsuitvoering en de rol van de rijksoverheid terug te dringen. Het kabinetsbeleid kende onder privatise-
ring verschillende vormen: afstoten, verzelfstandiging en op afstand plaatsen. In de periode 1984 tot 1995 
was er een enorme toename van het aantal verzelfstandigingen. [Van Deth, 244, Domein Politiek en 
Bestuur, Trend Omslag in het politiek-bestuurlijke klimaat, TK, 1987-1988:3]] De belangrijkste hiervan waren 
de verzelfstandiging van de PTT en de NS in particuliere ondernemingen en de verzelfstandiging van 
uitvoeringstaken zoals de uitvoering van de sociale verzekeringen in een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). 
Ook binnen het overheidsapparaat vonden er ‘afslankingen’ plaats door taken te af te stoten, zoals de 
automatisering en de catering. Deze operaties leidden tot een daling van het aantal ambtenaren. 
Maar deze verzelfstandigingen gingen niet zonder problemen. Dit was het geval bij de uitvoeringsinstellin-
gen van sociale verzekeringen en arbeidsvoorziening. Na een parlementair onderzoek in 1993 door de 
zogeheten Commissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen was één van de conclusies dat “de 
uitvoeringsorganen te veel bezig waren met uitkeringen verstrekken en te weinig met cliënten te laten 
uitstromen”. [Van Gestel, 2009:79] Problemen deden zich onder andere voor op het gebied van de claimbe-
oordeling en de daarmee verbonden privacybescherming van de cliënt. Mocht dat wel in private handen 
komen? Deze kwestie wierp tevens zijn schaduw op de samenwerking tussen arbeidsbureaus, gemeenten en 
uitvoeringsinstellingen. Bovendien waren er naast het Gemeenschappelijk Administratiekantoor geen 
andere private spelers die tot de sociale verzekeringsmarkt wilden toetreden. Pas in 2002 ontstond uit een 
fusie tussen uitvoeringsinstellingen (uvi’s) en het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) het 
zelfstandig bestuursorgaan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Kort daarna werd het 
CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) gevormd, ook een zelfstandig bestuursorgaan. 
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Tussen 1995 en 2005 vertoonden de uitgaven voor de publieke diensten een grote mate van stabiliteit [SCP, 
2010:21] In 1995 bedroegen deze ruim 37% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en daalden zij licht tot 
35,5% in 2000. Hierna stegen de uitgaven naar 38,5% in 2003, waarna er een lichte daling optrad tot 37,5%. 
Ofschoon de totale uitgaven in de publieke diensten vrij stabiel bleven, vertoonde een aantal posten 
stijgingen en grote schommelingen. Dit waren met name de posten zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid. 
Bij de zorg waren de (verstandelijke) gehandicaptenzorg (met 5,1% per jaar) en de geestelijke gezondheids-
zorg (met 4,6% per jaar) de grootste stijgers, terwijl de intramurale verzorging en de verpleging de minst 
grote kostenstijging had doorgemaakt (2,4%). Hoge kosten waren gemoeid met het Persoonsgebonden 
Budget. In 1994 werd deze ingevoerd. Het aantal budgethouders liep op van 400 tot circa 165.000 in 2008. 
Hierdoor waren de totale kosten opgelopen van ‘nihil’ in 1994 tot 3,5% in 2008 [SCP, 2010:28]. Tenslotte 
zorgde ook het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg tot stijging in de kosten (SCP, 2007:16] De 
stijgingen in de posten onderwijs werden vooral veroorzaakt door kostengroei in het speciaal onderwijs en 
door de invoering van kleinere klassen [SCP, 2007:16; SCP, 2010:28] Door extra aandacht voor veiligheid 
(zoals meer blauw op straat) stegen ook hier de kosten. Tenslotte hadden drie welzijnsvoorzieningen een 
belangrijke stijging in de kosten doorgemaakt. Dit waren de kinderopvang (11% per jaar), de jeugdzorg (6% 
per jaar) en de ondersteuning van gehandicapten (4,5% per jaar). [SCP, 2010:27]

Actoren
• Ambtenarenbonden (en trendvolgers)
• Kabinet Den Uyl
• Minister Duisenberg
• Kabinetten Van Agt I, II
• Kabinetten Lubbers I, II en III
• Kabinetten Kok I, II
• Kabinetten Balkenende I, II
• Gasunie
• Nederlandse Aardgasmaatschappij
• Uitvoeringsinstellingen
• Werkgeversorganisaties
• Werknemersorganisaties
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3.4 Trend: Verschuivingen op de handelsbalans: 
Intensivering van de handel ten gunste van de 
Europese markt en de dienstensector

Verkorte titel: Verschuivingen handelsbalans

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.9 Europese markt
3.10 Europese Monetaire Unie
3.11 Europees Landbouwbeleid
3.13 Multinationals
3.14 Van IT naar ICT 

Datering
Jaren veertig tot na 2005

Beschrijving
Nederland heeft een kleine, open economie. In haar ontwikkeling wordt zij sterk beïnvloed door zowel 
conjuncturele ontwikkelingen elders in de wereld als door specifieke kenmerken van haar eigen economie. 
Na de Tweede Wereldoorlog begon Nederland aan de wederopbouw. Goederen, grondstoffen en machines 
werden ingevoerd uit met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Er ontstond een oneven-
wichtige handelsbalans met een negatief saldo [CBS, 2010:110-117]. Het overheidsbeleid zette in op productie - 
verhoging in de industrie en landbouw om de handelsbalans evenwichtiger te maken. De strak geleide 
industriële en landbouwpolitiek werd in de jaren 1947 tot 1952 mede ondersteund door het Amerikaanse 
Marshallplan. Daarnaast leverde de ontdekking van uitgestrekte gasvelden in de jaren vijftig in Groningen 
hoge staatsinkomsten op, zowel door toenemend binnenlands gebruik als door de export. Deze inkomsten 
werden niet alleen gebruikt voor de financiering van de verzorgingstaat maar ook ingezet bij het industrie-
beleid. Met de gasbaten werden onder andere de aluminiumindustrie in Nederland geïntroduceerd en de 
chemische industrie bevorderd. De beschikking over goedkoop gas in de industrie en de tuinbouw leidde 
ertoe dat Nederland zich tot aan het begin van de jaren zeventig ontwikkelde tot één van de meest energie-
intensieve industrieën van de wereld [Van Zanden, 1997: 223]. Na 1958 gaf het Europese landbouwbeleid met 
zijn garantieprijzen een enorme groei in de landbouw- en zuivelopbrengsten op de handelsbalans. Door al 
deze ontwikkelingen kenden de import en export in de ‘gouden jaren’ 1951 tot 1973 een enorme expansie, 
met een gemiddeld groeipercentage van respectievelijk 9,3% en 9,1%. Dit lag ruim boven het groeipercen-
tage van 4,9% van het BBP over dezelfde periode [Van Zanden, 1997: 184]. De meer dan gemiddelde vlucht in 
de export zou zijn veroorzaakt doordat de geleide loonpolitiek in Nederland lage lonen en prijzen kende 
[Van Zanden, 1997: 183]. 
In de loop van de jaren zestig en zeventig daalde de omvang van de handel met de Verenigde Staten ten 
gunste van een stijging van de handel met landen uit de Europese Unie en Azië (China en Japan)[WRR, 2003: 
39]. Als gevolg van de dekolonisatie van Indonesië nam het belang van dit land als belangrijkste Aziatische 
handelspartner vanaf 1950 af. [WWR, 2003: 38-40]. 

Na deze periode van stabiliteit en groei volgde vanaf de jaren zeventig een periode van instabiliteit en 
stagnatie [Van Gerwen en De Goey, 2008: 150]. Een groot deel van de jaren zeventig was er een haperende 
economische groei. Vanaf de jaren zestig verminderde de groei in de industriële sector. Om deze problemen 
het hoofd te bieden, ging de Nederlandse overheid over tot een beleid van economische herstructurering 
met name via specifieke regelingen (subsidies). Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat in de jaren 
zeventig een aantal grootbedrijven, zoals RSV, failliet ging en verschillende multinationals (o.a. Philips, 
Shell en Unilever) hun activiteiten naar het buitenland verplaatsten. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 150, 
168-169] In de jaren zeventig kwam de groei hoofdzakelijk voort uit de particuliere consumptie. Van een 
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land met lage lonen veranderde Nederland in de loop van de jaren zestig en zeventig in land met hoge lonen. 
De concurrentiepositie van Nederland verslechterde drastisch. Nederland kreeg te maken met een stijgende 
werkloosheid. Toen de particuliere consumptie vanaf 1979 een dalende trend ging vertonen, kwam 
Nederland in een diepe crisis terecht met massawerkeloosheid in de jaren tachtig. Deze ontwikkeling van 
een verslechterende reële economie en overheidsfinanciën werd lange tijd verhuld doordat de Nederlandse 
economie er ogenschijnlijk gezond uitzag, maar inwendig was zij ziek: stilstand in economische groei, hoge 
inflatie, afnemende investeringen, stijgende werkloosheid, verslechtering van de internationale concurren-
tiepositie en hoge arbeidskosten. Dit fenomeen staat bekend als de Dutch Disease. [Van Gerwen en de Goey, 
2008: 150; Van Zanden, 1997:225; Wiertz en Schouten, 2008:11] Desalniettemin verzesvoudigde de waarde 
van zowel de invoer als de uitvoer van goederen en diensten in de periode 1969-2005 [CBS, 2009: 20-21] en 
was het saldo overwegend positief, met uitzondering van de jaren 1976-1979 [CBS, 2010: 110-113].

Hoewel de multinationale ondernemingen (zoals Philips en Unilever) hun activiteiten naar het buitenland 
verplaatsten, bleven zij verantwoordelijk voor een groot aandeel in het handelsvolume van Nederland. 
Ontwikkelingen in de techniek, met name de informatie- en communicatietechnologie, hadden het 
mogelijk gemaakt dat onderdelen van een bedrijf gemakkelijker in andere landen gevestigd konden 
worden, bijvoorbeeld de productie in lagelonenlanden en de administratie in Nederland. De export en 
import betrof voornamelijk het uitwisselen van goederen en diensten tussen onderdelen van de multinatio-
nal, de zogenaamde intrafirm trade [Sluyterman, 2003; WRR, 2003:56] Vanaf de jaren tachtig gingen buiten-
landse multinationals Nederland steeds meer zien als het land van waar uit andere landen bediend moesten 
worden en investeerden in de dienstensector (handel en distributie): Nederland werd stapelmarkt en 
distributieland (Sluyterman, 2003, 299-300; WWR, 2003: 33-43). Deze ontwikkeling intensiveerde na de 
totstandkoming van de interne Europese markt in 1993 en de invoering van de Euro in 2000. Vanaf de jaren 
negentig steeg het belang van de wederuitvoer op de handelsbalans, van 20% in 1990 tot 42% van de totale 
uitvoer in 2000.[WWR, 2003: 41]. Onder wederuitvoer wordt verstaan: goederen die Nederland noch als 
herkomst noch als bestemming hebben, maar wel door Nederland heen worden vervoerd en daarbij 
(tijdelijk) eigendom worden van een in Nederland gevestigde onderneming. [WWR, 2003:44]

In tegenstelling tot de industrie kenmerkten de landbouw, glastuinbouw en veeteelt met hieraan gekoppeld 
de levensmiddelenindustrie, zich door een versnelde groei in de jaren zeventig en tachtig [Van Zanden en 
Griffiths, 1989:265-268]. Hierdoor groeide het aandeel van deze sectoren in de uitvoervolume. In de jaren 
tachtig nam door intensivering en schaalvergroting in de veeteelt, de vleesproductie een enorme vlucht en 
deze productie was voornamelijk voor de export bestemd. Daar stond tegenover een sterke groei van de 
import van veevoeders. Zowel de enorme schaalvergroting van de veehouderijen als deze verhoogde import 
was aan zware maatschappelijke kritiek onderhevig. De enorme schaalvergroting veroorzaakte negatieve 
milieueffecten en de import van veevoeder (cassave) was schadelijk voor de voedselvoorziening van de 
exporterende landen. Dit betrof voornamelijk zwakkere economieën, zoals Thailand. [Bieleman, 2007: 
515-520]. Het aandeel van landbouwproducten en de levensmiddelen op de handelsbalans bleef desalniet-
temin hoog: in 2000 betrof deze 43 miljard euro van de totale 269,6 miljard euro aan Nederlandse export. 
[WRR, 2003: 43] 
Opvallend is dat over de periode 1945-2005 de samenstelling van goederen van het invoerpakket weinig 
verschilde van het uitvoerpakket. Het belangrijkste verschil is dat de uitvoer voor een groter deel bestond 
uit voeding, dranken en tabak, en chemische producten en de invoer voor een groter deel uit machines en 
vervoermiddelen [WRR, 2003: 41]. 
Met de afname van deze industriële basis groeide tijdens de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren 
tachtig de dienstensector. Nederland veranderde van een industriële economie naar een diensteneconomie. 
Vanaf een middenpositie groeide deze sector uit tot een toppositie in de jaren negentig en nul. De particu-
liere dienstensector concentreerde zich voornamelijk op de zakelijke en financiële dienstverlening, de 
transport en communicatie (software, informatietechnologie en ICT-bedrijven) [Gerwen en de Goey, 2008: 
201, 207-209, 214; Van Zanden, 1997]. In 2000 namen deze diensten tezamen een substantieel aandeel in op 
de handelsbalans in 2000: invoer 42,4 miljard van de totale 249,9 miljard en de uitvoer: 49,9 van de 269,6 
miljard [WWR, 2003:43]. Het aandeel invoer en uitvoer van elektronische producten (samenhangend met de 
dienstensector: communicatie- en informatietechnologie) nam het grootste handelsvolume in: invoer 57 
miljard Euro, uitvoer 57,3 miljard. [WWR, 2003:43]
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Actoren
• Ministerie van Economische Zaken
• Nederlandse Bedrijfsleven 
• Multinationale ondernemingen o.a.

• Philips
• Unilever
• Shell

• Land- en Tuinbouw
• Particuliere dienstensector o.a. 

• zakelijke dienstverlening
• financiële dienstverlening
• transportsector
• communicatiesector
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3.5 Trend: De rijksoverheid: Van speler naar 
ondersteuner

Verkorte titel: Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.3 Van groei naar herschikking collectieve sector
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
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Jaren vijftig - 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog nam de rol van de staat in de economie sterk toe. De economie moest weer 
worden opgebouwd en op alle gebieden nam het rijk het voortouw, zowel met industrialisatiebeleid, met 
monetair beleid als met arbeidsmarktbeleid. [Van Zanden, 1997: 16] De overheid manifesteerde zich met 
richtinggevende en beheersende maatregelen: geleide loonpolitiek, industrialisatieplannen en met de 
introductie van een ‘zelfordenend’ organisatiestelsel voor het bedrijfsleven, volgens de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie van 1950. Dit stelsel met bedrijfs- en productschappen kwam maar in enkele (deel)
sectoren echt van de grond, maar het toporgaan, de Sociaal Economische Raad (SER) met werknemers, 
werkgevers en kroonleden ontwikkelde zich tot een belangrijk adviesorgaan van de regering. [Van Zanden, 
1997: 19; Andriessen et al, 1964: 100-123; Sluyterman, 2003: 179, 180]

In de periode tussen 1949 en 1963 publiceerde de regering acht industrialisatienota’s, waarin de noodzaak 
voor industrialisatie werd onderlijnd, doelen werden gesteld en maatregelen werden aangekondigd. Dat 
betekende niet dat de overheid zelf op grote schaal financieel betrokken was bij de industrialisatie. In 
basisindustrieën werd geïnvesteerd (Hoogovens, de chemische tak van de staatsmijnen, nutsvoorzieningen, 
et cetera), maar voor het overige ging het vooral om het scheppen van een gunstig investeringsklimaat, 
door het beperken van regelgeving, het bieden van fiscale faciliteiten en de aanleg van infrastructuur. 
Hierbij was er nadrukkelijk aandacht voor industrialisatie in de regio’s. Tot in de jaren tachtig was daarvoor 
binnen het ministerie van Economische zaken de directie Regionale industriële zaken actief. Omdat 
Nederland voor wat betreft technologische ontwikkeling achter liep stimuleerde de overheid vestiging van 
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Amerikaanse bedrijven, om op die manier actuele kennis binnen te halen. Er werd ook veel aandacht 
gegeven aan onderzoek en scholing: in verschillende industrietakken werden onderzoeksinstellingen 
opgericht, waar ook kleine ondernemingen profijt van konden hebben. De grote industrieën dachten in 
dezelfde lijn en waren bereid veel te investeren in fundamenteel onderzoek, wat op langere termijn tot 
nieuwe producten kon leiden. In totaal steeg het budget voor research & development (R&D) aanzienlijk, 
voor het merendeel afkomstig van het bedrijfsleven zelf. [Sluyterman, 2003: 183]

De industrialisatiepolitiek resulteerde in een heel nieuw beeld van de Nederlandse economie: niet langer de 
klassieke, koloniale handelsnatie maar een bruisend geïndustrialiseerd land, met wereldwijd toonaange-
vende bedrijven als KLM, Fokker, Koninklijke/Shell, Daf, Philips, et cetera. [Sluyterman, 2003: 183-185] 

Het overheidsbeleid van stimuleren en conditioneren, waarbij bedrijven veel ruimte kregen, maakte allerlei 
samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen mogelijk. Dat paste ook in goed in de Nederlandse 
ondernemingscultuur. Opvallend, vergeleken met andere landen, was het grote aantal formele of informele 
kartels. De uit de oorlog stammende Nederlandse kartelwetgeving was ruim en werd door het rijk mild 
toegepast. 
Hoewel in de jaren zestig kartels iets van hun betekenis verloren door fusies en overnames, bleven ze 
belangrijk. Pas veel later, toen de Europese regelgeving een overwegende rol ging spelen (de ‘nieuwe’ op 
Europese leest geschoeide Mededingingswet geldt sinds 1998) nam het aantal en het belang definitief af, 
hoewel in sommige bedrijfstakken de onderlinge afspraken buitengewoon taai waren, zoals bleek bij de 
bouwfraude-enquête in 2002. [Sluyterman 2003, 203-207; interview van Zanden; Van Gerwen en de Goey, 
2008: 200] 

Begin jaren zestig werd door het rijk van een actief industrialisatiebeleid overgeschakeld naar een meer 
algemeen economisch groeibeleid. Aan de basis daarvan lag de ‘magische driehoek’ van de sociaal 
economische politiek: volledige werkgelegenheid, een evenwichtige betalingsbalans en een stabiel 
prijsniveau. [Boesschoten, 1992: 59] Macro-economische cycli dienden - conform de Keynesiaanse theorie 
- gedempt te worden. Regelmatige groei werd bevorderd met een scala aan beleidsactiviteiten, vooral in de 
conditionerende sfeer: het scheppen van een gunstig investeringsklimaat, aandacht voor de organisatie van 
onderzoek en ontwikkeling, regionale spreiding, exportbevordering en schaalvergroting van kleine 
bedrijven. [Sluyterman 2003: 184]
Eind jaren zestig werd de negatieve invloed van de economische groei op het milieu een politiek item. Het 
overheidsbeleid volgde: selectiever economische groei, gebaseerd op respect voor het milieu, goed gebruik 
van grondstoffen en energie en een betere spreiding van economische activiteiten. 

Midden jaren zeventig werd het economisch beleid van de overheid sterk beïnvloed door politieke en 
sociale onrust. De verhoudingen tussen vakbonden en grote ondernemingen waren verstoord geraakt door 
reorganisaties met ontslagen, wat soms tot grote conflicten leidde zoals bij de Akzo-vestiging Enka-Breda in 
1972. Er werden eisen gesteld als nivellering van lonen, maar ook invloed op de besluitvorming binnen de 
bedrijven. De regering onder leiding van de sociaal-democraat Den Uyl, die in 1974 aan de macht was 
gekomen, steunde de eisen onder het motto: ’spreiding van inkomen, kennis en macht’. In 1979 werd de 
nieuwe wet op de ondernemingsraden van kracht, die werknemers de gelegenheid bood zowel hun eigen 
belangen te behartigen als om betrokken te worden bij belangrijke beslissingen over het bedrijf. 
(Sluyterman, 2003: 248, 251] 
Het sterk expansionistische beleid van de rijksoverheid zelf, nog extra aangejaagd door inzet van de 
beschikbare aardgasbaten, zorgde voor hoge belastingen en hoge inflatie, en de werkloosheid groeide snel. 
[Van Zanden, 1997: 20] In 1976 stuurden negen bestuursvoorzitters van multinationale ondernemingen een 
open brief aan het kabinet om zich te beklagen over het verslechterde ondernemingsklimaat. 

Inmiddels was duidelijk dat een aantal takken van de industrie definitief op hun retour waren. Sommige 
grote conglomeraten stortten totaal in elkaar, zoals de papierfabrikant Van Gelder, de RSV scheepswerven 
en het bouwconcern OGEM (zij het dat bij deze laatste het lukte om een deel van de activiteiten overeind te 
houden met behulp van een nieuw fenomeen: de sterfhuisconstructie). De regering voerde noodgedwon-
gen een beleid dat de gevolgen hiervan zo veel mogelijk moest verzachten. Een harde herstructurering werd 
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ongewenst geacht. Vooral voor ‘gevoelige’ regio’s en bedrijfstakken werden forse subsidies verstrekt. Zo nam 
de staat in 1981, na alle eerder verleende steun, nog eens voor 250 miljoen gulden aandelen in de Volvo-
fabriek in het Limburgse Born. [Sluyterman en Wubs, 2009, 249] De bedoeling was dat de staatssteun zou 
leiden tot grotere, kapitaalintensieve, meer gediversifieerde ondernemingen, die het tegen buitenlandse 
concurrentie konden opnemen. [Van Zanden, 1997: 221] Het meest bekende voorbeeld van die beleidsin-
spanningen was het RSV-concern, dat tot de ondergang in 1983 een groot deel van de beschikbare subsidies 
opslokte: in totaal ontving het rond 2,7 miljard gulden. [Van Zanden, 1997: 229] 

De oplossing voor de problemen werd aangedragen door het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB was kort 
na de oorlog opgericht, als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken voor het maken van 
analyses en prognoses, onder leiding van Jan Tinbergen, die later (1969) de eerste Nobelprijs voor economie 
zou krijgen. Midden jaren zeventig manoeuvreerde het CPB zich in een strategische beleidspositie met het 
presenteren van het ‘jaargangenmodel’ waaruit bleek dat de grote stijging van de loonkosten de fundamen-
tele oorzaak van de toegenomen, structurele werkloosheid was. Deze leidde tot het versneld introduceren 
van arbeidsbesparende kapitaalgoederen met een lage arbeidsproductiviteit en daarmee tot een versnelde 
uitstoot van arbeid. [Van Zanden, 1997: 220] Daar kwam nog bij dat de Nederlandse industrie niet alleen 
arbeidsintensief maar ook energie-intensief was, wat bij de grote stijging van energieprijzen na de oliecrises 
langs een andere kant de rendabiliteit van kapitaalgoederen aantastte. [Van Zanden, 1997: 223,224] Deze 
analyse was een belangrijke aanleiding voor het tot stand komen van het ‘akkoord van Wassenaar’. 

Na de crisis bouwde het CPB zijn rol verder uit, door de door de overheid beoogde maatregelen met haar 
modellen door te rekenen en van een oordeel te voorzien. Wanneer dit oordeel - in de zin van voorspelde 
effecten - minder gunstig was, werden maatregelen en zelfs (concept) regeerakkoorden bijgesteld. Ook 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen werden zo doorgerekend. Uiteindelijk werd de invloed van 
het CPB zo groot dat verkiezingsprogramma’s rechtstreeks naar het model toe werden geschreven. [Van 
Zanden, 1997: 230,231] Door de aard van de gebruikte theorieën en modellen manifesteerde het CPB zich als 
een belangrijke drager van het neoliberalisme, en door haar invloed droeg zij sterk bij aan de consensus 
over dit model in de Nederlandse economische politiek sinds de jaren tachtig. [Van Zanden, 1997: 244] 

De rijksoverheid werd ook van andere zijde geadviseerd. In 1980 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) het rapport ’Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie’ uit. [WRR no.18, 1980] 
Hierin werd de Nederlandse industrie getoetst op haar ‘potentie voor de economische ontwikkeling’. Dit 
onderzoek was al in 1978, voor de tweede oliecrisis ingezet, maar kwam nu mooi op tijd om lijnen ter 
trekken hoe uit de crisis te komen en hoe het daarna moest. De Raad achtte een ‘specifiek en gericht 
structuurbeleid’ noodzakelijk, waarbij op enkele sectoren bijzondere aandacht behoefden. Dat waren er 
dan wel weer vrij veel. Veel hardere conclusies trok de Adviescommissie inzake het industriebeleid, onder 
leiding van oud president-directeur Gerrit Wagner van De Koninklijke/Shell, die in vervolg op het WRR-
rapport werd ingesteld. Deze commissie schreef onder andere ‘Een nieuw industrieel elan’ (1981). De 
internationale concurrentiepositie van Nederlandse industrie was ernstig ondermijnd door onder andere de 
hoge loonkosten en de eenzijdige samenstelling. De overheid zou geen geld meer moeten besteden aan 
sectoren en bedrijven met weinig toekomstperspectief. In plaats daarvan moest geïnvesteerd worden in 
nieuwe kansrijke industrieën, zoals de ICT. [Van Gerwen en de Goey, 2008: 197,198]

De adviezen van Wagner c.s. werden vooral opgepakt door de drie kabinetten Lubbers (1982-1994). In lijn 
met de politiek van de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Engelse premier Margaret Thatcher 
werd een no-nonsensebeleid ingezet, met beperking van overheidsuitgaven, drukken van het financierings-
tekort en stimuleren van de marktwerking door deregulering en privatisering. Ondernemen kwam weer in 
aanzien. In Nederland werd vooral gemikt op het midden- en kleinbedrijf, volgens een onderzoek van het 
Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EIM) de echte ‘banenmotor’. [Van Gerwen en de 
Goey 2008: 198,199]

Al met al waren rond 1980 de crisis en de problemen met de overheidsuitgaven aanleiding tot een grondige 
heroriëntatie op het rijksbeleid ten aanzien van de economie. Het betekende vooral terugtreden. Met het 
akkoord van Wassenaar van 1982 zag de overheid af van verder ingrijpen in de loonvorming. In het spoor 
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van de resultaten van de RSV-enquête (1984 – 1985) werd het stelsel van subsidies aan noodlijdende bedrijven 
afgebouwd en vervangen door een meer offensieve industriepolitiek, gericht op het stimuleren van groei - 
sectoren. [Sluyterman, 2003: 281] Tevens werd een traject van afstoten van overheidsbelangen en privatise-
ring van overheidsbedrijven ingezet. Dat sloot aan bij de internationale trend waarin hervorming van het 
overheidsapparaat zelf aan de orde was, uitgaande van de gedachte dat de publieke sector kon leren van de 
private, met het introduceren van zaken als prestatieafspraken en marktwerking. Dit werd bekend onder de 
term ‘New Public Management’ (NPM). Overigens werd niet een onderdeel van de rijksoverheid, maar de 
gemeente Tilburg (het ‘Tilburgse model’ van 1985) het belangrijkste voorbeeld in Nederland van deze 
benadering. [website Korsten] 

De economie werd, nadat de overheidsfinanciën drastisch waren gesaneerd met forse bezuinigingen, verder 
in algemene zin gestimuleerd door verlaging van belastingen en sociale premies. [Van Zanden, 1997: 229, 230]
In 1987 verscheen het WRR-rapport ‘Ruimte voor groei’, waarin werd bepleit dat ‘doelstellingen op het 
gebied van inkomen, werkgelegenheid, productiviteit en milieuhygiëne op evenwichtige wijze tot gelding 
komen’. Dat werd vertaald in een beleid waarbij de overheid geen eigen, actieve rol in de economie moest 
spelen en waarbij zij ook terughoudend diende te zijn bij het op zich nemen van nieuwe taken als economi-
sche partij (met name in de dienstensector). De overheid zou vooral conditionerend moeten werken, 
bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, en zou daarmee ruimte geven aan het particulier initiatief. 
[WRR rapport no 29, 1987] 
Al deze terughoudendheid nam niet weg dat, niettegenstaande de lessen uit het RSV-debacle, sommige 
grote bedrijven nog steeds enorme overheidssteun ontvingen. Zo kreeg Fokker in de jaren tachtig nog 
honderden miljoenen guldens aan kredieten en garanties voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
vliegtuigen, de Fokker F-50 en F-100, als opvolger van de succesvolle 
F-27 en F-28. Daarbij werd er wel op aangedrongen dat Fokker een sterke buitenlandse partner zou zoeken. 
In 1993 werd het bedrijf overgenomen door het Duitse DASA. Fokker was toen al in een duikvlucht beland. 
Een verzoek aan de Nederlandse overheid voor aanvullende financiële steun van 2,5 á 3 miljard gulden werd 
afgewezen. In 1996 ging Fokker failliet. [Van Gerwen en de Goey 2008: 206, 207]

De bezuinigingen van de overheid eind jaren tachtig troffen ook de uitgaven aan onderzoek, ondanks de 
ambities met betrekking tot kennisintensieve bedrijvigheid. [Sluyterman 2003: 281, 282] Parallel hieraan 
namen de uitgaven van de grote multinationals voor R&D ook sterk af. Dit werd maar zeer ten dele 
gecompenseerd door nieuwe R&D-inspanningen van kleine en middelgrote ondernemingen. Hoewel in die 
periode het rendement op kapitaal groot was, verslechterde het hele investeringsklimaat. De overheid had 
geen middelen om dit aan te jagen en de ondernemingen richtten zich, onder druk van aandeelhouders, 
steeds meer op korte termijn resultaten. Groeidoelstellingen op langere termijn, waar R&D-uitgaven deel 
van uitmaakten werden minder belangrijk. Het overschot aan binnenlandse besparingen (eind jaren tachtig /  
begin jaren negentig 3 á 4 procent) vloeide vooral weg naar investeringen in het buitenland. Daarin hadden 
ook de Nederlandse pensioenfondsen hun aandeel, nadat door dereguleringsmaatregelen van de overheid 
hun beleggingsmogelijkheden waren verruimd. [Van Zanden, 1997: 235-237] 

Het kabinet Kok (1994) zette de lijn van de kabinetten Lubbers voort. Een van de doelen was ‘versterken van 
de ondernemingszin’. De MDW-operatie (Marktwerking, Deregulering, Wetgevingskwaliteit) moest het 
ondernemen voor startende en bestaande bedrijven, vooral in het MKB, makkelijker maken, bijvoorbeeld 
door het afzwakken van vestigingseisen. [Van Gerwen & de Goey 2008: 199, 200] In 1997 werd ook het 
vergunningenstelsel voor uitzendbureaus, dat sinds 1970 bestaan had, opgeheven. [Van Gerwen en de Goey, 
2008: 212] Het privatiseren van onderdelen van de rijksoverheid en deregulering betekenden echter niet dat 
er vanzelfsprekend marktwerking ontstond. Een voorbeeld is de deregulering van het Loodswezen, waarbij 
de organisatie marktconform werd ingericht (inclusief grote stijging van salarissen van bestuurders), maar 
waar in feite geen sprake was van een markt, zodat de operatie uiteindelijk alleen tot gevolg had dat de 
kosten voor de gebruikers sterk opliepen. [interview Touwen]

Dat de overheid steeds minder een sturende en meer een conditionerende of ondersteunende rol speelde 
werd onderstreept door twee volgende WRR-rapporten. In 1991 verscheen het rapport ‘Technologie en 
overheid’. Hierin werd gesteld dat wetenschappelijke en technologische vernieuwing essentieel waren voor 
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welvaartsbehoud en vermindering van tal van maatschappelijke problemen, zeker in een klein land als 
Nederland, dat zich vooral op haar sterke punten moest profileren. De overheid had een belangrijke rol om 
de kennisinfrastructuur te bevorderen en te onderhouden. Er was echter geen sprake van ‘algemene 
‘oplossingen, dus diende het kennisbeleid in nauw overleg met diverse economische sectoren te worden 
vormgegeven. [WRR no. 39, 1991: 57] In de praktijk betekende dit vooral een rol voor de overheid op afstand, 
bijvoorbeeld door het subsidiëren van onderzoek op universiteiten, of het conditioneren van R&D met het 
instellen van een ‘innovatieplatform’ (2003). [Interview Touwen] 
In 2003 richtte de WRR zich op een ander facet van de Nederlandse economie in het rapport ‘Nederland 
handelsland, het perspectief van de transactiekosten’. Het ging in het rapport om welke bijdrage de 
overheid kon leveren aan het handhaven en versterken van de positie van Nederland als handelsland, 
gegeven alle ontwikkelingen op het gebied van technologie, logistiek, productieorganisatie, et cetera. Ook 
hier was de conclusie dat er voor de overheid vooral een conditionerende rol is weggelegd, op het gebied 
van voorlichting, informatie en kennis, regelgeving en onderwijs. [WRR no. 65, 2003] Indirect bevestigde 
het rapport dat de Nederlandse economie teruggekeerd was van het ‘bruisende geïndustrialiseerde land’ dat 
de overheid na de oorlog met haar industrialisatiepolitiek voor ogen stond, naar een diensteneconomie, 
waarin als vanouds handel en transport een belangrijke rol speelden. 

De ruimte voor de Nederlandse overheid om meer dan een ondersteunende rol te spelen, en een eigen 
economische politiek te voeren, was inmiddels ook aanzienlijk verminderd. Het zwaartepunt kwam steeds 
meer bij Europa te liggen. In de jaren zeventig en tachtig werd de EEG gestaag uitgebreid en werd deze van 
toenemend belang voor de Nederlandse economie. Circa 75 procent van de uitvoer ging naar landen die 
deel uitmaakten van de gemeenschap. Complementair aan de ontwikkeling van de Europese markt werd 
ook het bedrijfsleven, vooral in de jaren tachtig en negentig, steeds internationaler, zowel in hun relaties, 
hun structuur, hun vestigingsbeleid als hun investeringsgedrag. Tegelijkertijd had het buitenland een steeds 
groter aandeel in de Nederlandse bedrijvigheid. In 1993 was 55 procent van de aandelen in Nederlandse 
ondernemingen in buitenlandse handen. Vooral in de dienstensector werd zwaar geïnvesteerd (in 2000 65 
procent van de buitenlandse investeringen in Nederland). Hierdoor werd een nationaal economisch beleid 
steeds minder relevant. [Sluyterman, 2003: 286-300] 
Om concurrentievervalsing te voorkomen was het assortiment aan instrumenten waar de Nederlandse 
overheid gebruik van kon maken sterk afgenomen. Zo was directe staatssteun, die in de jaren zeventig nog 
zo’n belangrijke rol speelde, taboe geworden. Kernpunten van de Nederlandse economische politiek in de 
jaren negentig en nul werden steeds meer het klassieke instrument van de arbeidsmarktbeïnvloeding, om 
door loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt een comparatief concurrentievoordeel te 
bewaren, en het bieden van een zo aantrekkelijk mogelijk fiscaal vestigingsklimaat. Dat laatste gold onder 
meer bij het vestigen van een Nederlands hoofdkantoor door buitenlandse bedrijven. Door in Nederland 
een financiering- royalty- of holdingmaatschappij op te richten bespaarden bedrijven bij het betalen van 
belastingen in landen waar ze zaken deden. Alle winst van de buitenlandse tak van een in Nederland 
geregistreerd moederbedrijf viel buiten de Nederlandse vennootschapsbelasting, waardoor de winst van het 
bedrijf feitelijk onbelast bleef. Daarnaast werden Nederlandse vennootschappen populair om royalty’s van 
intellectuele eigendomsrechten (op bijvoorbeeld muziek of patenten) te innen, omdat er geen heffing gold 
over aan het buitenland betaalde royalty’s. Het was dus aantrekkelijk om in het buitenland verdiende 
royalty’s in Nederland te verzamelen en vervolgens op een buitenlandse bankrekening te storten. Onder 
meer het hoofdkantoor van The Rolling Stones en U2 werden in Nederland gevestigd. [wensite 
NieuwAmsterdamsPeil]
Industriebeleid was een Europese aangelegenheid geworden. Tot 1993 bestond het in Europa formeel alleen 
op de gebieden die door EGKS en Euratom werden bestreken; het EEG-verdrag zelf kende geen enkele 
aanwijzing voor een industriebeleid. Toch kreeg het in de praktijk wel Europese aandacht, beredeneerd 
vanuit de voortgang van de interne markt, het voorkomen van verstoring van de mededinging, bijvoorbeeld 
door nationale steunverlening, het sociaal en regionaal beleid en het beleid ten aanzien van onderzoek en 
ontwikkeling. De invalshoek was het presteren van de verschillende sectoren van de Europese industrie op 
de wereldmarkt. 
Pas bij de vorming van de interne markt, bij het verdrag van Maastricht (1992), kreeg het Europese industrie-
beleid echt vorm en kwamen ook middelen beschikbaar, voor rechtstreekse steun of garanties en door een 
scala aan programma’s voor onderzoek en innovatie, onder andere in het kader van het EUREKA (Europees 
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agentschap voor de coördinatie van onderzoek). Het midden- en kleinbedrijf werd uitdrukkelijk een van de 
doelgroepen van het industriebeleid. [website europarl.europa; website europa-nu; interview Van Zanden]
Behalve naar ‘boven’, naar Europa, was er ook sprake van een verschuiving van het economisch beleid naar 
‘beneden’, naar de regio’s. Waren economische activiteiten in de regio’s aanvankelijk vooral gestimuleerd 
vanuit de rijksoverheid, vanaf de jaren negentig werden daar meer eigen initiatieven ontplooid om de 
economische ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen, onder meer door projecten aan te melden 
voor financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
Via citymarketing profileerden gemeenten zich als aantrekkelijke vestigingsplaatsen, zowel voor bedrijven 
zelf als voor hun werknemers. [Noordman, 2004: 32] 

De verandering van de rol van de (rijks)overheid in relatie tot de Nederlandse economie toont zich ook in de 
wijze waarop het economisch beleid organisatorisch werd verankerd. In de jaren zeventig was er sprake van 
een ministerie van Economische Zaken dat onmiskenbaar leidinggevend was in de economische politiek. 
Het speelde een hoofdrol in de Centrale Economische Commissie (CEC, bestaande uit topambtenaren van 
de sociaal-economische driehoek, de directeur van de CPB en de president van de Nederlandse bank), die 
gezaghebbende en met veel publiciteit omgeven adviezen aan de regering verstrekte. Het nieuwjaarsartikel 
van SG Frans Rutten in het blad Economisch Statistische Berichten (ESB) werd elk jaar met spanning 
afgewacht. 

In de jaren nul was de situatie geheel veranderd. De belangrijkste zaken op economisch gebied, voor zover die 
niet aan de markt zelf waren overgelaten, werden in de relatie met Europa geregeld. In de Europese raden 
hadden vooral de minister-president en de minister van Financiën voor Nederland het voortouw. Begin jaren 
nul werd, onder andere door professor van Schendelen, gepleit voor het opheffen van het bestaande ministerie 
van EZ, omdat dit geen aansluiting had met de realiteit van de Europese bewindsvelden. Hij suggereerde de 
vorming van een ‘superministerie’ waarin alle zaken die met de markt te maken hadden werden samengevoegd: 
beleidsonderdelen van EZ en Financiën, maar ook Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en het bouw-
nijverheid deel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. [Fred Krijnen in MT 01012001]
Tegelijkertijd namen andere departementen een nieuwe rol op in de Nederlandse economie, door het 
creëren van ‘speelvelden’, het vastleggen van spelregels en het optreden als scheidsrechter op terreinen 
waar primair marktpartijen actief zijn. Een voorbeeld is het optreden van het ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne op het terrein van de gezondheidszorg en de ziektekostenverzekeringen, 
met het introduceren van de nieuwe Zorgverzekeringswet (2006). [interview Touwen]

Actoren
• Alle kabinetten 1950 - 2005
• Ministerie van Economische Zaken 
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• Werkgeversorganisaties
• Werknemersorganisaties
• Bedrijfssectoren
• Individuele bedrijven
• SER / PBO’s
• CPB
• WRR
• Commissie Wagner
• EEG / EU / Europese instellingen
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3.6 Trend: Veranderingen in de aanpak en richting van 
Research en Development: Van een sturende naar 
een conditionerende overheid

Verkorte titel: Research en Development

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid,  
13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.7 Research en Development in de landbouw
3.8 Naar een kleinere en efficiënte overheid
3.14 Van IT naar ICT
7.14 Vermaatschappelijking wetenschap

Datering
1945 – 2005

Beschrijving
Het speur- en ontwikkelingswerk, ook wel Research & Development genoemd, kreeg in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog de volle aandacht van de overheid en van het bedrijfsleven. Tot die tijd was het 
bedrijfsleven er voornamelijk zelf verantwoordelijk voor. [Schot e.a, 2003: 142, 215; Sluyterman, 2003: 183] 
Na 1945 nam het aantal technische scholen toe en werd het opleidingsniveau verhoogd. Ook zette de 
overheid zich in om de gescheiden werelden van wetenschap en bedrijfsleven nauwer met elkaar te 
verbinden. Al in 1923 had de regering de Commissie Went ingesteld om te onderzoeken hoe toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek dienstbaar kon worden gemaakt aan het algemeen belang. [Schot e.a, 
2003: 166] Op haar advies werd in 1930 de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO) opgericht. TNO moest ervoor zorgen dat de samenleving, meer in het bijzonder het 
bedrijfsleven, optimaal kon profiteren van de onderzoeksresultaten. TNO had een grote autonomie: zij was 
een rechtspersoon die op afstand van de overheid opereerde en een grote vrijheid genoot bij de uitgave van 
de door de overheid verstrekte middelen. [Schootbrugge, 2007:18] 

Na de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse overheid voor de opgave van de wederopbouw. Om de 
industrialisatie weer op gang te brengen waren productiviteitsverhogende innovaties noodzakelijk. De 
vraag was hoe het innoverend vermogen van de economie het beste kon worden verhoogd. De naoorlogse 
kabinetten zagen de Amerikaanse organisatie van het wetenschappelijk onderzoek als een lichtend 
voorbeeld. De Verenigde Staten was, zoals uit de ontwikkeling van het atoomwapen bleek, in staat geweest 
fundamenteel wetenschappelijke ontdekkingen om te zetten in praktische technische toepassingen. Dit 
leidde in Nederland tot de oprichting van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO), onder regie van het Ministerie van Onderwijs Kunst & Wetenschappen (OK&W). [Schot 
e.a., 2003: 168]. Daarnaast investeerde het ministerie van Economische Zaken (EZ) in onderzoek dat direct 
bruikbaar was voor de industrie. Tussen 1949 en 1963 presenteerde het ministerie acht industrialisatieno-
ta’s. In een studie ten tijde van de eerste beleidsnota pleitte G.A. Kohnstamm, directeur van het directoraat 
Handels en Industrieel Beleid van het ministerie van Economische Zaken, voor de verdere stimulering van 
wetenschappelijk onderzoek en een betere scholing van de arbeiders. Voor wat betreft de research ging hij 
ervan uit dat dit bij de grootbedrijven zelf plaatsvond. De kleine en middelgrote bedrijven konden een 
beroep doen op de Nijverheidsorganisatie TNO. In 1949 werd op aanbeveling van Kohnstamm aan TNO een 
subsidie toegekend van 3,5 miljoen gulden. Bij de laatste nota, die in 1963 verscheen, was dit bedrag 
inmiddels gegroeid tot 28 miljoen in 1963. [Schot e.a., 2003: 169] Ook het bedrijfsleven investeerde flink in 
onderzoek. Vooral Philips, Shell, Unilever, Akzo, DSM en Hoogovens hechtten waarde aan onderzoek in de 
eigen bedrijven. In de jaren vijftig financierden zij ongeveer de helft van de totale onderzoekskosten.  
[Schot e.a., 2003: 31] 
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Vanuit het ministerie van OK&W werd tot de jaren zestig ook flink geïnvesteerd in fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek. Hoewel er in 1956 een tweede Technische Hogeschool werd opgericht in Eindhoven, 
groeide het hoger onderwijs volgens het bedrijfsleven niet snel genoeg. Klaarblijkelijk was er behoefte aan 
intensieve samenwerking. De in 1957 ingestelde Commissie Ontwikkeling Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek onder leiding van Henk Casimir, directeur Philips Natuurkundige Laboratorium, bracht hier 
verandering in. Het door het ministerie van OK&W verstrekte budget voor universitair onderwijs en 
onderzoek steeg van 185 miljoen gulden naar 2.242 miljoen gulden in 1970. [Homburg 2003: 43] Er werden 
echter geen stappen ondernomen om dit budget te koppelen aan de praktijk. Op Europees niveau was er 
wel belangstelling voor de combinatie wetenschappelijk onderzoek en maatschappij. De in 1947 opgerichte 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), organiseerde in 1962 een internati-
onale conferentie over wetenschapsbeleid. De OESO was vooral geïnteresseerd in de economische 
relevantie van wetenschap en constateerde dat Europa minder profijt had van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek dan de Verenigde Staten. Op de conferentie kwam naar voren dat het Nederlandse 
wetenschappelijk onderzoek laag op de internationale ranglijst stond. Het kabinet besloot hierop een 
krachtig nationaal wetenschapsbeleid te voeren. [Schot e.a., 2003: 170] Als resultaat adviseerde de in 1966 
ingestelde Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) de minister het onderzoek meer op de 
maatschappelijke vraagstukken te richten. De inspanningen van de commissie en de instelling van de RAWB 
zorgden ervoor dat het onderzoek zich meer ging richten op de markt. 

De recessie van de jaren zeventig raakte het bedrijfsleven hard. Door de stijgende loonkosten, dalende 
winsten en lage consumptieve bestedingen moesten veel bedrijven hun deuren sluiten. Complete branches, 
zoals de textielindustrie en scheepsbouw, werden weggevaagd door lagere productiekosten in lagelonen-
landen. Bedrijven namen de onderzoeksuitgaven onder de loep omdat de tijd tussen onderzoek en 
onderzoeksresultaten korter moest. [Sluyterman, 1993: 28] Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
werd door het bedrijfsleven afgebouwd, de loonkosten waren na de geleide loonpolitiek torenhoog 
geworden, de internationale concurrentie was verscherpt en belangrijke markten, zoals de markt voor 
kunststoffen, waren verzadigd. [Homburg 2003: 44] Tot 1971 bedroeg het aandeel van Philips, Akzo, DSM, 
Shell en Unilever –beter bekend als Big Five– 71 procent van de totale R&D-investeringen in Nederland. In 
1990 was het aandeel nog maar 56 procent. Door het grote aandeel van de Big Five in de R&D-investeringen 
was de hoogte van de totale investeringen afhankelijk geworden van conjuncturele schommelingen: in 
economisch gunstige tijden waren de R&D-investeringen hoog, in tijden van recessie daalden deze. 
[NOWT-WTI, 1996: 16]

In 1979 kwam voor het eerst een gezamenlijke nota van de ministeries op het gebied van innovatie uit: de 
Innovatienota van de ministeries Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen en van de minister 
voor Wetenschapsbeleid, de heer Van Trier, minister zonder portefeuille. Voorheen lag innovatiebeleid niet 
bij Economische Zaken maar bij de minister van Wetenschapsbeleid. Ook nu kwam hetzelfde thema weer 
naar voren: het was van groot belang voor de Nederlandse economie dat wetenschap en het bedrijfsleven 
elkaar zouden vinden. [SenterNovem, 2004: 8] In deze tijd van economische recessie was er een toenadering 
tussen het bedrijfsleven en de overheid om zich samen in te zetten voor het herstel van de economie. Een 
hoogtepunt daarin was het Akkoord van Wassenaar in 1982. In de gezamenlijk actie om de recessie te boven 
te komen, ondersteunde de overheid met subsidies de technologische en wetenschappelijke infrastructuur, 
en collectief onderzoek van bedrijven en universiteiten en wetenschappelijke instituten. [Versleijen, 2007: 
29] Het ministerie van EZ ontwikkelde programma’s die onderzoek financierden, zoals de Innovatiegerichte 
Onderzoeksprogramma’s (IOP’s, 1980), Stichting voor Technische Wetenschappen (STW, 1981) en in 1987 de 
Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering (PBTS). [Versleijen, 2007: 29]. Gezamenlijk 
brachten de overheid en het bedrijfsleven een stroom rapporten uit met titels als “Plaats en toekomst van de 
Nederlandse industrie” (1980), “Een nieuw industrieel elan” (1981), “Herindustrialisatie en technologie”(1985) 
en “Een keuze voor de industrie” (1990). Technologie werd beschouwd als de cruciale voorwaarde voor een 
nieuwe industriële dynamiek.[Sluyterman, 1993: 281] Eén van de concrete resultaten was de oprichting van 
regionale innovatiecentra, die de prestaties van het midden- en kleinbedrijf moesten opkrikken.  
De oprichting was ook van belang om de onderzoeksinspanningen minder afhankelijk te maken van de Big 
Five. [NOWT-WTI, 1996: 65] De gesubsidieerde centra hadden tot doel om een vertaling te maken van 
fundamenteel onderzoek naar toegepast onderzoek. Uit een onderzoek uit 1995 bleek dat de centra veeleer 
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voorwaardenscheppend werkten, door het creëren van infrastructuur voor onderzoek dan dat zij technolo-
gische kennis aan het midden- en kleinbedrijf hadden aangereikt [Sluyterman, 1993: 282]

De overheidsuitgaven in R&D stegen slechts enkele jaren in begin van de jaren tachtig. Kabinet Lubbers I 
[1982-1986] had als speerpunt: minder overheid en meer marktwerking. Bezuinigingen op de overheidsuitga-
ven om het financieringstekort te verlagen speelden hierbij een belangrijke rol. Het gevolg was dat de functie 
van de overheid op R&D-gebied kleiner werd. De semi-publieke R&D-sector, zoals de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) en het hoger onderwijs waren meer aangewezen op opdrachtonderzoek gefinancierd door het 
bedrijfsleven en het buitenland. [NOWT-WTI, 1998: 93] Tussen 1985 en 1995 daalden de investeringen van het 
bedrijfsleven; de overheid en het hoger onderwijs in R&D met respectievelijk 2,4 procent, 2,8 procent en  
2,6 procent. Het aandeel ‘overige’ (investeringen uit het buitenland) steeg als enige post, van 3,8 procent in 
1985 naar 11,7 procent in 1995. Oorzaak hiervan waren de uitgaven van buitenlandse investeerders in R&D 
uitgevoerd door zowel het bedrijfsleven als de publieke sector (onderzoeksinstellingen en universiteiten). 
[NOWT-WTI 1998, 90] Voor wat betreft de uitvoering van R&D tussen 1985 en 1995 domineerde het bedrijfsleven 
met ongeveer 52 procent. Het hoger onderwijs volgde met 28 procent, daarna de semi-publieke organisaties, 
zoals onderzoeksinstellingen, die rond de 18 procent schommelden en tenslotte de non-profit instellingen 
die juist daalden van 2,1 procent in 1985 en 1990 tot 1 procent in 1995. Onder non-profit organisaties vallen 
bijvoorbeeld de Nederlandse Hartstichting, het Nationaal Reumafonds, Stichting MS Research en het AIDS 
Fonds. [NOWT-WTI, 92] Opmerkelijk aan deze ontwikkeling in de financiering en uitvoering van R&D was dat 
de marktwerking een duidelijk effect heeft gehad. Liep de overheidsfinanciering terug tussen 1990 en 1995, de 
rol van semi-publieke instellingen in de totale R&D-uitvoering nam juist toe, door externe financieringen. 
Bezuinigingen op de overheidsuitgaven om het financieringstekort te verlagen speelden een rol. Het gevolg 
was dat de rol van de overheid op R&D-gebied kleiner werd en de semi-publieke R&D-sector en het hoger 
onderwijs meer aangewezen waren op opdrachtonderzoek gefinancierd door het bedrijfsleven en buitenland-
se bedrijven. [NOWT-WTI 1998, 93] Deze ontwikkeling betekende een intensievere samenwerking tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven en resulteerde in de oprichting van Technologische Top-Instituten (TTI”s]. 
Hierin werkten meerdere bedrijven samen met NWO en de universiteiten. [Homburg 2003, 49] 

In de jaren negentig richtte het technologiebeleid zich op een betere afstemming met maatschappelijke 
vraagstukken, zoals transport en milieu en kwesties als milieuvriendelijkheid en energiegebruik. 
Economische doelen en thema’s bleven belangrijk, maar gekeken werd hoe maatschappelijke vraagstukken 
in die economische doelen geïntegreerd konden worden. Voorbeelden waren verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen of vermindering van de energieafhankelijkheid van het buitenland. [Boonekamp e.a., 2001: 
26] In dit beleid maakte het ministerie van EZ gebruik van een breed instrumentarium dat onderverdeeld kon 
worden in vier groepen: fiscale regelingen, kredietverschaffing, regelingen gericht op het stimuleren van 
samenwerking en regelingen gericht op kennisoverdracht. [Versleijen, 2007: 30] Deze financiële hulpmidde-
len kwamen voor een groot deel uit het in 1994 ingestelde Fonds Economische Structuur versterking (FES) dat 
op zijn beurt weer gefinancierd werd door de aardgasbaten. Het FES had investeringsprojecten van nationaal 
belang voor ogen die de economische structuur versterkten. De projecten bestonden uit verkeer en vervoer, 
milieu en duurzaamheid, kennis en innovatie, ruimtelijke ordening en projecten in voorbereiding. Vanaf 
1999 stroomde zelfs 41 procent van de aardgasbaten naar het FES. [Wierts, Schotten 2008: 13]

In de opgaande fase van de conjunctuur (1995-1997) en in de periode van de hoogconjunctuur (1998-2000) 
werd er weer fors door de private sector geïnvesteerd in R&D. Hoewel de publieke sector relatief gezien een 
groot aandeel van de R&D voor zijn rekening nam, bedroeg het aandeel van de private sector in 1997 54 
procent. Internationaal gezien was dit een laag percentage. Zoals reeds is aangegeven zijn de investeringen 
in R&D door het Nederlandse bedrijfsleven zeer conjunctuurgevoelig. Met de opgaande lijn van de conjunc-
tuur begon ook de inhaalslag: in ‘97 stegen de uitgaven met 11 procent tot 8,2 miljard gulden. Deze toename 
was voornamelijk te danken aan het toepassen van ICT in de dienstensector, die 25 procent meer investeerde 
dan het voorgaande jaar. [SER, 2000: 71] De R&D-uitgaven in de periode 1995-2000 stegen vooral aan de zijde 
van het bedrijfsleven waarin een snelle groei in de ICT-branche te zien was: in 2000 was het financieringsdeel 
tot meer dan de helft van het totaal gestegen. Er ontstonden vele nieuwe ICT-ondernemingen. [Gerwen en 
De Goey, 2008: 202]. Een andere forse stijging was te zien bij de financiering van het universitair onderzoek 
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en onderzoeksinstellingen door bedrijven, ook wel derde geldstroom genoemd. [NOWT-WTI, 2003: 40] Het 
financieringsdeel van de overheid daalde juist in deze periode van 42 procent naar 36 procent.

In 2000 spraken de Europese leiders in Lissabon af om de Europese Unie in 2010 de meest dynamische, meest 
competitieve en meest innovatieve regio ter wereld te maken. [Jacobs et al, 2007: 204] De meest concrete 
doelstelling was dat de R&D-uitgaven in 2010 drie procent van het Bruto Binnenlands Product zou bedragen. 
Twee procent zou bestaan uit de private uitgaven, één procent uit publieke uitgaven. [SER, 2009/04: 57]  
Deze afspraak zorgde ervoor dat de Nederlandse overheid hoog inzette op kennis, technologie, R&D en de 
toepassing ervan. Diverse financiële instrumenten, fiscale stimuleringsregelingen en andere initiatieven 
zoals de Innovatievoucher werden aan het bedrijfsleven verstrekt om de R&D te stimuleren. Ook werd het 
Innovatieplatform onder Balkenende II opgericht in 2003 om van Nederland een kennisland te maken. Veel 
succes werd er niet geboekt. Ondanks alle kosten en moeite verbeterde de positie van Nederland als 
kennisland niet. Tussen 2000 en 2005 waren de investeringen in R&D weliswaar hoger dan in de periode 
1985-1995, maar Europees gezien behoorde Nederland slechts tot de middenmoot. [NOWT-WTI, 2008: 94] 

Actoren
• Minister van Wetenschapsbeleid
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
• Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijke Onderzoek 
• Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
• Philips
• Akzo Nobel
• Hoogovens
• Shell
• DSM
• Unilever
• Technologische Top-Instituten
• Europese Unie
• Kabinet Balkenende II
• Universiteiten
• Onderzoeksinstellingen
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3.7 Trend: Research en Development: De ontvlechting 
van de samenwerking tussen de overheid en de 
agrarische sector

Verkorte titel: Research en Development in de landbouw

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatisering, Streven naar een 
duurzaamheid, 13.10 Europeanisering, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.6 Research en Development
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
11.1 Denken over natuur en milieu
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.9 Duurzame energie bedrijfsleven
11.11 Biotechnologie

Datering
Eind jaren zeventig tot na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog beschikte het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
(1945-1958) over een omvangrijk onderzoeksapparaat. Daarvan maakten onder andere verschillende 
landbouwproefstations, onderwijsinstellingen (waaronder de Landbouwhogeschool en de Faculteit der 
Diergeneeskunde in Utrecht) en de plantenziektekundige dienst deel uit. Het landbouwkundig onderzoek 
was georganiseerd in het befaamde OVO-drieluik, de informele vervlechting van onderzoek, voorlichting en 
onderwijs quasi geregisseerd vanuit het ministerie van Landbouw [Dijksterhuis en Van der Meulen, 
2007:13-14, 20]; Bieleman, 2008:473, 475-476; Van Galen en Verstegen, 2008:68-74; Rutten en Oosten, 1999: 
13-15]. Het verhogen van de landbouwproductie had hoge prioriteit. De binnenlandse voedselvoorziening, 
die zwaar te lijden had gehad in de oorlogsjaren, moest weer op peil worden gebracht. Door de export van 
landbouwproducten te verhogen kon de betalingsbalans in evenwicht worden gebracht. Het overheidsbe-
leid stoelde toen op de gedachte dat een goed functionerende landbouw een noodzakelijke voorwaarde was 
voor een gezonde, agrarisch-gefundeerde landelijke cultuur als een belangrijk, stabiliserend element in de 
samenleving als geheel [Bieleman, 2008: 467]. De overheid wilde dit bereiken door schaalvergroting en 
rationalisatie van het productieproces. Het landbouwkundig onderzoek concentreerde zich op vier 
terreinen: veredeling, ziektebestrijding, mechanisering en rationalisering. [Bieleman, 2008: 461-563; 
Dijksterhuis en Van der Meulen, 2007:19-20]. 

De overheid en de landbouwsector werkten nauw samen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit 
harmoniemodel kreeg gestalte in het in februari 1954 opgerichte Landbouwschap, een organisatie, die de 
Stichting voor de Landbouw opvolgde. Het Landbouwschap was een mengeling van ‘zelfgedragen over-
heidsverantwoordelijkheid’ (harmoniemodel) en behartiging van het sectorbelang. Alle agrarische 
organisaties waren hierin vertegenwoordigd en de boeren en tuinders droegen eraan bij door een verplichte 
heffing. Het Landbouwschap beschikte over een uitgebreid netwerk en bestreek alle lagen van de maat-
schappij, vanaf de basis tot aan de bestuurlijke en politieke elite. Door buitenstaanders werd de goedgeor-
ganiseerde sector gezien als het ‘Groene Front’ of het ‘Boerenbolwerk’ De hoogtijdagen van het 
Landbouwschap lagen tussen 1945 en 1975. [Krajenbrink, 2005: 131-134; Bieleman, 2008: 472-473; 
Dijksterhuis en Van der Meulen, 2008: 20]. Het ministerie van Landbouw en Visserij (1959-1989) betrok het 
invloedrijke Landbouwschap nauw bij het beleid en door een coöperatieve houding wisten de sociale 
partners in het Landbouwschap een maximum aan invloed uit te oefenen. [Krajenbrink, 2005:13] Binnen 
het Landbouwkundig onderzoek vormde de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO), 
opgericht in 1958, de intermediair tussen het ministeriële beleid – waarop de sector dus veel invloed had- 
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en het landbouwkundig onderzoek. De NRLO had de taak het onderzoek efficiënt te organiseren en bracht 
daartoe onderzoekers en ambtenaren bij elkaar. Dat wetenschappelijk onderzoek nuttig was voor de 
stimulering van productie, was in deze periode vanzelfsprekend [Dijksterhuis en Van der Meulen, 2008:19]. 

In de jaren zeventig nam het maatschappelijk belang van de landbouw af. Door de explosieve groei van de 
productie kreeg het landbouwbeleid een lagere politieke prioriteit en kwam erkenning vanuit de overheid 
voor de culturele betekenis van natuur in de samenleving. In 1975 verscheen de Nota betreffende de relatie 
landbouw en natuur- en landschapsbehoud. Hierin stuurde de overheid aan op een synthese tussen de 
belangen van de landbouw en die van natuur- en landschapsbescherming. [Bieleman, 2008: 468; Van 
Zanden en Verstegen, 1993: 82-83;Interview met J. Smit, 2011; interview met H. van Zon en E. Karel, 2011] In 
de jaren zeventig en tachtig groeide de maatschappelijke weerstand tegen de negatieve gevolgen van de 
overproductie. Er waren overschotten in de zuivel- en tarweproductie op de Europese markt, er was fraude 
met EG-landbouwsubsidies en er was milieuvervuiling door het grote gebruik van kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen. Het mestoverschot en later in de jaren negentig ook de uitbraak van verschillende 
dierziekten (mond- en klauwzeer, varkenspest en Bovine Spongieuze Encephalopathie (BSE) of gekke 
koeienziekte) maakten duidelijk dat de grenzen van de ongebreidelde groei waren bereikt. De landbouw 
kwam steeds meer onder vuur van milieuactivisten. De prominente plaats van de landbouw binnen de 
maatschappij was niet langer vanzelfsprekend. In de jaren tachtig werd landbouw als het ware geherdefini-
eerd: in plaats van een waardevolle maatschappelijke activiteit ontstond het beeld dat gangbare landbouw 
een gevaarlijke maatschappelijke activiteit was. [Bieleman, 2008: 480-481 e.v.; Van Zanden en Verstegen, 
1993: 75-90; Dijksterhuis en Van der Meulen, 2007: 29 en 44-47; Broersma, 2010: 62-65] De relatie tussen de 
overheid en de landbouwsector veranderde omdat de ontwikkelingen in de landbouw onder hoge maat-
schappelijke druk kwamen te staan. Er kwamen scheuren in het harmoniemodel. Wat in de jaren vijftig en 
zestig ondenkbaar was, gebeurde in november 1984: zonder consultatie met het Landbouwschap kondigde 
minister Braks de Interim-wet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen (de Mestinterim-wet) af. 
[Krajenbrink, 2005: 306-307; Dijksterhuis en Van der Meulen, 2007: 46] De landbouw kreeg, net als andere 
sectoren in de jaren tachtig, te maken met een terugtredende overheid. De overheid ontwikkelde een 
andere visie op de landbouw. Landbouwbeleid was niet langer alleen van belang voor de voedselproductie, 
maar werd verweven met andere sectoren, zoals milieu en de inrichting van landelijke gebieden. Daarmee 
verbreedde ook het landbouwkundig onderzoek zich naar vraagstukken over natuur- en milieubeheer. In 
1989 werd het natuurbeheer bij het Landbouwbeleid ondergebracht en veranderde de naam van het 
ministerie in Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [1989-2003]. Dit bracht een ingrijpende 
bestuurlijke en culturele omslag met zich mee. Vanaf eind jaren tachtig was milieu en natuurbeleid in feite 
dominant geworden en werd er nauwelijks meer beleid ontwikkeld op het gebied van de landbouwproduc-
tie. De terugtredende overheid zag vernieuwing van de landbouw dan ook niet als haar taak, maar als die 
van de sector zelf. [Dijksterhuis en Van der Meulen, 2007:45]

In 1984 werd 90 miljoen bezuinigd op de landbouw en werd er 10% van de begroting gebruikt voor 
ombuiging van het bestaande beleid. Hierdoor raakte traditionele onderdelen van het landbouwbeleid 
zoals voorlichting, onderzoek en landinrichting in de knel. In de jaren daarop werd de overheidsbijdrage 
aan het netwerk van onderwijs-, voorlichting- en onderzoeksinstellingen, het OVO-drieluik steeds verder 
gekort. [Krajenbrink, 2005: 318] Het ministerie maakte plannen om zich helemaal uit het landbouwkundig 
onderzoek terug te trekken. De diensten werden eerst gereorganiseerd om vervolgens te worden verzelf-
standigd of geprivatiseerd. Zo werd in 1993 de Dienst Landbouwvoorlichting geprivatiseerd in een stichting. 
De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (landbouwinstituten en landbouwproefstations) werd verzelfstan-
digd in 1999. [Korsten, 2005: 83]. Illustratief was dat ook het NRLO zich geheel moest heroriënteren. Het 
NRLO kreeg in 2000 een nieuwe de naam: Innovatienetwerk Agrocluster en Groene Ruimte en verbreedde 
haar werkveld naar aanpalende gebieden zoals milieu, de inrichting landelijk gebied en andere maatschap-
pelijke vraagstukken. [Dijksterhuis en Van der Meulen, 2007:11 en 53-58; Rutten en Van Oosten, 1999: 19-29]
Als reactie op de bezuinigingen van het ministerie veranderde het beleid van het Landbouwschap ten 
aanzien van financiële bijdragen voor het praktijkonderzoek. Vanaf 1984 nemen de geldstromen die via het 
Landbouwschap naar het praktijkonderzoek vloeiden flink toe. In 1996 (f 27.162.000) was er sprake van een 
vernegenvoudiging ten opzichte van 1984 (f 397.000). [Krajenbrink, 2005: 318-319]
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Het land- en tuinbouwbedrijf is in de loop der jaren sterk vervlochten geraakt met de agro-industrie 
(bijvoorbeeld de toeleverende bedrijven zoals de kunstmestleveranciers, de machinefabrikanten en de 
voedselverwerkende industrie). Innovatief onderzoek vond in toenemende mate door deze bedrijven, veelal 
multinationale ondernemingen, plaats. Zij bepaalden in steeds grotere mate het gebruik van inputs in de 
bedrijfsvoering doordat zij kwaliteitsvoorwaarden stelden aan het product. Langzaamaan wonnen zij aan 
betekenis als leverancier van kennis, machines, huisvestingssystemen en grondstoffen. Daarom kan men 
nu beter spreken van het BOVO-vierluik: Bedrijven, Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs. [Bieleman, 
2008: 475-476]

Actoren
• Zelfstandige boeren
• Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
• Ministerie van Landbouw en Visserij
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• Het Landbouwschap
• Agrarische organisaties, onder andere CBTB, KNLC, KNBTB
• Agro-industrie
• Milieubewegingen
• Dienst Landbouwkundig Onderzoek
• Dienst Landbouwvoorlichting
• Agrarisch onderwijs waaronder de Landbouwhogeschool/Landbouwuniversiteit
• Landbouwproefstations
• Europese Unie
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3.8 Trend: Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid: 
Privatisering, verzelfstandiging en op afstand 
plaatsen van overheidsonderdelen

Verkorte titel: Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
1.20 Paspoortenquête
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.3 Van groei naar herschikking collectieve sector
3.9 Europese markt
3.11 Europees Landbouwbeleid 
4.13 Akkoord van Wassenaar
4.14 Ambtenarenstaking
4.15 PTT naar Groningen
10.6 Privatisering openbaar vervoer

Datering
Jaren tachtig tot na 2005

Beschrijving
In 1982 trad Kabinet Lubbers I aan midden in de periode dat Nederland in een zware recessie verkeerde. Het 
kabinet kampte met een enorm begrotingstekort. In dat jaar kwam iets meer dan 70 procent van het nationaal 
inkomen door of via de overheid tot besteding. Dit was een verdubbeling in minder dan 25 jaar tijd. De snelle 
stijging had geleid tot een enorme groei in de bureaucratie en tot een stroom van wet- en regelgeving op 
verschillende gebieden. [TK, 1987-1988:3] Het kabinet nam harde maatregelen om het begrotingstekort en de 
collectieve lastendruk terug te dringen. Een van de speerpunten van kabinet was het streven naar een kleinere 
en efficiëntere overheid: ‘Meer markt, minder overheid’. De ‘middelen’ die het kabinet gebruikte om deze 
doelen te bereiken, werden later bekend als ‘de grote operaties’: decentralisatie, heroverweging, deregulering, 
reorganisatie van de rijksdienst, vermindering van het aantal rijksambtenaren en privatisering.[De Haan, 1991: 
26]. Volgens minister van Financiën H.O.C.R. Ruding was privatisering enerzijds een belangrijk instrument 
voor versterking van de economische structuur door het op de markt brengen van overheidsbedrijven en –
activiteiten en anderzijds droeg privatisering bij aan modernisering van het overheidsapparaat door afslan-
king en afstoting van niet-essentiële taken. In het kader van de afslankingsoperatie van de rijksdienst zou een 
substantieel deel van de personele taakstelling door middel van privatisering gerealiseerd kunnen worden.
[TK, 1987-1988:3]

De Nederlandse economische positie was in deze periode geen uitzondering. Door de wereldwijde recessie 
kampten veel Europese overheden met begrotingstekorten en waren zij in het bezit van een groot ambtena-
renapparaat en inefficiënte staatsbedrijven. Privatisering werd in andere landen met succes toegepast. Zo 
was in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Margaret Thatcher een privatiseringsprogramma gestart, 
met een totale opbrengst tussen 1985 en 1993 van 328 miljard dollar. [De Graaf e.a., 2007:13] De markt moest 
de overheidsuitgaven in toom houden en particuliere prestaties stimuleren, zo was het credo. Ook Frankrijk 
en Duitsland waren in de ban van de privatisering. Een ander land dat zeer voortvarend te werk ging, was 
Nieuw-Zeeland. In 1984 kwam daar een hervormingskabinet dat zich richtte op de verbetering van efficiën-
tie en een kleinere overheidsorganisatie [Coops e.a., 1995:20] De internationale voorbeelden werden in 
Nederland enthousiast nagevolgd. Daarbij werden drie argumenten gebruikt. Ten eerste het budgettaire 
motief: particuliere ondernemingen werkten efficiënter dan overheidsbedrijven. Privatiseringen zouden 
daarom kostenbesparend werken en uiteindelijk meer geld opleveren. Ten tweede het bestuurlijke motief: 
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door afslanking van het overheidsapparaat, met minder bestuurslagen, was effectiever bestuur mogelijk.  
En ten slotte het economisch motief: meer marktwerking en betere aansluiting bij de behoeften van 
consumenten zou economische groei bevorderen. Bovendien zou er vanzelfsprekend meer geïnvesteerd 
worden in technologisch onderzoek en innovaties om de concurrentie voor te blijven. [Davids, 1999: 15]

In 1982 kwam privatisering op de politieke agenda. Privatisering in het kabinetsbeleid kende verschillende 
vormen: afstoting, verzelfstandiging en op afstand plaatsen (uitbesteding). Bij afstoting werd een staatsbe-
drijf omgezet in een particuliere onderneming. Besluitvorming over de uitvoering en financiering werden 
beëindigd. [Coops e.a., 1995:30] In een aantal gevallen werden ook aandelen die in het bezit waren van de 
staat afgestoten. Tot de staatsbedrijven die onder de bedrijvenwet van 1928 vielen, behoorden onder andere: 
het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf (SDU), het Staatsvisserijhavenbedrijf (SVHB), en De Rijksmunt. [TK, 
1987-1988:7] De Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst (PCGD), beide rijksoverheidsdiensten, 
werden in 1986 samengevoegd en geprivatiseerd tot de Postbank N.V.. Met deze verzelfstandiging werden er 
10.500 ambtenarenbanen omgezet in particuliere banen [TK, 1987-1988:7] De overheid nam voor 100 
procent deel in de Postbank N.V.. Zo ook in het chemisch concern DSM (Dutch State Mines) dat in 1989 
geprivatiseerd werd [TK, 1987-988:14] Een van de bekendste privatiseringen betrof het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ofwel de PTT. Dit bedrijf had zijn oorsprong in 1799. De privatisering van 
dit bedrijf (samen met SDU) zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de omzetting ca. 91.000 ambtenarenba-
nen in particuliere banen. Er bestond echter grote twijfel of de PTT wel geprivatiseerd mocht worden, 
omdat het bedrijf door de technologische ontwikkelingen een belangrijke rol toebedeeld kreeg in de 
informatiemaatschappij. [Davids, 1999: 40] Een speciaal opgerichte commissie moest hierin duidelijkheid 
scheppen. De Commissie ‘Taak en functie van de PTT bezien in het licht van de informatie- en telecommu-
nicatietechnologie’ onder leiding van F. Swarttouw moest de minister van Verkeer en Waterstaat adviseren 
over de rol van de PTT in de toekomst. [Davids 1999: 35] De commissie Swarttouw adviseerde om de PTT als 
zelfstandige organisatie te laten functioneren. Dit wil zeggen een omzetting van het staatsbedrijf in een 
rechtspersoon met privaatrechtelijk karakter, waarvan de aandelen in handen zouden blijven van de 
overheid. [Davids 1999; 130] In 1989 werd de PTT verzelfstandigd en ging verder onder de naam NV 
Koninklijke PTT Nederland (KPN) met belangrijke onderdelen TPG Post BV en PTT Telecom BV.

Bij verzelfstandiging kreeg een overheidsdienst op juridisch, organisatorisch en/of economisch gebied 
zelfstandigheid. [De Haan, 1991: 118] Hierbij kon sprake zijn van interne en externe verzelfstandiging. Als 
overheidsonderdelen een zekere financieel-economische zelfstandigheid kregen maar geen juridische, was 
er sprake van interne verzelfstandiging. De minister bleef politiek en juridisch de verantwoordelijkheid 
houden. De vormen die hierbij hoorden waren agentschappen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
de Plantenziektekundige Dienst en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. [Coops e.a., 
1995:87] Bij externe verzelfstandiging was er wel sprake van juridische verantwoordelijkheid en bevoegdhe-
den maar de minister bleef wel politiek verantwoordelijk voor de taakuitvoering op hoofdlijnen. 
Verzelfstandiging kon een eerste stap zijn in volledige afstoting. Diensten die extern verzelfstandigd waren, 
werden zelfstandige bestuursorganen, de zogenaamde ZBO’s. Voorbeelden hiervan zijn De Nederlandsche 
Bank, het Kadaster en de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid. ZBO’s werken vaak met prestatie-
contracten.Dit is een document waarin de handelingsnormen van de ZBO zijn vastgelegd. Het is een vorm 
van horizontale verantwoording. [Schillemans, 2005:43]

‘Op afstand plaatsen’ was de laatste vorm van privatisering. Hierbij werden slechts bepaalde diensten 
uitbesteed aan een particuliere partij zoals catering, schoonmaakwerkzaamheden, beveiliging, automatise-
ring, juridisch advieswerk en accountantscontroles [Coops e.a., 1995: 33]. Ondanks dat er bij de Rijksoverheid 
sprake was van ‘grote operaties’ bestond er geen centrale regie op de wijze waarop verzelfstandigingen vorm 
werden gegeven. Behalve bij de staatsdeelnemingen, waar het ministerie van Financiën een grote vinger in 
de pap had, gaven de departementen leiding aan privatiseringsoperaties van taken en diensten binnen het 
eigen werkveld. Hierbij maakten zij elk hun eigen keuzen over de te privatiseren taken en hanteerden ze 
verschillende politieke, beleidsmatige, bestuurlijke, financieel-economische en organisatorische argumen-
ten om tot een bepaalde vorm en mate van privatisering te komen [De Haan, 1991: 42; TK, 1987-1988, 3]. 
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De privatisering van staatsbedrijven en diensten van de overheid werd niet alleen ingegeven door het 
streven van de overheid naar een efficiënter en kleinere overheid. In de loop van de jaren tachtig werd de rol 
van de Europese Economische Gemeenschap in de economie sterker en belangrijker. Zo pleitte zij voor vrij 
verkeer van goederen en diensten, liberalisatie in handelsbetrekkingen en beperking van de rol van de 
overheid in de economie ten gunste van de particuliere sector. De Europese regelgeving wakkerde de 
concurrentie binnen de afgeschermde onderdelen van de publieke sector aan met de bedoeling meer 
openstelling en marktwerking in overheidsgerelateerde markten te brengen zoals de spoorwegen, 
openbaar vervoer, diensten en de energievoorziening.

Na het verschijnen van het Groenboek On the development of the common market for telecommunications services and 
equipment in 1974, verschenen er diverse Europese beleidsdocumenten voor liberalisering van de telecomsec-
tor.[De Graaf e.a. 2007: 58] Vanaf 1998 moest deze sector in alle EU-landen geliberaliseerd zijn. De liberalise-
ring van de markt had grote gevolgen voor de monopoliepositie van de PTT. Deze positie werd als gevolg 
van de Europese richtlijnen stap voor stap afgebroken. Ook de energiemarkt kreeg met de Europese 
richtlijnen te maken. Het gedachtegoed van de vrije energiemarkt was verwerkt in de Europese Richtlijnen 
voor elektriciteit (1996) en voor aardgas (1998). Hierin werd voorgeschreven aan welke eisen de nationale 
wetgeving van de lidstaten moesten voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. 
[Energiewijzer, 2001: 2] De Nederlandse overheid voerde de liberalisering gefaseerd in: in 1998 werd de 
energiemarkt voor grootverbruikers geliberaliseerd, in 2001 werd de groene energiemarkt vrijgegeven, in 
2002 kwam de markt vrij voor het Midden- en Kleinbedrijf en in 2004 konden de consumenten daadwerke-
lijk kiezen tussen de diverse energieaanbieders. [http://www.energieprijzenzakelijk.nl/achtergrond/
vrije-energiemarkt] Tenslotte moesten ook de Nederlandse Spoorwegen en het openbaar vervoer voldoen 
aan Europese richtlijnen. In 1991 werd EU-Richtlijn 91/440/EEG operationeel. Hierin was opgenomen dat 
lidstaten hun spoorwegondernemingen bestuurlijk onafhankelijk dienden te maken, een scheiding 
moesten maken tussen het beheer van de infrastructuur en de vervoersactiviteiten en om nieuwe vervoer-
ders toe te laten op hun spoorwegnet. [http://eur-lex.europa.eu] De in 1992 ingestelde commissie Wijffels 
adviseerde het kabinet om de NS te verzelfstandigen en op te splitsen in zelfstandige businessunits: 
enerzijds een bedrijf gericht op personen- en goederenvervoer, anderzijds een bedrijf gericht op beheer van 
het spoorwegennet. In 1995 werd de NS verzelfstandigd. Al snel bleek echter dat de stap naar verzelfstandi-
ging een complexe was: concurrentie op het spoor was moeilijker dan gedacht. Er was veel onduidelijkheid 
in de relatie tussen overheid en de NS. Minister Tineke Netelenbos trachtte in 2000 de verzelfstandiging 
deels terug te draaien, ze wilde haar greep op de spoorwegen weer vergroten door de statuten aan te passen. 
[http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Spoorwegen/overheid.html] Ook prestatiecontracten tussen overheid en de NS 
werkten niet stimulerend genoeg voor de spoorwegen. Van directe concurrentie was al helemaal geen 
sprake, slechts één andere aanbieder op het spoor werd toegelaten: Lovers Rail. De winst van deze concur-
rentiestrijd lag al vrij snel in handen van de NS. In 1999 werd de stekker er bij Lovers Rail uitgetrokken. De 
verzelfstandiging van de NS had niet het gewenste resultaat: er was geen marktwerking, de relatie met de 
overheid was nog sterk aanwezig en de prijzen waren niet aantrekkelijk geworden voor de consument. 
[http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Spoorwegen/overheid.html]

Actoren
• Kabinet Lubbers I
• Kabinet Lubbers II
• Ruding, H.O.C.R. (Onno)
• Thatcher, Margaret
• Staatsdrukkerij en –uitgeverij (SDU)
• Staatsvisserijhavenbedrijf (SVHB)
• Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT)
• Koninklijke PTT Nederland BV (KPN)
• TPG Post BV
• De Rijksmunt
• Rijkspostspaarbank
• Postcheque en Girodienst (PCGD)
• Postbank
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• DSM
• Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
• Commissie Swarttouw
• Plantenziektekundige Dienst
• Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
• De Nederlandsche Bank
• Europese Economische Gemeenschap (EEG)
• Europese Unie
• Nederlandse Spoorwegen (NS)
• Commissie Wijffels (1992)
• Netelenbos, Tineke
• Lovers Rail
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3.9 Trend: Naar een Europese markt

Verkorte titel: Europese markt

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.10 Europese Monetaire Unie 
3.11 Europees Landbouwbeleid
3.20 Euro 
3.19 Mond-en-klauwzeer
10.14 Schengen 

Datering
Jaren vijftig - 2005

Beschrijving
Net als elders in Europa had, na de oorlog, de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid voor de 
nationale economie en het herstel ervan naar zich toe getrokken. De overheid had ook een aantal middelen 
voorhanden om, met interventies op keynesiaanse grondslag en met monetair beleid, de economie in de 
gewenste banen te leiden. In deze nationale aanpak lag internationale samenwerking niet direct voor de 
hand. Elk internationaal economisch verdrag, te beginnen met de Benelux (1944), de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) (1952) en Euratom (1957) betekende een verlies aan nationale speelruimte voor 
het eigen economische beleid. Bovendien waren de eerste ervaringen niet zo gunstig. De Benelux, die aan 
het eind van de oorlog als douane-unie was opgericht, was maar een beperkt succes. Verscheidene malen 
werd heronderhandeld. Nederlandse producten die te veel concurreerden met Belgische werden uitgesloten, 
waaronder alle agrarische producten. [Van Zanden, 1997: 208] 

Hoewel in de beginfase van de Europese samenwerking hoge idealen werden geuit (duurzame vrede!) heeft 
Nederland van het begin af aan vooral een utilitaristische invalshoek gekozen. [Dekker e.a., 2007: 11-13]  
De discussies over de Benelux en Europese integratie wezen er op dat de Nederlandse beleidsmakers in 
internationale onderhandelingen vooral naar oplossingen hebben gezocht voor problemen die voortkwamen 
uit de overheidsinterventie in de Nederlandse economie. Het uiteindelijke doel was bevordering van de 
export en veilig stellen van de exportmarkten. Dat daarvoor vrijheid in binnenlandse economische 
aangelegenheden moest worden opgegeven werd een acceptabele prijs geacht. [Van Zanden, 1997: 208 - 211] 
Tijdens de onderhandelingen die tot het Verdrag van Rome (1957, in werking getreden 1958) leidden waren 
de ervaringen met de Benelux voor de Nederlandse minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Sicco Mansholt, aanleiding om in elk geval zeker te stellen dat handel in landbouwproducten binnen de 
nieuwe douane-unie zou vallen. Hij stelde een Europese markt voor landbouwproducten voor, enigszins 
vergelijkbaar met de EGKS. Dat leidde er uiteindelijk toe dat in het verdrag van Rome het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid een prominente plaats kreeg. [Van Zanden, 1997: 208-210]

Voor Nederland als handelsland was de Europese Economische Gemeenschap (EEG), die met het verdrag van 
Rome werd opgericht, een groot succes. De handel met de andere lidstaten vertoonde al snel een aanzienlijke 
stijging, van 41,5 procent van de totale export in 1947 tot 64,9 procent in 1972. De uitvoer naar Frankrijk en Italië 
verdubbelde en die naar Duitsland nam met 80 procent toe. Ook het aandeel in de invoer vanuit EEG-landen 
steeg aanmerkelijk, hoewel minder spectaculair dan de uitvoer. De effecten van de EEG voor de Nederlandse 
welvaart waren minder duidelijk. De niet onaanzienlijke negatieve effecten van de tarifering aan de Europese 
buitengrenzen (vergeleken met de lage invoerheffingen die Nederland voorheen zelf toepaste) stonden tegen- 
over de mogelijkheden die de EEG aan bedrijven bood en die tot uiting kwamen in de groei van export en inves- 
teringen in de jaren zestig. Het totaal resultaat is echter moeilijk in cijfers te vatten. [Van Zanden, 1997: 210,211] 
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Kenmerkend voor Europa was vanaf het begin de intergouvernementele structuur. Belangrijk daarbij was de 
Raad van Ministers die de werkelijke besluiten nam. Dat gebeurde aanvankelijk alleen bij unanimiteit. De 
reden daarvoor was dat dan - formeel - de leiding van Europa in handen was van nationale regeringen en de 
nationale parlementen controle konden uitoefenen. 
Met deze constructie bleef het bepalen van de doelen en de inzet van de Europese economische samenwer-
king een overheidszaak, waar het bedrijfsleven (behalve in de sectoren met een krachtige lobby) maar zeer 
beperkt, en de burgers eigenlijk in het geheel niet bij betrokken waren. 
Het nut van het project was ook moeilijk uit te leggen. Er werd (en wordt) vooral gesproken in perspectie-
ven, maar gedurende de gehele periode vanaf de jaren zestig was het zeer moeilijk om feitelijke resultaten 
van de samenwerking te specificeren en te kwantificeren. 
In wezen namen bedrijven en burgers dezelfde houding aan als de overheid: zij keken vooral naar wat het 
voor henzelf praktisch nut had. [Kapteyn, 1993: 68,69; CPB, 2007; Dekker e.a., 2007: 63,64; SER, 2004] 

In de jaren zeventig werd de EEG uitgebreid met Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken. De Nederlandse 
economie profiteerde van de uitbreiding: de handel met Groot-Brittannië steeg razendsnel, mede door het 
groeiend belang van de Noordzee-olie. Het grote belang van en aandacht voor de handel met de EEG-
lidstaten (circa 75 procent van de uitvoer) had ook een keerzijde: toen de Europese economie na de eerste 
oliecrisis stagneerde, terwijl op andere markten, in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië de situatie 
aanzienlijk gunstiger was, bleken de contacten met die gebieden nogal verwaarloosd te zijn. [Van Zanden, 
1997: 237,238] 

Begin jaren tachtig werd de discussie over de Europese markt beheerst door de kwestie van de hervorming 
van het landbouwbeleid. Het landbouwbeleid was op dat moment ongeveer synoniem met de EEG: meer 
dan 70 procent van het budget werd daaraan besteed en de boterbergen en melkplassen spraken tot de 
verbeelding. Nederland had altijd een grote invloed gehad op de formulering van het landbouwbeleid. 
Daarbij waren degenen die Nederland vertegenwoordigden (de Nederlandse Europese Commissaris en de 
minister van Landbouw) sterk verbonden met goed georganiseerde belangengroepen in de agrarische 
sector. Aanvankelijk leidde dit tot veel weerstand in Nederland tegen het afbouwen van subsidies. Na de 
jaren tachtig veranderde dit. De sector was zo efficiënt geworden dat internationale concurrentie niet echt 
meer gevreesd werd. Ook de in zwang gekomen neoliberale opvattingen wezen er op dat een vrijere markt 
juist kansen bood. [Van Zanden, 1997: 240] 
Op andere terreinen dan de landbouw steunde Nederland de liberalisering van de Europese markt krachtig. 
Zo stond Nederland in 1984 samen met Engeland aan de basis van deregulering van de luchtvaartsector en 
afbouw van de ondersteuning van ‘nationale’ luchtvaartmaatschappijen. [Van Zanden, 1997: 240, 241]

In het model van de EEG was het uitvoeren van controle op naleving van de verschillende Europese besluiten 
en maatregelen neergelegd bij de afzonderlijke landen. In de beleving pakte dat niet altijd plezierig uit voor 
het Nederlandse bedrijfsleven, in die zin dat de Nederlandse overheid zich in het algemeen vrij strak opstelde, 
terwijl sommige andere landen als Frankrijk hier iets ‘beleidsmatiger’ mee omgingen, zoals bij het navolgen 
van de overeengekomen visquota. Niettemin moest minister Braks van LNV in 1990 aftreden, omdat coalitie-
genoot PvdA er geen vertrouwen in had hoe hij de ‘visfraude’ behandelde. [Kapteyn, 1993: 126]

Ook de kapitaalmarkten in Europa werden geliberaliseerd; in Nederland zelf gebeurde dat in 1986. De 
Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen moesten de bakens verzetten om internationaal te 
kunnen opereren en om tegenwicht te bieden tegen banken uit het buitenland. Dat leidde tot een aantal 
mammoetfusies. Begin jaren tachtig begonnen verzekeringsinstellingen met fuseren. In 1989 gingen de 
Nederlandse Middenstandsbank en de Postbank samen, waarna in 1991 de verzekeringsmaatschappij 
Nationale Nederlanden bij het conglomeraat werd gevoegd en de Internationale Nederlanden Groep (ING) 
ontstond. In 1990 fuseren de Amro-bank en de Algemene Bank Nederland tot ABN-AMRO. Ondanks fusies 
bleef het totaal aantal banken in Nederland in de periode 1966-1990 ongeveer gelijk (rond de 90). Dit komt 
doordat aan het eind van deze periode veel meer buitenlandse banken op de Nederlandse markt actief 
waren. Eind jaren zestig ging het om ongeveer 10 %, in 1990 was dat meer dan de helft van het aantal 
banken. [Boeschoten, 1992: 21]
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De nieuwe conglomeraten richtten hun aandacht uitdrukkelijk op het buitenland, ook buiten Europa. ING 
nam in 1995 de Britse zakenbank Barings over, en deed verschillende andere internationale acquisities van 
banken en verzekeraars. ABN-AMRO zocht uitbreiding in Amerika voor particuliere bankzaken en nam in 
1998 een grote Braziliaanse zakenbank over. Ook bij de spaarbanken vonden fusies plaats. In 1990 gingen de 
Verenigde Spaarbanken (VSB) samen met de verzekeraar AMEV. In hetzelfde jaar sloot de Belgische AG-groep 
zich aan en ontstond Fortis. Er volgden nog vele overnames in de Benelux van banken en verzekeraars, 
onder andere ASLK, de Generale Bank, ASR Stad Rotterdam, Mees Pierson en de Amersfoortse. Alleen de 
Rabobank ging niet mee in deze conglomeraatvorming. Er werden wel meer activiteiten in het buitenland 
ontplooid, maar dit gebeurde door het opzetten van eigen kantoren en samenwerking met andere 
coöperatieve banken in Europa. (Boeschoten, 1992: 76; Sluyterman 2003: 293-295)

Een belangrijke aanzet voor een echt vrije binnenmarkt werd gegeven in 1986 toen, onder druk van 
toenemende concurrentie vooral uit Azië, de ‘Europese Akte’ werd vastgesteld, waarin een traject naar een 
vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal werd vastgesteld. Dit zou in 1992 tot stand moeten 
komen. Opvallend is dat het initiatief hiervoor werd genomen door een aantal grote Europese bedrijven, 
waaronder Philips. Zij stelden dat het Europese bedrijfsleven de concurrentiestrijd op de wereldmarkt zou 
verliezen wanneer zij moesten (blijven) opereren op een thuismarkt vol voorschriften en heffingen, terwijl 
de concurrentie in de Verenigde Staten en Japan op hun ’binnenmarkt’ de handen vrij hadden. [Kapteyn, 
1993: 73] In deze Akte werd ook de doelstelling van een economische en monetaire unie opgenomen. [Van 
Riel en Metten, 2000: 7] 

Dit was niet de eerste maal dat de industrie ‘ingreep’ in de Europese processen. Ook op het gebied van 
productrichtlijnen gebeurde dat. Productrichtlijnen waren een belangrijk instrument in een gemeenschap-
pelijke markt, omdat zij producenten en handelaars vrijwaarden van allerlei nationale eisen en keuringen. 
Deze bestonden al wel maar waren weinig praktisch, niet in het minst omdat ze volgens het Europese 
model, met langdurig en ingewikkeld overleg om tot unanimiteit te geraken, met veel compromissen en 
uitzonderingen, werden opgesteld. Al in 1973 kwam op initiatief van de elektrotechnische industrie zelf de 
Laagspanningsrichtlijn tot stand, waarin allerlei nationale productregels en normen waren vervangen door 
elf algemene eisen. Dit voorbeeld werd later, begin jaren tachtig, door de Europese industrie (European 
Round Table) gebruikt om aan te dringen op een heldere procedure voor normalisatie van producteisen. 
Deze zogenaamde ‘Nieuwe Aanpak’ werd in 1985 in Europa vastgesteld. Daarmee werd en belangrijke 
voorwaarde vervuld om de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken. [Interview Bakker] 

Met het verdrag van Maastricht uit 1992 kwam de Europese Unie tot stand. Hierin werd niet alleen 
de gemeenschappelijke markt geregeld, ook werden afspraken gemaakt over het tot stand komen van een 
Europese Monetaire Unie (EMU). Naast de ‘economische’ afspraken werd het Europese domein uitgebreid 
met buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en in justitiële samenwerking in stafzaken. Niet 
onbelangrijk was ook dat de bevoegdheden van de Europese Commissie en van het Parlement werden 
uitgebreid, waardoor nationale bevoegdheden afnamen. Per 1 januari 1993 werd de ‘vrije markt’ gereali-
seerd, met voorlopig enkele uitzonderingen als de dienstensector (bijvoorbeeld post), financiële diensten, 
transport en convergentie van belastingstelsels. 
Vanaf 1995 werd uitvoering gegeven aan het verdrag van Schengen over vrij verkeer van personen, dat in 
1985 was gesloten tussen de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk. Het trad eerst in de verdragslanden in 
werking, daarna volgden successievelijk de overige EU-landen (met uitzonderling van het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland) en ook landen buiten de EU als Noorwegen. 
De Europese muntunie werd in 1999 werkelijkheid; de Euro als betaalmiddel werd in zeventien lidstaten op 
1 januari 2002 ingevoerd. [website Europa]

Nadat in de jaren tachtig de EEG was uitgebreid met Griekenland, Spanje en Portugal en in 1995 met 
Finland, Oostenrijk en Zweden, volgde in 2004 een grote uitbreiding met tien voornamelijk Oost-Europese 
staten. In combinatie met de gemeenschappelijke markt zorgde met name die laatste uitbreiding voor 
veranderingen in de economische verhoudingen, omdat zich nu ‘lage lonen landen’ binnen het Europese 
stelsel bevonden, met alle mogelijkheden van verschuiving van productie maar ook nieuwe concurrentie op 
de nationale arbeidsmarkten. [Dekker e.a., 2007: 108-115] 
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Met het verdrag van Maastricht en het tot stand komen van de EMU was nog geen ideale Europese interne 
markt ontstaan. In 2004 onderzocht de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER in haar 
rapport ‘Met Europa meer groei’ nog hoe EU-beleid zou kunnen bijdragen aan een hogere trendmatige 
economische groei in Nederland en de andere lidstaten. Opvallend is dat één van de aannames is dat Europa 
zaken tot stand kan brengen die de afzonderlijke lidstaten niet kunnen, en dat veel vormen van Europese 
beleidscoördinatie of zelfs volledige overdracht van bevoegdheden door Nederland aan Europa bespreek-
baar geacht worden. [SER, 2004] Wat dat betreft heeft ook het Nederlandse utilitarisme een inhoudelijke 
ontwikkeling doorgemaakt.

Actoren
• Nederlandse regeringen sinds 1945
• Ministerie van LNV en taakvoorgangers
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van Financiën 
• Benelux
• EGKS
• Euratom
• EEG / EG / EU
• Nederlandse commissarissen in de Europese Commissie
• Nederlands bedrijfsleven
• Landbouwsector en haar vertegenwoordigers
• Banken
• Verzekeringsmaatschappijen

Bronnen en literatuur
• Boeschoten, Willem, Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900 – 1990 (1992).
• CPB, Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (Den Haag 2007).
• Dekker, Paul e.a., Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (Den Haag 2007).
• Kapteyn, Paul, Markt zonder staat: het Europese dilemma van integratie en civilisatie (Bussum 1993).
• Riel, Bart van, en Alman Metten, De keuzes van Maastricht: de hobbelige weg naar de EMU (Assen 2000).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2000 (Den Haag 2000).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2002 (Den Haag 2002).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
• SCP, Sociale staat van Nederland 2001 (Den Haag 2001).
• SCP, Sociale staat van Nederland 2003 (Den Haag 2003).
• SCP, Sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005).
• SER / CSED-rapport, Met Europa meer groei (den Haag 2004).
• Sluyterman, Keetie E., Kerende kansen. Het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Amsterdam 2003).
• Sluyterman, Keetie en Ben Wubs, Over grenzen. Multinationals en de Nederlandse markteconomie, Serie: Bedrijfsleven 

in Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009).
• Touwen, Jeroen,‘‘Varieties of capitalism’ en de Nederlandse economie in de periode 1950-2000’. Tijdschrift 

voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (1) 2006, 73-104. 
• Zanden, J.L. van, Een klein land in de twintigste eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht 1997)
• Interview Doede Bakker, vereniging FME-CWM, 20 oktober 2010.
• http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_

framework/treaties_maastricht_nl.htm (geraadpleegd 1 maart 2011).



Nationaal Archief | Economie 237

3.10 Trend: Naar een Europese Monetaire Unie

Verkorte titel: Europese Monetaire Unie

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking van 
institutionele verbanden

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.9 Europese markt
3.20 Euro

Datering
Jaren vijftig – 2005

Beschrijving
In de periode na de Tweede Wereldoorlog werd het monetair beleid door de Nederlandse overheid ingezet 
als instrument voor herstel en stimulering van de economie. Dat was in lijn met de opvattingen in die tijd. 
Ook door opzet van de Marshallhulp (officieel het ‘European Recovery Program’) werden Nederland en de 
overige betrokken Europese landen er toe aangezet om hun monetair beleid in dienst te stellen van herstel 
en uitbreiding van de internationale handel en van prijsstabiliteit. [Bouwman, 1997 op website retro.nrc]
Het Nederlandse monetaire beleid was in essentie gebaseerd op een beginsel dat in de Bankwet van 1948 
was opgenomen: ’…het reguleren van de geldeenheid op zodanige wijze als voor ’s lands welvaart het meest 
dienstig is en daarbij de waarde zo veel mogelijk te stabiliseren.’ Dat betekende een compromis tussen 
sturen op welvaart en op een stabiel prijspeil. Dat gebeurde vooral door het reguleren van de geldhoeveel-
heid, door middel van een geldaanbod dat afgestemd was op de reële groei van de economie plus de 
behoefte aan besparingen. De rijksoverheid zelf diende zo veel mogelijk af te zien van monetaire 
financiering. 
Het monetaire beleid kon condities voor stabiele prijzen scheppen, maar om dat waar te maken moesten 
ook het begrotingsbeleid en de loonontwikkeling daaraan bijdragen. Die elementen hebben daarom in 
Nederlandse verhoudingen steeds grote aandacht gekregen. Ook op het gebied van wisselkoersen heeft 
stabiliteit steeds voorop gestaan. Er is door Nederland nooit gekozen voor zwevende wisselkoersen om de 
eigen economie ten opzichte van het buitenland af te schermen voor inflatie. 
Behalve dat het paste bij de financiële filosofie en een gunstige invloed had op de stabiliteit van prijzen, had 
het streven naar vaste wisselkoersen nog een andere reden. Het voorbeeld van Nederland werd geacht een 
positieve invloed te hebben op het monetair gedrag van andere landen. Ook toen achtte Nederland zich 
gidsland. [Hilbers en Hoogduin, 1996: 9-12]

De feitelijke wisselkoers van de gulden werd bepaald door deelname van Nederland in het stelsel van Bretton 
Woods, genoemd naar de plaats waar in 1944 tussen 44 landen een monetair akkoord werd gesloten. De 
waarde van elke nationale munt werd gekoppeld aan die van de dollar, die op zijn beurt weer gekoppeld 
werd aan de waarde van goud (35 dollar per ounce). De facto werd dus de goudstandaard weer ingevoerd, 
maar langzaam verschoof die rol naar de dollar, omdat veel landen nalieten dollars in te wisselen voor goud. 
Het stelsel van Bretton Woods heeft ruim twintig jaar gefunctioneerd. Het werd beheerd door het 
Internationale Monetaire Fonds (IMF), dat toezicht uitoefende op het monetaire beleid. Ook de Wereldbank 
maakte er deel van uit. Veranderingen in wisselkoersen waren alleen toegestaan bij structurele betalingsba-
lansproblemen. Eind jaren zestig kwam het onder druk te staan door Amerikaanse overbesteding en 
daaraan gekoppelde tekorten op de betalingsbalans. Dit leidde zowel tot een afnemend vertrouwen in de 
kracht van de dollar als tot krimp van de Amerikaanse goudreserves. 

Door de toenemende onrust op de valutamarkten in 1968 en 1969, die onder andere leidde tot een 
devaluatie van de Franse frank en een revaluatie van de Duitse mark, dreigde in Europa het stelsel van 
gemeenschappelijke prijzen, dat in het kader van het landbouwbeleid was ingevoerd, in gevaar te komen. 
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Op de topconferentie van Den Haag in 1969 werd door staatshoofden en regeringsleiders het besluit genomen 
om een Economische en Monetaire Unie (EMU) tot een officiële doelstelling van Europese opbouw te 
maken. De eerste minister van Luxemburg, Pierre Werner, werd belast met het maken van een plan dat zou 
moeten leiden tot het realiseren van die doelstelling voor 1980. De Commissie Werner bracht in 1970 een 
doorwrocht rapport uit met een bredere dan alleen monetaire optiek, maar uiteindelijk bleek de tijd nog 
niet rijp om tot overeenstemming te komen en het plan uit te voeren. [Van Riel en Metten, 2000: 7; website 
europa.eu]

In 1971 schortte president Nixon de omwisselbaarheid van dollars in goud op. Er volgde een onrustige 
periode met grote veranderingen in de wisselkoersen, met onder andere een aanzienlijke herwaardering 
van de gulden ten opzichte van de dollar. Een poging om een nieuw evenwicht te bevriezen, met aanzien-
lijke waardestijging van Europese en Japanse valuta ten opzicht van de dollar (het Smithsonian Agreement 
van december 1971) liep in 1973 uit op een mislukking. Daarna kwam er een stelsel met ‘zwevende’ 
wisselkoersen. 
In reactie op de ontwikkelingen werd in Europa geprobeerd tot onderling vaste wisselkoersen te komen.  
In plaats van de voorshands mislukte EMU werd in 1972 onder auspiciën van de EEG de ‘slang in de tunnel’ 
geïntroduceerd, waarin de koersen van de Europese nationale munten onderling gekoppeld waren (de 
‘slang’), terwijl de koersen in beperkte mate (tot 2,25 procent) konden fluctueren (de ‘tunnel’). Het was geen 
groot succes. Een aantal landen viel er in de jaren daarna weer uit omdat zij niet aan de voorwaarden 
konden voldoen (Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk). Alleen voor enkele ‘kernlanden’ (Duitsland, de 
Benelux, Denemarken) werkte de ‘slang’, die nu feitelijk was teruggebracht tot ‘mark-zone’ redelijk goed. 
[website circa.europa; website europa.eu; Hilbers en Hoogduin, 1996: 25,26]

In de jaren zestig en zeventig werd de Nederlandse traditie van een solide en terughoudend financieel en 
monetair beleid, gericht op stabiliteit, ingewisseld voor een meer expansionistisch beleid van de rijksover-
heid, waarbij de waarde van de gulden en de geldhoeveelheid in dienst stonden van economische groei.  
De Nederlandsche Bank bleef, hardnekkig maar tevergeefs, voorstander van een meer orthodoxe financiële 
positie. Het op expansie gerichte beleid droeg bij aan een hoge inflatie. Aan het begin van de jaren zeventig 
voerde Nederland met een inflatie in de dubbele cijfers even de ranglijst van OESO-landen aan. [Van 
Zanden, 1997: 33,34]
In combinatie met de grote stijging van de loonkosten in die periode leidde de stijging van de wisselkoers 
van de gulden tot een aanslag op de Nederlandse internationale concurrentiepositie. Aandelen van exporte-
rende bedrijven gingen onderuit. De hoge lonen leidden bovendien tot overbesteding. Na 1976 sloeg het 
overschot op de handelsbalans om in een tekort. Om de inflatie te beteugelen hield de president van De 
Nederlandsche Bank, Zijlstra, vast aan een hoge (zelfs een verhoogde) wisselkoers, boven een devaluatie van 
de gulden ten opzichte van de D-mark. Voor de inflatie werkte dit positief uit, maar de bedrijven die 
handelden met het buitenland kregen het daardoor zwaar te verduren. [Van Zanden 1997: 221,222]
Door het succesvolle beleid om de loon-prijsspiraal te doorbreken, lukte het om de inflatie terug te 
brengen. De ‘magische driehoek’ van volledige werkgelegenheid, een evenwichtige betalingsbalans en een 
stabiel prijsniveau werd weer leidend. Halverwege de jaren tachtig hoorde Nederland opnieuw tot de 
landen met de laagste inflatie in Europa. Door het stabiele politieke systeem en de lage inflatie werd de 
gulden een zeer harde munt; slechts de Zwitserse frank was harder. In perioden van crisis die nog zouden 
volgen was dit geen onverdeeld genoegen. [Van Zanden, 1997: 33,34]

Voor wat betreft het monetaire beleid richtte Nederland zich sterk op Duitsland. De periode van de ‘slang’ 
markeert de voor Nederland belangrijke verschuiving van de koppeling van de gulden aan de dollar naar die 
aan de D-Mark sinds de jaren zeventig. Die verschuiving was geen duidelijke, geplande keuze, maar is 
geleidelijk tot stand gekomen. De voordelen bleken uiteindelijk groot:
• een voor het bedrijfsleven belangrijke stabiele wisselkoers met Duitsland
• meeliften met het ‘gezonde‘ Duitse beleid van stabiele prijzen en voorkomen van inflatie.
[Hilbers en Hoogduin, 1996: 35]

Na het mislukken van de ‘slang’ vond Nederland met Duitsland dat er eerst door alle betrokken landen een 
anti-inflatiepolitiek gevolgd moest worden zoals in Duitsland, voordat munten weer aan de D-Mark 
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gekoppeld konden worden. In 1978 veranderde Duitsland die koers en lanceerde het samen met Frankrijk 
het Europees Monetair Stelsel (EMS). Bedoeling was om de Duitse mark te beschermen tegen druk tot 
opwaardering, onder invloed van het afzwakken van de dollar. Hoewel de vrees bestond dat de nieuwe 
koppeling van Europese munten in het EMS onvoldoende waarborg zou geven tegen inflatoire politiek van 
de individuele landen viel dat uiteindelijk mee, mede door de Europa-brede ‘ontspanning’ op de arbeids-
markt, na de crisis van begin jaren tachtig. [Van Zanden, 1997: 238, 239]
De keerzijde van een stabiele wisselkoers tussen de gulden en de D-Mark was dat het behalen van concur-
rentievoordelen met monetaire middelen niet langer mogelijk was. Nadat bij een herschikking van het EMS 
in 1983 de gulden met twee procent werd gedevalueerd ten opzichte van D-Mark trad er weliswaar kort een 
concurrentievoordeel op, maar de regering werd over een veel langere periode geconfronteerd met een 
hogere rente op kapitaalleningen, omdat het risico op een eventuele volgende devaluatie door kapitaalver-
strekkers werd afgedekt. [Hilbers en Hoogduin, 1996: 25,26] Dergelijke escapades bleven verder achterwege; 
feitelijk was er sinds 1983 vrijwel sprake van een monetaire unie met Duitsland.
Begin jaren negentig werd er in Nederland van diverse kanten gepleit voor het verbreken van de band tussen 
de gulden en de D-mark. In het rapport ‘Een keuze voor de industrie’ (1990) van de op initiatief van de FME 
(Federatie voor de metaal- en Elektrotechnische industrie) ingestelde stuurgroep Nederland Industrieland, 
onder leiding van professor Van der Zwan, werd opheffen van de koppeling aanbevolen, omdat deze de 
rente opjoeg wat zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid ongunstig was. 
In dezelfde tijd pleitte hoofdeconoom bij de Wereldbank Sweder van Wijnbergen voor ontkoppeling 
vanwege de gevolgen voor de Duitse economie van de eenwording tussen Oost en West Duitsland. De 
verschillende bewegingen van de economieën zouden makkelijker via de wisselkoersen kunnen worden 
verwerkt dan via het prijspeil. [Hilbers en Hoogduin, 1996: 27] In 1991 liep de discussie nog verder op. Op 
verschillende gronden werd opgekomen zowel voor revaluatie als voor devaluatie van de gulden ten 
opzichte van de D-Mark. De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën hielden echter stoïcijns vast 
aan de koppeling. 

Met de Akte van Europa van 1986 werd een Europese Monetaire Unie (EMU) opnieuw op de agenda gezet. 
Het maken van een plan werd nu opgedragen aan de voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors. 
De voorbereiding, die, die in 1989 van start ging werd nu - voorlopig - doorkruist door problemen in het 
EMS, na de vereniging van Oost- en West-Duitsland. Om de gevolgen op te vangen verscherpte Duitsland het 
restrictieve, op beheersing van geldhoeveelheid en inflatie gerichte beleid, wat tot spanningen leidde in het 
EMS. Die EMS stond toch al onder druk, omdat sinds 1978 de onderlinge wisselkoersen niet meer gewijzigd 
waren, vooral om landen met een hoge inflatie te dwingen tot een deflatoire politiek. Dat leidde tot veel 
speculatie op de in de jaren tachtig geliberaliseerde kapitaalmarkten. In 1992 en 1993 werden zwakke landen 
gedwongen uit de EMS te stappen en stortte het stelsel verder ineen. 
Ondanks de strubbelingen in het EMS werd bij het verdrag van Maastricht in 1992 besloten tot de instelling 
van de EMU, en werden de regels geformuleerd. Het Duitse principe van lagere bestedingen en verminde-
ring van overheidstekorten werd gevolgd. [Van Zanden, 1997: 241]
De realisatie zou in drie fasen gaan:
• implementatie van de richtlijn tot liberalisatie van het kapitaalverkeer 
• operationaliseren van de Europese Centrale Bank (ECB) en overdracht van nationale bevoegdheden aan 

die bank
• start van de muntunie.
De wijze waarop het proces zou verlopen werd getoetst aan zogenaamde ‘convergentiecriteria’ waaraan de 
stappen, die door de deelnemende landen genomen moesten worden, konden worden getoetst.

De voorbereiding van de EMU in het verdrag van Maastricht lag bij de ministers van financiën van de 
lidstaten en, via het adviserende Monetaire Comité, bij de directeuren van de centrale banken. Deze keuze 
bepaalde dat bij de inrichting van de EMU de nadruk voor wat betreft de economische aspecten vooral lag 
op het terrein waar de ministers van financiën verantwoordelijk voor waren: de coördinatie van het 
begrotingsbeleid en het macro-economische beleid van de lidstaten, en bijvoorbeeld niet op regionaal 
structuurbeleid of het werkgelegenheidsbeleid. [Van Riel en Metten, 2000: 9] Daarnaast had de EMU ook tot 
doel om, door het afspreken van vaste wisselkoersen die aan de gezamenlijke munt vooraf gingen, een dam 
op te werpen tegen praktijken van geldhandelaren die in staat waren zeer grote bedragen in hoog tempo 
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van land tot land te verplaatsen, en daarmee invloed op wisselkoersen konden uitoefenen. 
Om de koppeling van munten werkelijk tot stand te brengen was een ECB noodzakelijk die zeer strak aan de 
convergentiecriteria vasthield, om te voorkomen dat tijdens de rit of in de toekomst een land uit de boot 
zou vallen. De vorming van de ECB betekende een keerpunt in de geschiedenis van de Europese samenwer-
king, omdat hiermee voor het eerst een ‘echte’ supranationale instelling tot stand kwam. 

Voor Nederland was de weg naar EMU en Euro relatief vanzelfsprekend, omdat het sinds 1983 de facto al deel 
uitmaakte van een monetaire unie, met Duitsland, waarin bovendien een externe instantie (de Deutsche 
Bank) voor een belangrijk deel de dienst uitmaakte. Bovendien veranderde er beleidsmatig niet zo veel. Ook 
in de statuten van de ECB werd prijsstabiliteit als een bepalende factor opgenomen, en bleef Duitsland 
leidend bij het bepalen van de regels van het spel. Zo was het stabiliteitspact (beperking van begrotingste-
korten) een Duits voorstel uit 1995, dat bij de top van Amsterdam in 1997 werd vastgesteld. [Hilbers en 
Hoogduin, 1996: 35] De president van De Nederlandsche Bank, Duisenberg, werd in 1998 de eerste president 
van de ECB.
 
In 1999 trad de EMU in werking en op 1 januari 2002 werd in twaalf lidstaten van de Europese unie daadwer-
kelijk de euro ingevoerd. De overige landen behielden (voorlopig) hun eigen munt, maar waren wel 
onderworpen aan de regels van de EMU en de ECB. 

Actoren
• Nederlandse regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog
• Ministerie van Financiën
• Ministers van Financiën
• Nederlandse Bank
• Presidenten van De Nederlandsche Bank
• EEG / EG / EU
• Europese Centrale Bank
• Deutsche Bundesbank
• Zwan, professor A. van der 
• Wijnbergen, Sweder van
• FME
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3.11 Trend: Het Europese Landbouwbeleid: Naar 
liberalisering van de markt voor landbouw-
producten en een breder plattelandsbeleid

Verkorte titel: Europees landbouwbeleid

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar 
duurzaamheid

Relatie met
3.9 Europese markt
11.1 Denken over natuur en milieu
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
11.4 Europeanisering natuur en milieubeleid
11.7 Verstedelijking platteland
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw
11.14 Alternatieve landbouw
11.16 Zure Regen

Datering
Vanaf 1958 tot na 2005

Beschrijving
Het Nederlandse landbouwbeleid had kort na de oorlog drie doelen: herstel van de voedselvoorziening 
tegen lage consumentenprijzen, een verhoging van de landbouwexport om een evenwichtige betalingsba-
lans tot stand te brengen en tenslotte het garanderen van een redelijke levenstandaard voor iedereen die 
een bestaan had in de landbouwsector [Bieleman, 2008: 475]. Verhoging van de voedselproductie was een 
zaak van algemeen belang en dus van de overheid. Het landbouwbeleid onder minister Sicco Mansholt 
(1945-1958) stuurde aan op een proces van rationalisatie en schaalvergroting in de land- en tuinbouw. 
Conjunctuurbeleid en structuurbeleid waren hierin instrumenteel. Deze twee beleidsstromen stoelden op 
het toenmalige paradigma dat een goed functionerende landbouw een noodzakelijke voorwaarde was voor 
een gezonde, agrarisch-gefundeerde landelijke cultuur. Deze cultuur zag de overheid als een belangrijk, 
stabiliserend element in de samenleving als geheel. [Krajenbrink, 2005: 105-106; Bieleman, 2008: 462-468, 
Van Zanden, 1997:192; Van Zanden en Verstegen, 1993: 63-65] 

Minimumgarantieprijzen voor landbouwproducten waren in het conjunctuurbeleid een belangrijk onderdeel. 
De prijzen werden door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) vastgesteld op basis van een kostprijsbereke-
ning van een vooraf door het beleid vastgestelde bedrijfsgrootte, die ook kleinere boeren een bestaansrecht 
verleende. In 1958 kwam deze wijze van kostprijsberekening onder druk te staan, omdat de wereldmarktprijs 
van zuivel onder de garantieprijs kwam. Er moest toen een bedrag van 58 miljoen gulden betaald worden uit 
het Landbouw-Egalisatiefonds. Dit fonds, kort na de oorlog ingesteld onder het overgangskabinet 
Schermerhorn-Drees (24 juni 1945 tot 3 juli 1946), compenseerde het verschil tussen de van overheidswege 
vastgestelde consumenten- en producentenprijs ten opzichte van de landbouwprijzen op de wereldmarkt. 
[Krajenbrink, 2005: 57]. Er dreigden grote uitgaven als de productiekosten op de bedrijven niet zouden worden 
verlaagd. Dit kon alleen gerealiseerd worden bij grotere bedrijven. De opvolgers van Mansholt, Vondeling 
(1958) en Marijnen (1959-1963) zetten in op grotere rendabele landbouwbedrijven. 
Na 1954 werden de belangen van de landbouwsector behartigd door het Landbouwschap, een publiekrechte-
lijke organisatie waarin alle landbouworganisaties waren vertegenwoordigd. Haar netwerk strekte zich uit 
vanaf boeren en landarbeiders tot de politieke en bestuurlijke elite. De agrarische sector had tot begin jaren 
tachtig via het Landbouwschap grote invloed op het landbouwbeleid [Krajenbrink, 2005:300-305]. Het Land- 
bouwschap verdedigde het beleid ten gunste van de kleine boeren met succes, maar moest hierover ieder jaar 
onderhandelen met de regering. Het onderwerp verdween van de politieke agenda door de invoering van het 
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Europees landbouwbeleid.[Krajenbrink, 2005:140-145] Het gevoerde landbouwbeleid wierp zijn vruchten af.  
In de periode 1953-1963 was de gemiddelde groeivoet per jaar van de output 2,1% en de arbeid productiviteit 
5,0%. De werkgelegenheid daalde met gemiddeld 2,9%. [Van Zanden, 1997: 185] 

De Europese Economische Gemeenschap werd opgericht op 1 januari 1958, toen het Verdrag van Rome in 
werking trad. De belangrijkste doelstelling was een vrije interne markt te realiseren Na de oprichting van de 
EEG veranderde er in eerste instantie weinig aan het Nederlandse landbouwbeleid, omdat iedere deelstaat 
zijn eigen beleidsregels toepaste. [Kapteyn, 1993: 56; Gilbert, 1987: 15-16; Bieleman, 2008: 475]. 

Op 4 maart 1966 diende de Commissie van de EEG bij de Raad van Ministers voorstellen in voor de vaststel-
ling van een gemeenschappelijk prijspeil voor melk en zuivelproducten, suiker, rijst, oliehoudende zaden en 
olijfolie met ingang van het verkoopseizoen 1967/1968. Hiermee wilde de EEG de economische omstandig-
heden in de landbouw verbeteren en de achterstand inlopen op het gebied van ontwikkeling en inkomens. 
[Gilbert, 1987: 15 en 16] Er werd een systeem ingevoerd dat gericht was op prijsgaranties, kostprijsverlaging en 
productieverhoging en niet veel afweek van het Nederlandse beleid. Sicco Mansholt, toen EEG-commissaris, 
zou later verklaren, dat het Nederlandse garantiebeleid als basis diende voor het Europees landbouwbeleid. 
[Krajenbrink, 2005: 145] De minimumgarantieprijzen van de EEG stonden niet in verhouding tot de kostprijs 
van het product en lagen beduidend hoger dan Nederlandse garantieprijzen. Voor de Nederlandse agrarische 
sector werkte dit zeer positief uit. In de periode 1963-1973 steeg de gemiddelde groeivoet per jaar van de 
output van 2 naar 4,5 % en die van de arbeidproductiviteit van 5,0 naar 7,8 %. De daling van de werkgelegen-
heid nam toe van 2,9 naar 3,3 procent [Van Zanden, 1997: 185] Het succes in de landbouw had een keerzijde. 
De groei van de landbouwproductie bij de lidstaten verliep veel sneller dan de vraag. Eind jaren zestig 
ontstonden er al overschotten en de budgettaire lasten die daarmee gepaard gingen, rezen al snel de pan uit. 
Het systeem bleek bovendien zeer fraudegevoelig door het beperkte toezicht dat vanuit de EEG kon worden 
uitgeoefend. [Kapteyn, 1993:] Het werd spoedig duidelijk dat een complete herstructurering van de Europese 
landbouw onontkoombaar was: om de budgettaire lasten te beperken moesten de bedrijven tegen lagere 
kosten produceren. Dit hield in dat de gemiddelde bedrijfsgrootte groter moest worden. Modernisering van 
de Europese landbouw was daarvoor het middel en dit moest plaatsvinden op grotere rationeel geleide 
bedrijven. Dit stond bekend als het Europese landbouwstructuurbeleid. Al in de jaren zestig lanceerde 
Mansholt een revolutionair plan. Kleine familieboerderijen moesten plaatsmaken voor grootschalige en 
rationeel gerunde bedrijven. Pas in 1971 slaagde Mansholt erin zijn plan door de Europese Raad van Ministers 
te loodsen. Er kwam protest. Duizenden boeren betoogden op 23 maart 1971 in Brussel tegen het plan-Mans-
holt. Bij de ongeregeldheden die daarbij uitbraken, vielen tientallen gewonden en een dode. [Kromhout, 
Historisch nieuwsblad,jaargang 02 2003; Bieleman: 476-478; website Centrum Agrarische Geschiedenis].  
In Nederland, waar al sinds de jaren vijftig een proces van schaalvergroting had ingezet, daalde het aantal 
bedrijven na 1970 nog verder: van 410.000 in 1950 tot 145.000 in 1980 [CBS, 2010: 108].

Ondanks de besluiten over modernisering van het landbouwbeleid nam het probleem van de overschotten 
in de jaren zeventig niet af maar toe, niet alleen in Nederland maar ook in de andere lidstaten. Deze 
overschotten drukten op uitgaven van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Begin jaren tachtig 
slokte het GLB meer dan zeventig procent van het EEG budget op en ontstonden er enorme voorraden boter, 
vlees en granen. Er werden vanuit de EEG marktgerichte hervormingen ingevoerd [Van Zanden, 1997:239-
240]. Daarnaast was er ook toenemende maatschappelijke kritiek op de negatieve effecten van de groot-
schalige landbouw op milieu en natuur. 

In Nederland werden pas vanaf de jaren tachtig maatregelen doorgevoerd om de overproductie te beteuge-
len. Lange tijd had de agrarische sector die via het Landbouwschap kunnen tegenhouden. Maar onder de 
veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen keerde het tij. Om het zuiveloverschot (bekend 
als de ‘melkplas’ en de ‘boterberg’) af te bouwen werd in 1984 vanuit de EEG de ‘superheffing’ of ‘melkquo-
tum’ opgelegd. Het Landbouwschap was niet in staat om deze heffing tegen te houden. De tijden waren te 
zeer veranderd. Het ‘boerenbolwerk’ was zijn macht door interne verdeeldheid en de veranderende 
maatschappelijke verhoudingen aan het verliezen. De invoering van melkquotum pakte onverwacht toch 
positief uit voor de Nederlandse boeren. In 1988 waren de overschotten geheel verdwenen en de melkprijs 
was voor het eerst sinds jaren weer gestegen. [Bieleman, 2008: 534-535; Krajenbrink, 2005: 300-305] Deze 
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positieve ontwikkeling ging echter gepaard met een inkrimping van de veestapel van ruim 2.5 miljoen stuks 
in 1984 tot 1,4 miljoen in 2005 en een halvering van het aantal melkveehouderijen: van 80.000 bedrijven in 
1984 tot 37.000 in 2005. [CBS, 2010:107-108]
In de jaren negentig werden er belangrijke veranderingen doorgevoerd op het gebied het markt- en 
prijsbeleid en op het gebied van de landbouwstructuurbeleid. Bij het markt- en prijsbeleid trad er een 
verschuiving op van de prijssteun voor het geleverde product naar een vorm van steun voor de beschikbare 
productiemiddelen. De bedoeling was dat de Europese akkerbouwers en rundveehouders ter compensatie 
van een lagere garantieprijs voor hun graan of melk, een toeslag per hectare zouden krijgen. Nadat hun 
aantallen dieren en gebruikte grondoppervlak vooraf waren vastgesteld, zouden deze niet meer zomaar 
mogen toenemen. Op deze manier beoogde de Europese Unie een meer extensieve manier van produceren 
te stimuleren. Voor het ontvangen van de nieuwe vorm van inkomenssteun en moesten de desbetreffende 
agrariërs gaan voldoen aan een reeks eisen op het vlak van milieu, omgeving en dierenwelzijn. De koppe-
ling van de Europese agrarische inkomenspolitiek aan het milieubeleid in brede zin werd aangeduid met de 
term cross compliance. [Broersma, 2010: 73-74] Daarnaast verruimde het Europese landbouwstructuur tot 
een vorm van structuur- en plattelandsontwikkelingsbeleid. [Broersma, 2010: 77]

Dit Europese beleid werd toegepast bij het terugbrengen van het tarweoverschot. In 1992 werd vanuit de 
EEG het plan ‘MacSharry’ tot uitvoering gebracht. Dit plan pakte niet uitsluitend de overproductie van 
granen, eiwit- en oliehoudende gewassen aan op interne de Europese markt, maar was tevens een oplos-
sing in de onderhandelingen in het kader van de General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). De te hoge 
tarweprijs die de Europese akkerbouwers kregen in vergelijking met de wereldmarktprijs leidde tot 
schadelijke praktijken, zoals het dumpen van tarwe op de wereldmarkt. Dit veroorzaakte bij andere 
producenten overschotten, zoals in Amerika, Nieuw Zeeland en Australië [Kapteyn, 1993: 109]. De invoering 
van het plan leidde tot een drastische prijsdaling [Bieleman, 2008: 478; Krajenbrink, 2005, 310-313]. Naast de 
verlaging van de tarweprijs bestond het plan uit een pakket van ondersteunende maatregelen, zoals een 
hectaretoeslag, op voorwaarde dat een gedeelte van het bebouwde areaal uit productie zou worden 
genomen. Zodoende konden de misgelopen inkomsten gedeeltelijk gecompenseerd worden. Daarnaast 
was er ook steun voor milieuvriendelijke productiemethoden, het bebossen van de uit de productiegeno-
men landbouwgronden en de bevordering van een vervroegde uittreding van landbouwers ouder dan 55 
jaar. Het plan MacSharry leidde tot een dramatische verdere daling van de tarweprijs, waardoor een groot 
aantal akkerbouwers zich moest toeleggen op andere gewassen of andere werkzaamheden. Deze ontwikke-
ling ging samen met een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin de rol van de landbouw op het 
platteland veranderde. De landbouwsector werd niet langer alleen verbonden aan voedselproductie, maar 
ook aan het platteland in het algemeen. In de nieuwe visie op de landbouw kregen de zorg voor de natuur, 
het cultureel erfgoed van het platteland en de recreatiefunctie voor de stedelijke bevolking een dominante 
plaats. De grenzen tussen de stad en het platteland vervaagden.[Bieleman, 2008: 511; Krajenbrink, 2005:312]

De manier waarop de vleessector in de landbouw (vee- en pluimveehouderij) zich ontwikkelde, verschilde 
aanmerkelijk van de zuivelsector en de akkerbouw. Na 1970 groeide de intensieve vee- en pluimveehouderij 
(varkens, kuikens en kippen) en hiermee de vleesproductie explosief. De productie van varkensvlees steeg 
van 700 miljoen kilo in 1970 naar 1450 miljoen in 1980, vleeskip van 40 naar 70 miljoen kilo en de vleeskui-
ken van 339 naar 470 miljoen kilo. [CBS, 2010:102] De productie was voornamelijk bestemd voor de uitvoer. 
De intensieve veehouderij werd in de agrarische sector bestempeld als ‘eigen broekophouders’. Deze sector 
viel niet onder de Europese prijsregelingen, maar moest de inkomsten uit de vrije markt halen [Krajenbrink, 
2005: 305]. De intensieve vee- en pluimveehouderij kreeg echter op een andere manier wel veel met Europa 
te maken. Via de milieuwetgeving kwam de sector onder strenge Europese regelgeving te staan. Het 
mestoverschot werd voornamelijk geproduceerd doordat de varkens- en pluimveehouderij niet-grondge-
bonden zijn, in tegenstelling de grondgebonden melkveehouderij. Bij grondgebonden melkveehouderij is 
er een kringloop van mineralen: voedergewassen zoals gras en mais worden aan het vee gevoerd en met de 
mest van het vee worden de voedergewassen bemest. Deze kringloop was bij de varkens- en pluimveehou-
derij afwezig. De varkens- en pluimveehouderij produceerde veel mest die niet verwerkt kon worden. [Hin 
e.a., 2004:4; website Compendium voor de leefomgeving] Nederland kreeg te maken met een mestover-
schot. Pas begin jaren tachtig -de overheden hadden de vrijheid de beleidsregels naar eigen inzicht uit te 
voeren- werd er begonnen met de striktere doorvertaling van allerlei Europese reguleringen en maatrege-
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len. Lange tijd konden de agrarische organisaties deze via het Landbouwschap tegenhouden. In 1984 werd 
de Interimwet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen, beter bekend als de Mest-Interimwet, afgekon-
digd door Minister Braks, zonder overleg met het Landbouwschap. Dit was voor de sector bijzonder pijnlijk, 
omdat Braks een minister was uit het agrarisch netwerk. De Interimwet bleek in de praktijk niet te voldoen, 
waarna andere maatregelen volgden: de Mestboekhouding (1987), het Minerale Aanvoer Registratie Systeem 
op basis van de Europese Nitraatrichtlijn (1991) en tenslotte het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS, 1998). 
Vanaf 1 januari 2006 werd MINAS vervangen door een nieuw uitgebreider mestbeleid. In 2010 was het totale 
mestoverschot weer terug op het niveau van 1970 [Website Compendium voor de leefomgeving; Bieleman, 
2008:521-522; Krajenbrink, 2005:305-307]. 
Vanaf de jaren negentig werd de veehouderij in Nederland getroffen door uitbraken van dierziekten: BSE 
(Bovine Spongieuze Encephalopathie, 1997), Varkenspest (1997 en 1998), Mond en Klauwzeerepidemie 
(2001), en de Vogelgriep (2003-2006). Door deze uitbraken liep de sector grote economische schade op. De 
epidemieën veroorzaakten veel dierenleed en wakkerde de maatschappelijke discussie aan over de 
negatieve gevolgen van de intensieve vee- en pluimveehouderij. Ook de rol van de Europese verordeningen 
binnen het landbouwbeleid werd onderwerp van discussie. De maatregelen ter bestrijding van de dierziek-
ten werd bepaald door Europese regelgeving. [Dossier Dierziekten, Website Agri-Holland; Dossier 
Dierziekten, website Koninklijke Bibliotheek; Bieleman, 2008: 522].

Actoren
• Boeren
• Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
• Ministerie van Landbouw en Visserij
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Agrarische organisaties
• Agrarische Brancheorganisaties 
• Het Landbouwschap
• Boerenprotestorganisaties
• Minister S.L. Mansholt
• Minister A. Vondeling
• Minister V.G.M. Marijnen
• Minister G. Braks
• Milieuorganisaties
• Stichting Wakker Dier
• Europese Raad van Ministers
• Europese Commissie
• Eurocommissaris R. MacSharry
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3.12 Trend: Van schaalvergroting terug naar de kern-
activiteiten in het grootbedrijf en de opkomst van 
het MKB en de zelfstandige zonder personeel (zzp)

Verkorte titel: Grootbedrijf, MKB en zzp

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.8 Welvaartsgroei, 13.4 Technologisering en informatise-
ring, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.6 Research en Development
3.9 Europese markt
3.13 Multinationals
3.14 Van IT naar ICT
3.17 RSV-enquête
3.21 Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
4.13 Akkoord van Wassenaar

Datering
Eind jaren zestig – 2005

Beschrijving
De jaren zestig waren jaren van bloei geweest voor de Nederlandse economie. Die bloeiperiode had ook een 
keerzijde. De welvaartsgroei was vertaald in hoge salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals arbeids-
duurverkorting (vanaf 1962), vakantiegeld, winstdelingen, premieregelingen en bijdragen aan het sociale 
zekerheidsstelsel. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig leverde dit, met name voor kleine ondernemin-
gen waar het personeel de grootste kostenpost was, veel problemen op. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 148] 
De grote bedrijvigheid, technologische ontwikkelingen en de aanzet tot Europese vrije markt hadden ook 
tot verscherping van de concurrentieverhoudingen geleid, vooral met het buitenland. De grotere bedrijven 
zochten naar manieren om de gevolgen van dure arbeid en verscherpte concurrentie het hoofd te bieden en 
om de goede resultaten die zij met de opgang van de economie behaald hadden te continueren. In de jaren 
zestig waren de Verenigde Staten hét voorbeeld voor Nederland. The American way of life drong niet alleen 
op cultureel en maatschappelijk gebied sterk door, ook in het bedrijfsleven werden Amerikaanse bedrijfsfi-
losofieën en –concepten gretig overgenomen. Grootschaligheid, en de daarmee beoogde efficiëntie en 
rentabiliteit, was het toverwoord. [Van Gerwen en De Goey 2008: 151] Schaalvergroting werd onder andere 
bereikt door fusies en vorming van conglomeraten. Naast grotere efficiëntie bij de inzet van personeel 
werden als voordelen van fusies gezien: diversificatie met uitbreiding van het productaanbod, het realiseren 
van schaalvoordelen, snelle groei en meer bestedingsruimte voor innovatie en de toepassing van computer-
technologie. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 147] Een ander argument om te fuseren was het delen van de 
kosten voor research and development (R&D). De investeringskosten voor R&D waren hoog, terwijl 
omzetten die daaruit moesten resulteren onzeker waren. [Sluyterman, 2003: 183] 

In de structuur van het Nederlandse bedrijfsleven trad een verschuiving op. Kleine ondernemingen 
(eenmanszaken of ondernemingen met één tot vijf personen) hadden het moeilijk en legden het vaak af 
tegen de opkomende middelgrote en grote ondernemingen, die meer mogelijkheden om hun positie zeker 
te stellen. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 169] Ondanks de groei bij de grote ondernemingen, nam het 
aantal werknemers daar af. Dit is deels te verklaren doordat werkgelegenheid bij de grote multinationals 
zoals Philips, Shell en Unilever naar het buitenland verdween: een andere mogelijkheid om op kosten te 
besparen. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 170]
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In de jaren zeventig was er niet veel over van de waardering voor het bedrijfsleven. Economisch ging het 
allemaal minder en ondernemers en ondernemingen kregen een slecht imago, vooral de grote onpersoon-
lijke bedrijven die uit de fusies waren ontstaan. Ze werden verantwoordelijk gehouden voor de milieuver-
vuiling. Bovendien waren het zakkenvullers, omdat ze arbeiders ontsloegen terwijl de werkloosheid hoog 
was. Ontslagen waren toch niet nodig als een bedrijf winst maakte? Werknemers voelden zich gesterkt door 
de publieke opinie en organiseerden stakingen als er ontslag dreigde. Dat had wel effect; steeds vaker 
maakten werkgevers in eerste instantie gebruik van de arbeidsduurverkorting en gingen zij pas over tot 
gedwongen ontslagen als dit echt onvermijdelijk werd. [Sluyterman, 2003: 250] 
Niet alleen de publieke opinie stond de bedrijven in de weg. Het beleid van het kabinet Den Uyl (1973-1977) was 
gericht op ‘spreiding van inkomen, kennis en macht’. Ondernemers ervoeren het beleid als beperkend voor de 
ontwikkeling van hun bedrijven. Een ongewone actie volgde: bestuursvoorzitters van negen multinationals 
schreven in het NRC handelsblad van 13 januari 1976 een open brief aan minister-president Den Uyl. Hierin 
stond dat “thans in het maatschappelijke debat de belangstelling voor verdelingsvraagstukken bijna allesover-
heersend is en de productieproblemen bijkans worden verwaarloosd. Alsof datgene wat verdeeld moet worden 
vanzelf ontstaat en niet door voortdurende inspanning en slagvaardig reageren van alle betrokkenen moet 
worden verkregen!” [Historisch Nieuwsblad] De regering zag in dat ook het bedrijfsleven geholpen moest 
worden. Onder het kabinet van Agt 1 (1977-1981) kwam de Wet investeringsrekening (1978) tot stand. Hiermee 
werden investeringen in bedrijfsmiddelen gestimuleerd en gesubsidieerd. Zowel grote als kleine bedrijven 
konden er gebruik van maken; voor kleine bedrijven was er zelfs sprake van een ‘kleinschaligheidstoeslag’. 

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig was een periode waarin relatief veel bedrijven failliet gingen en 
Nederland hoge werkloosheidcijfers had. Het was duidelijk dat een aantal takken van de industrie definitief 
op hun retour was. Sommige conglomeraten stortten totaal in elkaar, zoals de papierfabriek Van Gelder, de 
RSV-scheepswerven en het bouwconcern OGEM. De regering sprong links en rechts bij met steun, vooral 
voor grote werkgevers in ‘gevoelige’ regio’s en sectoren. De bedoeling was dat staatssteun zou leiden tot 
grotere kapitaalintensieve, meer gediversifieerde ondernemingen, die het zelfstandig tegen buitenlandse 
concurrentie konden opnemen, maar al met al wogen de kosten lang niet optegen de baten. [Van Zanden, 
1997: 211]. Eigenlijk was de tijd van dat soort ‘brede’ ondernemingen al aan het verstrijken. 

De komst van het kabinet Lubbers in 1982 zorgde voor een drastische omslag in het beleid. Dat beleid 
richtte zich op beperking van de overheidsuitgaven, verlaging van het financieringstekort, modernisering 
van de sociale zekerheid en het stimuleren van marktwerking. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 199] Dit 
betekende een verandering in de houding naar het bedrijfsleven en ondernemerschap toe. Er kwam meer 
aandacht voor de kleine ondernemer, in tegenstelling tot de jaren voor de crisis toen de aandacht voorna-
melijk op de grootbedrijven gericht was. Na de teleurstellende ervaringen met steun aan grote bedrijven 
werd nu het MKB erkend als de echte ‘banenmotor’. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 198,199] Nieuwe 
MKB-ondernemingen werden vooral opgericht in de financiële, zakelijke en overige dienstverlening, de 
bouwnijverheid en handel. [EIM 2011: 80]

Voor de grote bedrijven waren de jaren tachtig en negentig een periode van heroriëntatie, die uitmondde in 
terugkeer tot de kernactiviteiten. De strategieën met schaalvergroting en diversificatie in de jaren zestig 
hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het invoeren van een nieuwe strategie had een te lange 
aanlooptijd en tegen de tijd dat de schaalvergroting geëffectueerd was, hadden de stijgende loonkosten de 
effecten van saneringen weer ingehaald. [Sluyterman 2003: 246] Daarnaast werden bedrijven geconfron-
teerd met dalende omzetten. Er kwamen grote reorganisaties op gang, zoals de Operatie Centurion bij 
Philips onder leiding van topman Jan Timmer. Dit leidde tot enorme afslankingen. In het geval van Philips 
verloren ruim 50.000 werknemers hun baan, waarbij voor het eerst de ontslagen vooral binnen Europa 
vielen. [Website MT] In de jaren zestig en zeventig bij fusies opgenomen bedrijfsonderdelen werden weer 
afgestoten: verkocht, verzelfstandigd, opgeheven. Kleinere ondernemingen waren niet alleen efficiënter 
maar ook innovatiever gebleken, en de grote bedrijven probeerden dat na te volgen. De op Amerikaanse 
leest geschoeide organisatiestructuren werden vervangen door gedecentraliseerde en platte organisaties 
naar het model van Japanse ondernemingen. [Van Zanden, 1997: 74] Delen van de productie die niet 
noodzakelijk in het eigen bedrijf verricht moesten werden steeds makkelijker uitbesteed of naar het 
buitenland verplaatst (‘outsourcing’). 
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Terwijl veel grote bedrijven een schaalverkleining ondergingen groeide het midden- en kleinbedrijf door. 
Het eerste kabinet Kok zette het beleid van de voorgaande drie kabinetten Lubbers voort met de operatie 
MDW (Marktwerking, deregulering en wetskwaliteit), die het ondernemen eenvoudiger moest maken, 
waardoor ook werkgelegenheid bevorderd zou worden. Een voorbeeld uit deze operatie was de wijziging in 
de Vestigingswet Kleinbedrijf uit 1937, in 1954 herzien in de Vestigingswet Bedrijven. De wet bevatte tal van 
barrières voor beginnende ondernemingen. Met de wijziging vervielen 84 verschillende typen vergunnin-
gen voor afzonderlijke bedrijven, die werden vervangen door 9 overzichtelijke vergunningen voor clusters 
van bedrijfstypen. [Wet intrekking Vestigingswet bedrijven 1954: 1] 
De wijziging van de Vestigingswet bleek met name van belang voor startende vrouwen en migranten, die 
voorheen vaak niet aan de vestigingseisen konden voldoen. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 200] Tot de 
jaren tachtig bestond het ondernemersgilde voornamelijk uit blanke mannen, maar tijdens de jaren tachtig 
en negentig veranderde de samenstelling. Het aantal vrouwen en migranten dat zich op het ondernemers-
gebied begaf, groeide hard. Voorheen hielpen vrouwen hun echtgenoot in ‘de zaak’ maar vanaf de jaren 
tachtig werden zij vaker zelf ondernemer. Door de hoge werkloosheid begin jaren tachtig, onvrede over de 
arbeidsomstandigheden in bestaande bedrijven en de geringe opvangmogelijkheden voor kinderopvang en 
het combineren van gezin en werk besloten veel vrouwen voor zichzelf te beginnen. [Van Gerwen en De 
Goey 2008: 222]
De komst van vele migrantenondernemers veranderde het straatbeeld. Doordat de gastarbeiders in 
Nederland bleven wonen en niet zoals eerder werd verwacht terugkeerden naar het land van herkomst, 
voorzag de Minderhedennota (1983) erin om de ontwikkeling van deze groep te helpen. In de nota stonden 
voorstellen om de achterstand op het gebied van onderwijs, huisvesting en werk te verkleinen. Het stimule-
ren van ondernemerschap werd als een mogelijke oplossing gezien. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 222] Met 
de wijziging van de Vestigingswet kwam dat in een stroomversnelling. Onder andere Turkse slagers, 
Marokkaanse shoarmazaken en Surinaamse kappers maakten hun opmars in met name de grote steden. 

In nieuwe fusiegolven, zoals die zich in de jaren negentig en nul bij de grote bedrijven voordeden kwam 
diversificatie opnieuw om de hoek kijken zoals bijvoorbeeld bij het samengaan van banken en verzekerings-
maatschappijen. De redenen waren toen echter anders dan in de jaren zestig en zeventig: vooral voldoende 
massa creëren om in de toenemende concurrentie op de Europese en wereldmarkt zich als speler te kunnen 
manifesteren. [Sluyterman, 2003: 293-295] Bijkomende schaalvoordelen (afstoten van ‘dubbele’ vestigin-
gen, vermindering van staffuncties, et cetera) werden wel zo veel mogelijk geïncasseerd. 

Een verandering die zich vanaf halverwege de jaren negentig manifesteerde was de opkomst van de 
zelfstandige ondernemer zonder personeel, de zzp-er. Eigenlijk was dit niets nieuws. Zelfstandig onderne-
merschap had altijd al bestaan, als eenmanszaak of freelancer, en ‘zelfstandige zonder personeel’ was 
aanvankelijk alleen maar een term die binnen de belastingdienst en sociale zekerheidsinstellingen 
gehanteerd werd om mensen met een bepaalde fiscale status aan te duiden.
Maar door een samenloop van fiscale wijzigingen waarbij de term naar buiten kwam met een sterke 
toename van het aantal eenmansondernemers, werd zzp-er tot een soort geuzenaam die een nieuw elan in 
het persoonlijk ondernemerschap representeerde. 
Door de snelgroeiende dienstensector, meer differentiatie in de consumentenvraag, de opkomst van de ICT 
en de behoefte aan autonomie, maar ook door de voortgaande flexibilisering van arbeidsrelaties nam het 
aantal zelfstandigen zonder personeel sterk toe. In 1996 telde Nederland 400.000 zzp-ers, in 2008 waren dat 
er ruim 640.000. [EIM 2011: 96] Een sector waar het aantal zzp-ers heel sterk toenam was de bouwnijver-
heid. Inhuur van onderaannemers was daar vanouds al heel gebruikelijk. In de periode van hoogconjunc-
tuur in de jaren negentig en nul besloten veel gespecialiseerde bouwvakkers dat ze veel beter hun zaken zelf 
konden regelen dan dat een baas dat voor hen deed en besloten zichzelf te verhuren. [Interview Nelissen] 
De groei van het zelfstandig ondernemerschap wordt weerspiegeld in de toename van het aantal bedrijfsop-
richtingen. Tussen 1987 en 2005 is het aantal bedrijfsoprichtingen gestegen van ongeveer 30.000 tot bijna 
80.000 per jaar. Het aantal opheffingen steeg in deze periode eveneens aanzienlijk, van circa 15.000 tot 
circa 45.000. [EIM, 2011: 84] 
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Actoren
• Nederlandse ondernemingen en ondernemers 
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• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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3.13 Trend: Veranderingen in de rol en positie van de 
grote (multinationale) ondernemingen en 
aanpassing van de wijze van sturing

Verkorte titel: Multinationals

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering,  
13.10 Europeanisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.6 Research en Development
3.9 Europese markte
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp
3.14 Van IT naar ICT
3.22 Code Tabaksblat 
4.12 Shellstaking 
10.5 Goederenstromen en logistiek

Datering
Jaren zeventig – 2005

Beschrijving
De grote Nederlandse ondernemingen waren al voor de Tweede Wereldoorlog uitermate belangrijk voor de 
Nederlandse economie. Typerend voor Nederland als export- en handelsnatie was dat grote bedrijven al 
vroeg de ontwikkeling naar multinational doormaakten. Op de wereldmarkt werd het vertegenwoordigd 
door met name industriële multinationals, zoals Unilever, Shell, Philips, AKZO, Hoogovens en DSM, die 
allen hun oorsprong hadden in het einde van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw. [Van 
Zanden, 1997: 50-59]

Voor de werkgelegenheid waren de industriële grootbedrijven van wezenlijk belang. Het deel van het totaal 
aantal werknemers dat in Nederland bij de zes grootste ondernemingen werkzaam was bedroeg in 1929 8,6 
procent, in 1973 was dat 17,9 procent. [Van Zanden, 1997: 59-62] De grote bedrijven realiseerden zich ook al 
vroeg dat Research & Development (R&D) onmisbaar was. Om bij te blijven, te vernieuwen en te verbeteren 
financierden Philips, Unilever, AKZO, DSM en Shell tezamen in de jaren dertig zeker de helft van de totale 
industriële R&D. [Van Zanden, 1997:66]

In de jaren zestig en zeventig trad een verandering op in de economische structuur. De industrie werd 
geleidelijk ingehaald door de opkomende dienstensector. Een van de snelst groeiende (deel)sectoren was de 
financiële sector. Die was in die tijd voornamelijk op Nederland zelf gericht. Naast een ‘traditionele’ 
spaarrekening namen de meeste Nederlandse huishoudens nu ook een lopende rekening en banken boden 
nieuwe diensten aan als woninghypotheken, consumptief krediet, reischeques, reisverzekeringen en 
valutatransacties. [Mooij en Dongelmans, 2004: 63]
De economisch turbulente jaren zeventig brachten de nodige veranderingen met zich mee voor de 
Nederlandse grote ondernemingen. Niet alleen kwam er in deze periode een voorlopig einde aan de 
economische groei, het waren ook anderszins moeilijke tijden voor het bedrijfsleven. De in de jaren zestig 
ingezette trend tot schaalvergroting door fusies en diversificatie kwam tijdelijk tot stilstand. De concurrentie 
uit het buitenland was hevig. Door de goedkopere productie daar hadden branches als textiel, leer en de 
scheepsbouw geen kans om te overleven, wanneer geen drastische maatregelen genomen werden. 
Het bedrijfsleven kampte met een negatief imago. Ondernemingen werden verantwoordelijk gesteld voor de 
hoge werkloosheid en de milieuvervuiling. Ook het politieke klimaat was niet gunstig voor het de bedrijven. 
Dat betekende een hele omslag. Sinds de Tweede Wereldoorlog had de rijksoverheid het bedrijfsleven - met 
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name de grote industriële ondernemingen - juist sterk gestimuleerd. Tussen 1949 en 1963 bracht de regering 
acht industrialisatienota’s uit, met beleid om voorwaarden te scheppen voor economische groei. De nota’s 
hielden concreet in: steun aan de basisindustrie (DSM, Hoogovens/Breedband, Gasunie), aanleg van 
industrieterreinen, verbetering van de infrastructuur, regionale investeringspremies en het stimuleren van 
het ambachtsonderwijs. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 146] Het kabinet Den Uyl (1973-1997) had echter als 
belangrijk speerpunt van zijn beleid ‘spreiding van kennis, macht en inkomen’, met hogere lasten voor 
bedrijven, meer medezeggenschap van werknemers en meer staatscontrole. [Sluyterman en Wubs, 2009: 158] 
In navolging van andere Europese landen nam de strijdbaarheid van de werknemers toe. [Sluyterman, 2003: 
248] Er bestond nog steeds centraal overleg tussen werkgevers en werknemers, maar consensus was 
moeilijker te bereiken. Er ontstond strijd tussen vakbonden en werkgevers over de automatische prijscom-
pensatie en over medezeggenschap. In 1979 kwam er een wet op ondernemingsraden, die werknemersverte-
genwoordigers de nodige bevoegdheden toekende. [Sluyterman, 2003: 248]
De zware tijden voor het bedrijfsleven leidden ertoe dat veel grote ondernemingen onderdelen van hun 
bedrijf naar het buitenland verplaatsten. Dat gold vooral voor multinationals die in het buitenland toch al 
voet aan de grond hadden, zoals Philips, dat een deel van zijn activiteiten naar Azië overbracht. 
[Sluyterman, 2003: 169] Er was ook enig soelaas: de regering schoot noodlijdende grote ondernemingen te 
hulp met staatssteun. Minister van Economische Zaken en voormalig directeur van metaalbedrijf Hollandia 
Ruud Lubbers gaf aldus een groot deel van de aardgasbaten in de vorm van staatssteun door aan bedrijven. 
[Fennema en Heemskerk, 2008: 72]

De onrust in de jaren zeventig en tachtig rond ondernemingen kwam niet alleen door boze werknemers. Ook 
onder aandeelhouders groeide de onvrede over hun inbreng in en opbrengsten uit de ondernemingen. 
Aanvankelijk - eind negentiende, begin twintigste eeuw – hadden Nederlandse grote ondernemingen een 
dividendbeleid waarbij de winst vooral was bestemd voor de aandeelhouders. Geleidelijk volgde een 
overgang naar een reserveringsbeleid, waarbij de winst zoveel mogelijk werd teruggesluisd naar de onderne-
ming. Het inhouden van winst bood een relatief goedkope manier om groei te financieren, en zo op de lange 
termijn de waarde van de onderneming te vergroten. In de jaren zeventig was dit algemeen gebruik 
geworden. Het gold als een wijze en degelijke managementstrategie. Voor degenen die sterk bij het bedrijf 
betrokken waren en gericht op continuïteit (zoals voorkwam binnen familiebedrijven of bij managers met 
een groot belang in het bedrijf ) was dit goed, maar voor ‘externe’ aandeelhouders was de overgang nadelig, 
want het rendement op hun aandelen nam navenant af. [Touwen, 2005: 23; Van Zanden, 1997: 67] 

Dit lange termijn groeibeleid paste bij het toenmalig type bestuurder, ‘de directeur’, vaak opgegroeid in en 
verknocht aan een bepaald bedrijf en met grote verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Dat gold zowel 
voor de grote familiebedrijven als voor open vennootschappen als Koninklijke/Shell en ENKA/AKU (het 
huidige Akzo Nobel), sinds hun oprichting eind negentiende eeuw. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 73]
In totaliteit werd tot in de jaren zeventig het bedrijfsleven geleid door een kleine, hechte groep bestuurders, 
die veelal uit het patriciaat stamden, dezelfde universiteiten hadden doorlopen, lid waren van dezelfde 
studentencorpora en vaak uit dezelfde families afkomstig waren. [Fennema en Heemskerk, 2008: 23] 
Dubbelfuncties kwamen veelvuldig voor. Vakbondsleider Jan Mertens stelde in 1968 dat de Nederlandse 
economie gedomineerd werd door een “old-boys network” van ongeveer 200 man. Bestuurders van grote 
bedrijven vervulden commissariaten bij vele andere bedrijven en hadden bovendien bestuursfuncties bij 
universiteiten en hogescholen. [Fennema en Heemskerk, 2008: 37] De suggestie van een grote machtscon-
centratie in het bedrijfsleven sloot aan bij het negatieve imago daarvan in de jaren zeventig.
Ook in formele zin had de bedrijfsleiding steeds meer macht gekregen. Dit kwam tot uitdrukking in de 
Vennootschapswet uit 1971, die van toepassing was op vennootschappen met een gestort kapitaal van 
tenminste 25 miljoen gulden en met meer dan 100 werknemers. De door de wet voorgeschreven bestuurs-
structuur hield twee lagen in: een directie die het ondernemingsbeleid bepaalde, met daarboven een 
toezichthoudende raad van commissarissen, die zelf haar leden koos. De aandeelhouders en de werkne-
mers hadden ten opzichte van de directie en de raad van commissarissen een magere positie.
In de jaren tachtig veranderden de verhoudingen. Faillissementen van enkele grote bedrijven wezen op 
falend management en onvoldoende toezicht van raden van commissarissen. Aandeelhouders eisten 
verscherpte controle op het management. Belangrijk was dat ook het soort aandeelhouder veranderde.  
Niet langer waren de aandeelhouders een verzameling individuen, maar steeds vaker grote institutionele en 
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internationale beleggers, die meer gewicht had, zich actief opstelden en die vooral rendement wilden zien. 
Een regelmatige groei van de winst per aandeel was de beste manier om aandeelhouders tevreden te 
houden. De aandeelhouders hadden hierdoor indirect weer een belangrijke positie verworven. Hoge 
dividenduitkeringen stonden nu gelijk aan het succes van een onderneming en economische efficiëntie. 
Daarmee kwam de nadruk weer meer op het korte termijnbeleid te liggen. [Sluyterman, 2003: 270-272]

De vergrote aandacht voor aandeelhouderswaarde ging ook gepaard met een verandering in de focus en de 
samenstelling van het management van ondernemingen. Er was sprake van een omslag van bedrijfsvoering 
volgens het zogeheten Rijnlandse (Duitse) model, dat zich kenmerkt door een langetermijnperspectief, 
hechte relaties tussen financiële instellingen en industrie en een relatief sterke inbreng van werknemersor-
ganisaties, naar het Angelsaksische model, dat gericht is op winstoptimalisatie op korte termijn, ruimte 
voor de krachten van de vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. [Fennema en Heemskerk, 2008: 111; 
Touwen, 2006: 32] 
Managers werden steeds meer – van buiten het old boys network - op hun specifieke kwaliteiten benoemd, 
zoals het doorvoeren van reorganisaties, het begeleiden van fusies en van internationalisering. De nieuwe 
managers waren niet meer jarenlang verbonden aan een onderneming: het vrijwillig of gedwongen 
wisselen van bedrijf gebeurde steeds sneller en door de internationalisering en fusies met andere bedrijven 
kwamen er steeds meer buitenlandse managers. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 206] De veranderingen 
werden gesymboliseerd door de nieuwe aanduiding van de topmanager: niet langer (president of alge-
meen) directeur, maar Chief Excecutive Officer (CEO).
Ook de beloningsstructuur veranderde. Hoge beloningen waren in het Angelsaksische model normaal en 
managers werden bovendien bovenop hun salaris beloond met aandelenopties, zodat ook zij belang kregen 
bij en zich vooral gingen richten op de korte termijn-doelen. [Sluyterman, 2003: 270-272] 

Toetreden van buiten tot het management van ondernemingen werd makkelijker. Mede als gevolg van de 
maatschappelijke democratisering konden jonge ambitieuze gestudeerde mannen en vrouwen toegang 
krijgen tot de bestuurskamer. Ondernemerschap sprak steeds meer tot de verbeelding van jongeren. Het 
aantal studenten aan de bedrijfskunde-opleidingen steeg explosief: tussen 1979 en 1992 nam hun aantal 
studenten op de universiteiten van Eindhoven, Twente, Rotterdam en Groningen toe van ongeveer 1400 
naar 8000. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 205]

Met de opleving van de economie vanaf de tweede helft van de jaren tachtig kozen veel grote ondernemingen 
de weg om over de grenzen te gaan. Een groot aantal bedrijven uit zowel de industriële als de dienstensector 
ontwikkelde zich tot multinational, door in meerdere landen productievestigingen of verkoopkantoren op 
te richten. [Sluyterman en Wubs, 2009: 16] 
Eind twintigste eeuw behoorden de industriële multinationals Unilever, Shell en Philips tot de dertig meest 
geïnternationaliseerde bedrijven ter wereld. In 1996 hadden Unilever en Philips meer dan een half miljoen 
werknemers in dienst buiten Nederland. [Sluyterman, 2003: 285] Ook bedrijven als Ahold, Heineken, 
Pakhoed en Wessanen zetten de stap naar internationalisering. [Gerwen, De Goey, 2008: 200] Er werd vooral 
flink geïnvesteerd in Noord-Amerika, West-Europa, Japan en Zuidoost Azië. Dergelijke investeringen, in het 
bijzonder die in de Derde Wereld, stuitten geregeld op maatschappelijke kritiek omdat er sprake zou zijn 
van uitbuiting van lokale bewoners, van slechte arbeidsomstandigheden of aantasting van het milieu. Ook 
investeringen in Europa werden steeds aantrekkelijker, zeker toen op 1 januari 1993 de interne grenzen van 
de EU wegvielen. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 200] 
De grote bedrijven in de dienstensector, waarvan de rol in de Nederlandse economie alsmaar belangrijker 
geworden was, begaven zich steeds meer op de internationale markt. Banken en verzekeraars zoals 
ABN-AMRO, Aegon, ING, Rabobank en Fortis breidden hun activiteiten in het buitenland uit. [Sluyterman, 
2003: 294] Ook andere branches in de dienstensector richtten zich op het mondiale speelveld. De twee 
grootste accountantsbureaus in Nederland, Kleynveld Kraayenhof & Co (later KPMG) en Moret, Ernst & 
Young (later Ernst & Young) besloten mee te gaan in de internationalisering toen veranderde regelgeving 
dat eind jaren tachtig mogelijk maakte en de sterke Europese accountantskantoren een federatie aangin-
gen, wat ze op gelijke voet bracht met Amerikaanse kantoren. [Sluyterman, 2003: 295-297] 
Een opvallende ontwikkeling speelde zich af in de uitgeverswereld. Elsevier, actief in publiceren van Engels - 
talige naslagwerken en wetenschappelijke tijdschriften, fuseerde in 1993 met het Britse Reed International. 
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Samen richtten zij zich op de Amerikaanse markt en de wereldmarkt voor wetenschappelijke publicaties. 
Kluwer, een andere Nederlandse uitgever, fuseerde in 1987 met Wolters. Tot twee keer toe hebben Kluwer en 
Elsevier geprobeerd met elkaar te fuseren en zo hun positie verder te versterken, maar zonder resultaat. 
[Sluyterman, 2003: 297] 

Wat heeft bijgedragen tot globalisering van het bedrijfsleven was de snelle ontwikkeling in de techniek. Vooral 
de informatie- en communicatietechnologie maakte het mogelijk dat onderdelen van een bedrijf gemakkelij-
ker in andere landen gevestigd kon worden, bijvoorbeeld de productie in lagelonenlanden en de administratie 
in Nederland. De export en import betroffen voornamelijk het uitwisselen van goederen en diensten tussen 
onderdelen van de multinational, de zogenaamde intrafirm trade [Sluyterman, 2003; WRR, 2003:56] 
Andersom vestigden steeds meer buitenlandse multinationals zich in Nederland, vanwege de ideale ligging: 
Nederland werd stapelmarkt en distributieland (Sluyterman, 2003, 299-300; WWR, 2003: 33-43). De Nederlandse 
multinationals bleken nog steeds waardige wereldspelers te zijn. Bedroeg in 1980 de totale voorraad directe 
buitenlandse investeringen 18.521 miljoen euro, in 2005 was dit bedrag gestegen tot 382.499 miljoen euro. 
[Sluyterman, Wubs 2009: 246] 

Actoren
Bedrijfsleven, waaronder: 
• ABN AMRO
• Aegon
• Ahold
• Akzo
• DSM
• Ernst & Young
• Fortis
• Heineken
• Hoogovens
• ING
• Koninklijke/Shell
• Pakhoed
• Philips
• Rabobank
• Reed Elsevier
• Unilever
• Wessanen
• Wolters Kluwer
• Kabinet Den Uyl
• Kabinet Lubbers
• Raden van Bestuur
• Raden van Commissarissen
• Werknemers
• Aandeelhouders
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3.14 Trend: De opkomst van de ICT: Van IT naar ICT

Verkorte titel: Van IT naar ICT

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.6 Research en Development
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp
3.18 Internetzeepbel
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
7.16 Informatisering onderwijs en wetenschap
8.3 Inzet medische kennis bij verbetering uiterlijk en lichamelijke prestaties
8.12 ICT-toepassingen zorg
9.6 Informatisering criminaliteit
9.18 Modern terrorisme
12.3 Toenemende tijdsdruk
12.16 Elektronische dienstverlening

Periode
Jaren vijftig tot 2005

Beschrijving
In de jaren vijftig maakte de Nederlandse economie een enorme expansie door. Er was krapte op de 
arbeidsmarkt en automatisering werd aangegrepen om stagnatie in de bedrijfsvoering te voorkomen. 
Daarnaast ontwikkelde Nederland zich in de richting van een verzorgingsstaat, waarin overleg, beleid, 
planning en controle steeds meer nadruk kregen. Deze ontwikkeling ging gepaard met een steeds omvangrij-
ker en complexer wordende registratie en verwerking van gegevens, zowel bij de overheid als in het 
bedrijfsleven. Het samengaan van administratieve schaalvergroting en centralisatie van de gegevensverwer-
king is kenmerkend voor de jaren zestig en zeventig. Fysiek kwam dit tot uiting in de opkomst en groei in 
grootte van de panden [van de Ende, 2003:274] In de jaren vijftig en zestig werden de gegevens verwerkt op 
grote mechanische afdelingen zoals de ponskaartmachine. Met de snelle groei in het aantal te verwerken 
gegevens liep men al snel tegen de grenzen van de verwerkingscapaciteit van deze machines aan. [Van de 
Ende, 2002:305] Een oplossing lag in het automatiseren van de gegevensverwerking met behulp van 
computers, de administratieve automatisering. De automatisering van gegevensverwerking vond niet alleen 
plaats in de administratie maar ook in technische processen, de technische automatisering. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan industriële productie, het gebruik van robots, de aansturing van grote technische systemen 
zoals kerncentrales, het vliegverkeer of de spoorwegen. De grote organisaties die ook ervaring hadden met 
de mechanische bewerking van gegevens, hadden al vroeg interesse in administratieve automatisering. 
Voortrekkers waren grote overheidsdiensten zoals de PTT, de Nederlandse Spoorwegen (NS), de Staatsmijnen 
(DSM), het centraal Bureau voor de Statistiek en verschillende grotere ondernemingen uit zowel de diensten-
sector als de industriële sector. Pioniers waren onder meer onder meer Philips, BPM (Shell) KLM, Heidemij 
en verzekeringsmaatschappijen als Nillmij en Eerste Nederlandse. Tegelijkertijd nam ook de toepassing 
automatische gegevensverwerking in de technische automatisering een hoge vlucht. Het computergebruik 
nam in de jaren zestig exponentieel toe. Elke twee jaar verdubbelde het aantal computers. [Van de Ende, 
2002:308] De introductie van de computers in de bedrijfsvoering en op kantoor ging gepaard met een andere 
organisatie van de productieplanning en de administratieve werkzaamheden. Als voorbeeld kan de automa-
tisering van de giroadministratie bij de Postcheque en Girodienst (PCGD) begin jaren zestig genoemd 
worden. De giroadministratie vond plaats op de afdeling Rekening-Courant. Hier was de verwerking van 
giro-overschrijvingen gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk gebeurde dit nog handmatig (boekings-
werk door ponstypistes) [Van de Ende, 2002: 283-286 en 320-321] Er waren op deze afdeling veel vrouwen 
werkzaam. Deze afdeling had een hoge status en een MULO-diploma was een vereiste. De introductie van de 
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computer had enerzijds tot gevolg dat het personeelsaantal op de afdeling daalde van ruim tweeduizend tot 
rond de zevenhonderd werknemers, maar dat ook de inhoud van het werk veranderde. Er kwam een 
onderscheid tussen automatiseringsfuncties en handmatige functies. De eerste functies stegen in status 
terwijl de handmatige functies in status daalde. Met name voor vrouwelijke employees betekende de 
automatisering een achteruitgang in hun positie. Vrouwen kregen nauwelijks toegang tot de hogere 
automatiseringsfuncties; van de programmeerfuncties werden zij min of meer bewust uitgesloten en slechts 
enkelen kwamen in de functie van hoofdoperater terecht [Van de Ende, 2002: 320-321]. De verslechtering van 
de positie van de vrouwen door automatisering bij de banken is niet exemplarisch voor de PCGD maar zou 
zich ook bij andere banken manifesteren in de jaren zeventig en tachtig. [Tijdens, 1989: 279-284]
Een belangrijke doorbraak in de computertechnologie was de introductie van de derde generatie computers. 
Na allerlei aanvangsproblemen werd deze technologie in de jaren zeventig breder in de praktijk gebracht. 
De belangrijkste was de IBM 360-serie. Met deze derde generatiecomputers was het mogelijk om met één 
computer gelijktijdig verscheidene programma’s te verwerken (multi-tasking) en meer gebruikers gelijktij-
dig te bedienen (time-sharing). [Van de Ende, 1998: 307] Hierdoor werden allerlei nieuwe toepassingen 
mogelijk. Banken automatiseerden hun administratie en boden nieuwe diensten aan, overheden konden 
meer gegevens registreren en industriële bedrijven konden hun producten ‘just-in-time’ gaan produceren. 
Een logistieke methode van voorraadbeheersing met de bedoeling dat levering en productie zodanig op 
elkaar zijn afgestemd dat er nauwelijks tot geen voorraden in een bedrijf nodig zijn. [Van de Ende, 1998: 341; 
Wikepedia: Just in Time (logistiek)] Gelijktijdig werden er in de jaren zeventig microcomputers ontwikkeld. 
IBM bracht in 1983 als eerste een gebruiksvriendelijke versie van de microcomputer op de markt, onder de 
naam Personal Computer (PC). De PC zorgde ervoor dat de computer een belangrijkere rol kreeg in het 
dagelijkse kantoorwerk. Op deze PC’s konden allerlei vormen van gegevensverwerking uitgevoerd worden.. 
Door de in de loop der tijd door de computerindustrie gerealiseerde steeds gunstiger wordende prijs-presta-
tieverhouding werd het gebruik ervan nu ook financieel haalbaar voor kleinere kantoren. 
Het gebruik van computers nam vanaf de jaren zestig toe. Nederland was hiervoor afhankelijk van de 
Amerikaanse markt. De computermarkt van mainframes – de grote computers- werd gedomineerd door 
Amerikaanse bedrijven zoals IBM en DEC (Digital Equipment Corp). Nederland kende slechts enkele 
bedrijven, die laat op de markt insprongen. Philips was een daarvan. Pas in 1961 besloot het topmanage-
ment van Philips om een speler op deze markt te worden. De activiteiten van Philips hebben bijna drie 
decennia geduurd tot 1990. Begin jaren tachtig maakte de computerdivisie nog winst maar vanaf 1985 leed 
hij structureel verlies. De computerindustrie begon in de jaren juist snel te groeien door de introductie van 
de PC. Door het niet tijdig inspringen op deze ontwikkeling verloor Philips deze slag. In 1990 werd de 
computer divisie verkocht aan concurrent DEC. Naast Philips was alleen Tulip Computers nog een 
Nederlandse speler op de computermarkt. Ook deze was niet succesvol. Meer successen werden geboekt in 
de software industrie en dienstverlening [Gerwen en de Goey, 2008:207- 209]. 

In de jaren zeventig en tachtig werd de computer breed toegepast in de maatschappij. Administratieve en 
technische automatisering waren diep doorgedrongen in alle sectoren. In economische termen wordt de 
computer aangeduid als sleuteltechniek: een technologie die allerlei sectoren van de maatschappij 
doordringt en die brede maatschappelijke en economische effecten heeft. [Van de Ende, 1998: 342] Ondanks 
al deze (revolutionaire) ontwikkelingen hadden deze ontwikkelingen in de jaren tachtig niet tot grote 
economische voordelen geleid. Dit was verwonderlijk omdat de toepassing van deze technologie in de 
verschillende sectoren hadden moeten leiden tot kostenverlaging of kwaliteitsverhoging. [Van de Ende, 
1998: 348] Voor dit verschijnsel werden verschillende verklaringen gegeven. Een verklaring gaat er vanuit dat 
de nieuwe technologie eerst maatschappelijk ingebed moet raken voordat zij haar economische voordelen 
kan gaan genereren. Pas op lange termijn leiden deze veranderingsprocessen tot een economische 
opleving, omdat ze in eerste instantie ook tot vernietiging van menselijk en materieel kapitaal leiden. Een 
andere verklaring gaat er van uit dat een nieuwe technologie alleen leidt tot een nieuwe economische 
opleving als er sprake is van een technologische innovatie die gekoppeld wordt aan een fysieke infrastruc-
tuur. Dit laatste vond plaats in de jaren negentig toen de computer werd gekoppeld aan telecommunicatie, 
onder andere via het internet [Van de Ende, 1998: 348] 
Internet werd ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse leger ten tijde van de Koude Oorlog. Eind jaren 
tachtig werden in veel bedrijven de computers met elkaar verbonden tot een netwerk (interne netwerk) dat 
door de komst van internet verbindingen kregen met de buitenwereld.[Van de Ende, 1998: 342] Internet 
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werd in eerste instantie voornamelijk gebruikt voor elektronisch berichtenverkeer, met name door 
onderzoekers aan universiteiten. In 1993 werd het world wide web toegankelijk voor consumenten.[Gerwen 
en De Goey, 2008: 209] en konden alle computers, zowel van het bedrijfsleven als de overheid en van de 
consumenten met elkaar verbonden worden in een internationaal netwerk. 

De koppeling van de informatietechnologie (IT) aan de telecommunicatiesector is een onderdeel van een 
bredere ontwikkeling, namelijk de koppeling van gegevensverwerkende technologieën, telecommunicatie 
en de (omroep)media. Deze worden ondergebracht onder het verzamelbegrip Informatie- en 
Communicatietechnologie (ICT). [De Wit, 2002:262] Vroeger waren deze sectoren van elkaar gescheiden 
maar doordat deze sectoren gebruik gingen maken van hetzelfde basismateriaal, te weten elektronische 
informatie en digitale gegevens, verdwenen de grenzen tussen de sectoren. Op het snijvlak van de traditio-
nele scheidslijnen is een nieuwe multimediasector tot ontwikkeling gekomen [De Wit, 2002:273].

Intussen was in de jaren negentig ook de PC wijdverbreid geraakt onder de Nederlandse consumenten.  
De overheid had hierin een stimulerende rol gespeeld. Reeds in de jaren tachtig stimuleerde de overheid 
het gebruik van computers in de privé sfeer via de PC-privé projecten. In 1984 werd deze regeling geïntrodu-
ceerd, maar daar werd in het begin weinig gebruik van gemaakt. Het gebruik nam een grote vlucht in 1997, 
toen de staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend deze regeling aanpaste. Werkgevers mochten in 
eerste instantie belastingvrij een computer schenken, maar dan moest de werknemer drie jaar lang 
zeshonderd gulden bij zijn jaarinkomen tellen. Vermeend schrapte deze fiscale bijtelling waarna de pc-privé 
een hoge vlucht nam.[Volkskrant, 30-8-2004] Via deze ‘PC-privéprojecten’ werden PC’s op grotere schaal 
gebruikt bij de consumenten en verspreidden de kennis en het gebruik zich naar de privé sfeer. [Van de 
Ende, 1998: 342] 

Het succes van de ICT-sector bracht halverwege de jaren negentig een verandering in het denken over de 
economie teweeg. Er werd gesproken van het aanbreken van een nieuw tijdperk met een nieuw soort 
economie. Die ‘nieuwe economie’, zo werd gedacht, zou worden gekenmerkt door structureel hoge groei, 
een hoge toename van de werkgelegenheid en lage inflatie. Conjuncturele schommelingen zou tot het 
verleden behoren. [Gerwen en De Goey, 2008: 201] De term nieuwe economie werd in 1995 geïntroduceerd 
door het Amerikaanse zakelijke tijdschrift BusinessWeek. [Van Bergen, 2010: 25] In de nieuwe economie lag 
veel nadruk op kennis -vooral met betrekking tot de ontwikkeling van technologie en minder nadruk op 
arbeid -zoals het geval was bij de op industrie gerichte ‘oude economie’. Dit optimisme zorgde voor sterk 
stijgende beurzen, waaronder ook de Amsterdamse AEX. [Gerwen en De Goey, 2008: 201-2] Het lukte 
ondernemers betrekkelijk eenvoudig om investeerders te vinden voor hun (internet)bedrijven. Het idee van 
een nieuwe economie werd niet door eenieder omarmd. Veel economen en analisten hadden kritiek op de 
in hun ogen vage term en vonden de verwachtingen overschat en onrealistisch. [Van Ark, 2000: 43-5] De 
hype rond ICT, internet in het bijzonder, kwam ten einde toen de beurskoersen van de (internet)bedrijven 
begin jaren nul kelderden en de economie wereldwijd een periode van krimp doormaakte. Het idee van de 
‘nieuwe economie’ vervaagde daarmee ook. 

Een ander fenomeen dat zich aan eind van de jaren negentig voordeed was het millenniumprobleem of de 
millenniumbug. Toen de eerste computerprogramma’s werden ontworpen in de jaren zestig en zeventig was 
de opslagruimte voor gegevens duur, en daardoor beperkt. Een oplossing was om bij een jaartal 19 weg te 
laten. Dat kostte minder geheugen en dus minder geld. Op het moment dat het jaar 2000 zou aanbreken 
zou dit problematisch worden omdat de twee laatste cijfers op ‘00’ zouden komen te staan. De computer 
ziet dit als ‘1900’. Op dat moment zou de techniek de samenleving in de steek kunnen laten. In de jaren 
negentig waren grote delen van de maatschappij afhankelijk geworden van de ICT. Hele systemen (drinkwa-
tervoorziening, kerncentrales, energievoorziening) maar ook kleinere apparaten zoals mobiele telefoons en 
de pc zouden het op het moment van de millenniumwisseling kunnen laten afweten. Dit zou desastreuze 
gevolgen kunnen hebben [Andere Tijden, uitzending 2009] In Nederland werd door de overheid het 
Millennium Platform opgericht, dat onder minister Rogier van Boxtel van het Grote Steden- en integratie-
beleid viel. De voorzitter van dit platform Jan Timmer, verwoordde het doel van dit platform in het 
programma Andere Tijden als volgt: ‘Het Platform moest bedrijven, instellingen en overheden erop wijzen 
dat er een probleem zou aankomen. We zijn heel afhankelijk van computers in dit land. En het probleem 
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was dat eigenlijk niemand precies kon inschatten hoe groot het risico precies was’ [Andere Tijden, decem-
ber 2009: 2] Het probleem werd aangepakt door op grote schaal de computersoftware aan te passen of te 
vernieuwen. Dit was een gigantische klus, waarin veel geld en menskracht geïnvesteerd werd, door zowel de 
overheid als het bedrijfsleven. In totaal gaf Nederland twintig miljard gulden uit om het probleem te 
bestrijden. Op het moment van de millenniumwisseling gebeurde er nagenoeg niets. Toen kwam het hele 
probleem ter discussie te staan: waarbij de vraag centraal stond of al deze werkzaamheden wel echt nodig 
waren geweest. Vooral omdat sommige bedrijven helemaal niets gedaan hadden. De meningen hierover 
waren verdeeld. [Andere Tijden, december 2009] Het oplossen van het Millenniumprobleem had in ieder 
geval wel, naast het optimisme van ‘de nieuwe economie’, een enorme toename van de productiviteit in de 
ICT-sector opgeleverd. [Gerwen en de Goey, 2008:201]

In de tweede helft van de jaren negentig groeiden de toepassing van en de uitgaven aan ICT in Nederland. 
Aanvankelijk betrof het voornamelijk uitgaven aan hard- en software maar die groei nam na 1998 enigszins 
af. Met een groeipercentage van 64% in de periode 1995-1999 groeide de ICT-sector veel harder dan de 15% 
groei van de gehele economie. De groei kwam met name uit ICT-diensten, waar in de jaren negentig en de 
eerste helft van de jaren nul de sector voor 85% uit bestond. [CBS 2001: 12] Computerservicebureaus 
groeiden met 120% het hardst. [CBS 2001: 9, 10] In de periode 1995-2001 vond nagenoeg een verdubbeling 
plaats van het aantal ICT-bedrijven en het aantal werkzame ICT-ers. In 2002 had Nederland het hoogste 
percentage ICT-ers ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de EU en ook wereldwijd scoorde 
Nederland hoog. [CBS 2002: 11; CBS 2006: 18] Toch is er ook productiecapaciteit en werkgelegenheid 
verdwenen. Het werk verplaatste zich naar landen met lage lonen, met name in Azië. Op zichzelf was dat 
geen nieuw verschijnsel maar de schaal waarop het in de ICT gebeurde wel. In eerste instantie verplaatste 
vooral de productie van ICT-goederen zich naar het buitenland, China voornamelijk. In de jaren nul vond er 
internationaal, ook in Nederland steeds meer offshore outsourcing plaats waarbij ICT-diensten in of vanuit het 
buitenland werden uitgevoerd. Vooral India heeft hiervan weten te profiteren. [CBS 2006: 18] 

Eind jaren negentig namen de uitgaven aan telcommunicatiediensten en –apparatuur sterk toe. De 
Nederlandse overheid veilde in 2000 vijf UMTS-frequenties (universal mobile telecommunications systems) voor 
mobiele telefonie en verdiende bijna drie miljard Euro (5,9 miljard gulden). [Webwereld, 2000] Na het 
uiteenspatten van de internetzeepbel in het voorjaar van 2001 kwam een aantal van de vijf bedrijven dat een 
frequentie bemachtigde, waaronder KPN, in de financiële problemen. [De Volkskrant, 20 april 2010] Na 
2000 werd ook de groei van uitgaven aan telecommunicatie minder. Niettemin bleven de ICT-uitgaven ruim 
boven de gemiddelde groeicijfers van uitgaven in Nederland in het algemeen. [CBS 2002: 10] 
Het uiteenspatten van de internetzeepbel leidde tot een teruggang van de ICT-sector in de economie. Maar 
nadat de onrealistische verwachtingen waren getemperd bleek ICT halverwege de jaren nul wel degelijk van nut 
te kunnen zijn voor het verhogen van de efficiëntie en productiviteit. [CBS 2001: 13; CBS 2006: 25; CBS 2009: 15] 
In de jaren nul raakte het gebruik van internet langzaam maar zeker structureel ingebed in de commerciële en 
publieke dienstverlening en werden er ook nieuwe toepassingen gerealiseerd in de privésfeer. Deze ontwikke-
ling was al in de jaren negentig van de twintigste eeuw ingezet door het bedrijfsleven en de overheid. 

Zowel nationaal als Europees werd ICT gezien als middel om productie en efficiëntie te verhogen en het 
nationale en EU-beleid waren er daarom op gericht de verdere ontwikkeling van ICT te bevorderen. [CBS 
2006: 17] Bewust van het belang van ICT formuleerde de Nederlandse overheid in de nota ‘De digitale delta’ 
in 1999 het Nederlandse beleid en de ambities op gebied van ICT. De nota, waaraan meerdere departemen-
ten meewerkten, beschreef het beleid voor vijf jaar en beoogde het creëren van gunstige ontwikkelingskan-
sen voor de ICT-sector. Het beleid was gestoeld op vijf pijlers: het betaalbaar, toegankelijk en betrouwbaar 
houden of maken van (tele)communicatie-infrastructuur; het stimuleren van kennis en innovatie; het 
stimuleren van toegang en vaardigheden van bedrijven en burgers; regelgeving om de rechtszekerheid 
omtrent en het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten; de inzet van ICT in de publieke sector, 
onder meer door uitbreiding van elektronische publieke dienstverlening. Tot en met 2002 werd voor het 
geformuleerde beleid ruim een miljard gulden gereserveerd. [CBS 2001: 20-1; Ministerie van EZ, 1999: III-VI] 
Bij de Rijksoverheid ging de ontwikkeling van grote ICT-projecten gepaard met enorme problemen en 
verkwisting van miljarden. Een onderzoek naar de oorzaken van dit (deels) mislukken van grote ICT-
projecten bij de overheid schreef dit toe aan het feit dat ICT-projecten bij de overheid vaak te ambitieus en 
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te complex werden door de combinatie van politieke, organisatorische en technische factoren. De actoren 
die in dit proces betrokken zijn: de verantwoordelijke minister, de Tweede Kamer en de ICT-leveranciers 
hebben ieder hun eigen doelen. De Tweede Kamer wil in haar rol van medewetgever vaak dat de regering 
complexe problemen oplost en liefst zo snel mogelijk. Ministers tonen graag daadkracht, door een 
ambitieus project te presenteren en daar een concrete, nabije deadline aan te verbinden. De ICT-
leveranciers hebben voor hun voortbestaan opdrachten nodig, liefst grote. Deze actoren zijn allemaal 
geneigd te denken in ‘grote oplossingen’ en elk van deze partijen heeft belang bij grote en ambitieuze 
projecten [Algemene Rekenkamer, 2007: 2-3] Het is echter niet zo, concluderen de onderzoekers, dat in het 
bedrijfsleven geen mislukkingen zijn. Alle grote organisaties zowel het bedrijfsleven als de overheid 
worstelden met het goed besturen van omvangrijke ICT-projecten, alleen stonden de problemen bij de 
overheid in de schijnwerpers [Algemene Rekenkamer, 2007: 1]

ICT bood de mogelijkheden om elektronisch zaken te doen. [CBS 2001: 13] In het elektronisch zakendoen 
kan onderscheid gemaakt worden in drie deelgebieden te weten. Bij het bedrijfsleven, de Business to 
Business (B2B) en Business to Consumers (B2C), bij de overheid Government to Business (G2B) en 
Government to Citizens(G2C) en ten slotte bij de burgers de Citizens to Citizens (C2C) [Li, 2007:16-18]. 
Deze zogeheten e-business of e-commerce maakte in 1999 3,4% uit van de totale omzet van het bedrijfsleven. 
De omzet als gevolg van Business to Business (B2B) e-commerce verviervoudigde in 2000 ten opzichte van 
1999 maar bedroeg nog steeds maar 0,8% van alle leveringen tussen bedrijven. [CBS 2002: 14] In 2005 was 
het percentage opgelopen tot 9,1%. Dat kwam overeen met het EU-gemiddelde. [CBS 2006: 21] Het aantal 
bedrijven met toegang tot internet nam van 1995 tot en met 1999 toe van 10% tot meer dan de helft van de 
bedrijven. [CBS 2001: 11] In 2000 groeide dit tot bijna driekwart. Tot en met 2002 nam het aantal bedrijven 
dat gebruik maakt van computers toe. Na 2002 bleef dit aantal constant. [CBS 2002: 14] Tweederde van de 
bedrijven had naast internet ook toegang tot een ander elektronisch netwerk voor bijvoorbeeld financiële 
transacties. [CBS 2001: 11] Van de bedrijven met toegang tot internet beschikte 40% in 1999 over een website. 
In 2001 was dit toegenomen tot 60%. [CBS 2001: 11] Internet werd veelvuldig gebruikt om prijs- en product-
informatie te verschaffen. Zeven op de tien bedrijven met internet presenteerden zichzelf in 2003 middels 
een eigen website. [CBS 2003: 16] Bij B2C kan een belangrijke uitbreiding gesignaleerd worden op het vlak 
de financiële dienstverlening en internetwinkels.
Ondanks alle tegenslagen bij ICT-projecten bij de overheid, is ook de quartaire sector in toenemende mate 
diensten aan gaan bieden via internet.[CBS 2003: 16] Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid tot online 
belastingaangifte en online aangifte bij de politie. Eind 2004 werd ongeveer de helft van alle overheidsdien-
sten ook via internet aangeboden. Nederland bevond zich Europees gezien in de middenmoot wat betreft 
het aanbod van diensten op internet. Uit enquêtes bleken gebruikers gematigd in hun tevredenheid over 
het aanbod van de overheid en de duidelijkheid ervan. [CBS 2005: 22]
Ten slotte vond de e-business ook ingang bij de consumenten. Een voorbeeld hiervan hiervan is de in 1999 
opgericht website ‘Marktplaats’ dat in 2004 in handen is gekomen van het Amerikaanse internetveilinghuis 
E-bay. [wikepedia, Marktplaats.nl]

Actoren
• ICT-sector
• Internetbedrijven
• Softwarehuizen
• Nederlands bedrijfsleven
• Banken
• Verzekeringsmaatschappijen
• Post, Telegraaf en Telefoon (PTT)
• Staatsmijnen (DSM)
• Centraal Bureau voor de Statistiek
• Philips 
• BPM (Shell)
• KLM
• Heidemij
• Nillmij
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• Postcheque en girodienst (PCGD)
• IBM
• Digital Equipment Corporation (DEC)
• Tulip Computers
• N.V. Philips-Electrologica
• Philips Data Systems (PDS)
• Philips Computer
• Minister van grotesteden-, integratie-, en overheidscommunicatiebeleid Mr. R.H.L.M. van Boxtel 

(1998-2002)
• Voorzitter van het Millenniumplatform Jan Timmer
• Millenniumplatform
• KPN
• Rijksoverheid
• Tweede Kamer
• Dienstensector
• Marktplaats
• E-bay
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3.15 Trend: De bouw: Groeien, krimpen en aanpassen

Verkorte titel: De bouw

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid, 
13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.9 Europese markt
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp
3.21 Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid 

Datering
Jaren zestig - 2005

Beschrijving
‘De bouw’ in Nederland bestaat uit twee deelsectoren, waarin de ontwikkelingen niet altijd parallel zijn 
verlopen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de B&U-sector (woningbouw en utiliteitsbouw/ bedrijfsge-
bouwen) en de GW&W-sector (grond-, wegen- en waterbouw). In een aantal gevallen wordt A&O (afbouw en 
onderhoud) als een aparte deelsector naast de B&U onderscheiden. 
Van de bouw wordt hierna eerst een aantal kwantitatieve gegevens besproken, om het economisch belang 
van de sector en de ontwikkelingen daarin aan te geven. Daarna volgt een meer chronologische bespreking 
van de ontwikkelingen in de sector zelf. 

De bouw is in Nederland steeds een belangrijke sector in de economie geweest, zowel voor wat betreft 
productie als voor wat betreft werkgelegenheid. De bijdrage van de bouw aan het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) was gedurende de gehele periode aanzienlijk, maar daalde langzaam. Begin jaren zeventig 
bedroeg het aandeel van de bouw 8,5 procent van het BPP, eind jaren zeventig was dat gedaald tot circa  
6,5 procent. De bouw werd toen een bepalende factor in de economie geacht. De geringe groei van de 
binnenlandse afzet (ten opzichte van de krachtige expansie van de uitvoer) in 1979 werd voor een belangrijk 
deel geweten aan stagnerende bouwproductie, door de langdurige vorstperiode die toen voorkwam.  
[Bouw/Werk, 1980, 528] 

Uiteindelijk bleek de bouw toch meer volgend dan leidend in de Nederlandse economie. Dat uitte zich 
(vooral in de B&U) in sterke schommelingen in de productie naarmate de conjunctuur op of neer ging. 
[Interview Nelissen] Midden jaren tachtig ging de daling van de bijdrage van de bouw aan het BBP verder, tot 
iets minder dan 5 procent. Tot 2005 zou het verder rond deze 5 procent blijven schommelen, met kleine 
toppen in de jaren 1988- 1989 en 2001-2002, en kleine dalen rond 1997 en 2004. [CBS, 2008: 56 - 59]. 

Het aantal werkzame personen in de bouw is steeds aanzienlijk geweest. Begin jaren zeventig bedroeg dat 
aantal 550.000, circa 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Daarna traden flinke fluctuaties op. 
In 1975 was het aantal personen gedaald tot 477.000, en in 1980 weer gestegen tot 499.000. Na de crisis 
begin jaren tachtig was het aantal sterk gedaald tot 366.000. Vanaf midden jaren tachtig was er weer sprake 
van groei, die eind jaren negentig doorzette en resulteerde in een piek van ruim 500.000 in 2001-2002. 
Daarna nam het aantal weer af, tot 474.000 in 2005. Het relatieve belang van de sector in de werkgelegen-
heid was nog steeds aanzienlijk, maar wel teruggelopen tot 5,7 procent van de Nederlandse 
beroepsbevolking. 
Ook het aandeel van de werknemers binnen het totaal van de in de sector werkzame personen is veranderd 
in de onderzochte periode. In 1980 bedroeg dat aandeel 91,5 procent. In 2005 was dat teruggelopen tot 80 
procent. De daling had al sinds 1980 ingezet en verliep geleidelijk, met een versterking na eind jaren 
negentig, parallel aan de opkomst van het fenomeen ZZP-er.
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Vanaf 1987 zijn er cijfers beschikbaar die inzicht geven in het relatieve belang van (deel)sectoren waar het 
gaat om werkgelegenheid. In de B&U (exclusief A&O) werkten in 1987 166.000 personen. In 1995 was dat 
aantal gestegen tot 196.000, in 2005 weer gedaald tot 180.000. Bij de A&O werkten in 1987 154.000 personen. 
Hier was sprake van een piek begin jaren nul met 225.000 personen. In 2005 was het aantal 214.000. Bij de 
GW&W werkten in 1987 73.000 personen. Ook hier lag een piek begin jaren nul, met een aantal van 86.000. 
In 2005 was dit weer gedaald tot 80.000. Bij de B&U en de A&O lag het aandeel werknemers op het totaal van 
de werkzame personen in 2005 op circa 77 procent; bij de GW&W op 90 procent. [CBS, 2008: 282-289]

Opvallend is de hoge arbeidsinkomensquote in de bouw gedurende de hele periode. De arbeidsinkomens-
quote is een indicatie is voor de ruimte die in de sector overblijft voor investeringen en vernieuwing. Bij een 
hoge arbeidsinkomensquote is de winstquote laag, en daarmee ook de ruimte voor investeringen. Als er al 
geïnvesteerd wordt zal het in dat geval niet gaan om uitbreiding van de activiteiten, maar om vervanging 
van werk door andere productiemiddelen, waardoor de gemiddelde arbeidsproductiviteit zal stijgen. 
Gedurende de periode 1976-2005 was de arbeidsinkomensquote niet alleen absoluut hoog, maar ook 
relatief: de hoogste van alle sectoren in Nederland (met uitzondering van overheid en zorg). In 1970 was de 
arbeidsinkomensquote 73,3 procent. In de jaren zeventig steeg deze snel, tot 92,3 procent in 1980. In 1983 
werd de top bereikt met 97,8 procent. Daarna trad een daling in tot 87,5 procent in 1990, en 83,3 procent in 
2000. Daarna bleef de quote redelijk stabiel; deze bedroeg in 2005 83,7 procent. [CBS, 2008: 56-59]
De arbeidsproductiviteit in de bouw was aanvankelijk zeer hoog, maar zakte eind jaren zeventig en begin 
jaren tachtig sterk in. Door vervangingsinvesteringen steeg deze weer eind jaren tachtig – zij het niet tot de 
oorspronkelijk hoogte - en bleef vervolgens tot in de jaren nul constant. [CBS, 2008: 64-67] 

In de jaren zestig en zeventig verkeerde de bouw in een bloeiperiode. Dat betrof vooral de woningbouw. 
Niet alleen ging het economisch goed, het oplossen van de woningnood had in de politiek ook nog eens 
een hoge prioriteit. Bij de verkiezingen van 1963 was woningnood het belangrijkste thema, en de Kamer zag 
er nauwlettend op toe of de door de minister toegezegde aantallen nieuwbouwwoningen wel gehaald 
werden. In het topjaar 1972 steeg de productie tot 150.000 woningen. Er werd vooral in steden gebouwd, 
zowel in bestaande steden als in ‘overloopgebieden’. Voor plaatsen als Capelle aan de IJsel, Nieuwegein, 
Purmerend en Zoetermeer leidde dat tot forse bouwprogramma’s. [De Graaf, 2009: 18,19] 
In die jaren zestig was er veel sprake van grote hoogbouwprojecten, zelfs in gebieden waar dat eigenlijk niet 
noodzakelijk was. Dit werd sterk bevorderd door de subsidiëringsmethode, zoals die onder minister 
Bogaers ontwikkeld was. Bouwers konden een ‘contigententoeslag’ krijgen als ze systeembouw toepasten, 
en gemeenten waren gericht op het binnenhalen van zo veel mogelijk contigenten. [Priemus in De Graaf, 
2009: 81] De systeembouw was het domein van grote, industriële bouwondernemingen, die in staat waren 
om bouwsystemen te ontwikkelen (prefab, tunnelmallen, pakketbouw, etc.) waarmee hele flatwijken uit de 
grond gestampt konden worden. [De Graaf, 2009: 21-27] Achteraf bleek de systeembouw nauwelijks 
arbeidsbesparend te zijn: wat op de bouwplaats werd gewonnen stond tegenover de vele voorbereiding die 
nodig was in de werkplaats. [Priemus in De Graaf, 2009: 81]
Die hoogbouwgolf eindigde vrij abrupt eind jaren zestig (met een planningsuitloop begin jaren zeventig) en 
het aandeel van eengezinswoningen nam snel toe. Mede oorzaak hiervan was dat door minister Schut na 
1967 een kwaliteitsbeleid voor woningbouw werd ingezet: kwantiteit was niet langer alleen zaligmakend. 
[De Graaf, 2009: 19]

Veel van de grote bouwbedrijven die zelfstandig of in tijdelijke combinaties de grote projecten binnenhaal-
den, waren familiebedrijven, zoals Nederhorst en Wilma, of bedrijven die daaruit waren voortgekomen als 
Bredero en BAM. In de jaren zestig en zeventig begonnen bouwbedrijven, gewapend met hun kennis en 
ervaring uit de praktijk, zelf op te treden als projectontwikkelaar in de woningbouw. Projectontwikkelaars 
werkten voor woningcorporaties, gemeenten en particulieren. Een van de eerste ontwikkelaars was 
Eurowoning [Interview Nelissen]. De nieuwe rol vergde enige gewenning; incidenten (zoals de conflicten 
tussen Reinder Zwolsman en de gemeente Den Haag) leidden aanvankelijk tot een slecht beeld van 
ontwikkelaars en actiegroepen zagen hen als exponent van een maatschappelijk bestel waarin ondernemin-
gen winst boven alles zouden stellen. [Dreimuller, 1980: 579-608]
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In de GW&W was al eerder sprake van grote combinaties, vooral rond waterwerken. Traditie bij Rijkswaterstaat 
was om werken op te splitsen en in delen aan te besteden, maar de toenemende complexiteit van projecten, 
waarbij de opdrachtgever al in de ontwerpfase gespecialiseerde ingenieursbureaus, wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten en een ervaren en goed uitgeruste aannemer nodig had, maakte het noodzakelijk die 
traditie te doorbreken. Bij de bouw van de Haringvlietsluizen (1957-1971) als onderdeel van de Deltawerken 
werd dit voor het eerst consequent toegepast. Rijkswaterstaat wilde gebruik maken van een Nederlandse 
combinatie, in verband met opbouw van kennis en expertise. Het werd de aannemerscombinatie 
Nederlandse Tunnelmaatschappij, die eerder gevormd was voor de aanleg van de IJtunnel in Amsterdam en 
die nu werd omgevormd tot de Nederlandse Sluis en Tunnel Maatschappij. In het bouwconsortium werkte 
deze samen met Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig Laboratorium, TNO en het ingenieursbureau IBIS. 
[Schot e.a., 1998: 171–177) 
Bij de wegenbouw gaf Rijkswaterstaat, net als provincies en gemeenten, veelal zelf leiding aan ontwerp, 
bouw en onderhoud en stuurde de betrokken aannemers rechtstreeks aan. 
Een andere stroom van opdrachten in de GW&W had een sterk werkgelegenheidskarakter. In 1945 had de 
rijksoverheid de Dienst Uitvoering Werken (DUW) ingesteld, voor het uitvoeren van allerlei kleinere 
civieltechnische werken door werklozen. Midden jaren vijftig werd deze omgezet in de Dienst Aanvullende 
Civieltechnische Werken (DACW), die tot in de jaren tachtig met miljoenensubsidies via aannemers 
opdrachten uitzette voor projecten, waardoor veel gemeenten verblijd werden met nieuwe sportparken en 
dergelijke. [website Nationaal Archief / DUW en Arbeidsvoorziening] 

Door de eerste oliecrisis in 1973 werd duidelijk dat de bomen niet langer tot in de hemel groeiden. In de 
eerste helft van de jaren zeventig daalde met name de productie in de GW&W. In de dip van 1974-1975 viel 
ook de woningproductie sterk terug, maar die was daarna, tezamen met de productie van bedrijfsgebou-
wen, tot 1979 een drijvende kracht achter het herstel van binnenlandse bestedingen. (Bouw/Werk, 1980: 
529). Ongeveer een derde van de markt in de utiliteitsbouw bestond in die jaren uit nieuwbouw van 
agrarische gebouwen. [Bouw/Werk, 1980: 571]
In de jaren zeventig was de rijksoverheid een heel ander woningbouwbeleid gaan voeren. Er werden groeiker-
nen aangewezen en de stadsvernieuwing kwam op de agenda. Er werden maar liefst twee staatssecretarissen 
benoemd op het ministerie om alle nieuwe plannen in goede banen te leiden: Marcel van Dam en Jan 
Schaefer. Er kwam meer aandacht voor woonwensen en bevordering van het eigen woningbezit werd een 
belangrijk speerpunt van het beleid. Het nieuwe beleid leidde tot veel laagbouw, waarbij vooral op woonerven 
veel eengezinswoningen dicht op elkaar gebouwd werden, met allerlei varianten (‘gestapelde laagbouw’) en 
een aantal experimenten. De omslag in het beleid vergde veel van de bouwondernemingen, ook al omdat 
architecten veel meer de ruimte kregen voor nieuwe concepten, allerlei variaties en detailleringen. [De Graaf, 
2009: 116] Er moesten daardoor heel nieuwe producten en productiemethoden ontwikkeld worden, zowel 
voor nieuwbouw als voor de opkomende grootschalige stadsvernieuwing. [De Graaf, 2009: 86-88] 
In de jaren daarna, vanaf eind jaren zeventig, werd het woningbouwbeleid van de overheid herijkt. Het 
subsidiëringsmodel veranderde (van ‘objectsubsidies’ voor woningen om de huurprijs beheersbaar te 
houden naar ‘subjectsubsidies’ voor huurders in de vorm van huursubsidie), het groeikernenbeleid liep af 
en stadsvernieuwing werd omgezet in ‘stedelijke vernieuwing’ met uitbreidingslocaties binnen of aanslui-
tend aan stedelijke gebieden. Het beleid was vooral ‘top-down’ vanuit de rijksoverheid en ook de bouwsec-
tor was volgend. [De Graaf, 2009: 144–146; Priemus in De Graaf, 2009: 171, 215]

Na de tweede oliecrisis van 1979 en de daarop volgende recessie, in combinatie met een extreem hoge 
rentestand (in 1981 bedroeg de gemiddelde hypotheekrente 13,4 procent) stortte de woningbouwmarkt 
ineen; vooral de koopmarkt zakte compleet in. Grote en kleine bouwondernemingen gingen over de kop, 
onder andere het OGEM-conglomeraat. In 1983 ging een recordaantal van 890 bouwbedrijven failliet 
(‘normaal’ waren dat er jaarlijks 250 á 300). Hoewel de rijksoverheid zelf ook een harde bezuinigingspolitiek 
voerde (‘Bestek-’81’) werd de bouw gesteund met een stevig subsidiebeleid, om de productie - en de sector 
op zich - nog enigszins overeind te houden. In 1982 vond nagenoeg alle nieuwbouw van woningen met de 
een of andere vorm van subsidie plaats. Om overeind te blijven richtten bouwbedrijven die voorheen vooral 
in de woningbouw actief waren geweest zich nu ook op utiliteitsbouw. Ook de overheidsbestedingen voor 
infrastructuur, richting GW&W sector, bleven op peil. Grote verbruiker was de Deltawerken, waar jaarlijks 
een kwart van de beschikbare middelen in omging. 



Nationaal Archief | Economie 265

Na de crisis krabbelden de MKB-bedrijven in de B&U het eerst op, vooral door het opzetten van kleinere, 
marktgerichte eigen projecten en bouwen voor eigen risico. De grote B&U bedrijven vertoonden na 1985 
ook een stijging van de omzet, maar die bleef voorshands onder het niveau van 1980, omdat ze met moeilijk 
verkoopbare (koop)woningen bleven zitten. Ook de omzet in de GW&W bleef in de tweede helft van de 
jaren tachtig onder het niveau van 1980. [Bouw/werk, 1990: 25–33]

Eind jaren tachtig raakte de woningbouw weer in een stroomversnelling, die doorzette in de jaren negentig. 
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) uit 1991 werd aangegeven waar in de komende jaren 
een miljoen nieuwe huizen zouden worden gebouwd. De verhoudingen in de bouwsector wijzigden ook. 
Voor de grote projecten kwam de regisseursrol bij de gemeenten te liggen, terwijl de woningcorporaties (na 
de bruteringsoperatie van 1995, waarbij alle subsidieverplichtingen van de overheid aan woningcorporaties 
in één keer werden afgekocht) en commerciële organisaties de rol kregen van risicodragende investeerders. 
In toenemende mate ontstonden PPS-constructies (Publiek-Private Samenwerking) tussen gemeenten 
enerzijds en projectontwikkelaars en bouwers anderzijds.
Onder invloed van de veranderde maatschappelijke opvattingen werd kwaliteit en duurzaamheid een steeds 
belangrijker thema in het ontwerp van gebouwen, zowel woningen als utiliteitsbouw, met alle bouwtechnische 
consequenties van dien. Eisen voor duurzaam bouwen en energie-prestatienormen van panden werden in het 
Bouwbesluit opgenomen. In de steden kwam opnieuw hoogbouw, maar nu in de commerciële in plaats van de 
sociale sector. [De Graaf, 2009: 196–198] 

Waar in de planning van woningbouw de overheid een hoofdrol speelde, waren in de utiliteitsbouw private 
opdrachtgevers altijd al belangrijk geweest. Deze deelsector was daarmee zeer gevoelig voor schommelin-
gen in de conjunctuur. Zo was daar, na een hoogtepunt in 1991, sprake van een fikse vermindering van 
opdrachten in 1994 met ruim 35 procent, door de verminderde particuliere vraag, in het verlengde van de 
dip na de eenwording van Duitsland. Doordat in de jaren negentig een schaarste aan kantoorruimte 
ontstond, werd eind jaren negentig en jaren nul door beleggers veel speculatief - ‘op voorraad’ - in de bouw 
van kantoren geïnvesteerd. Dat leidde tot grote en langdurige leegstand, die opliep van 4 procent in 2000 
tot bijna 12 procent in 2005, met alle negatieve gevolgen voor de omgevingskwaliteit van dien. [website rtl 
financiën]
In de GW&W sector deed zich een verschuiving voor van publieke naar private opdrachtgevers. Dit was 
tenminste voor een deel een uitvloeisel van eerdere grote privatiseringsoperaties, waardoor bijvoorbeeld 
opdrachten ten behoeve van de railinfrastructuur in de private sector terecht waren gekomen. In 1998 
kwamen in de Nederlandse GW&W (nieuwbouw en herstel) 11,5 procent van de opdrachten van het Rijk,  
33,7 procent van lagere overheden en 54,7 procent van private partijen. 
De overheid - Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten – gaf zelf steeds minder leiding aan ontwerp en 
uitvoering van projecten. Technici verdwenen en werden vervangen door medewerkers die vooral uitbeste-
ding konden begeleiden. [Bouw/Werk, 2000] 

Begin jaren negentig namen steeds meer B&U bedrijven werk aan buiten Nederland, vooral in Europa, met 
name Duitsland en België. Voor deze deelsector was dit betrekkelijk nieuw. In onderdelen van de GW&W als 
de baggerwerken, was werken in (verre) buitenlanden al jaren gebruikelijk. In 1993/1994 had 11 procent van 
de B&U bedrijven en 22 procent van de GW&W bedrijven werk in het buitenland. Tegelijkertijd begon zich 
ook in Nederland concurrentie uit het buitenland te manifesteren. Dat kwam vooral in tot uiting in lagere 
prijzen, niet in minder werk. [Bouw/Werk 4, 1995: 7]
De export van diensten in de bouwsector nam in de loop van de jaren negentig en nul enorm toe. In de 
jaren tachtig was deze ver onder de 100 miljoen euro gebleven, in de jaren negentig steeg die tot 900 
miljoen euro in 1995 en vervolgens tot 1,5 miljard in 2000 en 1,75 miljard in 2002. [CBS, 2008: 122 - 125] Die 
markt was vooral aan de grote bouwconcerns. Vooral de ‘natte’ aannemers maakten het overgrote deel van 
hun omzet in het buitenland, bijvoorbeeld (1999): HBG 79 procent van de omzet, BosKalis Westminster 82 
procent en Van Oord zelfs 91 procent. [Bouw/Werk 3, 2000: 4] Ook in Nederland was genoeg te doen in de 
GW&W sector, onder andere door grote investeringen in de spoorweginfrastructuur (HSL, tunnel onder het 
Groene Hart). [Bouw/Werk 4, 1995: 7]
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In de jaren nul kwamen nieuwe concepten in de woningbouw naar voren. In de nota Mensen Wensen Wonen 
van staatssecretaris Remkes uit 2000 kwam de woonconsument centraal te staan. Er werd meer nadruk 
gelegd op kwaliteit, keuzevrijheid en eigen woningbezit. In 2000 werden voor het eerst meer koopwoningen 
dan huurwoningen gebouwd. Het particulier opdrachtgeverschap werd door de overheid aangemoedigd en 
kwam voorzichtig op maar de bouwsector - zeker de grote concerns - was er nog lang niet aan toe om daar 
op in te spelen. In plaats daarvan werd ingezet op ‘consumentgericht bouwen’ waarbij de bewoners steeds 
meer keuzen konden maken ten aanzien van het ontwerp en de afwerking van hun ‘standaard’ woning.
In de planontwikkeling was er sprake van een schaalvergroting van projectontwikkeling naar gebiedsont-
wikkeling, waarbij wonen, werken, recreëren en infrastructuur integraal werden meegenomen. Het primaat 
van de gemeente verdween daarbij; het werd meer een kwestie van afstemming tussen alle betrokken 
bestuurlijke, markt- en maatschappelijke partijen. [De Graaf, 284-286] Het belang van de gemeenten spitste 
zich meer en meer toe op een zo gunstig mogelijke exploitatie van hun grondbezit. [Interview Nelissen] 
Bouwbedrijven acquireerden vooral op basis van kwaliteit, maar probeerden daarnaast ook zelf grondposi-
ties te verwerven, om opdrachten zeker te stellen. [Bouw/Werk 2, 2005: 18,19,24,25]
De utiliteitsbouw had in de periode 2002–2004 te maken met de sterk verminderde bereidheid tot investe-
ren, vooral in nieuwbouw, in de economische dip na de dot.com-crisis. Tegen 2005 was dit weer voorbij en 
trad een krachtig herstel in, zowel door directe opdrachten van bedrijven en overheid als door activiteiten 
van projectontwikkelaars in commercieel vastgoed. [Bouw/Werk 1, 2005: 20]

De bouwsector is altijd een sector met een hoog technische gehalte geweest, waarin Nederland ten opzichte 
van de omringende landen aanvankelijk sterk vooruit liep. Dat gold met name voor de GW&W, waar in 
samenwerking met de opdrachtgevers veel ruimte was voor innovatieve technische oplossingen, bijvoor-
beeld in het kader van de Deltawerken. 
In de woningbouw was er in de jaren zestig sprake van een hoge mate van industrialisatie met introductie 
van nieuwe technieken, zoals prefab bouwelementen voor de hoogbouw. Daarna werd het werk specialisti-
scher. De kleinere bedrijven richtten zich steeds meer op bepaalde aspecten van de bouw: in de B&U 
ontstonden bijvoorbeeld timmerbedrijven, stukadoors, dakdekkers, metsel- en voegbedrijven, afbouwbe-
drijven, in de GW&W bijvoorbeeld grondboorbedrijven, grondwerkbedrijven, stratenmakers. Daarbij gingen 
de technische ontwikkelingen steeds verder, zowel op basis van nieuwe mogelijkheden (bijvoorbeeld 
verlijmen in plaats van metselen) als vanwege arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld mechanisch straten-
maken). [Bouw/Werk 3, 2000: 4] Die specialisatie paste bij de in Nederland gebruikelijke aanpak dat er bij 
(grote) opdrachten sprake is van één hoofdaannemer, die alles uitbesteedt aan onderaannemers. Met de 
toenemende complexiteit van opdrachten, vooral in de B&U, met grote, hoge bouwwerken op locaties op 
beperkte ruimtes binnen steden, werd aannemen vooral organiseren, waarbij de inzet van ICT-
hulpmiddelen steeds belangrijker werd: transportplannen, hijsplannen, planning van de inzet van 
onderaannemers en specialisten, et cetera. Een bijkomend element bij de organisatie was de overdracht van 
gegevens, van de architect die het ontwerp maakte naar de constructeur die het moest doorrekenen, naar de 
aannemer die het moest realiseren. Naarmate de complexiteit van projecten toenam, werden ook de risico’s 
van fouten in de overdracht groter, al bleef het werkelijk aantal zware incidenten beperkt (bijvoorbeeld 
instortende balkons in Maastricht in 2003). [Interview Nelissen] Gebrek aan toezicht op de bouwplaats en 
onvoldoende aandacht van aannemers heeft er wel toe geleid dat bouwfouten een min of meer structureel 
onderdeel zijn geworden van de Nederlandse woningbouw. Voor nieuw opgeleverde koopwoningen heeft 
het aantal geconstateerde fouten bij oplevering zich al jaren gestabiliseerd rond de 26, variërend van 
simpele zaken als krassen op het glas tot ernstige missers als ontbrekende CV-ketels en fouten in de 
fundering. [interview Maas] 
De grote bedrijven die in de jaren negentig en nul de grote bouwwerken realiseerden waren niet de 
oorspronkelijke grote familiebedrijven uit de jaren zestig en zeventig. Vele daarvan waren inmiddels 
verdwenen: naar de beurs gegaan, beëindigd wegens gebrek aan opvolging of door faillissement, of 
opgegaan in andere conglomeraten. [Interview Nelissen] 

Wat er in de Nederland bouwwereld lange tijd niet veranderde was het collectivistische karakter van de 
sector, met name de B&U. Die dateerde al uit de jaren twintig en had in eerste instantie vooral betrekking op 
de arbeidsvoorwaarden, maar breidde zich later uit naar de onderlinge verhouding tussen bedrijven, 
bijvoorbeeld door het onderling maken van afspraken over aanbestedingen en verdelen van opdrachten. 
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Sinds 1992 waren deze praktijken onder de anti-kartelwetgeving van de EU verboden, maar bedrijven gingen 
er desondanks mee door. In 2001 kwam deze praktijk door een klokkenluider in het daglicht te staan. De 
parlementaire enquête Bouwfraude (2003–2004) heeft, naar het zich liet aanzien, een einde gemaakt aan 
dit systeem, waardoor nieuwe ruimte ontstond voor ondernemerschap en concurrentie op kwaliteit. Het 
scala aan categorale belangenbehartigingsorganisaties verdween en Bouwend Nederland werd de enige 
vertegenwoordiger van de sector. [Interview Nelissen] 

Actoren
• Bouwbedrijven B&U-sector
• Bouwbedrijven GW&W-sector
• Projectontwikkelaars
• Ministerie van Vrom en taakvoorgangers
• Nederlandse gemeenten
• Rijkswaterstaat
• Dienst Uitvoering Werken
• Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken
• Architecten
• Private opdrachtgevers
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3.16 Trend: De vermarkting van vrije tijd: Het 
toegenomen economisch belang van 
vrijetijdsbestedingen

Verkorte titel: Vermarkting vrije tijd

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatisering, 
13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met 
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.14 Van IT naar ICT
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
10.1 Mobiliteit
10.7 Gebruik communicatiemiddelen
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
12.2 Consumptiemaatschappij
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
Jaren vijftig – 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een uitgebreide infrastructuur van door de overheid 
ondersteunde vrijetijdsvoorzieningen. Deze waren nog geënt op het negentiende-eeuws beschavingsoffen-
sief, een mix van initiatieven van de burgerij, sociaal-politieke verenigingen en het vrijwilligerswerk. 
[VromRaad, 2006: 65] De afzonderlijke vrijetijdsbestedingen vielen na de Tweede Oorlog als een autonome 
organisatie onder overheidszorg, zoals de sport, de kunsten, de recreatie, het toerisme en het sociale beleid. 
[Mommaas, 2000: 79] Ook de radio viel onder overheidszorg. De verzuilde radio-uitzendingen werden in de 
jaren vijftig goed beluisterd. Vooral in de avonduren schaarde het gezin zich rond de radio. [Lans, 1998: 61].

De ontwikkeling van de moderne vrije tijd kent een complexe geschiedenis die teruggaat naar de negentien-
de eeuw. De toen sterk opkomende industrie stond gelijk aan werkgelegenheid in de steden. De groeiende 
stedelijke arbeidersklasse had het zwaar: lange werkdagen, laag loon, fysiek zwaar werk en een kleine 
woning waar grote gezinnen in huisde. In 1889 werd de eerste Arbeidswet van kracht, waarin vrouwen en 
kinderen niet langer dan elf uur per dag mochten werken, werken op zondag verboden werd en de arbeidsin-
spectie ingesteld werd. [Dolmans e.a., 2004: 10] De arbeidersklasse kreeg hiermee rechten én arbeidsvrije 
tijd. Hoewel deze ontwikkeling als een overwinning werd gezien voor de arbeiders, groeide de angst onder 
de burgerij dat de arbeiders hun vrije tijd niet naar burgerlijke maatstaven zou vervullen. Het ‘beschavingsof-
fensief ’ werd vervolgens ingezet door de burgerij. Vanaf dat moment ontstond er een scheiding tussen de 
vrijetijdsinvulling van plat, commercieel vermaak van de arbeiderszijde en de verheffende legitieme cultuur 
van de burgerij. [Mommaas, 2000: 23] De bibliotheek, de schouwburg, de muziekscholen (later samenge-
voegd met een creativiteitscentrum tot centrum voor de kunsten) en het gemeentemuseum werden als 
instrument door de gemeenten gebruikt voor culturele verheffing. [Noordman 2004: 20] Andere gelegenhe-
den voor vermaak die niet onder gemeentelijk toezicht vielen waren danszalen, bioscopen, het volkstoneel 
en variété. Elk vermaak dat nieuwe zintuiglijke ervaringen met zich meebracht en commercieel werd 
geëxploiteerd, werd eerst als een gevaar gezien, maar uiteindelijk geaccepteerd. [Lans, 1998: 191]

Om als gemeente toch grip te hebben op het vrijetijdsaanbod, werd in 1917 de vermakelijkheidsbelasting 
ingevoerd. Hierdoor konden gemeentebesturen populaire vormen van amusement beïnvloeden en daar - 
naast waren de vrijetijdsbestedingen een welkome bron voor gemeentelijke inkomsten. [Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2002: 37]
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Door het economisch gunstige klimaat en de snelle technologische ontwikkelingen had bijna iedere 
Nederlander in de jaren zestig meer te besteden. De strak geleide loonpolitiek van de jaren vijftig werd 
begin jaren zestig onder druk losgelaten, waardoor de inkomens stegen. Vrijwel ieder huishouden beschikte 
eind jaren zestig over huishoudelijke apparatuur, radio, televisie en een auto. Na 1960 werd de auto een 
massaproduct voor ‘het gewone volk’, terwijl de auto daarvoor voor slechts een selecte groep bereikbaar 
was. Tussen 1960 en 1970 vervijfvoudigde het aantal auto’s tot 2,5 miljoen in 1970. [Harms, 25] Tegelijkertijd 
nam door de invoering van de vrije zaterdag in 1960 en de vakantiedagen ook het aantal arbeidsvrije uren 
toe: mensen kregen meer vrije tijd. Door het stijgende autobezit en de toegenomen vrije tijd, nam ook de 
mobiliteit toe. Ook vakanties lagen vanaf de jaren zestig voor veel huishoudens binnen handbereik. Veelal 
met auto en caravan vertrokken gezinnen richting hun vakantiebestemming. Voor 1970 bleven veel 
vakantiegangers binnen de landsgrenzen, daarna trokken velen naar het buitenland. [Verhoeff, 51]

De periode van de jaren zeventig kenmerkte zich door een economische recessie als gevolg van de oliecrises 
in 1973 en 1979. De situatie in Nederland was internationaal gezien niet slecht. Het toen regerende kabinet 
Den Uyl had een expansief bestedingsbeleid voor ogen waarin onder andere het minimumjeugdloon werd 
ingevoerd, de uitkeringen verhoogd, de sociale voorzieningen verbreed en het onderwijs verbeterd. De 
maatregelen leidden ondanks de economische problemen tot een stijging van de consumptieve bestedin-
gen. [Trommel, 124] Het aantal auto’s groeide van 2,5 miljoen in 1970 tot meer dan 4 miljoen in 1980, de 
uitgaven aan apparatuur zoals televisietoestellen, videorecorders, stereotorens verdrievoudigde tussen 1970 
en 1990. [SCP, 1996: 368] En ook de vakanties gingen onverminderd door. Ging in 1970 46 procent van de 
Nederlandse bevolking met vakantie, in 1980 was dat al 68 procent. [Verhoeff e.a., 2000: 51]

In het vrijetijdsaanbod werden de scheidslijnen vanaf de jaren tachtig tussen publiek en privaat beheer 
steeds minder strikt. Door de terugtredende rol van de overheid werden publieke instellingen zoals musea, 
theaters en sportaccommodaties genoodzaakt om zich te richten naar de markt van vrije tijd en consumptie. 
[Mommaas 2000:31]

Dat de overheid zich in de jaren tachtig steeds meer terugtrok en ruimte openliet voor marktwerking, was 
duidelijk merkbaar in het groeiende aantal omroepen en radiozenders. Het tv-aanbod groeide van een 
avondprogrammering naar een 24-uursprogrammering. Al in de jaren vijftig werd gesproken over commer-
ciële radio en tv, maar dat werd verboden. In 1960 lukte het Radio Veronica om toch uit te zenden omdat het 
schip in internationaal water lag. Op die manier kon de omroepwet omzeild worden. In 1964 volgde TV 
Noordzee, dat op een speciaal gemaakt zendeiland voor de kust van Noordwijk, uitzond. Het beheer lag bij 
de Reclame Exploitatie Maatschappij, REM. Ondanks het grote succes bij de Nederlandse bevolking, wilde 
de overheid er niets van weten. TV Noordzee heeft slechts vier maanden uitgezonden. [www.geschiede-
nis24.nlDe eerste commerciële zender verscheen in 1989 op de buis, RTL Véronique, in 1990 RTL 4. 
Daarnaast verschenen er regionale omroepen en betaald tv. [Mommaas, 2000: 85] De eerste commerciële 
radiostations waren in 1988 voor het eerst te beluisteren, maar alleen via de kabel. Pas vanaf 1994 mochten 
de commerciële zenders ook gebruik maken van de etherfrequenties. [website Soundscapes]

Een ander belangrijke ontwikkeling in het vrijetijdsaanbod was de toenemende rol van ICT. De opkomst en 
het gebruik van de personal computer en internet was vanaf medio jaren negentig één van de snelst groeiende 
vormen van vrijetijdsbesteding. Deze snelle technologische ontwikkeling zorgde ervoor dat mensen vele 
uren van hun vrije tijd achter het scherm doorbrachten. [Knulst, 2005: 70] Naarmate de pc goedkoper werd 
en het internet sneller en beter, werd het gebruik ervan toegankelijker voor een steeds grotere groep 
mensen. Vooral de komst van internet heeft er voor gezorgd dat de andere kant van de wereld virtueel 
dichterbij is gekomen. Tegelijkertijd zijn veel consumenten kieskeuriger geworden, hebben zij een hogere 
opleiding genoten en is het vrij besteedbare inkomen toegenomen. Het aantal anderhalf- of tweeverdieners 
is toegenomen, maar ook het aantal één- en tweepersoonshuishoudens waardoor er een meer uithuizige, 
geldintensieve en tijdsextensieve vorm van vrijetijdsbesteding mogelijk was. [Mommaas, 2000: 33]

Zo bleef het aantal binnenlandse en buitenlandse vakanties toenemen. In het binnenland maakten 
voornamelijk gezinnen gebruik van campings en vakantieparken. In 1967 ontstond het eerste vakantiepark 
van Sporthuis Centrum. Dit bleek zo’n groot succes te zijn, dat eigenaar Piet Derksen meerdere parken 
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opende. Nederlanders hoefden op deze manier niet ver te reizen om in contact te komen met de natuur. 
[website Centerparcs] En het was relatief goedkoop. Sporthuis Centrum werd in 1986 Center Parcs en ging 
zelfs over de landsgrenzen.

Reizen en met vakantie gaan werd goedkoper: de concurrentie om de toerist was groot. Een manier om de 
aandacht te trekken was het aanbieden van goedkope busreizen en vakantiepakketten. Naast de populariteit 
van de auto, won het vliegtuig steeds meer terrein. Vooral de lange en verre vakanties werden met het 
vliegtuig gedaan, maar ook steeds vaker de korte vakanties (minder dan vier nachten), zoals stedentrips. 
Zeker toen vanaf de jaren negentig de lowcostcarriers hun intrede deden op de Europese markt, zoals EasyJet 
en Ryanair. Voor een ondenkbaar laag bedrag kon een retour worden geboekt naar bijvoorbeeld Rome, 
Barcelona of Londen. Het aanbieden van lagere tarieven was onder andere mogelijk doordat deze maat-
schappijen gebruik maakten van regionale luchthavens. [Gordijn e.a., 2009: 9] Mede door deze ontwikke-
ling, het gebruik van internet en het goedkoper worden van verre reizen is de mobiliteit van de consument 
nog verder gestegen: men is bereid om verder te reizen voor een vrijetijdsbesteding. [Mommaas, 2000: 56]

Na de jaren tachtig trachtte de overheid via vrijetijdsinvullingen beleidsdoelen te realiseren zoals economi-
sche positionering van steden en regio’s, alternatieve bronnen van inkomsten, sociale integratie, verleven-
diging van binnensteden et cetera. [Mommaas, 2000: 33] Een goed voorbeeld om ‘vrije tijd’ als instrument 
in te zetten was citymarketing. Nadat de stad begin jaren tachtig een steeds slechter imago kreeg, gingen 
gemeentebesturen begin jaren negentig aan de slag om van hun stad een aantrekkelijke stad te maken om 
te wonen, te werken en te winkelen. [Noordman, 2004: 32] Een mooie historische binnenstad met kunst- en 
cultuurinstellingen, in combinatie met goede voorzieningen en bekende winkelketens met droegen bij aan 
het imago van de stad. Het cultuurtoerisme en de cultuurtoerist gingen de stad in op zoek naar de verbor-
gen stadshistorie. Citymarketing werd een veelgehoorde kreet die menig gemeenteraad bezig hield, maar 
complexer uitvoerbaar was dan het leek. Een mooie binnenstad en goede culturele en/of sportieve 
voorzieningen waren niet voldoende, identiteit en imago waren minstens even belangrijk. [Noordman, 
2004:127] Sommige steden besloten tot het organiseren van een groot sportevenement zoals een marathon, 
een voetbal- of tennistoernooi. Hierdoor kon een imago van sportieve stad ontstaan. In deze evenementen 
kwam goed naar voren dat media, sport en commercie sterk met elkaar vervlochten waren, zoals het 
Europees Kampioenschap Voetbal dat in 2000 plaatsvond in Nederland en België. Die vervlechting werd ook 
zichtbaar in de culturele of creatieve industrie. Voor een stad bleek een hoogwaardig cultureel klimaat 
aantrekkelijk te zijn. Dit uitte zich bijvoorbeeld in een filmfestival of muziekevenement. Voor de mensen 
die uit de stad waren weggetrokken, werd de stad een centrum van consumptie en vertier. 

In de jaren negentig explodeerde het vrijetijdsaanbod. De keuzemogelijkheden om de schaarse vrije tijd in 
te vullen waren zeer divers en groot. Het vrijetijdsaanbod was veranderd in een vrijetijdsindustrie waar veel 
geld in omging. Bijna alles was mogelijk en geïnstitutionaliseerd. Vrije tijd was in de jaren negentig een 
algemeen zelfstandig leefdomein geworden, naast arbeid en zorg. [Mommaas, 2000: 25] Naast de vercom-
mercialisering van citymarketing was vercommercialisering te zien in de groei in het aantal evenementen 
en festivals, attracties zoals nieuwe themaparken, kuuroorden, commerciële sportcomplexen en leisureparks 
aan de rand van de stad. [Halbertsma, 2000: 192]. Zo waren er bijvoorbeeld in 1998 35 attractieparken in 
Nederland, in 2006 was dit aantal gegroeid tot 115. Maar ook oude begrippen als winkelen kreeg een andere 
invulling, niet meer winkelen omdat men iets nodig had maar winkelen om het winkelen, funshoppen. De 
vrijetijdsindustrie was economisch een belangrijke sector geworden. De vermarkting had geleid tot een 
constante dynamiek van vraag en aanbod. 

De rol van de landelijke overheid is de sinds de Tweede Wereldoorlog drastisch veranderd. Had zij toen een 
sturende rol, sinds medio jaren tachtig nam zij steeds meer een faciliterende rol op zich. Opmerkelijk was 
echter wel dat vanuit de organisaties van vrije tijd en toerisme er vanaf eind jaren negentig steeds meer 
vraag was naar een concreet vrijetijdsbeleid door de overheid. Niet alleen beleid omtrent de ruimtelijk-
economisch ontwikkeling op nationaal en regionaal niveau, [VROM Raad 106] maar ook vanuit het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om ondernemerschap in de vrijetijdssector te stimuleren. Daarbij zou 
interdepartementaal overleg tussen de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Visserij, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Verkeer & Waterstaat en 
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van groot belang te zijn om het beleid op elkaar af 
te stemmen. [MKB-Nederland, 2006: 46] De roep om een integraal vrijetijdsbeleid kwam al uit 1984 van de 
ANWB, toen het domein van vrije tijd aangemerkt werd als problematiek die ook de overheid aanging. De 
ANWB schreef in 1984 een brief aan minister-president Lubbers waarin verslag werd gedaan over wat de 
bond van een specifieke vrijetijdsbeleid vond. Met name de gedwongen vrije tijd als resultante van de 
ontslagen op de arbeidsmarkt, genoot bijzondere aandacht. In een reactie schreef Lubbers dat er een 
werkgroep was ingesteld om het begrip ‘vrije tijd’ nader te duiden. [Kampioen, 1984: 13] De wisselwerking 
tussen de vrijetijdssector en de overheid is altijd actief gebleken. Door wet- en regelgeving beïnvloedt de 
overheid de vrijetijdssector, zoals de veiligheid van de consument, maar waarborgt ook het kwaliteit van 
bijvoorbeeld zwemwater. Andersom vraagt de sector de overheid ook om hulp, als zij op een complexiteit 
stuit. Zo is in 1986 de vakantiespreiding van het onderwijs ingevoerd als gevolg van een verzoek uit de 
toeristische sector. Uiteraard werd niet alleen uit toeristisch oogpunt vakantiespreiding wettelijk opgeno-
men, de maatschappij had er ook baat bij: minder verkeerscongesties en minder druk op natuur en 
landschap. [Nota Toeristisch Beleid, 1985-1990: 18]

Actoren
• Gemeentelijke overheden
• MKB
• ANWB
• Radiozenders
• Televisieomroepen
• Sporthuis Centrum
• Touroperators
• Vliegtuigmaatschappijen
• Horecabedrijven
• Cultuursector
• Recreatiebedrijven
• Sector Toerisme
• Amusementbedrijven
• Sportorganisaties
• Eventorganisaties 
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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3.17 Hotspot: RSV-enquête (1983-1984)

Verkorte titel: RSV-enquête

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp
6.14 Enquête Bouwsubsidies

Datering
1983-1984

Beschrijving
In 1983 vroeg het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verlome machinefabrieken en scheepswerven 
N.V. (RSV) surseance van betaling aan en was daarmee technisch failliet. Het bedrijf was in 1971 ontstaan uit 
een door de overheid georkestreerde fusie van de Rijn-Schelde Combinatie en Verolme Verenigde 
Scheepswerven. RSV bezat werven en machinefabrieken in onder meer Amsterdam, Rotterdam en 
Vlissingen en was een van de grootste industriële concerns van Nederland. Er werkten ongeveer 28.000 
mensen bij het bedrijf. [Van Gerwen & de Goey, 2008:159,161] De werf legde zich voornamelijk toe op de 
bouw van olietankers en andere grote zeevrachtschepen, een wereldwijde markt waar een moordende 
concurrentie heerste.[Website Parlement & Politiek] De fusie was tot stand gekomen na aanhoudende 
financiële problemen bij de Nederlandse scheepbouwers, die op eigen initiatief al enkele kleinere fusies 
waren aangegaan. De Nederlandse overheid speelde een grote rol bij de opkomst en ondergang van het 
concern, dat in haar twaalfjarige bestaan honderden miljoenen aan overheidssteun had ontvangen. 
[Sluyterman, 2003:208; van Gerwen & de Goey 2008:161]

Nederland was tijdens het interbellum leidend in de internationale scheepsbouw maar raakte deze positie 
tijdens de Tweede Wereldoorlog kwijt. De Nederlandse scheepsbouw moderniseerde na de Tweede 
Wereldoorlog nauwelijks, waardoor de concurrentiepositie met name ten opzichtte van Zuid-Korea en 
Japan verslechterde. [Blom, 1984:32, Wassenberg, 1983:18] Gedurende de jaren zeventig werden de proble-
men voor de Nederlandse scheepsbouwers groter door enkele macro-economische ontwikkelingen. De V.S. 
schaften de goudstandaard af waardoor de gulden in waarde steeg, in 1973 brak een oliecrisis uit en in de 
jaren daarna stagneerde de economische groei. De wereldwijde vraag naar olietankers en andere vracht-
schepen zakte hierdoor in, wat in feite de genadeslag betekende voor de grootschalige Nederlandse 
scheepsbouw.[Sluyterman, 2003: 235] De Nederlandse overheid, met name de ministeries van Economische 
Zaken en Financiën, waren echter van mening dat het economisch ontij van korte duur zou zijn en dat 
herstel van de vraag een reëel perspectief vormde. Daartoe diende echter wel een grondige herstructurering 
van de sector plaats te vinden. De commissie-Winsemius werd belast met de taak een fusie te bewerkstel-
ligen tussen de grootste Nederlandse scheepsbouwers.[Website parlement & politiek; Enquête Rijn-Schelde-
Verolme Band 1984 2, 482]

De overheidssteun aan de Nederlandse werven ging in 1968 van start, nadat de commissie-Keyzer in 1966 
had gesignaleerd dat de scheepsbouwindustrie alleen gered kon worden door verregaande onderlinge 
samenwerking onder toeziend oog van de overheid.[Blom, 1984: 32,33] Deze samenwerking werd in 1971 op 
voorspraak van de commissie-Winsemius afgedwongen door de vorming van het RSV concern, een holding 
waarbinnen zes van de zeven grootste Nederlandse werven vielen. De werven behielden ieder hun eigen 
directie en de raad van bestuur van RSV werd samengesteld uit deze directies, aangevuld met een regerings-
waarnemer, J.A.M. (Joseph) Molkenboer (1916-1999), directeur-generaal van het directoraat Industrie van 
het ministerie van Economische Zaken. [Harren en van Den Bos, 1984: 242] Onderling bestond veel rancune: 
de afzonderlijke werven hadden elkaar in het verleden fel beconcurreerd. De leiding van RSV kreeg daar - 
door, naast de financiële problemen, ook te maken met interne spanningen en conflicten, wat verhinderde 
dat op eendrachtige wijze het bestuur van het bedrijf ter hand werd genomen.[Enquête RSV 1984 band 2, 
480; Wassenberg, 1983:8-10,21]
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Door middel van kredietgaranties, leningen en subsidies probeerde de overheid RSV op de been te houden. 
Deze omvangrijke staatssteun maakte deel uit van de industriepolitiek, hoewel er in het geval van RSV geen 
duidelijke industriepolitieke visie schuilde achter het gevoerde beleid.[Wassenberg 1983; 14] De inzet leek 
steeds het behoud van werkgelegenheid te zijn, niet in de laatste plaats vanwege de slechte economische 
omstandigheden in de jaren zeventig en tachtig. Bij gebrek aan orders begon RSV schepen voor eigen 
rekening te bouwen, welke uiteindelijk niet verkocht werden en tot enorme verliezen leidden. Het bedrijf 
ontplooide daarnaast talloze projecten om het tij te keren: men stapte in de bouw van reactorvaten voor 
kerncentrales, ontwikkelde en produceerde kolengraafmachines voor de Amerikaanse markt en nam deel 
aan enkele projecten in Algerije waarvan de kosten onbeheersbaar bleken. Deze projecten flopten en de 
financiële stroppen die zij opleverden kwamen steeds op het bord van de overheid terecht omdat RSV zelf 
geen vlees op de botten had. Door wanbeleid, het uitstellen of ontlopen van belangrijke keuzes en een 
terugvallende vraag kwam RSV steeds verder in de problemen. In totaal ontving RSV tussen 1971 en 1983 
circa 2,2 miljard gulden aan overheidssteun. [Website parlement & politiek; Enquête RSV band 2, 1984:473]
De liquiditeitsproblemen bij RSV bleken van dusdanig chronische aard, dat in 1983 besloten werd om 
surseance van betaling aan te vragen. Vanaf de aanvang van de malaise tot aan het uiteindelijke faillisse-
ment gingen meer dan 18.000 banen verloren bij de werven en vielen nog eens 16.000 ontslagen bij 
toeleveranciers.[Website Parlement & Politiek; Blom, 1984:31]

Het faillissement van RSV leidde tot grote maatschappelijk verontwaardiging. Het overheidsaandeel in de 
totstandkoming, het voortbestaan en het faillissement van het concern was zeer groot geweest. Na enige 
aarzeling (de VVD en het CDA waren eerst tegen) werd een parlementaire enquête uitgeschreven die als 
primair doel had om te onderzoeken hoe het mogelijk was dat RSV, ondanks omvangrijke staatssteun, 
failliet was gegaan. Een van de belangrijkste conclusies was dat het overheidsbeleid gefaald had en dat de 
Tweede Kamer steken had laten vallen.[Enquête RSV 456; Harren en van Den Bos, 1984:230]. De positie van 
de minister van Economische Zaken, Gijs van Aardenne (1930-1995), kwam tijdens de verhoren ernstig in het 
geding omdat bleek dat hij de Tweede Kamer had misleid en onvolledig had ingelicht over een lening van 
330 miljoen gulden aan een onderdeel van RSV.[Harren en van den Bos, 1984: 201,202] De enquêtecommis-
sie was kritisch ten opzichte van het functioneren van de Tweede Kamer: te vaak was zij afwezig geweest als 
controlerende macht en waren geen vraagtekens gezet bij het verstrekken van grote kredieten aan RSV. 
Daarnaast had zij last gehad van tunnelvisie: behoud van werkgelegenheid vormde het belangrijkste 
uitgangspunt bij de steunoperaties. Daarbij werd te weinig aandacht besteed aan de bedrijfseconomische 
situatie van het concern waardoor de gevolgen voor de schatkist op de lange termijn onvoldoende in 
ogenschouw werden genomen.[Enquête RSV band 2, 1984: 462]

Sinds de RSV-enquête is de Nederlandse overheid terughoudend met het verstrekken van steun aan 
noodlijdende bedrijven, hoewel zowel Philips als DAF en Fokker in de jaren tachtig en negentig overheids-
steun ontvingen. Een debacle als RSV werd echter vermeden door deze steun te beperken en strenge 
voorwaarden te stellen. Zo werden Fokker en DAF uiteindelijk niet door de overheid gered.[Website 
Nationaal Historisch Museum; van Gerwen en de Goey, 2008:207] De enquêtecommissie deed enkele 
suggesties naar aanleiding van moeilijkheden die zij had ondervonden tijdens het onderzoek. Dit leidde tot 
een herziening van de enquêtewet waardoor enquêtecommissies meer bevoegdheden kregen en opgeroe-
pen getuigen verplicht werden om voor de commissie te verschijnen. De RSV-enquête toonde dat de 
parlementaire enquête een belangrijk instrument was voor waarheidsvinding en werd daardoor in volgende 
jaren vaker ingezet door de Tweede Kamer.[Website parlement & politiek]
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3.18 Hotspot: De internetzeepbel (1995-2002)

Verkorte titel: De internetzeepbel

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT

Datering
1995-2002

Beschrijving
De informatie- en communicatietechnologiesector maakte een sterke ontwikkeling door in de jaren negentig. 
De aandelenkoersen van bedrijven die actief waren in de ICT-sector stegen wereldwijd explosief. Internet was 
in opkomst en investeerders voorzagen grote mogelijkheden met behulp van het nieuwe medium. Het was 
daarom betrekkelijk eenvoudig voor internetbedrijven om investeerders te vinden. Er werd gesproken van een 
‘nieuwe economie’; een door structurele groei gekenmerkte economie die voornamelijk om kennis en 
technologie draait in plaats van arbeid en industrie. De hype rond ICT-bedrijven in de jaren negentig wordt 
aangeduid met de term ‘internetzeepbel’ of ‘dot com bubble’. De bubble spatte in 2000 uiteen en de koersen 
daalden sterk. Veel bedrijven gingen failliet en investeerders zagen hun investeringen verdwijnen. Ook 
Nederland kende een eigen zeepbel. De meest opzienbarende gebeurtenis in Nederland was de beursgang van 
internetbedrijf World Online van Nina Brink in 2000.

Van een ‘bubble’ wordt gesproken als er op grote schaal handel wordt gedreven waarbij de bedragen die 
betaald worden voor activa, diensten of effecten niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke waarden. 
De zeepbel spat uit elkaar als investeerders die discrepantie beseffen, niet meer bereid zijn om te hoge 
bedragen te betalen en grote groepen investeerders hun investeringen niet terugbetaald zien. [Website The 
Economist] De dot com bubble ontwikkelde zich halverwege de jaren negentig in de Verenigde Staten en 
verspreidde zich vervolgens naar andere Westerse landen, waaronder Nederland. 

Het werd ondernemers en investeerders in de jaren negentig duidelijk dat internet veel commerciële 
mogelijkheden bood. Bedrijven gingen gebruik maken van elektronische bedrijfsvoering, de zogenaamde 
E-commerce. De ICT-sector kende in de bloeiperiode veel uitbreidingen, fusies en overnames. Vaak werden 
deze afgerekend in aandelen in plaats van geld. Internetbedrijven haalden in veel gevallen miljoenen aan 
investeringen binnen zonder dat er naar de inkomsten van het bedrijf werd gekeken. Daarnaast werd er 
destijds slechts door een beperkt aantal mensen gebruik gemaakt van internet. [Van Bergen, 2010: 26; 
Website BBC] 
De hype had gevolgen op de koersen van ICT-bedrijven. De NASDAQ piekte op 10 maart 2000 met een 
slotstand van 5048.62. Sinds het begin van dat jaar was de Amerikaanse technologie-index bijna een kwart 
gestegen terwijl de reguliere Amerikaanse beurs, de Dow Jones Index, 13% was gedaald. Na de piek raakten 
de koersen in een vrije val, op een aantal kleine oplevingen na. Met de daling kwam een eind aan de 
ongebreidelde groei en ondoordachte investeringen. De daling werd een recessie nadat er op 11 september 
2001 aanslagen werden gepleegd in Amerika op het WTC en het Pentagon. De koers van de NASDAQ daalde 
in de anderhalf jaar na de piek tot onder de 1500 punten. [Website BBC; Van Bergen 2010:32-33]

In Nederland was de ICT-sector eveneens in beweging. Zakenvrouw Nina Brink richtte in 1995 het internet-
bedrijf World Online (WOL) op en haalde in vijf jaar anderhalf miljoen abonnees en honderden miljoenen 
aan investeringen binnen. Die snelle groei wilde Brink uitbreiden naar Europa. Om die ambitie te financie-
ren vond op 17 maart 2000 een gang naar de beurs plaats. Het werd de grootste beursgang van een internet-
bedrijf in Europa en de verwachtingen en belangstelling waren groot. [Smit, 2010: 10] De beurswaarde van 
het bedrijf werd geschat op 33 miljard euro. Vragen over wat zij zelf aan de beursgang zou verdienen, 
werden door Brink ontweken. [Van Gerwen en De Goey, 2008: 211]
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De door de meeste analisten verwachte koersexplosie van de WOL-aandelen bleef uit en binnen een week 
zakte de koers tot onder de introductieprijs. [Van Bergen, 2010: 26] Later bleek Brink drie maanden voor 
World Online’s gang naar de beurs vrijwel al haar aandelen te hebben verkocht voor zes dollar per aandeel. 
Een aanmerkelijk lagere prijs dan de introductiekoers van drieënveertig euro. Aandeelhouders maakten 
hieruit op dat Brink op de hoogte was van de onrealistische waardering van het bedrijf en verweten haar 
misleiding. Er werd openlijk getwijfeld aan de integriteit en capaciteiten van de oprichtster. Ook de banken 
die de beursgang begeleiden, ABN/AMRO en Goldman Sachs, kregen kritiek omdat zij het onjuiste beeld dat 
door Brink werd geschetst niet hadden gecorrigeerd. Een maand na de beursgang ontsloeg de raad van 
commissarissen van WOL Brink als bestuursvoorzitter. In december 2000 werd WOL overgenomen door het 
Italiaanse Tiscali. De Italianen betaalden vijftien euro per aandeel. [De Volkskrant, 9 november 2000http://
www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/552431/2000/11/09/Nina-Brink-ontspringt-de-
dans-in-schadeprocedures-beleggers.dhtml ; NRC/Handelsblad, 4 mei 2007; Van Gerwen en De Goey, 2008: 211]

Het debacle rond WOL luidde het einde van de Nederlandse bubble in maar het was niet het enige voorbeeld 
van een mislukte beursgang. Een van de eerste misstanden omtrent een ICT-bedrijf had betrekking op Baan 
Company van de broers Jan en Paul Baan. In de tweede helft van de jaren negentig leden investeerders na 
eerdere explosieve winsten, enorme verliezen op aandelen van het bedrijf van de gebroeders Baan. Zelf 
verdienden de broers ruim een miljard gulden aan de beursgang van Baan Company in 1995. [De Volkskrant, 
29 juli 2000]
Ook de mislukte beursgang van Newconomy maakt deel uit van het uiteenspatten van de bubble in 
Nederland. De internetinvesteringsmaatschappij van onder andere opiniepeiler Maurice de Hond verloor in 
korte tijd miljoenen euro’s omdat meerdere bedrijven waarin werd geïnvesteerd, de verwachtingen niet 
waarmaakten. De koers van het bedrijf kelderde kort na de introductie in april 2000. Een groot aantal 
beursgangen van ICT-bedrijven, die soms al in vergevorderde stadia van voorbereiding verkeerden, werden 
uitgesteld of afgelast. Beleggers waren hun vertrouwen in ICT-fondsen, mede door de teleurstellende 
resultaten van WOL en Newconomy, verloren.[Van Gerwen en De Goey, 2008: 211; Van Bergen, 2010: 30] 
Tijdens de internet bubble werd het Nederlandse bedrijf Endemol voor 5,5 miljard euro overgenomen door 
het Spaanse Telefónica. Volgens financiële analisten betaalde het Spaanse telecombedrijf te veel voor het 
Nederlandse mediabedrijf en Telefónica verkocht Endemol in 2007 weer. Telefónica leed ruim een miljard 
verlies aan Endemol. [NRC/Handelsblad, 14 november 2007] 
De internetsector heeft zich na de internetbubble geleidelijk aan hersteld. Meer mensen zijn internet gaan 
gebruiken, het aantal webwinkels en online betaalmogelijkheden is enorm gestegen en consumenten zijn 
in toenemende mate geld uit gaan geven op internet. [Website DNB: Alles over betalen]
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• Telefónica
• Tiscali
• World Online



Nationaal Archief | Economie 278

Bronnen en Literatuur
• Bergen, W. van, ‘Banken bubbels en bonussen’ (Amsterdam/Antwerpen 2010).
• ‘Broers Baan miljarden rijker door aandelen’, De Volkskrant, 29 juli 2000.
• Gerwen, J. van, Goey, F. de, ‘Ondernemers in Nederland, variaties in ondernemen: Bedrijfsleven in 

Nederland in de twintigste eeuw’ (Amsterdam 2008).
• ‘Hof: de banken hadden Nina Brink moeten stoppen’, NRC/Handelsblad, 4 mei 2007.
• ‘Miskoop Endemol helpt Telefónica aan record’, NRC/Handelsblad, 14 november 2007.
• ‘Nina Brink ontspringt de dans in schadeprocedures beleggers’, De Volkskrant, 9 november 2000.
• Website BBC, dossier Business, http://www.bbc.co.uk (geraadpleegd op 20 april 2011).
• Website The Economist, http://www.economist.com (geraadpleegd op 20 april 2011).
• Website de Nederlandse Bank, Alles over betalen, http://www.allesoverbetalen.com (geraadpleegd op  

20 april 2011).



Nationaal Archief | Economie 279

3.19 Hotspot: Mond- en klauwzeer (2001)

Verkorte titel: Mond-en-klauwzeer

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
3.11 Europees Landbouwbeleid
9.38 BSE
11.2 Natuur en het milieu in de ruimtelijke ordening 
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw

Datering
Maart-juli 2001

Beschrijving
In de jaren negentig en nul is de veehouderijsector veelvuldig getroffen door uitbraken van dierziekten. 
Onder meer varkenspest, BSE (Bovine Spongieuze Encephalopathie), mond- en klauwzeer (MKZ) en 
vogelgriep veroorzaakten veel dierenleed en bezorgden de veehouderijsector grote economische schade. De 
uitbraken leidden ertoe dat er op grote schaal geruimd werd, al dan niet preventief. Het wakkerde een 
discussie aan over de negatieve gevolgen van de intensieve vee- en pluimveehouderij en over de rol van de 
Europese verordeningen binnen het landbouwbeleid. Met name de MKZ-uitbraak veroorzaakte veel 
maatschappelijke verontwaardiging en protest onder boeren. MKZ is een voor evenhoevige dieren zeer 
besmettelijke virusziekte. Voor volwassen dieren geldt een sterftecijfer van circa 5%, onder jonge dieren ligt 
dat percentage aanmerkelijk hoger. Runderen, varkens, schapen en geiten behoren tot de evenhoevigen. 
[Website Koninklijke Bibliotheek, Dossier dierziekten; website Agri-Holland, dossier dierziekten]

Nadat eerder MKZ in Frankrijk en Engeland was ontdekt, werd op 21 maart 2001 in Olst de eerste MKZ-
uitbraak in Nederland geconstateerd. Er werd besloten om vee binnen een straal van twee kilometer 
preventief te ruimen, ook bij hobbyboeren, dierentuinen en kinderboerderijen. In Nederland was vaccina-
tie tegen MKZ gebruikelijk, totdat in 1991 in Europees verband besloten werd om niet meer te vaccineren 
tegen MKZ. De reden hiervoor was een economische; een aantal Aziatische landen en de Verenigde Staten 
wilden gevaccineerde dieren niet invoeren omdat bij een gevaccineerd dier niet kon worden vastgesteld of 
het wel of niet besmet is. Daarnaast was er een risico dat een vaccin zou leiden tot een besmetting in plaats 
van het voorkomen daarvan. Tijdens de uitbraak van 2001 werd er veelvuldig gepleit voor vaccinatie. 
Vaccineren zou gevolgen hebben voor de vlees-export van de Europese Unie. Gevaccineerde dieren laten 
leven zou de MKZ-vrije status van de gehele EU teniet doen en de export naar de VS en Azië een jaar 
stilleggen. Ook voor de Nederlandse veehouderij, waar het merendeel van het vlees voor export bestemd is, 
zou dit desastreuze gevolgen hebben. Omdat de capaciteit om vee te vernietigen ontoereikend bleek, werd 
een deel van het vee ingeënt om later alsnog afgemaakt te worden. Tijdens de epidemie werden 180 
kortgedingen aangespannen, veelal met het doel om ruiming te voorkomen. In alle gevallen werd de 
overheid in het gelijk gesteld. [Saeijs et al., 2002: 59]
De media berichtten uitgebreid over de uitbraak en op televisie waren beelden te zien van kadavers die 
machinaal in vrachtwagens werden geladen. Besmette boerderijen en de gezinnen die op de boerderijen 
woonden werden van de buitenwereld afgesloten. Het leidde tot verschillende vormen van maatschappelijk 
protest. Landelijke en regionale kranten publiceerden honderden ingezonden brieven waarin zowel boeren 
als mensen die niet in de agrarische sector werkzaam waren hun onvrede uitten. [Website NOS, dossier 
mond- en klauwzeer; Van der Ziel, 2003: 377, 416]
Vooral het Gelderse dorp Kootwijkerbroek kwam veel in de media omdat boeren uit het dorp de vaststelling 
van MKZ op boerderijen in Kootwijkerbroek in twijfel trokken. Boeren en sympathisanten wierpen 
blokkades op rond het dorp om ruiming door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) te 
voorkomen. Toen de RVV onder begeleiding van de ME het dorp in wilde braken er rellen uit tussen ME en 
dorpsbewoners. Het wantrouwen in Kootwijkerbroek ten aanzien van de overheid bleef ook in de jaren na 
de MKZ uitbraak bestaan. In de Tweede Kamer werden een jaar later vragen gesteld over vermeende 
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onzorgvuldigheid bij de vaststelling van MKZ op boerderijen in het Gelderse dorp. [Website Omroep 
Gelderland MKZ Archief ]
Op 25 juni werd Nederland officieel vrij van MKZ verklaard. Uiteindelijk zijn 280.000 dieren afgemaakt. Het 
CPB schatte de schade op 2,8 miljard gulden. Boeren ervoeren de MKZ-crisis als een aanslag op hun vrijheid 
en eergevoel. Met name onder plattelandbewoners liep het vertrouwen in overheid en landbouworganisa-
ties grote schade op. Het optreden van de overheid, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Brinkhorst in het bijzonder, riep veel woede op onder boeren. Vooral de strafkorting op vergoedingen voor 
boeren waarvan werd geoordeeld dat zij zich niet aan de voorschriften hadden gehouden, werd als amoreel 
en onrechtvaardig ervaren. Veehouders en houders van hobbydieren bleven, soms verenigd in stichtingen, 
jaren juridische strijd voeren met de overheid. Het oordeel over de aanpak van de uitbraak was niet 
uitsluitend negatief. De aanpak werd in onder andere redactionele commentaren als adequaat beoordeeld. 
Daarnaast werd de keuze tussen het laten leven van ingeënte dieren met ernstige economische gevolgen 
voor de Nederlandse veehouderij tot gevolg en het afmaken van in veel gevallen gezonde dieren, als ‘duivels 
dilemma’ betiteld. [CPB persbericht 24-04-2001; Van der Ziel, 2003: 135, 136, 416; website Omroep 
Gelderland MKZ archief ] 

De exportpositie van de EU was bepalend in de door de Nederlandse overheid gemaakte afwegingen. 
Maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van de uitbraak werd of van minder belang geacht of verkeerd 
ingeschat. Het Nederlandse beleid was voornamelijk gericht op Europese economische belangen. Tot 2003 
was het vaccineren bij een uitbraak van MKZ in de Europese Unie verboden. Na de grootschalige ruimingen 
in 2001 in meerdere landen, onder meer 10 miljoen dieren in Groot-Brittannië, en de maatschappelijke 
weerstand tegen deze aanpak is de regelgeving aangepast, mede op aandringen van Nederland om het 
non-vaccinatiebeleid te herzien. Onder bepaalde voorwaarden mag nu bij de bestrijding van MKZ voor 
noodvaccinatie gekozen worden. [website Agri-Holland Dossier MKZ; Van der Ziel, 2003: 163, 398]
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3.20 Hotspot: Invoering van de euro (2002)

Verkorte titel: Euro

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden

Relatie met
3.10 Europese Monetaire Unie
12.40 Aankoop Mondriaan

Datering
2002

Beschrijving
Op 1 januari 2002 werd de euro in gebruik genomen als betaalmiddel van de Europese Economische en 
Monetaire Unie (EMU). Euromunten en -biljetten konden vanaf die dag gebruikt worden en de euro werd de munteen-
heid van ruim 300 miljoen Europeanen. Met een gezamenlijke munt hoopten de deelnemende landen de 
economie te bevorderen en toekomstige crises beter het hoofd te kunnen bieden. Behalve twaalf lidstaten 
voerden ook Monaco, San Marino en Vaticaanstad de euro in. Sinds 1 januari 1999 was de euro al de girale 
munteenheid van de EMU maar werd tot 2002 slechts gebruikt voor handels- en financiële transacties. 
[Website ECB; website EU]

Het idee van een Europese munt kwam al in 1929 ter sprake maar tot 1979 kwamen plannen tot realisatie 
nooit van de grond. In 1979 werd het door de leden van de Europese Economische Gemeenschap opgerichte 
Europees Monetair Stelsel operationeel. De betrokken landen koppelden hiermee hun munteenheid aan 
een Europees referentievaluta, genaamd de European Currency Unit (ECU). De naam ECU werd in 1999 tijd 
veranderd in euro. In het Verdrag van Maastricht van 1992 formuleerde de Europese Gemeenschap het streven 
om een gemeenschappelijke Europese munt te realiseren en een Europese Monetaire Unie te vormen. 
[Website EU] In 1998 werd de Europese Centrale Bank opgericht met de Nederlander Wim Duisenberg 
(1935-2005) als eerste president. Onder leiding van de ECB werd de euro als girale munt ingevoerd in België, 
Duitsland, Luxemburg, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. 
Griekenland volgde in 2001. Drie EU lidstaten, Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden, besloten de euro 
voorlopig niet in te voeren. 
Landen moesten aan strenge criteria voldoen om aan de gezamenlijke munt deel te mogen nemen.  
De lidstaten spraken in het Verdrag van Maastricht af dat de inflatie van een land niet hoger mocht zijn dan 
1,5 procent boven het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie. De koers van de nationale 
munteenheid moest daarnaast stabiel zijn en er werden eisen gesteld aan de rentetarieven, de staatsschuld 
en aan het begrotingstekort. De koers van de euro daalde niettemin direct na de introductie in 1999 van  
1,18 dollar tot 89 dollarcent. [Website Nationale Bank van België; Van Bergen, 2010: 56] Na de aanvankelijke 
daling ging de koers van de euro weer omhoog ten opzichte van de dollar en steeg deze zelfs weer voorbij in 
waarde. Bij het aantreden van Duisenbergs opvolger Jean-Claude Trichet in 2003, was een euro 1,16 dollar 
waard. [Van Bergen, 2010: 58, 59]

Naarmate het verdwijnen van de Nederlandse gulden dichterbij kwam nam het enthousiasme over de 
invoering van de euro af. De afnemende populariteit van de euro vond ook plaats in andere Europese 
landen, zo bleek uit meerdere Europese opiniepeilingen. Analytici weten die afname aan de daling van de 
euro maar ook aan het feit dat een nationale munt deel uit maakt van de nationale identiteit. De minister 
van Financiën meldde daarentegen in een brief aan de Tweede Kamer dat burgers zeer enthousiast waren 
over de euro. De minister maakte dat op uit de massale belangstelling voor de ‘eurokits’ die werden 
verstrekt aan alle Nederlandse burgers van zes en ouder. De kits bevatten van elke munt een exemplaar, van 
eurocent tot en met twee euromunt. Daarnaast werd in de brief gesproken van de belangstelling voor de 
europakketten ter waarde van vijfentwintig gulden die te koop waren. [NRC/Handelsblad, 15 januari 2001; NRC/
Handelsblad, 24 januari 2001; Brief minister van Financiën]
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De grootschalige logistieke operatie rond de overstap van gulden naar euro, waarbij 360 miljoen biljetten 
en 2,8 miljard munten door Nederland gedistribueerd werden, verliep succesvol. Het Nederlandse bedrijfs-
leven investeerde 3,2 miljard euro om kassa’s, geldautomaten en betalingssystemen aan te passen aan de 
euro. Op 28 februari eindigde het gelijktijdige gebruik van de euro en de gulden. De euro was vanaf dat 
moment het enige wettige betaalmiddel. In Nederland konden munten nog tot 2007 in worden gewisseld 
voor euro’s bij de Nederlandse Bank. Biljetten kunnen tot 2032 worden ingeleverd. [Website EU; Van Bergen 
2010: 53, 54; website Rijksoverheid] 
 
In de jaren na de invoering concludeerden de Consumentenbond, onderzoeksbureaus en media dat veel 
prijzen van producten en diensten, ook van de overheid, waren gestegen sinds het verdwijnen van de 
gulden. Onder meer levensmiddelen. Levensmiddelen, horecabezoek en belastingen kenden in sommige 
gevallen enorme stijgingen. Het was in tegenspraak met de verwachting die minister van Financiën Gerrit 
Zalm voor de introductie uitsprak. Hij achtte de kans dat de invoering van de euro tot prijsstijgingen zou 
leiden zeer gering. De ervaring van veel burgers was echter dat het leven duurder is geworden sinds en door 
de komst van de euro. [HP/De Tijd, 30 mei 2003; NRC/Handelsblad, 18 mei 2005] 
Volgens sommige economen waren de prijsstijgingen het gevolg van een onderwaardering van de gulden 
ten opzichte van de Duitse mark en leidde dit tot hogere inflatie. Bij de invoering van de girale euro in 1999 
was de ‘instapkoers’ van de gulden bijna tien procent te laag gewaardeerd. Volgens minister Zalm en de 
Nederlandse Bank was de waardering van de gulden ten opzichte van de andere valuta van landen die tot de 
EMU behoorden wel correct en waren prijsstijgingen het gevolg van andere, nationale ontwikkelingen zoals 
loonstijgingen. [Website RTLZ; De Volkskrant, 07 september 2001; NRC/Handelsblad, 26 mei 2005] 

Vijf jaar na de invoer van de euro deed het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) onderzoek 
naar de mening over de euro onder de Nederlandse bevolking. Van de ondervraagden meende 79% dat de 
invoering van de euro verantwoordelijk is voor prijsstijgingen. Meer dan de helft van de respondenten gaf 
aan naar de gulden terug te verlangen. De afkeer van de euro wordt genoemd als een van de oorzaken van 
de toegenomen sceptische houding ten aanzien van de Europese Unie onder Nederlanders. [NIBUD 
eindejaarsenquête 2006; NRC/Handelsblad, 30 december 2006]

Actoren
• Europese Centrale Bank
• Nederlandse Bank
• Nationale Banken 
• Europese Unie
• Ministerie van Financiën
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3.21 Hotspot: Parlementaire enquêtecommissie 
Bouwnijverheid (2002-2003)

Verkorte titel: Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.10 Europeanisering, 13.8 Welvaartsgroei, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden

Relatie met 
3.15 De bouw

Datering
2002-2003

Beschrijving
In november 2001 onthulde televisieprogramma Zembla in de aflevering Sjoemelen met miljoenen, een 
stelselmatige fraude in 3.15 De bouwsector. Nederlandse bouwbedrijven bleken door het vooraf verdelen 
van de opdrachten bij aanbestedingen voor bouwprojecten en illegale prijsafspraken, Rijkswaterstaat en 
andere opdrachtgevers voor honderden miljoenen guldens per jaar op te lichten. De Tweede Kamer gaf 
opdracht tot een parlementaire enquête naar de bouwfraude. In februari 2002 startte de parlementaire 
enquêtecommissie Bouwnijverheid onder leiding van Marijke Vos een onderzoek naar de aard en omvang 
van de onregelmatigheden binnen de bouwsector. In december van dat jaar verscheen het eindrapport van 
de enquêtecommissie. Minister van Defensie Benk Korthals trad af als gevolg van kritiek die betrekking had 
op zijn periode als minister van Justitie. 

De omvangrijke fraude kwam aan het licht door klokkenluider Ad Bos, oud-directeur van bouwbedrijf Koop 
Tjuchem. Hij was in het bezit van een schaduwboekhouding die bouwbedrijven onderling bijhielden tussen 
1988 en 1998. Daarin werd bijgehouden wat de werkelijke prijs van een project was en wat ervoor werd 
betaald. Het teveel betaalde bedrag werd verdeeld onder de betrokken bouwbedrijven. Bos stelde dat vrijwel 
alle grote opdrachten op die manier verdeeld werden en dat er daarbij sprake was van verhogingen van 20 
tot 50%. Bij de fraude waren niet alleen bouwbedrijven betrokken, ook ambtenaren en controle-instanties 
namen steekpenningen aan. Bos verklaarde in de uitzending van Zembla dat ook hoge ambtenaren bij 
Rijkswaterstaat, de grootste opdrachtgever van bouwprojecten, omgekocht werden en dat Rijkswaterstaat 
daarmee deel uit maakte van het systeem. 
Bos had Kamerleden Rob van Gijzel (PvdA) en Gert Leers (CDA) benaderd, had meerdere gesprekken met 
hen en gaf ze inzage in de schaduwboekhouding. De Kamerleden lichtten de ministers van Justitie en 
Verkeer en Waterstaat in. Dat gebeurde buiten de openbaarheid om onderzoek naar de fraude niet te 
schaden. Bos was al sinds twee jaar voordat hij Zembla benaderde in gesprek met het OM en de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa). De gesprekken met het OM en de NMa liepen vast op de vergoeding van 
300.000 gulden die Bos vroeg voor zijn medewerking en de schaduwboekhouding. Zembla sprak ook met 
andere oud-medewerkers van Koop Tjuchem. Zij wilden niet in het openbaar getuigen maar beaamden de 
echtheid van de schaduwboekhouding die Bos naar buiten bracht. Rijkswaterstaat en de door de klokken-
luider genoemde bedrijven wilden of niet reageren in de uitzending of deden de beschuldigingen af als vals. 
[Zembla, Sjoemelen met miljoenen, 9 november 2001; website Zembla; Meeus en Schoorl, 2002: 95, 8]

De conclusies van de enquêtecommissie verschenen op 12 december 2002 in het eindrapport De bouw uit de 
schaduw. De commissie verklaarde geschokt te zijn door de omvang van het diepgewortelde illegale systeem 
van kartelvorming, dat in de gehele bouwsector voorkwam maar met name in de grond-, weg- en water-
bouw. De prijsafspraken werden gemaakt met medeweten van de top van de bedrijven. De commissie was 
bovendien verbaasd door de vergoelijkende en laconieke houding van enkele van de ondervraagde 
betrokkenen. Intern wist vrijwel iedereen van de frauduleuze handelingen af maar niemand deed er iets 
aan. Men leek het behalve normaal ook nuttig en terecht te vinden, als compensatie voor het ontbreken van 
rekenvergoedingen. Bouwbedrijven die na de aanbesteding het betreffende project niet toegewezen kregen, 
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kregen de kosten die werden gemaakt bij het berekenen van de eventuele kosten van het bouwproject niet 
vergoed. Door de teveel in rekening gebrachte kosten te verdelen onder de aannemers werden deze kosten 
ondervangen. De overtuiging bestond dat met deze werkwijze niemand werd benadeeld en dat de afspraken 
over marktverdeling en prijzen voortkwamen uit goede bedoelingen. Toezicht vanuit zowel de sector als de 
overheid schoot tekort. De commissie schatte dat de overheid daardoor gemiddeld 10% te veel heeft betaald 
voor bouwprojecten. Er werd geen concreet bewijs gevonden voor Bos’ bewering dat ambtenaren werden 
omgekocht. Tijdens de verhoren door de commissie zwakte hij zijn eerdere stelligheid af tot vermoedens. 
De commissie concludeerde niettemin dat de banden tussen politiek en ambtenarij enerzijds en bouwwe-
reld anderzijds, te hecht was. Meer transparantie in de aanbestedingsprocedure moest hier verandering in 
brengen. In de jaren na de enquête werden alsnog enkele ambtenaren veroordeeld omdat ze zich hadden 
laten omkopen. Ze kregen taakstraffen opgelegd. [Eindrapport parlementaire enquêtecommissie bouwnij-
verheid, 2002: 20, 21, 71; NRC/Handelsblad, 17 december 2004]
De commissie verweet voormalig minister van Justitie Benk Korthals de Tweede Kamer onjuist te hebben 
ingelicht over een schikking. Nadat in 1998 80 miljoen gulden aan valse declaraties waren ontdekt bij de 
aanleg van de Schipholspoortunnel door Strukton en HBG, trof het OM een schikking met de bedrijven van 
een miljoen gulden elk. De Kamer vroeg Korthals naar de schikking en hij gaf aan er niet van af te hebben 
geweten toen deze werd getroffen door het OM. De commissie oordeelde dat de minister echter van de 
schikking op de hoogte moest zijn geweest. Korthals, inmiddels minister van Defensie, trad naar aanleiding 
van de kritiek in het rapport af. [Meeus en Schoorl, 2002: 9, 10, 95; Eindrapport parlementaire enquêtecom-
missie Bouwnijverheid 11, 12; NRC/Handelsblad, 13 december 2002] 

Justitie vervolgde slechts vier van de 1300 betrokken bedrijven en tien bestuurders, die met boetes tot 
100.000 euro en taakstraffen betrekkelijk milde straffen opgelegd kregen. In de meeste gevallen trof het OM 
een schikking. Tegen Ad Bos werden enkele juridische procedures gestart. Hij werd verdacht van onder 
andere het plegen van meineed en omkoping van een ambtenaar. Bos en andere klokkenluiders klaagden 
over treiterijen, ontslag, het moeilijk kunnen vinden van een baan en andere negatieve consequenties als 
gevolg van het melden van misstanden. Ze pleitten daarom voor een ‘klokkenluidersregeling’; een financiële 
vergoeding voor klokkenluiders en juridische bescherming. De bestaande regelingen deden dit volgens hen 
niet voldoende. [De Pers, 15 juli 2008; De Volkskrant, 26 oktober 2007; VARA Uitgesproken, 18 februari 2011]
Veel media en politici concludeerden in de jaren na de bevindingen van de enquêtecommissie dat weinig 
van de aanbevelingen uit het rapport zijn uitgevoerd. Door de taakstraffen en schikkingen voor de verant-
woordelijken enerzijds en de justitiële vervolging en andere gevolgen voor de klokkenluiders anderzijds, is 
de indruk ontstaan dat er te weinig veranderd is sinds de fraude aan het licht kwam, dat de verantwoordelij-
ken ongestraft zijn gebleven en de klokkenluiders grote nadelige gevolgen hebben ondervonden van het 
openbaren van de miljardenfraude. [Website Zembla: Dossier bouwfraude; De Volkskrant, 26 oktober 2007; 
NRC/Handelsblad 7 december 2005; Brandende kwesties: Bouwfraude, 4 december 2010]

Actoren
• Ad Bos
• Bouwnijverheid
• Ministerie van Justitie
• Minister van Justitie Benk Korthals 
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Nederlandse Mededingingsautoriteit
• Openbaar Ministerie
• Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid
• Rijks-, provinciale en gemeenteambtenaren
• Tweede Kamer
• Zembla (VARA/NPS)
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3.22 Hotspot: Code Tabaksblat (2003)

Verkorte titel: Code Tabaksblat

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.13 Multinationals
3.18 Internetzeepbel

Datering
2003

Beschrijving
In 2003 stelde een commissie onder leiding van Morris Tabaksblat een set gedragsregels op voor ‘goed 
ondernemingsbestuur’ in Nederland. Daar was een lange geschiedenis aan vooraf gegaan.

In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw traden aanzienlijke veranderingen op in het Nederlandse 
bedrijfsleven. In het algemeen was er sprake van een verschuiving van de traditionele gecoördineerde 
markteconomie naar een liberale markteconomie. Het gesloten systeem, waarbij het ondernemingsbestuur 
in samenwerking met de commissarissen vooral langetermijn doelen nastreefde, waarbij het gebruikelijk 
was veel van de winst terug te ploegen in de onderneming, kwam onder druk te staan. Aandeelhouders, 
vanuit machtsposities als institutionele beleggers en beleggersconsortia, eisten rendement op korte 
termijn. Bedrijfsstrategieën werden in die periode inderdaad steeds meer gericht op het creëren van 
beurswaarde. Grote bedrijven werden herverkaveld, opgesplitst en onderdelen werden gekocht of verkocht 
wanneer daarmee de marktpositie kon worden versterkt. Daarbij kreeg de president-directeur of voorzitter 
van de raad van bestuur een steeds dominantere rol. Deze werd geacht een persoonlijke visie te ontwikkelen 
op de vraag welke activiteiten veelbelovend genoeg waren en welke beter konden worden afgebouwd. 
Wisselingen in het bestuur leidden zo tot substantiële koerswijzigingen. Dat kwam steeds vaker voor, omdat 
ook de traditie van bedrijfscontinuïteit in het topmanagement verdween: bestuurders werden afgerekend 
op de kortetermijn resultaten van het bedrijf. 

Aandeelhouders wensten ook steeds meer directe invloed op het ondernemingsbeleid. Dat was niet altijd 
mogelijk omdat, volgens de Vennootschapswet van 1971, voor de grotere vennootschappen een specifieke 
bestuursstructuur gold. Hierin had met name de raad van commissarissen grote bevoegdheden bij het 
benoemen en ontslaan van directieleden, het vaststellen van de jaarrekening die dan ter goedkeuring aan 
de aandeelhouders werd voorgelegd, en het goedkeuren van belangrijke besluiten, zoals fusies en aandele-
nemissies. Commissarissen werden bovendien gekozen via coöptatie, waarbij de vergadering van aandeel-
houders en de ondernemingsraad alleen advies uit konden brengen bij of bezwaar konden maken tegen 
bepaalde benoemingen. De aandeelhouders restte in wezen dus een rol op de achterhand, zelfs als zij met 
een meerderheid van de aandelen feitelijk economisch eigenaar waren. Daarnaast maakten veel 
Nederlandse bedrijven gebruik van één of meerdere beschermingsconstructies, zoals het gebruik van 
preferente aandelen of het tussenschakelen van een administratiekantoor, dat zelf aandelen in portefeuille 
hield en daarvan certificaten afgaf, die de eigenaar wel recht gaven op dividend, maar niet om te stemmen.

Binnen- en buitenlandse aandeelhouders konden hier steeds minder mee uit de voeten. Om rust te creëren 
haakte de overheid aan bij een discussie die in het buitenland al eerder was opgelaaid en stelde een commis-
sie voor ‘Corporate Governance’ in - de commissie-Peters - die in 1997 het rapport ‘Corporate Governance in 
Nederland: De Veertig Aanbevelingen’ uitbracht. Deze waren er vooral op gericht om de factor ‘kapitaal’ meer 
tot haar recht te laten komen. Het advies van de commissie bleef binnen de grenzen van de bestaande 
wetgeving; zij deed geen concrete aanbevelingen die daadwerkelijk de invloed van aandeelhouders konden 
vergroten. Zij adviseerde bestuurders en commissarissen om meer openheid te bieden op financieel gebied en 
een meer systematische wijze van werken. Deze vrijblijvende aanbevelingen leverden niet al te veel op. 
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Bedrijven zagen er geen aanleiding in om hun beschermingsconstructies op te heffen. Wel werd de financiële 
verslaggeving beter, maar dat was eerder bedoeld om de waarde van de aandelen te verhogen om meer 
armslag te krijgen voor strategische beslissingen, dan op aansluiten op de behoeften van aandeelhouders.
Noch de politiek, noch de beleggers waren hier tevreden mee. Zij wilden dwingende regels voor transparan-
tie, verantwoording en toezicht en duidelijke bevoegdheden voor aandeelhouders. De situatie werd urgent 
door een aantal incidenten: de frauduleuze teloorgang van de Amerikaanse energiereus Enron en van het 
Nederlandse IT- bedrijf Baan, de ophefmakende beursgang van World Online en de foute voorlichting van 
aandeelhouders door Shell en Ahold. 

Naast de onrust over de kwaliteit en toegankelijkheid van het bestuur van ondernemingen, was steeds meer 
maatschappelijke onvrede ontstaan over het beloningsbeleid voor bestuurders, dat de nieuwe liberale 
bestuurscultuur met zich mee bracht. Bestuurders en commissarissen spiegelden zich graag aan de 
gebruiken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gold zowel voor de beloningen op zich, 
voor uitgekeerde bonussen in geld, opties of aandelen als voor riante vertrekpremies bij ontslag. De 
onvrede gold in de eerste plaats voor werknemers. Die hadden in het Akkoord van Wassenaar uit 1982 en het 
Centraal akkoord ‘Een nieuwe koers’ uit 1993 ingestemd met loonmatiging, in ruil voor toezeggingen over 
werkgelegenheid. Het voortdurend tamboereren door werkgevers op de noodzaak van blijvende loonmati-
ging - terwijl de werkzekerheid werd aangetast door toenemende flexibilisering en aan de rechten bij 
ontslag werd gemorreld - werd in de relatie tot de exploderende beloningen voor bestuurders ervaren als 
een groot onrecht. Ook politiek en maatschappelijk ontstond grote weerzin tegen deze gebruiken. 
Minister-president Kok gebruikte in 1997 de term ‘exhibitionistische zelfverrijking’, maar gaf tevens aan dat 
de politiek feitelijk onmachtig was om in te grijpen: er kwam alleen een wet op de openbaarheid van de 
beloning van bestuurders. In 2003 was er zelfs sprake van een kopersstaking van consumenten bij het 
aantreden van Anders Moberg als voorzitter van de raad van bestuur van Ahold, toen zijn beloningspakket 
met gegarandeerde ontslagvergoeding bekend werd, kort nadat duidelijk was geworden dat door proble-
men in het concern 400 medewerkers hun baan zouden verliezen.

Om na alle problemen, incidenten en maatschappelijke onrust de kwestie van ‘corporate governance’ stevig 
aan te pakken werd in 2003 door de ministers van Financiën en van Economische Zaken, met brede steun 
– van Euronext via de Vereniging van Effectenbezitters en het Nederlands centrum van directeuren en 
commissarissen tot de werkgeversorganisatie VNO-NCW - een zware commissie ingesteld. Die stond onder 
leiding van de oud Unilever-topman Morris Tabaksblat en bestond verder uit ervaren bestuurders en 
commissarissen uit het bedrijfsleven. 
De commissie ging voortvarend te werk en stelde binnen enkele maanden de ‘Nederlandse corporate 
governance code’ voor beursgenoteerde ondernemingen op, die algemeen bekend zou worden als de ‘code 
Tabaksblat’. De code bestond uit 21 principes, verduidelijkt met ‘best practices’. Hij bevatte een waslijst aan 
publicatie- en verantwoordingsplichten, meer goedkeuringsrechten voor aandeelhouders, eisen aan 
bestuurders en commissarissen en uitkleden van beschermingsconstructies. Hoewel de code binnen de 
bestaande wetgeving viel, werd wel aanbevolen een aantal elementen eruit wettelijk te verankeren of 
mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan was de regel ‘pas toe of leg uit’, die ondernemingen 
verplichtte de code toe te passen, dan wel duidelijk te maken waar en waarom er van werd afgeweken. 
Ondanks dat er in de commentaarfase aanvankelijk nogal wat weerstand was vanuit het bedrijfsleven werd 
de code breed aanvaard. Er ontstond zelfs enige mate van euforie dat dit netelige probleem eindelijk was 
opgelost. Tabaksblat werd een bekende Nederlander. 

In de praktijk bleek de code een behoorlijk succes. Het probleem van de beloningen was echter niet opgelost. 
De code stelde weliswaar hoge eisen aan de duidelijkheid over beloningen en beperkte de ontslagvergoedin-
gen, maar dat zette feitelijk geen enkele rem op de beloningen en bonussen zelf, zoals later bij de kredietcrisis 
pijnlijk duidelijk zou worden. Ook ontstonden, door het wegvallen van beschermingsconstructies, nieuwe 
problemen met private equity en hedgefunds die zich veel activistischer opstelden dan ‘gewone’ aandeelhou-
ders. Zo eisten in 2006 twee grootaandeelhouders die samen de meerderheid van de aandelen van Stork in 
bezit hadden opsplitsing van het bedrijf en ontslag van commissarissen, iets wat uiteindelijk voor de 
Ondernemingskamer moest worden uitgevochten. 
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Tenslotte was de reikwijdte van de code beperkt. Deze gold alleen voor beursgenoteerde ondernemingen met 
de statutaire zetel in Nederland. Beleggingsinstellingen waren er van uitgezonderd. Ook grote familiebedrijven 
zonder beursnotering, die in Nederland nog steeds een belangrijk deel uitmaakten van het bedrijfsleven, vielen 
er buiten. 

Actoren
• Commissie-Tabaksblat
• Commissie-Peters
• Aandeelhouders
• Ondernemingsbestuurders
• Raden van commissarissen
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Economische Zaken 
• Euronext
• Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
• Nederlands centrum van directeuren en commissarissen
• VNO-NCW
• Vakbonden
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 Inleiding Werk en Inkomen

Het domein Werk en Inkomen bestrijkt in beginsel een eenvoudig terrein: de arbeid die in Nederland wordt 
verricht enerzijds en het inkomen van burgers anderzijds. Het domein bestrijkt werk (vraag naar arbeid, 
arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden), werkenden (arbeidsaanbod), gebrek aan werk (werkloosheid), 
inkomen uit werk en de relaties tussen werk en inkomen (arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsver-
houdingen), en inkomen zonder werk (sociale zekerheid, particuliere voorzieningen). 
Het domein Werk & Inkomen sluit nauw aan bij het domein Economie. 

De ontwikkeling van werk en inkomen is niet te begrijpen zonder het verschijnsel van georganiseerde 
arbeidsverhoudingen: een systeem van overleg tussen werkgevers, werknemers (de ‘sociale partners’) en 
overheid, dat grote invloed heeft op de loonvorming en andere arbeidsvoorwaarden. De grote lijnen 
daarvan zijn in opgenomen in het domein Economie. Binnen dit domein wordt dat verder uitgewerkt. 
Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de speciale verhouding tussen sociale partners (in dit geval 
met name vertegenwoordigers van werknemers) en de overheid, waar het gaat om werknemers van de 
overheid en de groep waarvan de arbeidsvoorwaarden van die bij de overheid zijn afgeleid: de ambtenaren 
en trendvolgers. Tevens is in het domein Politiek en Openbaar bestuur de trend ‘Van brede rijksdienst naar 
kerndepartementen’ opgenomen. Een trend die gevolgen heeft gehad voor de aard van het werk van een 
grote groep werkenden en die de veranderingen in de arbeidsverhoudingen illustreert. 

Er is bovendien nog een tweede systeem van grote invloed op het bestaan van werkenden en werklozen en 
dat is het geheel van wetgeving en regels inzake de sociale zekerheid. Ook daarover is bij Economie een 
trend op hoofdlijnen opgenomen, Liberalisering verzorgingsstaat, maar dit wordt uitgebreid uitgewerkt in 
dit domein.

Sociale zekerheid’ is een containerbegrip en kent verschillende invullingen. In een nauwe interpretatie is 
sociale zekerheid het stelsel van politiek bepaalde inkomensregelingen (voorzieningen en verzekeringen), 
zoals dat in Nederland is vastgelegd als onderdeel van de verzorgingsstaat. De inkomensregelingen zijn een 
bijzondere vorm van inkomen, omdat er geen arbeidsprestatie tegenover staat. Bij dit onderzoek is echter 
een bredere invalshoek gekozen, om ook buiten het politieke kader relevante maatschappelijke ontwikke-
lingen te kunnen identificeren. Sociale zekerheid is daarbij niet vanuit één consistente visie gecreëerd: het 
is een maatschappelijk ingebed resultaat van eeuwenlange politieke en sociale strijd, teneinde onzekerhe-
den en risico’s – al dan niet formeel, informeel, individueel, collectief – het hoofd te bieden. Het resultaat is 
een specifieke configuratie van publieke en private regels: gemeenschappelijk vastgestelde formele en 
informele rechten, plichten, voorwaarden en sancties. Deze regels treden in werking als mensen economi-
sche tekorten hebben of dreigen te krijgen. Economische tekorten zijn: ontoereikend inkomen, arbeidsver-
lies en kosten van medische voorzieningen. Vanwege de private dimensie is deze bredere invalshoek 
omvattender dan de publiek-formele typering van wetten en besluiten.
Dit onderwerp wordt in drie trends beschreven: twee die betrekking hebben op verschillende fasen in de 
(beleidsmatige) ontwikkeling en daarnaast een trend over de gevolgen van ontwikkelingen en maatregelen 
voor de inkomensontvangers, waarbij wordt ingezoomd op de verschillende groepen regelingen. Daarbij 
komen ook de maatschappelijke reacties op veranderingen aan de orde. 
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4.1 Trend: Verschuivingen in de rol en verhouding van 
de sociale partners en de overheid op het terrein van 
arbeidsvoorwaarden 

Verkorte titel: Sociale partners en de overheid

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering,  
13.1 Individualisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
1.14 Consensusgericht beleid
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.5 Arbeidsparticipatie
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt

Datering
Voor de jaren zeventig tot 2005

Beschrijving
In de rol, invloed, onderlinge verhoudingen van de sociale partners - de werkgevers- en werknemersorgani-
saties – en hun relatie met de overheid zijn al vanaf de jaren vijftig de nodige verschuivingen opgetreden. 
Vier fasen kunnen hierin onderscheiden worden. In de jaren vijftig tot en met de jaren zestig was er sprake 
van steeds sterkere samenwerking tussen zowel de sociale partners onderling als met de overheid. In de 
jaren zeventig ontstond een breuk in die samenwerking, doordat de sociale partners zich genoodzaakt 
voelden hun achterban beter aan zich te binden: meer hun directe belangen vertegenwoordigen en minder 
het algemeen belang. Vanaf de jaren tachtig nam de samenwerking tussen de verschillende partijen weer 
toe en hiermee tevens de invloed van de vakbonden en vakcentrales. Onderhandelingen over cao’s werden 
nu steeds vaker in sectoren gevoerd. Tenslotte was er vanaf begin jaren negentig sprake van een aanval op 
de invloed van de vakbonden door de steeds groter wordende bedrijven, maar dat sloeg later om in een 
verbreding van het overleg door een toename van het aantal onderwerpen waarover overleg nodig was. 

Een bijzondere verhouding tussen sociale partners en overheid was er rond ambtenaren en trendvolgers.  
De overheid voerde algemeen economisch en sociaal beleid en trad op als wetgever en voerde daarover 
overleg met sociale partners, maar was tevens een grote werkgever, met wie bonden van werknemers direct 
moesten overleggen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het karakter van dit overleg 
veranderde mee met de positie van de ambtenaar, waarbij aanvankelijk de rechten, plichten en arbeidsvoor-
waarden eenzijdig door de werkgever waren vastgelegd, maar die gaandeweg verschoof naar een situatie 
waarbij arbeidsvoorwaarden meer overeenkwamen met die van een ‘gewone’ werknemer’. Het politiek 
primaat bleef wel in stand, wat zich vertaalde in conflicten over loonruimte en een beleid waarbij de 
overheid regelmatig eenzijdig op ambtenarensalarissen kortte, als voorbeeld voor het algemene arbeids-
voorwaardenoverleg en als toonbeeld van de bereidheid om ’ín eigen vlees te snijden’.

Werkgevers en werknemers bedrijfsleven
De sociale partners in Nederland zijn onder te verdelen in de werkgeversbonden (onder andere VNO-NCW, 
MKB-Nederland en LTO-Nederland) aan de ene kant en de vakcentrales FNV (voor 1982 NVV en NKV) CNV en 
MHP en overige vakverenigingen aan de andere kant. De vakcentrales representeerden vakbonden die 
vooral per sector waren gevormd. 
De overheid, meestal vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken, overlegde sinds de jaren vijftig 
via verschillende platforms met de sociale partners. Het belangrijkste platform was de Stichting van de 
Arbeid, waarin zowel de centrale werkgevers- als werknemersbonden deelnamen. 
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Daarnaast ontwikkelde de in 1950 opgerichte Sociaal-Economische Raad (SER) zich tot een belangrijk 
adviesorgaan van de regering over het sociaaleconomisch beleid. Ook hierin waren werkgevers en werkne-
mers vertegenwoordigd. Door de gelijke inzet van werkgevers, werknemers en kroonleden (33 leden totaal 
en 12 man dagelijks bestuur) konden breed gedragen adviezen worden verstrekt met een gedegen basis. 
[FNV, 1984: 8; Vogels, 2002: 23-27] 

Na de Tweede Wereldoorlog was het kabinet er veel aan gelegen geweest om de lonen te matigen, om de 
wederopbouw te versnellen. In dat kader ontstond een goed overleg tussen de sociale partners en de 
overheid, wat weer het belang van de organisaties van werkgevers en werknemers onderstreepte. Zij kende 
in die tijd een aanzienlijke groei. De sociale partners conformeerden zich in het overleg vooral aan de 
doelen op lange termijn: het versterken van de Nederlandse economie en de uitbouw van de verzorgings-
staat. In deze periode kwamen regelingen tot stand als de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957) en de 
Algemene Bijstandswet (1963). [Vogels, 2002: 18; FNV, 1984: 8-9; VNO, 1989: 137; Domein Economie, Trend: 
De liberalisering van de verzorgingsstaat: van een verdelende, via een terugtredende naar een optredende 
overheid] Door de aandacht op lange termijn-doelstellingen ontstond een kloof tussen de vakbeweging en 
haar leden, die directe belangenbehartiging misten. Zo werden de meeste stakingen toen niet geïnitieerd 
door de vakbonden, maar door de werknemers zelf. [Kok, interview 2011] 
In jaren zestig werd de geleide loonpolitiek en loonmatiging onhoudbaar, door lage werkloosheid en grote 
behoefte aan arbeidskrachten. Een loonexplosie volgde. Desondanks bleef de rijksoverheid zich intensief 
met de arbeidsmarkt en de loonvorming bemoeien. [Van Zanden, 1997: 16] In 1970 werd de Wet op de 
Loonvorming van kracht 
die weliswaar gericht was op vrije loonvorming, maar desondanks de regering nog steeds mogelijkheden 
gaf om rechtstreeks in de lonen in te grijpen. Die mogelijkheden werden nog vergroot met de 
Machtigingswet van 1974. [Schuit,1995: 95; CNV, 2009: 114-115 en 135] 

In de loop van de jaren zeventig verhardde de verhouding tussen de sociale partners onderling en met de 
overheid. 
In het bedrijfsleven hadden in de jaren zestig grote ondernemingen, vaak uit fusies ontstaan, de toon gezet. 
Toen, onder andere door de oliecrises (1973 en 1979), de economie in de jaren zeventig drastisch afzwakte en 
zij op grote schaal werknemers begonnen te ontslaan, leidde dat tot hevig protest van de vakbeweging en 
eisen aan de overheid om met financiële steun bedrijven overeind te houden.

De vakbeweging - zwaar onder druk van de leden - raakte helemaal in conflict met de overheid, toen deze de 
mogelijkheden die de Wet op de Loonvorming bood inderdaad toepaste. Al in het jaar nadat de Wet tot 
stand was gekomen kondigde het kabinet De Jong de eerste van een reeks loonmaatregelen af. [Van Hulst, 
1995: 70] De vakcentrales organiseerden grote demonstraties, acties en stakingen en namen steeds meer 
wilde stakingen over, om het vertrouwen van de leden te herwinnen. 
Ook tussen werkgevers en de overheid ontstond spanning, door het beleid van het kabinet Den Uyl (1973-1977) 
met de ideeën over spreiding van kennis, macht en inkomen, dat door ondernemers als buitengewoon 
beperkend werd ervaren.
De verstoring van de verhoudingen tussen de sociale partners en de overheid werd het meest duidelijk in 
1979 toen er bijna een akkoord over loonmatigingen (het ‘bijna akkoord’ genoemd) werd gesloten tussen 
het NVV en de minister van Sociale Zaken, maar dit uiteindelijk niet doorging omdat de NVV haar leden niet 
tegen zich in het harnas wilde jagen. [Vogels, 2002: 18; FNV, 1984: 9-10; CNV, 2009: 117] 
Het lukte in deze periode de SER niet om oplossingen te genereren voor de crisis waar Nederland in verzeild 
was geraakt. Daarmee kwam het nut van de SER ter discussie te staan. [Klamer, 1990: 178-179]

In het begin van de jaren tachtig werd door de toenemende onrust in de samenleving opnieuw gezocht naar 
toenadering tussen de overheid en de sociale partners, maar ook tussen de werkgevers- en werknemersor-
ganisaties onderling. Onder druk van de overheid (die dreigde met nog meer loonmatiging), de stijgende 
werkloosheid en de maatschappelijke behoefte om eensgezindheid te bereiken, werd in 1982 in de Stichting 
van de Arbeid het zogenaamde Akkoord van Wassenaar bereikt. [CNV, 2009: 135; Berg, 1999: 135] 
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Onderdeel van het Akkoord was een overeenstemming tussen voorlieden Kok (FNV) en Van Veen (VNO) om 
lopende cao’s open te breken en daarin opgenomen afspraken over prijscompensatie te herroepen. Het 
kabinet (Lubbers I) toonde zijn instemming met het Akkoord door het bevriezen van lonen van de politieke 
agenda te schrappen en door met grote snelheid een ‘Parapluwet’ in te voeren, waarmee het openbreken 
van cao’s wettelijk mogelijk werd gemaakt. [Trommel en Van der Veen, 2004: 128,129; Van Houten, 2008: 6] 
Tegenover de loonmatiging stond in het Akkoord het herverdelen van het werk, door middel van bijvoor-
beeld parttimewerk, om zo de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Dit was een punt dat al langere tijd op de 
agenda van zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties had gestaan en waar ook de overheid groot 
belang aan hechtte. [CNV, 2009: 135; Vogels, 2002: 19; VNO-NCW, 2011]
Het was echter niet zo dat hierna tussen de overheid en de sociale partners alles koek en ei was. Als werk - 
gever bedacht de regering voor 1983 een verlaging van ambtenarensalarissen van 3,5 procent, wat aanleiding 
was tot een massaal conflict met de ambtenarenbonden. De vakcentrales zelf bleven terughoudend; zij 
wilden de recent herstelde relaties niet te veel op proef stellen. [Hotspot Ambtenarenstaking]

In de periode daarna veranderde het karakter van het centrale overleg. Algemene afspraken over lonen, 
prijzen en arbeidsomstandigheden werden steeds meer ingeruild voor overleg over cao’s op het niveau van 
bedrijfstakken of (grote) bedrijven, waarbij de afspraken ook specifiek op de situatie daar werden toegesne-
den. [Vogels, 2002: 20]
Het resterend overleg tussen overheid en sociale partners, als in het voor- en najaarsoverleg van de regering 
met de Stichting van de Arbeid, richtte zich nu meer op hoofdlijnen. Dat waren overigens geen onbelang-
rijke kwesties, zoals in 1991, toen het kabinet besloot om drastisch in te grijpen in de WAO. Hoewel de 
relatie tussen de drie vakcentrales voor langere tijd zeer koel was geweest, werden de rijen nu gesloten en 
trokken zij gezamenlijk op tegen het kabinet en de werkgeversbonden. [Goslinga, 2004: 3; NOS.nl, 2009]
Steeds meer oud-vakbondsbestuurders vonden hun weg naar belangrijke politieke posities. Zo werd de 
oud-FNV’er Wim Kok in 1989 minister en in 1994 zelfs minister-president. Paradoxaal gezien was hij het die 
het snijden in de hoogte en de duur van de WAO moest verdedigen. Ook schafte hij de verplichting af om 
inzake het sociaaleconomisch beleid advies aan de SER te vragen (1994). [Van der Velden, 2005: 158-165] 

In de jaren negentig werd de macht van bedrijven steeds groter en daarmee hun invloed op regeringen - 
sommigen hadden het zelfs over een stille overname van de macht van regeringen door multinationals. 
[Hertz, 2001] Deze invloed werd duidelijk toen in 1993 de discussie over het al of niet algemeen verbindend 
verklaren van cao’s door politici als Frits Bolkestein (VVD, oud-medewerker van Shell) werd aangezwengeld. 
Hoeveel greep de multinationals echt hadden op de overheid, blijft echter gissen. Wel kregen de multina-
tionals speciale posities binnen de werkgeversbonden, aangezien zij (onder andere Unilever en Shell) niet 
binnen het kader van de branches pasten. [VNO-NCW, 2011] 

In 1997 werd de positie van de SER en daarmee ook de adviesrol van werkgevers en werknemers verbreed. 
Niet alleen de regering, maar ook de Eerste en Tweede Kamer mochten voortaan advies vragen aan de SER. 
Daarnaast breidde de SER haar adviezen uit naar terreinen als de combinatie van werk en zorg en de 
arbeidshoudingen binnen ondernemingen. De feitelijke invloed van de SER werd vooral bepaald door de 
bereidwilligheid van de politiek om de adviezen over te nemen. Er waren beduidend meer mogelijkheden 
voor de SER wanneer de politiek bij bepaalde dossiers met de handen in het haar zat, zoals het eerste 
kabinet-Kok inzake de flexibilisering van de arbeidsmarkt. [Kok, interview 2011] 

Een andere ontwikkeling in de jaren negentig was de uitbreiding van het aantal thema’s waar zowel de 
werkgevers- als werknemersbonden zich mee bezig moesten houden. Op het gebied van arbeidsvoorwaar-
den kwamen er, door de individualisering, bijvoorbeeld eisen met betrekking tot (variatie in) beloning en 
arbeidstijden, secundaire sociale voorzieningen als kinderopvang, bedrijfsfitness, pc-privé projecten en de 
verdeling werk en privé. Vooral de werkgeversorganisaties moesten daarnaast aandacht besteden aan 
thema’s als de steeds hogere administratieve lasten en investeringen op het gebied van veiligheid en milieu, 
mede als gevolg van steeds verdergaande regelgeving van de overheid. Dit alles leidde tot steeds meer 
overleg tussen de werknemers en werkgevers onderling. [VNO-NCW, 2011]
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De trend van actievere sociale partners ten opzichte van de overheid zette, vooral als gevolg van de blijvende 
discussie over onderwerpen als de WAO, door tot het einde van de besproken periode. Hierbij werden de 
vakcentrales gesteund door een stijgend aantal leden: het gezamenlijk ledenaantal nam toe van 1,6 miljoen 
in 1990 naar 1,9 miljoen in 2005. Hierbij behielden de oude bonden hun kracht, met de FNV als grootste 
vakbondscentrale (1970=1.524.000 en 2005=1.899.000), en de overige kleine vakbonden als blijvende 
minderheden (1970=323.000 en 2005=199.000). [Van Cruchten en Kuijpers, 2008: 47; CBS.nl]

Werkgevers en werknemers overheid
In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) waren in al 1931 de materiele rechten en plichten van 
de ambtenaar geregeld. Het ARAR bevatte ook (procedure)regels voor overleg tussen de minister van 
Binnenlandse Zaken en bonden voor overheidspersoneel. Onderhandelen over de bezoldiging hoorde niet 
tot dat overleg. Die werd, volgens de (nog steeds geldende) Ambtenarenwet uit 1929 bij wet, algemene 
maatregel van bestuur of anderszins (eenzijdig) door het rijk vastgesteld. [Pfeil,2009: 517; Steijn en 
Groeneveld, 2010:18].
In 1962 werd voor het bepalen van de loonontwikkeling het trendsysteem ingevoerd, dat de lonen van het 
overheidspersoneel koppelde aan die in het bedrijfsleven, op basis van 40 bedrijfstak cao’s. Hoewel er van 
de zijde van de bonden bezwaren waren, over de selectieve keuze van de bedrijfstakken en omdat bepaalde 
zaken als dertiende maand, winstdeling, et cetera niet in het systeem waren verwerkt, werd het systeem 
toch door hen geaccepteerd. Echt onderhandelen over lonen was immers onmogelijk. De overheid als 
werkgever beriep zich op het primaat van de politiek - de Staten-Generaal - die het ‘algemeen belang’ 
vertegenwoordigde en naar de besluiten waarvan zij zich moest voegen. Bovendien ontbraken echte 
actiemiddelen als het stakingsrecht. Staken was sinds 1903, na de grote spoorwegstaking, met de ‘worgwet-
ten van Kuijper’ verboden. [Evers, 1985: 197-199] De bonden richtten zich daarom in het overleg vooral op 
zaken als welvaartsvaste pensioenen, arbeidstijdverkorting, vakantiedagen, vakantietoeslag en medezeg-
genschap. [Evers, 1985: 177, 178] Hoewel de op het ARAR gebaseerde besluitvorming over bezoldiging 
formeel alleen ambtenaren bij het rijk betrof, gold die in de praktijk, via de minister van Binnenlandse 
Zaken als coördinerend bewindsman voor het overheidspersoneelsbeleid, voor alle niveaus en sectoren van 
de overheid en voor medewerkers bij de semi-overheid, voor wie salarisontwikkeling aan die van de 
ambtenaren was gekoppeld: de zogenaamde trendvolgers.
Begin jaren zeventig toonde de regering Den Uyl (1973-1977) zich wel bereid stakingsrecht toe te staan, maar 
door weerstand in de Eerste Kamer verdween dat weer in de ijskast.[Evers,1985: 197] Deze regering voerde de 
één-procentnorm in, waarbij het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen niet meer dan 
één procent per jaar zou stijgen: feitelijk een bezuiniging die ook ambtenaren en trendvolgers trof, met 
ingrepen in het trendsysteem. Ook hiertegen hadden de bonden geen verweer. [Evers, 1985: 211,212] 
In het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) werd door de bonden steeds weer 
geconstateerd dat ‘de intentie om tot overeenstemming te komen’, die in 1968 tussen regering en bonden 
was afgesproken, maar zelden werd gehonoreerd. Wel werden door de regering meer onderwerpen in het 
overleg gebracht, zodat er iets meer ruimte voor geven en nemen ontstond. Ook ontstonden aparte 
sectorale overleggen, bijvoorbeeld voor de politie. [Stekelenburg, 1999: 59-62] 
In 1978 werd door het in dat jaar aangetreden kabinet Van Agt I (1977-1981) het plan Bestek ’81 gepresen-
teerd, met het daarin voorgenomen economisch beleid tot 1981 inclusief grote bezuinigingen. Een 
kernpunt van het plan was de ontkoppeling van overheidssalarissen en uitkeringen van de loonontwikke-
ling in het bedrijfsleven, ofwel volgens een vakbondsbiograaf :’.. een plan waarin ambtenaren, trendvolgers 
en uitkeringsgerechtigden door middel van bezuinigingen voor de overheidstekorten moesten opdraaien.’ 
[Evers, 1985: 212-214] In 1978 en 1979 werden door de ambtenarenbonden grote demonstraties georgani-
seerd en prikacties uitgevoerd, om de parlementaire besluitvorming te beïnvloeden. Dat leverde echter 
weinig op en het parlement keurde de plannen op hoofdlijnen goed, ook al omdat de NVV haar toezegging 
voor steun uiteindelijk niet honoreerde. [Evers, 1985: 213] De ambtenarenbonden bleven met lege handen 
staan: in de jaren 1979, 1980 en 1981 werd zes maal een half procent gekort op de salarissen van het 
overheidspersoneel, zoals die zich volgens de trend zouden moeten ontwikkelen. Het enige succesje dat de 
bonden behaalden was dat werd afgezien van bezuinigingen op enkele secundaire arbeidsvoorwaarden, als 
de afschaffing van de toeslag op onregelmatige diensten, die vooral op uitvoerend niveau (verpleging, PTT, 
vervoersbedrijven, energiebedrijven) hard zou aankomen. [Stekelenburg, 1999: 63]
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De positie van de bonden ten opzichte van de overheid als werkgever veranderde wel flink bij een volgend 
conflict. Het in 1982 aangetreden kabinet Lubbers I (1982-1986) wilde het financieringstekort terugdringen, 
belastingen verlagen en werkloosheid verminderen. Daarvoor was een bezuiniging van 12 miljard gulden 
ingeboekt, waarvan 6 miljard uit de arbeidsvoorwaarden voor de collectieve sector. De andere 6 miljard 
moest elders uit de rijksbegroting komen, wat zou betekenen dat ook veel trendvolgers in gesubsidieerde 
instellingen moesten vrezen voor salariskorting of ontslag. Daarmee ging het voor deze groep werknemers 
een stuk verder dan wat er bij het Akkoord van Wassenaar was afgesproken. Aanvankelijk bleek in 1982 uit 
de miljoenennota voor 1983 dat de salarissen bevroren zouden worden. Toen was er al de vrees dat dit het 
einde zou inluiden van het trendsysteem. Een jaar later kwam daar het plan bovenop voor een korting van 
3,5 procent in 1984, zowel voor ambtenaren, trendvolgers als uitkeringsgerechtigden. Nederland werd in 
het najaar van 1983 het toneel van massaal protest van ambtenaren. Een ‘vredesvoorstel’ van premier 
Lubbers om slechts 3 procent te korten werd weggehoond. De FNV-bonden kozen voor harde acties, zelfs 
stakingen. De andere bonden vonden stakingen te ver gaan, maar waren wel bereid deze met mildere 
actievormen te ondersteunen. De stakingen werden door de regering aanvankelijk neergezet als ongeoor-
loofde politieke acties. In een reeks kort gedingen werd echter duidelijk dat het in 1980 geratificeerde 
Europees Sociaal Handvest (ESH), waarin stakingsrecht was vastgelegd, onverkort - zonder door de regering 
gemaakte voorbehouden - ook op ambtenaren van toepassing was. Wel werd in een aantal gevallen een 
stakingsactie verboden wegens disproportionaliteit. Maar over het geheel betekende het dat de ambtenaren 
nu ook officieel het stakingsrecht verworven hadden. 
De protesten van de bonden baatten uiteindelijk niet; de acties verliepen en de regering hield met steun van de 
Kamer vast aan haar voornemens. De korting ging door en ook voor de jaren na 1984 werd geen garantie wordt 
gegeven dat ambtenaren niet achtergesteld zouden worden bij werknemers in het bedrijfsleven. Het trendme-
chanisme was daarmee feitelijk van de baan. [Stekelenburg, 1999; 170-186; hotspot Ambtenarenstaking] 

De schade die het conflict in de verhoudingen tussen overheid en ambtenarenbonden had veroorzaakt werd 
op verschillende manieren bestreden. Er kwam een geschillenregeling tot stand, waarbij met instemming 
van alle partijen een geschil kon worden voorgelegd aan een nieuwe Advies en Arbitrage Commissie 
Rijksdienst (AAC), vooral bekend als de commissie Albeda, naar de voorzitter. In de praktijk betekende dit 
dat deze stap altijd genomen moest worden voordat acties konden plaatsvinden, maar het voordeel voor de 
bonden was dat ook de overheid door de commissie kon worden aangesproken. [Stekelenburg, 1999: 
189-193] Verder stelde minister van Binnenlandse Zaken Rietkerk in 1985 voor om voortaan in het centraal 
overleg het ‘overeenstemmingsvereiste’ te hanteren, wat betekende dat wanneer er geen overeenstemming 
bereikt was over een onderwerp, de regering niet eenzijdig tot het nemen van maatregelen kon overgaan. 
Dit zou echter alleen gelden voor invulling binnen de door de regering eenzijdig vastgestelde financiële 
ruimte voor overheidspersoneel op de Rijksbegroting. Naar inzicht van de bonden leverde dit geen echte 
verbetering op in de richting van een gelijkwaardig overleg. Het voorstel werd door hen afgewezen, waarna 
de bonden zich voorshands terug trokken uit de (formele) overleggremia.
In 1986 kwam van de zijde van het volgende kabinet Lubbers II (1986-1989) een nieuw voorstel op tafel, 
waarin onder andere een bredere invulling werd gegeven aan het begrip overeenstemmingsvereiste. Voor 
de financiële ruimte zou nu worden uitgegaan van tenminste koopkrachtbehoud. Opnieuw leidden de 
onderhandelingen hierover jarenlang niet tot resultaat, wat door de bonden vooral geweten werd aan de 
starre opstelling van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk. Vanwege conflicten in het weer 
opgestarte CGOA werd meermalen tussenkomst van de commissie Albeda ingeroepen, die onder andere 
constateerde dat de minister in het CGOA niet bereid was tot ‘open en reëel overleg’ en dat van de centrales 
niet verlangd kon worden dat zij zich bij voorbaat zouden neerleggen bij wat er in een regeerakkoord over 
financiële ruimte was overeengekomen. [Stekelenburg, 1999: 193-199].
Eind jaren tachtig ontstond dan toch voorzichtig overeenstemming over een centraal overlegstelsel, aan de 
hand van een nieuwe ‘schets’ van minister Van Dijk. Voor wat betreft de financiële ruimte werd nu bepaald 
dat er, voordat de begroting werd vastgesteld, vooroverleg plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de 
verschillende overheidswerkgevers en van centrales van bonden. Bij het vaststellen van de ruimte diende 
rekening te worden gehouden met zowel ontwikkelingen in de marktsectoren, de budgettaire ruimte en 
gewenste verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Wanneer dan in de echte 
onderhandelingen geen overeenstemming kon worden zouden minimaal de bestaande regelingen van 
kracht blijven.[Stekelenburg, 1999: 203-208]
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In de jaren daarna werd het overleg verder opgesplitst tussen sectoren en tussen centraal en decentraal.  
In het centraal overleg bleven in geval de algemene salarisontwikkeling, pensioenaanspraken, de hoofd-
lijnen van de sociale zekerheid van ambtenaren en de algemene arbeidsduur aan de orde; de verdere 
uitwerking van en aanvullingen op de afspraken zouden verder decentraal behandeld worden. In 1993 werd 
dat allemaal omschreven in het Protocol Decentralisatie, wat in hetzelfde jaar in een KB werd geformaliseerd. 
[Stekelenburg, 1999: 209-225]
Een gevolg van de nieuwe opzet was dat de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren voortaan tussen de 
sectoren uiteen gingen lopen. Het werd in principe mogelijk meer maatwerk te leveren. Verder werd het 
‘overeenstemmingsvereiste’ en de toegang tot de geschillencommissie gedecentraliseerd, wat de intrinsieke 
waarde van het sectorale/decentrale overleg verbeterde. Het was ook de tijd dat de grote verzelfstandigings- 
en privatiseringsoperaties werden uitgevoerd waardoor hele groepen ambtenaren buiten het centrale 
regiem kwamen te vallen en waar de bonden voortaan ‘gewone’ cao-onderhandelingen konden voeren.
[Sprengers, 1998: 22-29] 
Deze beweging sloot aan bij eenzelfde ontwikkeling die zich in die periode in het bedrijfsleven voordeed. 
[Vogels, 2002: 20] 
De (rechts)positie van de ambtenaar verschoof steeds verder in de richting van die van die van een ‘gewone’ 
werknemer, de zogenaamde normalisering. [Evers, 1985: 399-402; Steijn en Groeneveld, 2010: 18-25] Zo werd 
in 1995 de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook bij de overheid ingevoerd, waardoor de bevoegdheden 
van (vakbonds)vertegenwoordigers werden uitgebreid. [Sprengers, 1998: 465-468] 

Wel bleef de overheid een ‘ongewone’ werkgever: de arbeidsrelatie bleef in beginsel eenzijdig. Dat bracht 
mee dat ook in de jaren nul ambtenarenbonden zich genoodzaakt voelden acties tegen kabinetsplannen te 
voeren. Dat gebeurde onder andere in 2003, toen het kabinet Balkenende II [2003-2006] een bezuiniging 
van 2,7 miljard euro op de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector aankondigde. De eenzijdige 
aftopping van der salarissen bij de overheid zou een voorbeeld zijn voor de marktsector. Naast de salariskor-
ting zou het aantal rijksambtenaren met 12.000 verminderen en zouden 2000 personeelsleden mogelijk 
gedwongen ontslagen worden bij defensie. [Hoofdlijnenakkoord ‘Meer werk, minder regels’] Deze acties 
van ambtenarenbonden baarden echter maatschappelijk minder opzien dan in 1983, doordat alle aandacht 
uitging naar de massale algemene vakbondsacties, met steun van de oppositiepartijen, tegen het sociaal-
economisch beleid van het kabinet in 2003 en 2004. 

Actoren
• Sociaal-Economische Raad (SER)
• Kabinetten sinds 1970
• Ministerie van Sociale Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Stichting van de Arbeid
• VNO-NCW
• MKB-Nederland
• LTO-Nederland
• Vakcentrales
• Vakbonden
• Shell
• Advies en Arbitrage Commissie Rijksdienst (AAC / Commissie Albeda)
• Commissie-Buurmeijer
• Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA)
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4.2 Trend: Stijging van het gemiddeld beroepsniveau

Verkorte titel: Stijging beroepsniveau

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
4.4 Het nieuw-managerialisme

Datering
Begin jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
In de tweede helft van de twintigste eeuw steeg in Nederland het gemiddeld beroeps- of functieniveau. 
Begin jaren zeventig bedroeg het aantal werknemers waarvan de aard van het werk direct gekoppeld was aan 
de bedrijfstak, zoals agrariërs, scheepsbouwers en havenarbeiders, nog ongeveer twee derde van het totaal. 
Daarna zette de groei van het aantal mensen met functies die niet rechtstreeks aan een bedrijfstak gekop-
peld waren (beleidvoerend, wetenschappelijk, administratief ) krachtig door. Halverwege de jaren negentig 
was het aandeel hiervan al gestegen tot de helft van het totaal aantal functies. [SCP, 1998: 363-364] Dit werd 
mede veroorzaakt doordat het belang van landbouw en visserij en het industriële grootbedrijf voor de 
werkgelegenheid afnam en dat van de commerciële en niet-commerciële dienstverlening toenam.

Deze verschuiving in de beroepenstructuur ging gepaard met een stijging van het gemiddelde beroeps- of 
functieniveau. De krimpende beroepen bestonden immers uit overwegend lagere functies, terwijl de 
groeiende beroepen (vooral beleidvoerende en hoger leidinggevende functies, wetenschappelijke functies 
en andere vakspecialisten) bij uitstek hogere functies waren. Hierdoor steeg het aandeel van de hogere 
functieniveaus en daalde dat van de lagere functieniveaus, terwijl het aandeel van de middelbare beroepen 
ongeveer gelijk is gebleven. Dit verschijnsel wordt wel met ‘regradatie’ aangeduid. [SCP, 1998: 364-365]

Deze ontwikkeling zette al vanaf de jaren zeventig inzette, zijn pas vanaf 1985 zijn onderling goed vergelijk-
bare cijfers beschikbaar. Deze laten zien dat het aandeel van de twee hoogste beroepsniveaus (hogere en 
wetenschappelijke beroepen) tot 2005 steeg van 20 naar circa 30 procent. Het aandeel middelbare beroepen 
veranderde niet noemenswaardig en bedroeg circa 40 procent. Het aandeel lagere beroepen daalde met 
circa 10 procentpunten van circa 33 naar circa 23 procent. Dat gold vooral voor beroepen op VMBO-niveau; 
voor beroepen op elementair niveau bleef het aandeel stabiel, rond 8 procent van de totale werkgelegen-
heid. Overigens bleef het aantal arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden nagenoeg gelijk in de periode 
1985-2005: het gedaalde percentage werd gecompenseerd door de stijging van de totale werkgelegenheid. 
[SCP, 1998: 364-365, 376-377; SCP, 2004: 282-284; CBS 2001; SER, 2006; Joosten, 2010: 11, 12J
Het aandeel van elementaire beroepen zoals schoonmaker, verkoper, bewaker, vakkenvuller en koerier bleef 
goeddeels ongewijzigd. Er was wel sprake van een verschuiving van laaggekwalificeerd werk tussen sectoren: 
meer banen in de dienstverlening of transport en steeds minder banen in de bouw en de industrie. [SCP, 2004: 
284]. Het dienstverband en de rechtspositie van de werknemers op elementair en vmbo-niveau kwam onder 
druk te staan: steeds vaker was er sprake van kleine deeltijdbanen, vooral voor vrouwen, tijdelijke contracten 
en het risico van verdringing door al of niet legale arbeidsmigranten. [Josten, 2010: 8,9,; Pool, 2003]
Uitgesplitst naar opleidings- en functieniveaus waren de verschuivingen in de periode 1985-2005 als volgt:
Op elementair niveau groeiden de beroepsrichtingen transport, dienstverlenend en ambachtelijk het meest. 
Schoonmaak liep terug, maar bleef wel de grootste beroepsrichting.
Op vmbo-niveau was er zowel sprake van (beperkte) groei als van krimp. Beroepsrichtingen dienstverlenend, 
transport en verzorgend groeiden licht en dienstverlenend nam in 2005 in omvang de koppositie van 
economisch-administratief over.
Op middelbaar niveau groeiden vooral de sociaal-culturele, informatica en verzorgende beroepsrichtingen. 
De beroepsrichting economisch-administratief groeide ook; dit was in 1985 en bleef in 2005 met afstand de 
grootste.
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Op hoger niveau was er over het hele spectrum - met uitzondering van de ambachtelijke beroepsrichting - 
sprake van flinke groei. Sterkste groeiers waren informatica, sociaal-cultureel en economisch-administra-
tief. De laatste beroepsrichting was in deze totale periode meer dan verdubbeld en werd ruim twee maal zo 
groot als de daarop volgende, de paramedische beroepen. [Josten, 2010, 46-51]

Voor de beroepen in de hogere functieniveaus was vaak ook een hoger opleidingsniveau vereist. In het 
laatste kwart van de twintigste eeuw steeg het opleidingsniveau van de beroepsbevolking sterk. Zo daalde 
het aantal werknemers met alleen lager onderwijs tussen 1973 en 2005 van 35,9 naar 5,2 procent, en steeg  
in diezelfde periode het aantal werknemers met een HBO- of universitaire opleiding van 10,1 naar 30,5 
procent. [CBS Statline; Leune, 2001: 17; SER, 2006: 34] Deze stijging was sterker dan dat van het functie-
niveau van de werkzame beroepsbevolking: deze nam ook toe, maar niet in dezelfde mate. [Leune, 2001: 18] 
Voor een deel is dat verklaarbaar doordat het niveau van oudere generaties wordt onderschat. Niet iedereen 
die daartoe de capaciteiten had, heeft in het verleden kunnen doorstuderen, iets dat bij jongere generaties 
in veel mindere mate het geval is. Het formele opleidingsniveau zegt dus niet alles over het kennis- en 
vaardigheidsniveau van de bevolking. [SCP, 2004: 387-388; Josten 2010: 56-58] Daarnaast werd er in 
toenemende mate belang gehecht aan het ‘een leven lang leren’, dat de overheid vanaf het einde van de 
jaren negentig bevorderde. [SCP, 1998: 600-601; Rijksoverheid, 1998] 

Dat het opleidingsniveau sterker steeg dan wat voor de beschikbare functies vereist was had twee effecten. 
In de eerste plaats werden de eisen bij sollicitatie opgeschroefd, vooral voor de lagere functieniveaus. In 1995 
werd voor beroepen op elementair niveau in 41 procent van de gevallen een hogere opleiding gevraagd dan 
‘passend’ volgens de CBS-beroepenclassificatie, in 2006 was dat zo in 69 procent van de gevallen, met een piek 
van 83 procent in 2003. Voor vmbo- niveau steeg het aantal gevallen in die periode van 25 tot 32 procent. Voor 
de middelbare beroepen werd overvraagd in 17 respectievelijk 22 procent van de gevallen, overigens met een 
dal van 7 procent in 2003. De hogere opleidingseisen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werden mede 
veroorzaakt doordat in de vormgeving van het beroepsonderwijs praktijkgerichte kennis en vaardigheden 
waren doorgeschoven naar latere fasen en vervolgopleidingen en door het introduceren van startkwalificaties. 
[Josten, 2010: 41, 42] 
Een tweede gevolg was, dat werkenden steeds vaker te hoog opgeleid waren voor de functie die zij feitelijk 
vervulden. Hoewel de mate van onderbenutting (of overscholing) in functies moeilijk exact te meten is, was 
de tendens wel dat deze steeg. Volgens onderzoek van Batenburg e.a. nam het gemiddelde percentage van de 
gevallen waarin sprake was van onderbenutting in Nederland tussen 1990 en 2000 toe van 21,7 tot 24,9 
procent van de werkenden. Het aandeel lag het hoogst bij de hoger opgeleiden; in die periode steeg het van 
21,3 naar 36,9 procent. De overscholing was het minst bij functies op uitgebreid-lager niveau, met 12,2 procent 
in 1990 tot 14,4 procent in 2000. Ook de mate van onderbenutting (gemeten in aantal opleidingsjaren) nam in 
die periode toe. Eén van de verklaringen van de toenemende onderbenutting is de opkomst van het deeltijd-
werk, waarbij onvoldoende mogelijkheden voor het opdoen van relevante ervaring en minder promotiekan-
sen ertoe leidden dat het lastig was om naar het eigenlijke (hogere) beroepsniveau toe te groeien. [Coenen, 
2009: 16,17; Batenburg et al, 2003]

De teruggang van de werkgelegenheid voor een deel van de lager-opgeleiden was mede het gevolg van 
technische vernieuwingen zoals mechanisatie, automatisering en informatisering. Hierdoor waren bijvoor-
beeld in de agrarische en industriële sector minder mensen nodig voor hetzelfde werk: door de voortschrij-
dende technische ontwikkelingen kon veel laaggeschoolde arbeid (deels) worden overgenomen door 
machines en apparaten. Dat bleek ook uit de productiviteitsstijging in die sectoren. In de periode 1980 – 2001 
nam, binnen de Nederlandse economie, juist in de landbouw en de industrie de productiviteit het meest toe, 
met gemiddeld 3,6 procent voor de landbouw en 2,4 procent voor de industrie per jaar. [CPB, 2004: 18] 
De afnemende werkgelegenheid en verslechtering van arbeidsvoorwaarden door technische vernieuwingen 
leidden in de jaren zeventig en tachtig regelmatig tot protesten en stakingen, zoals in 1984 in de Rotterdams 
haven, waar een toenemende aanvoer van stukgoed per container zorgde voor een daling in de behoefte 
aan havenarbeiders. [Van der Velden, 2000: 307-308; Van den Berg e.a., 1984] Banen die in de aanvang van 
de automatiseringsgolf op grote schaal ontstaan waren, als ponstypisten bij banken, verdwenen compleet 
bij een volgende fase in de ontwikkeling. Later volgden ook hele stukken van bedrijfsprocessen, als het 
sorteren van post. [Josten, 2010: 9] 
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Sinds de jaren tachtig verscheen de personal computer (pc) op steeds meer werkplekken. In de eerste fase 
waren deze computers bijna uitsluitend beschikbaar voor en werden zij gebruikt door hoger opgeleiden op 
de hogere functieniveaus, voor analytische toepassingen. Het computergebruik werd weer beloond met 
hogere salarissen. [Borghans en Ter Weel, 2000: 5-16] Maar al snel was er sprake van een brede verspreiding 
en algemeen gebruik, voor zaken als tekstverwerking en e-mail. Voor deze nieuwe gebruikers erd dit niet 
meer vertaald in een hogere beloning. In 2002 maakte 75% van de werknemers gebruik van de pc. [Schot 
e.a. 1998, 342; SCP, 2005: 45, Steijn, 2003: 154; Borghans en Ter Weel, 2000: 1-5]
De informatisering beperkte zich niet tot de pc en internet. Er werden ook steeds meer andere digitale 
apparaten gebruikt, zoals meet- en regelapparatuur, kassa’s, scanners en teken- of ontwerpapparatuur 
(CAD/CAM). Chauffeurs kenden hun locatie exact dankzij het gebruik van GPS, konden dankzij de boord-
computer of routeplanner de snelste route naar hun bestemming bepalen en konden middels de GSM 
voortdurend contact maken met het thuisfront of naar een nieuwe lading worden gedirigeerd. Deze 
ontwikkeling was niet voor alle werknemers een verbetering: het werk van kassamedewerkers werd 
bijvoorbeeld routinematiger en wellicht ook eentoniger. [SCP, 2005: 6; Steijn, 2003: 154]

Actoren
• Werkgeversorganisaties
• Werknemersorganisaties
• Individuele werkgevers
• Individuele werknemers
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
• Onderwijsinstellingen
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4.3 Trend: De toenemende aandacht voor 
arbeidskwaliteit

Verkorte titel: Aandacht voor arbeidskwaliteit

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.8 Welvaartsgroei, 13.10 Europeanisering, 13.1 Individualisering

Relatie met
4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen
9.36 Verbod asbest
12.45 Rookverbod

Datering
Midden jaren zeventig tot na 2005

Beschrijving
Vanaf de jaren zeventig is een toenemende aandacht waarneembaar voor de arbeidskwaliteit (arbeidsom-
standigheden en arbeidsinhoud) en daaraan verbonden een groei van de zogenaamde Arbo wet- en 
regelgeving. De aandacht is terug te zien in de onderzoeken naar de leefsituatie die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) uitvoerde: in de periode 1974-1986 een driejaarlijks Leefsituatieonderzoek (LSO), 
tussen 1989-1996 een jaarlijks Doorlopend Leefsituatieonderzoek (DLO) en sinds 1997 een Permanent 
Onderzoek naar de Leefsituatie (POLS). [Beer, 2001: 36] De toenemende wet- en regelgeving heeft echter 
maar in beperkte mate gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van arbeid. 

In de jaren zestig en zeventig was het niet de overheid die uit was op een nationaal uniforme bedrijfsgezond - 
heidszorg, maar de vele Bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD’en). Dit waren enkelvoudige (voor één bedrijf ) 
dan wel gezamenlijke instellingen (voor meerdere bedrijven), die bedrijven hielpen bij de curatieve 
(ongeval gerelateerde) zorg. [Verhoog, 2008: 130-131] In 1973 bleek uit het Regionalisatierapport van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dat slechts 30 procent van de 
werknemers toegang had tot de bedrijfsgezondheidszorg. Er moest dus meer gedaan worden om ook de 
andere 70 procent te bereiken.[Verhoog, 2008: 128] 
Dat de overheid nog niet zoveel aandacht besteedde aan deze kwestie, bleek uit de Structuurnota Gezondheid-
zorg die in 1974 door de staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd uitgebracht. Hierin werd 
namelijk met geen woord gerept over het Regionalisatierapport. [Verhoog, 2008: 129]. Wel werd er in de bouw- 
sector een CAO gesloten waarin de bedrijfsgezondheidszorg een standaard onderdeel werd. Deze verandering 
was van grote betekenis voor de latere uniformisering van de bedrijfsgezondheidszorg. Zo werd in 1974 de 
Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Bouwnijverheid (BGbouw, later Arbouw) opgericht, die contact onderhield 
met de lokale BGD’en en hierdoor voor een eerste centralisering zorgde. Doordat de bouwvakkers op wisselende 
plaatsen actief waren, begonnen ze hinder te ondervinden van de grote verschillen tussen de vele BGD’en. Dit 
leidde eind jaren zeventig vanuit de bouwsector tot de behoefte aan één instantie die informatie kon verschaf-
fen over de bedrijfsgezondheidszorg en een uniformisering van de diensten. [Verhoog, 2008: 130-131]

Begin jaren tachtig ging de overheid over tot het aanscherpen van de criteria betreffende de veiligheid op  
de werkvloer. In 1980 werd de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) unaniem door de Tweede Kamer 
aangenomen, ter vervanging van de oude Veiligheidswet. Deze wet was verouderd, omdat de aard van de 
werkzaamheden was veranderd (automatisering) en door een nieuw werkstramien veel meer mensen 
arbeidsongeschikt werden en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) ingingen. [Slot en 
Bruins, 2003: 31; Verhoog, 2008: 138] De Arbowet legde meer dan de Veiligheidswet de nadruk op preventie 
en gezondere arbeidsomstandigheden. Hierbij werd de verantwoording voor de arbeidsomstandigheden 
doorgeschoven naar de directie en de ondernemingsraad (bij bedrijven groter dan 750 werknemers). De wet 
werd tussen 1983 en 1998 gefaseerd ingevoerd. Deze gefaseerde invoering werd voorbereid door de Arboraad 
(vanaf 1983), welke bestond uit werkgevers, werknemers en deskundigen. 
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Het aantal regels nam in de loop der tijd flink toe. In 2005 waren de vijf thema’s waar de Arbodienst zich 
mee bezig hield: veilig werken (ergonomie en aanrijdingsgevaar), fysische factoren (licht, geluid en 
trillingen), fysieke belastingen (zwaar werk en statisch werk), psychosociale belastingen (agressie en 
geweld) en gevaarlijke stoffen. Er kwamen ook nieuwe onderwerpen bij, zoals de Repetitive Strain Injury 
(RSI) (fysieke belasting) als gevolg van de statische zithouding achter computers, waardoor klachten 
ontstonden in pols, arm en hals. [Blik op nieuws, 2008; Arboportaal, 2011] Sommige dossiers bleven echter 
jarenlang slepen. Zo werden al in de jaren zeventig regels opgesteld ter bestrijding van asbestose, maar pas 
in 1993 werd het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet van kracht dat het beroepsmatig verwerken en 
bewerken van asbest verbood. [Hotspot Verbod op asbest (1993)] Ook de wettelijke bescherming tegen het 
ongewenst meeroken liet lang op zich wachten. Hoewel al in 1990 een rookverbod werd ingevoerd voor 
onder andere scholen en overheidsgebouwen, duurde het tot 2004 voordat alle werknemers het wettelijk 
recht op een rookvrije werkplek kregen. [Arbopodium, 2011; hotspot: De invoering van het rookverbod in 
Nederland (2004)]

In de jaren negentig speelde een nieuw thema op, dat de overheid er toe dwong om strengere maatregelen 
te nemen ter verhoging van de kwaliteit van arbeid. De kosten van de in 1967 ingevoerde WAO liepen uit de 
hand, doordat te veel werknemers al op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt werden verklaard. Om die 
reden werd in 1992-1993 een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de uitvoeringsor-
ganen van de sociale verzekeringen, onder voorzitterschap van J.F. Buurmeijer. De commissie-Buurmeijer 
constateerde onder meer dat het beleid van de bedrijven en bedrijfsverenigingen er op was gericht om de 
productiviteit hoog te houden door voortijding mensen arbeidsongeschikt te verklaren. Feitelijk was in veel 
gevallen de WAO gebruikt om overtollige werknemers te laten afvloeien op een manier die zowel voor de 
werkgever als de betrokken werknemer voordelen had boven een ontslagprocedure en een uitkering 
volgens de Werkloosheidswet. [Hotspot parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen; 
Volkskrant, 1996]
Om die reden ging in 1994 de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en Wijziging Arbowet in werking, in 
navolging van de in 1989 opgestelde ‘Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op 
het werk’ (Nummer 89/391/EEG). Deze wet had twee doelstellingen: aan de ene kant werd gezocht naar 
methoden om het aantal WAO’ers terug te dringen en aan de andere kant naar manieren om de kwaliteit 
van arbeid in algemene zin te verbeteren. De maximale WAO-uitkering werd verlaagd naar 70 procent, er 
kwamen vijfjaarlijkse herkeuringen en wettelijke criteria voor de arbeidsongeschiktheid, en de Risico-
Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) werd verplicht. 
De bedrijfsgezondheidszorg was in 2002 al flink was veranderd met de oprichting van de Arbo Unie om de 
concurrentie aan te gaan met nieuwkomers op de markt. Een aantal ontwikkelingen zette de bedrijfsge-
zondheidszorg verder onder druk. Ten eerste leidde de individualisering (van de werkgever en werknemer) 
tot werknemers die meer zingeving in hun werk wilden en minder gezondheidsrisico’s. Op hun beurt 
werden werkgevers geconfronteerd met hoge kosten bij zieke werknemers, waardoor de werkgevers uit 
waren op een hogere productiviteit – en een daarmee samenhangende verhoging van de werkdruk. 
Daarnaast zorgde de mondialisering voor een toenemende macht van bedrijven. Door bijvoorbeeld 
uitbestedingen werd het mogelijk om de arbeidskwaliteitseisen in Nederland te ontduiken door delen van 
het productieproces in andere landen plaats te laten vinden. Hierdoor nam de invloed van zowel de Arbo 
Unie als de overheid af. [Slot en Bruins, 2003: 44-45] 

De verandering van de bestaande en de invoering van nieuwe Arbo-regels zorgden voor een aanzienlijke 
afname van het aantal WAO’ers (1990 = 5,9 en 2005 = 5,5 procent van de Nederlandse bevolking), maar niet 
zozeer tot een overduidelijke positieve verandering van de ‘zachte’ criteria van de kwaliteit van arbeid. [CBS, 
Statline]. Er zijn bij de kwaliteit van arbeid twee dimensies te onderscheiden, te weten de arbeidsomstan-
digheden (materiële aspecten) en de arbeidsinhoud (immateriële aspecten). [Beer, 2001: 37]. Bij de 
arbeidsomstandigheden was er tussen 1974-2005, kijkend naar vuil werk en lichamelijk zwaar werk, sprake 
van een stabilisering. Een duidelijk afname was alleen zichtbaar bij de overlast van lawaai: in 1974 had 26 
procent van de respondenten hier last van, tegen negen procent in 2003/2004. [Beer, 2001: 38-39; Frenken, 
2005: 45] Ook het aantal werkenden dat hoge tijdsdruk ervoer nam af: waar dit in 1997 nog bijna een derde 
was, was dit in 2004 nog slechts een kwart.
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Een complicerende factor bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden was de groei van het aantal 
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). In 1996 telde Nederland 400.000 zzp’ers, in 2008 waren dat er ruim 
640.000. [EIM, 2011: 84] Aanvankelijk werd de keuze voor zelfstandig ondernemerschap vooral gemaakt 
vanuit de gedachte dat men beter en profijtelijker de eigen zaken kon regelen. Later, in de jaren van 
neergang vanaf 2002, gebeurde dat ook omdat men door werkloosheid of bedreiging met werkloosheid een 
eigen bedrijf begon [SCP, 2005: 83] De regelgeving en het toezicht was niet op dit soort kleine bedrijven 
toegesneden. Dat had echter geen nadelige gevolgen: in het algemeen waren zzp’ers (erg) tevreden over hun 
arbeidsomstandigheden, meer dan werknemers in hetzelfde beroep. Dat werd vooral verklaard doordat zij 
vaker konden beslissen hoe zij hun werk uitvoerden. [de Vries, 2001: 6,29,30]

Het begin van de jaren nul stond vooral in het teken van de verdere reductie van het aantal WAO’ers. Zo werd 
in 2002 de Wet Poortwachter ingevoerd, die werkgevers en werknemers verantwoordelijk maakte voor de 
WAO’ers. Zo werd er beter gecontroleerd op het verzuim door werknemer, met desbetreffende sancties, en 
werd de werkgever belast met de kosten van zieke (lees: absente) werknemers. De Nieuwe Wet Arbo (2005) 
schreef ondernemers voor zelf een functionaris aan te nemen die lette op de kwaliteit van arbeid op de 
werkvloer, en wederom werden de criteria voor arbeidsongeschiktheid aangescherpt. [Bruins Slot en 
Spreeuwers, 2003: 33] 

In het algemeen is de kwaliteit van arbeid gestaag in positieve richting veranderd. Er zijn echter nog steeds 
veel verschillen tussen de verschillende sectoren. Zo hebben de horeca, het vervoer en het onderwijs te 
maken met ongunstigere arbeidsomstandigheden dan andere sectoren. De huidige overheidsinterventies 
op het gebied van de Arbo zijn daarom meestal specifiek sectorgericht, zoals het eerder genoemde verbod 
op het gebruik van asbest en de uitbreiding van het rookverbod naar horeca-gelegenheden (2008). De 
resultaten van de metingen van de kwaliteit van arbeid suggereren echter dat de maatregelen wisselend 
succes hadden. [Beer, 2001:44; SCP, 2005: 91] 

Op het gebied van de arbeidsinhoud was stabilisering zichtbaar tussen 1974 en 2004, maar ook een daling 
van het arbeidsethos en de ontplooiingsmogelijkheden. Zo was in 1986 nog 95 procent van de werkende 
tevreden over hun baan terwijl dat in 2005 maar 90 procent was. Het waren echter vooral de nieuw 
ingestroomde jongeren die minder tevreden waren. [Beer, 2001: 40; Fouarge e.a., 2005: 59-60] Een gelijke 
daling was zichtbaar bij het arbeidsethos, de mate waarin men arbeid als een plicht beschouwt. [SCP, 1998: 
385-387] Tussen 1977-1985 nam het arbeidsethos af: op de vraag: ‘als iemand van het leven wil genieten 
moet hij ook bereid zijn er hard voor te werken’, antwoordde in 1977 nog 78 procent vóór de stelling en in 
1985 slechts 65 procent. In de tweede helft van de jaren tachtig lijkt er echter een omslag te zijn geweest in 
het arbeidsethos en is een lichte stijging waarneembaar. [SCP, 1998: 385-387] Na 1995 stabiliseerde de 
situatie. In 2007 hadden werkenden en werklozen hetzelfde arbeidsmoreel als in 1995. Wel was er in die 
periode sprake van een afzwakking van het arbeidsethos bij niet-werkende arbeidsongeschikten. Van 
Echtelt wijst hierbij op de strengere criteria die werden gehanteerd om in aanmerking te komen voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die hebben er mogelijk toe geleid dat deze groep meer het gevoel kreeg 
dat werken niet voor hen was weggelegd. [Van Echtelt, 2010: 1997]

Actoren
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
• Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
• Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) waarom niet ook bijv. FNV?
• Verbond van Nederlandse Ondernemers (VNO) ik mis NCW
• Arbo Unie
• Bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD’en)
• Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Bouwnijverheid (BGBouw) later: Arbouw
• Ministerie van Volkgezondheid en Milieuhygiëne 
• Federatie van Gezamenlijke Arbo en Bedrijfsgezondheidsdiensten (FAB)
• Arboraad 
• Enquêtecommissie F. Buurmeijer
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4.4 Trend: De opkomst van het nieuw-managerialisme

Verkorte titel: Het nieuw-managerialisme

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.8 Welvaartsgroei, 13.10 Europeanisering

Relatie met 
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.2 Stijging beroepsniveau
8.10 Secularisatie zorginstellingen
8.17 Verpleegkundigenoproer

Datering
Begin jaren tachtig tot na 2005

Beschrijving
In de jaren tachtig kwam in Nederland een nieuwe organisatiebenadering in zwang, het nieuw manageria-
lisme (new management). Het berustte op concepten van leidinggeven en organiseren, die met name in de 
Verenigde Staten en Japan waren ontwikkeld. Het boek ‘In search of excellence’ van de Amerikaanse manage-
ment-consultants Peters en Waterman, van het adviesbureau McKinsey, speelde een grote rol bij het 
bekendmaken hiervan. In dit boek werden kenmerken van geslaagde bedrijven besproken, als een actief, 
ondernemend management, klantgerichtheid en weinig staf en bureaucratie. [Peters en Waterman, 1982] 
Zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid, inclusief het brede veld van aan de overheid verbonden 
organisaties en instellingen, werd het nieuw managerialisme opgepakt, als reactie op een reeks problemen 
die zich in de jaren zeventig gemanifesteerd hadden. 
Nederlandse adviesbureaus sprongen in op de bereidheid bij organisaties om tot een andere aanpak te 
komen, met een wisselend scala aan organisatieconcepten en veranderingsmethoden. Waar het zittend 
management zelf niet in staat was de veranderingen voldoende te realiseren en vervangend management 
niet tijdig beschikbaar was, ontstond het fenomeen van de interimmanager, die zowel tijdelijk de leiding 
overnam als de verandering tot stand moest brengen. Het werd een aparte beroepsgroep. Vooral bij de 
overheid en de semi-overheid werd hier gretig gebruik van gemaakt. [website Korsten, 
Managementconcepten] 

In de jaren zestig en zeventig waren in Nederland bedrijven, waaronder veel multinationals, steeds 
omvangrijker geworden, met massaproductie-methoden geïnspireerd op het klassieke scientific management 
van Taylor. In de jaren zeventig werden de omstandigheden om in Nederland te produceren bemoeilijkt 
door het politiek klimaat en hogere lasten, arbeidsconflicten en druk van aandeelhouders om het rende-
ment op hun aandelen te verbeteren. Daarop werd begonnen met het uitbesteden van de productie aan 
lagelonenlanden, eerst naar landen als Turkije en later Aziatische landen. Daarnaast vonden veel fusies en 
overnames plaats. [Sluyterman, 2003: 169, 248; Sluyterman en Wubs, 2009: 158; Altena en Van Lente, 2006: 
166-167; Van der Werf, 2007: 44-46] 
De veranderde omstandigheden, de toenemende internationale concurrentiedruk en de verschuiving van 
een ‘verkopersmarkt’ naar een ‘kopersmarkt’ vertaalden zich in de focus en de samenstelling van het 
management van ondernemingen. Er was sprake van een omslag van bedrijfsvoering volgens het zogeheten 
Rijnlandse (Duitse) model, dat zich kenmerkt door een langetermijnperspectief, hechte relaties tussen 
financiële instellingen en industrie en een relatief sterke inbreng van werknemersorganisaties, naar het 
Angelsaksische model, dat gericht is op winstoptimalisatie op korte termijn, ruimte voor de krachten van de 
vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. [Schafrat en Stierhout, 1993: 90-93; Fennema en Heemskerk, 
2008: 111; Touwen, 2006: 32]
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Eén van de concepten die in de nieuwe opvattingen over management die vooral in de maakindustrie werd 
toegepast was het Toyotisme, dat in de jaren tachtig over kwam vanuit Japan. Het Toyotisme had drie 
kenmerken: de focus lag op de kerntaken en de rest werd uitbesteed, de werknemers werkten in kwaliteits-
kringen die verantwoordelijk waren voor hun eigen onderdeel van het productieproces en de opslagkosten 
werden gedrukt door de voorraden klein te houden (just-in-time principe). [Schafrat en Stierhout, 1993: 
90-93; Van der Werf, 2007: 44-47] Als het gevolg van deze ideeën werd in Nederland vanaf de jaren tachtig en 
negentig overgegaan tot het verkleinen van veel bedrijven, waarbij niet-kerntaken werden afgespoten en de 
organisatie efficiënter werd gemaakt middels drastische reorganisaties. Zo ontsloeg Philips tijdens operatie 
Centurion in de jaren tachtig en negentig bijna 50.000 werknemers, zowel binnen als buiten Europa. 
[Karsten, 2010: 21] Vanaf de jaren nul gingen de grootbedrijven weer over tot nieuwe fusies om hiermee de 
concurrentie met andere grote bedrijven aan te gaan. Dit beperkte zich niet tot industriële productiebedrij-
ven, ook in de zakelijke dienstverlening, als banken en verzekeringsmaatschappijen, werd op grote schaal 
gereorganiseerd en gefuseerd.
In het hele proces werd het management een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Het kreeg 
meer middelen in handen om te sturen en te controleren, door de technologisering, met betere communi-
catiemiddelen en automatisering. 
[Hughes, 2003: 14; Trend domein Economie: De opkomst van de ICT: van IT naar ICT] De veranderingen 
gingen gepaard met een enorme groei van het aantal managers in Nederland. Zo verdrievoudigde het aantal 
managers tussen 1969 en 2006 tot zes procent van de totale beroepsbevolking. [Trend domein Economie: 
Van schaalvergroting terug naar de kernactiviteit de in het grootbedrijf en de opkomst van het MKB en de 
zelfstandig zonder personeel (zzp); TU Delta, 2006; CBS.nl; Trend: Stijging van het gemiddeld beroepsniveau 
van de werkzame beroepsbevolking]
De opvatting dat het nieuw managerialisme ook positief zou uitwerken voor de medewerkers van bedrijven 
- in de analyse van Peters en Waterman zouden medewerkers een gewaardeerde bron van kwaliteit zijn en 
kenden zij autonomie op de werkvloer om de productie vorm te geven - werd in de praktijk minder 
waargemaakt. De Tayloriaanse top-down sturing bleef dominant. Door de nieuwe mogelijkheden die de 
technologie bood nam de controle eerder toe dan af. [Schafrat en Stierhout, 1993: 115-121] 

Waar het bedrijfsleven vooral streefde naar verbeteren van het rendement waren, voor de Nederlandse 
overheid en het hele scala van organisaties in de publieke sector, bezuinigingen de belangrijkste reden om 
te reorganiseren. Daarbij werd gekoerst op de uitwerking die het nieuw managerialisme voor de overheid 
had gekregen in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. In die landen werd, in het verlengde van hun 
neo-liberale politiek, in de jaren tachtig het overheidsapparaat hervormd, uitgaande van de gedachte dat de 
publieke sector kon leren van de private, met het introduceren van zaken als prestatieafspraken en 
marktwerking. Dit werd bekend onder de term ‘New Public Management’ (NPM). [website Korsten, New 
public management] Hierbij hoorde een vorm van bedrijfsvoering en aansturing, waarbij centraal alleen op 
hoofdlijnen en kaders zou worden gestuurd en de uitvoeringsorganisaties met een hoge mate van zelfstan-
digheid konden opereren om op een efficiënte manier dit aan behoeften in de maatschappij te voldoen. 
Deze principes werden later (1992) uitgewerkt in het gezaghebbende boek ‘Reinventing government’ van 
Osborne en Gaebler, dat ook in Nederland veel aandacht kreeg. [website Korsten, New public management; 
Osborne en Gaebler, 1992]

De Nederlandse rijksoverheid werd in die periode geconfronteerd met oplopende tekorten en een steeds 
hogere staatsschuld, in het verlengde van de oliecrises van 1973 en 1979. De politiek minst gevoelige 
oplossing (in tegenstelling tot het verhogen van de belastingen of bezuinigen) was het reorganiseren van de 
departementen. In lijn met de NPM-filosofie werden belangrijke speerpunten het bedrijfsmatiger werken 
en het op afstand zetten van taken, waardoor ook de marktwerking zou verbeteren. [Elbers, 2012: 2]

Een belangrijke stap in die richting van was het privatiseren van onderdelen van de overheid. Staatsbedrijven 
zoals de Posterijen Telegrafie en Telefonie (PTT) (1988) en de Nederlandse Spoorwegen (NS) (1992) werden 
verzelfstandigd en de markten waarop zij opereerden werden – in meer of mindere mate - opengesteld voor 
concurrenten. Dat gebeurde ook met kleinere diensten, als het Loodswezen dat in 1995 een BV werd.
Andere taken werden op een andere manier op afstand gezet. Dat gold vooral voor uitvoering en toezicht. 
Zo werd, vanaf begin jaren tachtig, overgegaan tot de instelling van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). 
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Deze vielen inhoudelijk - op hoofdlijnen – nog wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar 
opereerden verder zelfstandig. Een voorbeeld hiervan is de Informatie Beheergroep (IBG), in 1993 ingesteld als 
opvolger van de uitvoeringsdienst Informatiseringsbank van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Vanaf de jaren negentig bracht de rijksoverheid ook taken op afstand door ze onder te brengen in agent-
schappen, die in tegenstelling tot de ZBO’s nog wel binnen de organisatie van de ministeries bleven en 
geheel onder de ministeriele verantwoordelijkheid vielen. Voorbeelden van dergelijke agentschappen zijn 
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (1995) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
(2003). Het voordeel was dat deze agentschappen niet meer gebonden waren aan een aantal interne regels 
van de overheid. Zo konden zij veel bedrijfsmatiger werken, omdat ze niet hoefden te opereren binnen de 
begrotingscyclus en het daarbij behorende verplichtingen/kas-stelsel. In plaats daarvan kwam een zakelijk 
baten/lasten-stelsel, waarmee ook investeringstrajecten over meerdere jaren mogelijk werden. Ook werd 
betere structurering van de managementtaken mogelijk, niet gehinderd door het overheids-functiewaarde-
ringssysteem, dat het moeilijk maakte om management en beleidsinhoudelijk werk te scheiden. [website 
Korsten, Verzelfstandiging; website Korsten, New public management: 139] 
Dat bezuinigen het primaire doel was van het oprichten van ZBO’s en agentschappen bracht met zich mee 
dat er vooral aandacht werd besteed aan doelmatigheid, te meten met veel output- en prestatie-indicato-
ren. [Van Oosteroom en Van Thiel, 2005, 1-2; Kickert, 2000; Trend domein Politirk en bestuur: Omslag in het 
politiek-bestuurlijke klimaat: van keynesianisme naar liberalisme] Daarmee kwam het nieuw manageria-
lisme in de volle breedte wel in de knel. Echt ‘publiek ondernemen’ werkt niet als de aanleiding financiële 
schaarste is, zo luidde een analyse van de bestuurswetenschapper Noordegraaf. Het wordt dan ‘hetzelfde 
doen met minder’ waarbij verticale sturing de horizontale autonomie in de weg blijft staan. [Noordegraaf, 
1999: 371-379] 

Het NPM werd ook op andere bestuursniveaus opgepakt en vertaald in nieuwe organisatievormen. Op 
provinciaal niveau werden griffies en diensten omgevormd naar directies; het zelfde gebeurde in gemeenten 
waar de secretarie en diensten werden vervangen door sectoren en later directies, in allerlei varianten, met 
de bedoeling de lijnen te verkorten, de management- en productverantwoordelijkheid duidelijk te maken, 
en klantgericht te opereren. Het zogenaamde Tilburgse model (1985) diende jarenlang als voorbeeld voor 
het NPM in Nederland. [website Korsten, New public management: 2,4,6] 
Daarbij speelden bezuinigingen op provinciaal en lokaal niveau ook een grote rol, wat leidde tot privatise-
ring en uitbesteding. Op provinciaal niveau werden bijvoorbeeld de energiebedrijven geprivatiseerd en op 
lokaal niveau werden steeds meer taken als vuilverwerking uitbesteed aan private bedrijven. [Kickert 2000; 
Kickert en Van der Meer, 2009]

De nieuwe opvattingen over besturen, klantgericht en bedrijfsmatig werken enerzijds en druk op de 
beschikbare middelen anderzijds hadden ook grote gevolgen in de vele instellingen en organisaties in de 
publieke, semi-publieke, non-profit en private sector, die maatschappelijke taken vervulden op het gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg, sociale dienstverlening, volkshuisvesting, etcetera en die - in verschillende 
mate - afhankelijk waren van budgetten en/of subsidies van de overheid. Die afhankelijkheid 
betekende dat de non-profitorganisaties tijdens de bezuinigingsronden vanaf de jaren tachtig eveneens 
over moesten gaan tot reorganisaties, vooral gericht op een meer bedrijfsmatige aanpak [Groot en Van 
Helden, 2007: 13-26] Daarbij was - politiek en bestuurlijk - het beeld dat dit het beste kon in grote verbanden. 
Er volgden dan ook vele fusies, waarbij opvallend was dat de ‘klanten’ geen enkele rol speelden in de 
besluitvorming daarover. Voorbeelden zijn het middelbaar onderwijs en de ziekenhuizen. Waar er in 1970 
nog 200 ziekenhuizen waren, waren het er in 2007 nog maar 85. De piek lag in de jaren tachtig, toen er 86 
fusies plaatsvonden. [Laeven, 2008: 21]  

Met de reorganisaties en fusies nam het belang van het management, de specialisatie van de management-
functie, het aantal managers en ook het aantal lagen management toe. Medewerkers dienden zich in de 
bedrijfsmatige aanpak te voegen. Door bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs moesten de 
universiteiten steeds ondernemender worden om allereerst studenten aan te trekken, daarnaast zo efficiënt 
en effectief mogelijk opereren en bij voorkeur ook zelf middelen genereren. Wetenschappers moesten daar 
uitdrukkelijk aan bijdragen en werden tegelijkertijd aan strenge prestatienormen onderworpen. [Groot en 
Van Helden, 2007: 318-319] 
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In de gezondheidszorg waren tot begin jaren negentig ziekenhuizen vooral georganiseerd rondom diensten, 
zoals de verpleegkundige en de medische dienst, waarbij medische professionals het management 
vormden. Vanaf die tijd werden de eerste managers van buiten de professie ingezet om de efficiency en 
effectiviteit van de geleverde diensten en van het personeel te verbeteren en tegelijk de kosten in de hand te 
houden. Dit zorgde voor de nodige onrust, zoals bij het verpleegkundigenoproer in 1990. [Hotspot: 
Verpleegkundigenoproer] De medisch specialisten speelden een aparte rol. Zij werden van vrije beroepsbe-
oefenaars, met een eigen bedrijfsvoering, in 2000 ingepast in de structuur van het Geïntegreerd Medisch 
Specialistisch Bedrijf (GMSB). Voortaan 
waren niet alleen zijzelf verantwoordelijk voor hun functioneren, maar ook het ziekenhuismanagement. 
De ingeslagen route zorgde voor een toename van het aantal managers in de zorgsector tot één manager 
per zeventien medewerkers in 2001. Tussen 2001 en 2005 stabiliseerde het aantal managers. [Laeven, 2008: 
19-24; Groot en Van Helden, 2007: 279-298; Huijben en Geurtsen, 2010:4-6]

Vanaf de jaren tachtig veranderde het nieuw managerialisme aldus zowel de publieke als private sector in 
hoge mate. Management werd een bepalend onderdeel van de organisatie van een bedrijven, overheid en 
maatschappelijke instellingen. In de private sector was de nieuwe benadering van het management vooral 
gericht op productiviteit, efficiency en aandeelhouderswaarde. Bij de overheid (rijksoverheid, provincies en 
gemeenten) werd de bedrijfsvoering ingrijpend aangepast en werden veel taken in meer bedrijfsmatige 
setting geplaatst. Organisaties die maatschappelijke diensten verleenden moesten zich aanpassen aan de 
vermindering van de overheidsbudgetten, door ondernemender te werk te gaan. 
Dat ging niet zonder kritiek. Zo werd er geregeld geprotesteerd tegen ontslagen bij zowel het bedrijfsleven 
als de overheid en de oplopende werkdruk. 
Omdat de omslag met de introductie van het NPM bij de overheid en de daarmee verbonden instellingen en 
organisaties het grootst was waren daar ook de grootste problemen. In 1993 en 1994 concludeerden de 
Commissie Sint en de Algemene Rekenkamer dat er bij het inrichten van ZBO’s veel was misgegaan: de 
wettelijke grondslag voor de taakuitoefening was vaak slecht geregeld, toezicht was niet goed mogelijk en 
verantwoordingsinformatie ontbrak. Daardoor kon de ministeriele verantwoordelijkheid voor het 
beleidsterreinen waarop de ZBO’s opereerden niet worden waargemaakt. [AR, 1994; Commissie Sint, 1994] 
Er deed zich een aantal markante excessen voor, bij organisaties en managers die al te ondernemend of 
marktconform te werk gingen. Voorbeelden daarvan zijn de verzelfstandiging van de Staatsloterij waarbij de 
directeur zich wel een erg marktconform salaris en de nodige emolumenten toekende (1992) [Trouw, 21 
maart 1995], de Ceteco-affaire, toen de provincie Zuid-Holland actief en zeer riskant aan het aan het 
bankieren sloeg (1995-1999) [De Volkskrant, 1-10-1999; Hotspot domein Politiek en bestuur: Ceteco-affaire] 
en het ‘marmergate’-schandaal bij de overdadige inrichting van de directie-afdeling van het nieuwe 
UWV-kantoor (2004) [NRC, 16 februari 2004].
Meer fundamenteel was het probleem dat de wijze waarop ‘bedrijfsmatig’ werd ingevuld betekende dat er - 
als voorwaarde voor en verantwoording van bekostiging - steeds meer gestuurd werd op prestatie-indicato-
ren. Dat leidde niet alleen tot veel administratieve verplichtingen en lasten, maar ook tot ‘measurement 
fixation’: het aanpassen van het gedrag aan die prestatie-indicatoren, waarbij in organisaties niet meer de 
inhoudelijke kant van de output centraal stond, maar de mate waarin op de opgelegde - vaak kwantitatieve 
- indicatoren werd gescoord. [website Korsten, New public management: 35, 41-45, 59-63] Hierbij voelden 
veel professionals zich in de knel komen, omdat in een dergelijke bedrijfscultuur de eigen verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteit van hun beroepsuitoefening ondergeschikt werd gemaakt aan een opgelegde 
bedrijfsmatige procesorganisatie. [Noordegraaf 2000: 405-426; De Volkskrant, 2002; Steijn e.a., 2010: 2; zie 
ook artikelen in ‘Beroepszeer’, Van de Brink et al (red.), 2005]
Ook vanuit de politiek werden vragen gesteld bij de manier waarop het NPM werd uitgewerkt: of de Kamer, 
provinciale staten en gemeenteraden niet te veel buiten spel waren gezet bij het richting geven aan en het 
controleren van de uitvoering van overheidstaken die op afstand waren geplaatst. [website Korsten, New 
public management]

In de jaren nul begon de aandacht voor het NPM te tanen. Zeker bij de uitvoering van maatschappelijke 
taken kwam nu ook het aantal managers ter discussie, met de vraag of het niet zinvol zou zijn hen, en het 
hele besturingscomplex dat zij vertegenwoordigden, te vervangen door ‘blauw op straat’ en ‘handen aan 
het bed’. [website Korsten, New public management]
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Actoren
• Bedrijven
• Agentschappen
• ZBO’s
• Ziekenhuizen
• Schlolen
• Universiteiten
• Ministeries
• Provincies
• Gemeenten
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4.5 Trend: Groeiende, maar gedifferentieerde 
arbeidsparticipatie

Verkorte titel: Arbeidsparticipatie

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.12 Multiculturalisering, 13.2 Emancipatie en participatie,  
13.3 Genderisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met 
3.1 Economische structuur en conjunctuur
4.2 Stijging van het gemiddelde beroepsniveau
4.8 Discriminatie op de arbeidsmarkt
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
5.6 Kinderopvang
12.23 Woonwijken en etnische minderheden

Datering
Jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
De opvatting over arbeidsparticipatie is in de loop van de tijd veranderd. In de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog werd er van alle mannen verwacht dat zij zouden deelnemen aan het arbeidsproces. Van 
vrouwen werd dat veel minder verwacht of vond men dat zelfs ongewenst. Van vrouwen die gingen trouwen 
werd het bovendien als vanzelfsprekend gevonden dat zij hun baan zouden opgeven. In 1965 keurde 84% 
van de Nederlandse bevolking het zelfs af als getrouwde vrouwen met schoolgaande kinderen ook werkten. 
Dit percentage was enkele jaren later, in 1971, al gezakt tot 44%. Door de emancipatie van de vrouw en de 
stijging van het opleidingsniveau werd het steeds gewoner voor (gehuwde) vrouwen om te gaan werken. 
[Cörvers en Vendrik, 2005: 159; WRR, 2000: 17]
Door de welvaartsgroei in de jaren zestig en zeventig deelde niet iedereen meer de mening dat allen, of in 
ieder geval het mannelijk deel van de bevolking, een baan moest hebben. Het werkethos nam tot halverwege 
de jaren tachtig af. Door de economische recessie veranderde het denken eind jaren tachtig over arbeidspar-
ticipatie opnieuw, zowel bij de bevolking als bij de overheid. Door de sterk gestegen werkloosheid werd een 
groter beroep gedaan op de sociale verzekeringen en nam de financiële last toe voor de overheid. Bij het 
overheidsbeleid kwam daardoor meer nadruk te liggen op het aan het werk helpen van mensen die niet 
deelnamen aan het arbeidsproces. Dit konden werklozen zijn die op zoek waren naar een baan of vrouwen 
die wilden herintreden. Het doel van de sociale zekerheid is sinds het midden van de jaren tachtig dan ook 
verschoven: van systeem voor het verstrekken van uitkeringen naar een systeem waarin de nadruk is komen 
te liggen op het voorkomen van uitval en het bevorderen van de re-integratie. De gerichtheid op arbeidspar-
ticipatie heeft zich sinds begin jaren negentig geïntensiveerd. [WRR, 2000: 17; SCP, 1998: 386] 

Al met al nam door het veranderde denkbeeld en de toegenomen werkloosheid, de algemene participatie-
graad tot het midden van de jaren tachtig af. Ook de relatief gunstige sociale uitkeringen hebben bijgedra-
gen aan deze dalende tendens. Vanaf het midden van de jaren tachtig steeg de arbeidsparticipatie weer, met 
name door het toetreden van vrouwen op de arbeidsmarkt, en ondersteunend door de beperkingen in de 
uitkeringen. In 2000 was het participatieniveau percentueel even hoog als in het begin van de jaren 
zeventig. Wel lag begin jaren zeventig de arbeidsparticipatie in uren hoger dan eind jaren negentig. Dit werd 
veroorzaakt door de invoering van de arbeidstijdverkorting waardoor werkweken steeds minder uren 
bevatten en door de toename van het aantal parttimers. Meer mensen werkten, maar die werkten gemid-
deld minder uren. [WRR, 2002: 26-27, 29] 

Er zijn verschillen te zien in de arbeidsparticipatiegraad van diverse groeperingen. Tot de jaren negentig 
nam het aantal mannen dat werkte af. De verslechterde conjunctuur trof vooral hen en daardoor was de 
arbeidsparticipatie van mannen tussen begin jaren tachtig en halverwege jaren negentig lager dan de 
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periode ervoor of erna. In de periode 1994-2001 steeg de arbeidsparticipatie weer door de aantrekkende 
economie en door overheidsmaatregelen om de arbeidsparticipatie te bevorderen. De maatregelen waren 
vooral gericht op het laten herinstromen van oudere mannen en het terugdringen van de instroom in 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. In 1987 en in 1993 werden daartoe strengere arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen ingesteld om de aanwas te beperken. Vanaf 2001 nam de beroepsdeelname van mannen weer af 
door een neergaande conjunctuur en een oplopende werkloosheid. [Cörvers en Vendrik, 2005: 142, 145]

Voor vrouwen was het beeld anders. In 1970 was de participatiegraad van vrouwen 30%. Dit percentage bleef 
tot de jaren tachtig redelijk stabiel. Daarna begon het licht te stijgen en vanaf het midden van de jaren 
tachtig steeg het arbeidsaanbod van vrouwen sterk. In 2004 was de participatiegraad van vrouwen 59%. De 
sterke stijging is met name toe te schrijven aan het feit dat steeds meer gehuwde vrouwen zijn gaan werken. 
Aanvankelijk stopten vrouwen met werken wanneer zij gingen trouwen. In de jaren zeventig werkten veel 
vrouwen door tot de geboorte van hun eerste kind. In de jaren tachtig bleef reeds 6 op de 10 vrouwen 
doorwerken na de geboorte van hun eerste kind. Tien jaar later was dit aantal gestegen tot 9 van de 10 
vrouwen. [Tijdens, 2006: 1-3] Dat er meer gehuwde vrouwen zijn gaan werken kwam door de emancipatie 
van de vrouw, de daling van de huishoudelijke arbeidstijd, het gestegen opleidingsniveau en de toegeno-
men participatie van hoger opgeleide vrouwen, de opkomst van deeltijdbanen waardoor zorg en werk te 
combineren vielen, en de stijgende werkgelegenheid in de dienstverlenende sectoren van de economie. 
[Tijdens, 2006: 14]
De overheid heeft actief beleid ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en daardoor 
hun sociaaleconomische positie te verbeteren. In 1982 werd het emancipatiebeleid van het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk overgeheveld naar het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Het emancipatiebeleid stond tot die tijd voornamelijk in het teken van het doorbreken van 
rolpatronen. De focus van het beleid verschoof vanaf 1981 richting het verdelen van arbeid en inkomsten en 
het bieden van gelijke kansen op de arbeidsmarkt aan vrouwen. Centraal in het emancipatiebeleid stonden 
de arbeidstijdverkorting, gelijkberechtiging van deeltijdwerkers en het verbeteren van de kansen voor 
vrouwen op de arbeidsmarkt. [Galen-Steenstra, 2001: 23-24]

Het aandeel werkzame jongeren van 15-24 jaar in de potentiële beroepsbevolking is tussen 1971 en 1997 
gedaald van 27% naar 18%, omdat jongeren steeds langer doorgingen met leren. De arbeidsparticipatie 
daalde daardoor ook sterk, van 57% in 1971 naar 46% in 1997. In dezelfde periode is het aandeel ouderen 
(50-64 jaar) slechts licht gestegen van 22% tot 24%. [SCP, 1998a: 352, 355] Er was dus sprake van ontgroening 
op de arbeidsmarkt, maar nog geen sprake van vergrijzing in deze periode. Tussen 1996 en 2009 is de arbeids - 
participatie van ouderen gestegen van 40% naar 57%. Wel is deze groep gemiddeld minder gaan werken. Dit 
kwam met name door de instroom van vrouwen die voornamelijk in deeltijd werkten. [Sanders, 2010: 59]
Tot halverwege de jaren negentig vertoonde de participatiegraad van ouderen in het arbeidsproces een 
dalende lijn. De oorzaak hiervan was van de invoering van de VUT (Vervroegde Uitreding) midden jaren 
zeventig. Om de hoge jeugdwerkloosheid te bestrijden werden oudere werknemers gestimuleerd om met 
vervroegd pensioen te gaan. Hierdoor werden banen gecreëerd voor jonge werkzoekenden. Daarnaast 
werden de VUT en andere sociale regelingen, zoals de arbeidsongeschiktheidsregeling en de werkloosheids-
regeling gebruikt om oudere werknemers af te laten vloeien op voor de werknemer financieel gunstige 
voorwaarden. Vanwege deze gunstige voorwaarden kozen de meeste werknemers om van de VUT gebruik te 
maken wanneer zij daar voor in aanmerking kwamen. 
In de eerste helft van de jaren negentig heeft de overheid in samenspraak met de sociale partners maatrege-
len genomen om het oneigenlijk gebruik van de VUT, WAO en de WW terug te dringen vanwege de alsmaar 
toenemende kosten van de regelingen. Daarnaast is de fiscaal gunstige VUT-regeling vervangen door andere 
prepensioenregelingen waar de werknemer zelf voor moet sparen. Het gevolg van deze maatregelen was dat 
de arbeidsparticipatie van ouderen sinds het midden van de jaren negentig weer toenam. De participatie-
graad van mannen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar is gestegen van 41,8% in 1994 tot 59,3% in 2006. In dezelfde 
periode is de arbeidsparticipatie van vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie gestegen van 18,5% naar 33,8%. 
Naast de hervormingen van de sociale regelingen hebben ook andere factoren bijgedragen aan de toegeno-
men participatiegraad van name oudere mannen. Het opleidingsniveau is gestegen waardoor er meer 
verdiend kan worden en mensen langer aan het werk blijven. Daarnaast bleven de partners van de oudere 
mannen langer doorwerken, waardoor mannen minder snel geneigd waren om vervroegd met pensioen te 
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gaan. [Vuuren en Deelen, 2009: 10-12; Vos en Kapteyn, 2004: 462-464] Om de gevolgen van de vergrijzing te 
beperken wordt de laatste jaren door de overheid beleid ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van ouderen 
verder te verhogen. Het is voor ouderen fiscaal aantrekkelijk gemaakt om tot (en na) hun 65e te blijven 
werken. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen om het 
pensioenstelsel betaalbaar te houden. [website Rijksoverheid]

Een andere ontwikkeling die van invloed is geweest op de samenstelling van de beroepsbevolking is de 
toename van het aantal allochtonen op de arbeidsmarkt. Hun aandeel is sinds 1987 gestegen van 8% van de 
potentiële beroepsbevolking naar 11% in 1998. [SCP, 1998b: 100] De arbeidsparticipatie van westerse 
allochtonen is ongeveer van gelijk niveau als de arbeidsdeelname van autochtonen. De participatiegraad 
van niet-westerse allochtonen (onder wie Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen) is 
altijd lager geweest dan de twee eerder genoemde groepen. Het percentage is in de periode 1981-2007 echter 
wel gestegen van ca 53% naar ca 59%, waar dit voor de Westerse allochtonen (afkomstig uit Europa, 
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan) en de autochtonen 55% en ca 70% was. [Kösters e.a., 2009: 
316] Deze lagere participatiegraad bij niet-westerse allochtonen kan verklaard worden door hun lagere 
opleiding. De eerste generatie Turken en Marokkanen zijn indertijd als laagopgeleide gastarbeiders naar 
Nederland gekomen om laaggeschoold werk te doen. Door de herstructurering van de economie in de jaren 
zeventig en tachtig verloren veel laaggeschoolden, onder wie deze gastarbeiders, hun baan. Dat de 
arbeidsparticipatie onder deze groep toch gestegen is komt door de hogere participatiegraad van de tweede 
generatie niet-westerse allochtonen. Zij zijn hoger opgeleid en hun opleiding sluit beter aan bij de wensen 
van de arbeidsmarkt. Daarnaast valt de toename van de arbeidsdeelname van deze groep te verklaren door 
de instroom van niet-westerse allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt. [Gouweleeuw en Harmsen, 2004: 
77, 84; SCP, 1999: 109; Kösters e.a., 2009: 316]

De herstructurering van de economie heeft voor alle laagopgeleiden gevolgen gehad. Laagopgeleiden zijn 
vanaf de jaren tachtig altijd minder actief geweest op de arbeidsmarkt dan hoger opgeleiden, maar de 
verschillen namen in de loop van de tijd wel toe. Wel valt er een stijging van de arbeidsparticipatie waar te 
nemen bij beide groepen In 1981 was bijna 42% van de laagopgeleiden actief op de arbeidsmarkt. In 2008 is 
dit percentage opgelopen naar 56%. Voor de hoogopgeleiden is in deze periode het percentage gestegen 
van 66% naar 85%. De participatie van mensen op de arbeidsmarkt met alleen basisonderwijs is daarente-
gen licht gedaald van 45% naar 41%. [Kösters e.a., 2009: 315]

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de arbeidsparticipatie was de instroom van (gehuwde) 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Naast deze groep nam ook de arbeidsparticipatie van andere groeperingen 
toe. Er zijn echter nog steeds verschillen, zoals tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen en laag- en 
hoogopgeleiden. Ouderen en jongeren gingen juist minder deelnemen aan de arbeidsmarkt, hoewel de 
arbeidsparticipatie van de eerste groep midden jaren negentig weer ging stijgen.
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4.6 Trend: Flexibilisering van de arbeidsmarkt: van 
lifetime employment naar tijdelijke dienst-
verbanden en zelfstandig ondernemerschap

Verkorte titel: Flexibilisering arbeidsmarkt

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.3 Genderisering

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp
3.14 Van IT naar ICT
4.1 Sociale partners en de overheid
4.5 Arbeidsparticipatie
4.13 Akkoord van Wassenaar 
5.6 Kinderopvang
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen

Periode
Jaren zeventig - 2005

Beschrijving
Het komt nog steeds voor: mannen en vrouwen die bijna hun gehele werkende leven bij één werkgever in 
dienst zijn geweest. In bijna alle Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is vastgelegd dat een werknemer 
een cadeau, eenmalige uitkering of gratificatie krijgt indien hij/zij 25 of 40 jaar in dienst is. De expliciete 
invulling daarvan verschilt per CAO-branche en per bedrijf, maar het staat vast dat de werknemer een 
beloning krijgt voor de trouwe dienstjaren.
Tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw waren de arbeidsverhoudingen redelijk overzichtelijk: het 
merendeel van de voornamelijk mannelijke werknemers had een voltijdse aanstelling met vastomlijnde 
taken. [website SER] Begin jaren tachtig kampte Nederland met immer stijgende werkloosheidscijfers als 
gevolg van de oliecrises in 1973 en 1979. De kabinetten Van Agt I, II en III (1977-1982) slaagden er niet in om 
rigoureuze bezuinigingsplannen door te voeren. Het kabinet Lubbers I (1982 -1986) lukte dat echter wel. Met 
het Akkoord van Wassenaar waarin arbeidsduurverkorting (adv) in ruil voor loonmatiging werd bereikt en 
de hervormingen die Lubbers voor ogen had, betekenden een breuk met de Keynesiaans economische 
politiek. De hoge werkloosheid, het dure sociale stelsel en de inefficiënte overheid moesten worden 
aangepakt. Het kabinet stuurde aan op een no-nonsense beleid en meer markt, minder overheid. 
Met de arbeidsduurverkorting van 40 naar 38 uur en in sommige branches zelfs naar 36 uur, kwam de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt een stap dichterbij. Uit een rapport van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid uit 1984 werd flexibilisering als volgt gedefinieerd: Flexibilisering is de mate waarin 
een organisatie in staat is om de inzet van middelen en mensen voortdurend aan te passen aan de steeds 
veranderende eisen vanuit de omgeving de verschillende werkprocessen. [Steijn, 2004: 42]
De hoge werkloosheid, de opkomst van de dienstensector, de technologisering en de internationalisering 
maakten dat bedrijven en instellingen mee moesten veren met de omstandigheden. In navolging van de 
eerste stap naar flexibele arbeid, ontstonden er nieuwe vormen van dienstverbanden. Zo was deeltijdarbeid 
onder vrouwen in de jaren tachtig flink toegenomen. Daarvoor werd deeltijdarbeid niet als ‘normaal’ 
beschouwd. Tijdens de Wederopbouwjaren kampte Nederland met een groot arbeidstekort. Mensenwerk 
was nodig om de aanzienlijke economische schade in te halen. In eerste instantie werd geprobeerd jonge 
ongehuwde vrouwen aan te trekken, maar door de langere leerplicht en het huwelijk dat op steeds jongere 
leeftijd plaatsvond, waren vrouwen schaars op de arbeidsmarkt. Vanaf de jaren vijftig gingen enkele 
industriële bedrijven zich op vrouwen richten door het aanbieden van deeltijdbanen. [Portegijs e.a., 2008: 22] 
Zo bood Philips deeltijd- en voltijdbanen aan en probeerde Verkade via de fabrieksmeisjes die al in dienst 
waren, hun moeders te werven. Ze konden kiezen uit banen van 20, 40 of 44 uur. [Portegijs e.a., 2008: 23] 
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Ook in de groeiende dienstensector, met name in de detailhandel, nam het aandeel werkende vrouwen in 
deeltijd flink toe. Overigens werden vrouwen die hun man hielpen in de zaak, en dus eigenlijk wel actief op 
de arbeidsmarkt waren, werden gezien als ‘meewerkende gezinsleden’. [Gerwen, De Goey, 120] 
In de jaren zeventig bleef het deeltijdwerk onder vrouwen licht toenemen, ondanks het tekort aan banen. 
Dit zou toe te schrijven zijn aan het stijgende opleidingsniveau, waardoor vrouwen zich bleven aanbieden 
op de arbeidsmarkt. In 1975 werd deeltijdarbeid pas serieus genomen met de Nota inzake de Werkgelegenheid 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toenmalig minister Boersma beschouwde 
deeltijdarbeid als een instrument voor herverdeling van betaalde arbeid met het oog op toenemende 
werkloosheid en ook vanwege de emancipatie van de vrouw. [Portegijs e.a., 2008: 26]
Dat deeltijdarbeid nog steeds niet helemaal serieus werd genomen, bleek uit de houding van de vakbonden. 
Zij stonden begin jaren tachtig afwijzend tegenover deeltijdbanen omdat ze vaak slechte arbeidsvoorwaar-
den kenden. Het Akkoord van Wassenaar (1982) betekende een verandering in de ontwikkeling voor deeltijd - 
werk. Vanaf 1983 werden in steeds meer CAO’s afspraken opgenomen dat werknemers een verzoek tot 
deeltijdwerk konden indienen. Zelfs de rijksoverheid ging het deeltijdarbeid onder het eigen personeel 
bevorderen. 

In het Beleidsplan Emancipatie (TK 1984-1985) werden maatregelen aangekondigd om arbeidsdeelname door 
iedere volwassene te realiseren: vervroegde uittreding (VUT), waarmee plaats werd gemaakt voor de 
instroom van jeugd en jongeren; verlofregelingen zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en 
zorgverlof; meer vakantiedagen; arbeidsduurverkorting (adv) in de vorm van roostervrije dagen per dag of 
per week en deeltijdarbeid. [Portegijs e.a., 2008: 30] Arbeidsdeelname werd aantrekkelijker gemaakt door 
deze maatregelen. De sociale partners waren steeds meer bereid met elkaar te praten over deeltijdarbeid. 
Het besef dat deeltijdwerk één van de manieren was om tot herverdeling van arbeid te komen was doorge-
drongen. Ook kon het bijdragen aan de behoefte aan flexibiliteit in met name kleine bedrijven. [Portegijs 
e.a., 2008: 31]

Niet alleen was flexibilisering van arbeid merkbaar in kortere of variabele arbeidstijden, maar ook in het 
ontstaan van diverse soorten arbeidsrelaties. Eén daarvan was het inhuren van tijdelijk personeel via een 
uitzendbureau. Sinds de jaren zestig begaven de uitzendbureaus zich al op de markt, maar vanaf de jaren 
negentig waren zij niet meer weg te denken in het arbeidsmarktbeleid. [Grapperhaus, 1999:3] Werkgevers 
vonden de weg naar de uitzendbureaus, die tijdelijke werknemers aanbood. Voor veel bedrijven bood het 
uitzendbureau uitkomst: arbeid inhuren wanneer het nodig was. Vooral in de jaren negentig kende de 
uitzendbranche een flinke stijging. Tussen 1994 en 1998 herstelde de werkgelegenheid en kozen werkgevers 
voor personeel via uitzendbureaus. Daarmee konden zij werknemers op flexibele basis inzetten. Na 1998 
werd de arbeidsmarkt krapper: veel uitzendkrachten konden een vaste aanstelling krijgen. [CBS, 2004: 39] 
Werkgevers gebruiken in praktijk de tijdelijke krachten niet alleen voor een soepele in- en uittreding, maar 
ook als proefperiode voorafgaand aan een vast dienstverband. [Tros, 2004: 167]
Overige flexibele arbeidsrelaties zijn projectgebonden arbeid of tijdelijke contracten met uitzicht op vast 
werk; oproeparbeid, waarbij de persoon wordt opgeroepen als er écht werk is; detachering, wanneer een 
bedrijf gespecialiseerd personeel inhuurt van een ander bedrijf, niet noodzakelijk een detacheringsbureau; 
thuiswerk, ook wel telewerk genoemd, waarbij dankzij de goede technologische infrastructuur het mogelijk 
is geworden om thuis werk te verrichten in plaats van op kantoor; freelance arbeid, wat inhoudt dat een 
persoon incidentele arbeid verricht bij meerdere opdrachtgevers; en werk via een arbeidspool, die door 
bedrijven is opgericht om personeelswisselingen op te vangen, vakmanschap te behouden en de personele 
flexibiliteit van de bedrijven te vergroten. Meestal horen de betrokken bedrijven bij dezelfde branche. 
[Nagelkerke en De Nijs, 2001: 161, Smitskam, 2003: 28] Deze flexibele arbeidsrelaties kenden een stijgende 
tendens tussen 1987 en 2007 met pieken in 1998 en 2007. Deze kwamen voort uit de economische slechte 
jaren ‘92/’93 en ‘02/’03. Werkgevers stelden in eerste instantie flexwerkers aan, maar naarmate de economi-
sche situatie verbeterde en er krapte op de arbeidsmarkt ontstond, verdwenen de flexwerkers weer. [Cörvers, 
Van Thor, 2010: 30]

Een groeiende groep die in de jaren negentig ontstond én zeker ook onder flexibele arbeidsrelaties valt, is 
de zelfstandige zonder personeel (zzp). De beginnende groei vond in de jaren tachtig plaats, toen het 
ondernemerschap weer in een positief daglicht stond. Daarnaast droeg de groei van de dienstensector, de 
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ontwikkelingen op het gebied van de technologie die zich concreet uitten in stijgende ICT-bedrijfjes 
(Informatie- en Communicatietechnologie), een groeiende differentiatie in de (consumenten)vraag en een 
toenemende behoefte aan autonomie (het eigen baas zijn) bij aan de explosieve groei van zzp’ers. [EIM, 
2011: 23] Sectoren waar het aantal zzp’ers flink toenam, waren de agrarische sector, de ICT-sector, de 
zakelijke dienstverlening. [Nagelkerke, De Nijs 2001: 161] De grootste groeisector voor de zzp’ers bleek 
echter in de bouwsector te zijn: tussen 1994 en 1998 steeg het aantal zzp’ers met 46 procent. [SER, 2001: 40] 
Tenslotte is ook de interne en externe baanmobiliteit sinds de flexibilisering van arbeid ook flink toegeno-
men, zij het dat mobiliteit conjunctuurgevoelig is. In economisch gunstige tijden neemt de mobiliteit toe, 
de werkgelegenheid stijgt, veel werknemers gaan op zoek naar een betere match (een baan die past bij hun 
capaciteiten, betere beloning, minder reistijd etc.) De externe mobiliteit neemt toe, maar ook de interne 
omdat uitbreidende bedrijven meer promotiemogelijkheden zullen bieden. Bij economische laagconjunc-
tuur daalt de (vrijwillige) externe mobiliteit en lijkt het motto: blijf zitten waar je zit. [Scheele e.a., 2007:]

Veranderingen in arbeidsrelaties zorgden ook voor veranderingen in eisen van de werkgevers en behoeften 
van de werknemers. Deze veranderingen kwamen tot uiting in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 
Tot halverwege de jaren tachtig werden vooral afspraken gemaakt over lonen, arbeidsduur en overwerk, 
vakantiedagen, kort verzuim en bijzonder verlof, ontslagbepalingen en de regeling van geschillen. Met de 
geleidelijke inzet van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, werden in de tweede helft van de jaren tachtig 
de onderwerpen van met name de secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid. Zo kwamen er verschillende 
afspraken over scholing en werkgelegenheid, vervroegde uittreding, milieuvraagstukken, kinderopvang, 
scholingsregelingen en de inschakeling van zwakke groepen op de arbeidsmarkt zoals jongeren, vrouwen 
en allochtone werknemers. [Nagelkerke, De Nijs, 2001: 103]
Begin jaren negentig kwam er een verbreding van en vooral diversiteit aan CAO-afspraken door de flexibilise-
ring. Zaken als flexibele arbeidstijden zoals varia-tijd, thuiswerken, employability (inzetbaarheid en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen), afspraken over de verhouding arbeid-zorgtaken, seniorenregelingen, flexibele 
uittredingsregelingen en diverse vormen van beloningsdifferentiatie werden steeds normaler. Met de vernieu-
wing van het CAO trad ook een groeiende individualisering van de arbeidsvoorwaarden op. Dit leidde bijvoor-
beeld tot functiecontracten die de te leveren prestaties vastlegden in plaats van de uren. De individualisering 
leidde tot een CAO à la carte. [Nagelkerke, De Nijs, 2001: 98] Ook het beëindigen van de arbeidsduur is 
opgenomen in het CAO. Toch kunnen zowel werkgever als werknemer om diverse redenen ontslag indienen. 
Het ontslagrecht biedt regels rond ontslag door werkgevers en werknemers. Werkgevers hebben echter wel 
toestemming nodig van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de kantonrechter. In 2004 kwam kabinet 
Balkenende II met een kabinetsplan om de ontslagvergoeding te verrekenen met de WW-uitkering. De redenen 
hiervoor waren verbetering van de activerende werking van de WW, beperking van oneigenlijk gebruik van de 
WW en bevordering van werkintegratie. [SER, 2005:128] Mede op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) 
die een negatief advies uitbracht, werd dit kabinetsplan niet doorgevoerd. De SER raadde deze verrekening af 
omdat onder meer de ontslagprocedures moeizamer zouden verlopen. Dit leidde vervolgens weer tot een 
minder flexibel ontslagrecht en daarmee tot verminderde arbeidsmarktflexibiliteit. [Scheele e.a., 2007: 134] 

Hoewel de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich op veel fronten heeft gemanifesteerd, zijn deeltijdarbeid 
en het zelfstandig ondernemerschap de duidelijkste vormen. De groei van deeltijdwerk heeft zich bijna in 
alle sectoren voltrokken. Het meest kwam de groei voor in de traditionele deeltijdsectoren gezondheidszorg 
en welzijn. In typische mannensectoren zoals de industrie en bouw kwam deeltijdarbeid het minst voor. 
[Portegijs e.a., 2008:36]
In de jaren negentig zijn belangrijke maatregelen genomen waardoor de deeltijdwerker een volwaardige 
rechtspositie heeft gekregen. De enorme toename van vrouwen op de arbeidsmarkt leidde tot een forse 
stijging in deeltijdbanen. Tussen 1987 en 2005 is de toename van vrouwen werkzaam in deeltijd bijna 
verdubbeld, waren er in 1987 1.346.000 vrouwen in deeltijd werkzaam, in 2005 was dit aantal toegenomen 
naar 2.557.000 in 2005. [CBS 1969 - 2005] Overigens vonden ook mannen vanaf 2000 de weg naar deeltijdar-
beid zij het in mindere mate dan de vrouwen. Was in 2000 slechts 9,8 procent van de mannen in deeltijd 
werkzaam, in 2005 was dit percentage gestegen naar 11,5 in 2006. [Portegijs, e.a., 2008: 32] 
Het zelfstandig ondernemerschap en vooral het aantal zzp’ers steeg ook explosief. Bedroeg in totaal het 
aantal zzp’ers in 1983 180.000, in 1998 was dat ruim 310.000. In 2005 was dit aantal zelfs gestegen tot ruim 
500.000. [EIM, 2011: 97, SER, 2001: 40]
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4.7 Trend: Veranderingen in het werkloosheidsbeleid: 
Van verbergen tot activeren

Verkorte titel: Werkloosheidsbeleid

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.2 Emancipatie en 
participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.1 Sociale partners en de overheid
4.2 Stijging beroepsniveau
4.5 Arbeidsparticipatie
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
4.9 Verzakelijking sociale zekerheid
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid
4.13 Akkoord van Wassenaar
4.15 PTT-verhuizing

Datering 
jaren zeventig – 2005

Beschrijving
De geschiedenis van de arbeidsmarkt en van het werkgelegenheidsbeleid in het laatste kwart van de twintigste 
eeuw werd in sterke mate gedomineerd door het verschijnsel van massawerkloosheid. [SCP, 1998: 361] Deze 
manifesteerde zich na de eerste oliecrisis in 1973 en explodeerde begin jaren tachtig. Er was sprake van een 
serieuze omslag, omdat de jaren zestig in het teken hadden gestaan van grote krapte op de arbeidsmarkt. Er 
werd toen zelfs gesproken over volledige werkgelegenheid, hoewel er technisch gezien altijd sprake was van 
een zeker percentage frictiewerkloosheid en er ook in die periode bepaalde groepen ondersteund werden met 
vervangende en aanvullende werkgelegenheidsmatregelen, bijvoorbeeld de projecten georganiseerd door de 
onder het ministerie van Sociale Zaken ressorterende Dienst Uitvoering Werken (DUW), later de Dienst 
Aanvullende Civieltechnische Werken (DACW). De druk op de arbeidsmarkt, die versterkt was door de grote 
uitstroom van emigranten in de jaren vijftig en tegelijk door het succes van de industrialisatiepolitiek van de 
rijksoverheid, werd in de jaren zestig bestreden met het aantrekken van gastarbeiders uit de landen rondom 
de Middellandse zee. De actieve werving, met steun van de overheid, stopte in 1973. Het was de bedoeling 
geweest dat de gastarbeiders na afloop van hun contract terug zouden keren naar hun thuisland, maar daar 
kwam nauwelijks iets van terecht en de instroom van migranten ging in de jaren daarna onverminderd door. 
[Ter Veld interview]
In eerste instantie, na 1973, steeg de werkloosheid aanzienlijk, volgens de toenmalige definitie eerst van 
minder dan 50.000 naar 100.000 en later naar 200.000. Nadat de economie na de tweede oliecrisis in 1979 
in grote moeilijkheden was geraakt steeg de werkloosheid begin jaren tachtig nog veel sterker, tot boven de 
800.000. [SCP, 1998: 377-385, 388] 

Het probleem waar de overheid in het formuleren van haar werkloosheidbeleid mee geconfronteerd werd, 
was dat er niet alleen sprake was economische teruggang, maar dat verschillende ontwikkelingen 
samenliepen:
• Demografisch: gestage groei van de (potentiele) beroepsbevolking
• Sociaal: toename van de arbeidsparticipatie, met name van (gehuwde) vrouwen, waardoor ook veel eerdere 

verborgen werkloosheid zichtbaar werd. De effecten hiervan op de werkgelegenheid werden wel enigszins 
gedempt door de groei van het deeltijdwerk, vooral bij vrouwen in de opkomende dienstensector. (SCP, 
1998: 356-358) 
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• Economisch/structureel: de verschuiving van de teruglopende industriële naar de sterk opkomende 
dienstensector, waarbij arbeid niet simpel van de ene naar de ander sector te verplaatsen was en 
‘cohorten’ langdurig of zeer langdurig werklozen ontstonden, vooral in regio’s en steden waar bepaalde 
industriële activiteiten geconcentreerd waren. [SCP, 1998: 397; Klep 2011: 23-29]

• Opwaartse verschuivingen in de functiestructuur en opleidingsniveaus, waardoor lager opgeleide en 
gekwalificeerde werknemers steeds moeilijker te (her)plaatsen waren. [SCP, 1998: 359-364]

Het uit de jaren vijftig stammende ideaal van de magische driehoek (volledige werkgelegenheid, een even-
wichtige betalingsbalans en stabiele prijzen) was verder weg dan ooit. In de oververhitte periode voor 1973 was 
de loon prijs-spiraal, ondanks de formele mogelijkheden van de overheid voor loonbeleid, compleet uit de hand 
gelopen, de volledige werkgelegenheid was een fictie geworden en kosten van de verzorggingsstaat explodeerden. 

Naast indirecte maatregelen, als steun aan bedrijven, stonden aan de overheid potentieel vijf soorten 
‘directe’ maatregelen ter beschikking om imperfecties op de arbeidsmarkt op te lossen:
• voorlichting, advies, bemiddeling
• scholing
• plaatsings- en loonkostensubsidies, gericht op doorstroming van (langdurig) werklozen naar reguliere banen
• creatie van werkervaringsplaatsen en van reguliere banen voor (langdurig) werklozen
• beloningen en sancties in de sociale zekerheid. [De Koning, 1999: 59]
Het apparaat dat voor een belangrijk deel voor de uitvoering hiervan zorg zou moeten dragen, de arbeidsvoor-
ziening - officieel de Gewestelijke Arbeids Bureaus (GAB) en de daaraan gekoppelde instellingen als Centra 
voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (CBB) en Centra Voor Vakopleiding (CVV) - was juist in de kritieke 
periode eind jaren zeventig en begin jaren tachtig in reorganisatie. Op instigatie van de OESO adviseerde de 
SER in 1971 tot een nieuwe aanpak, waarbij het oude systeem, waarbij het arbeidsbureau vooral als eerste 
toegang gold tot in die tijd genereuze, op elkaar aansluitende inkomensregelingen als Werkloosheidswet 
(WW), wet Werkloosheidsvoorziening (WWV), Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (WWV) en Algemene 
Bijstandswet (ABW), vervangen zou moeten worden door een meer activerende aanpak. Dat diende te 
gebeuren in het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS), dat in de periode 1979 - 1984 werd geïmplementeerd. De 
nieuwe organisatie was echter nog steeds geënt op een situatie van arbeidsmarktkrapte en was helemaal niet 
berekend op het opvangen van de snel stijgende werkloosheid. [De Graaf-Zijl, 2010: 19-22] 

De maatregelen moesten dus vooral van de rijksoverheid zelf komen. Het kabinet Den Uyl (1973-1977) 
reageerde met een Keynesiaanse aanpak: overheidsinvesteringen moesten de economie draaiend houden, er 
kwam steun aan bedrijven en voor werkgelegenheidsprojecten en –regelingen, bijvoorbeeld de Regeling 
Tijdelijke Arbeidsplaatsen (TAP) uit 1973. Een verhoging van het minimumloon en van de uitkeringen, en 
koppeling van beide aan loonstijgingen, moest de koopkracht in stand houden. [SCP, 1998: 99; Van Zanden, 
1997: 97]. Het daarop volgende kabinet Van Agt 1 (1977-1981) zocht het vooral in het uitbreiden van werkgele-
genheid in de quartaire sector en beperking van het arbeidsaanbod, door ruime mogelijkheden voor ouderen 
om via de WAO of vervroegd pensioen de arbeidsmarkt te verlaten, terwijl jongeren werden gestimuleerd om 
langer onderwijs te volgen. Als gevolg daarvan daalde de participatiegraad van zowel ouderen (50-64 jaar) als 
jongeren (15-24 jaar) in de periode 1975-1985 met tien procentpunten. [SCP, 1998: 388; zie ook WRR, 1977] Het 
afvloeien via de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) werd ook in het overleg tussen 
werkgevers en werknemers, over sociale plannen bij bedrijfssluitingen, een vaste waarde.
Het kabinet Van Agt 2 (1981-1982) ontwikkelde grote werkgelegenheidsplannen voor allerlei groepen en 
categorieën, onder het andere met het Jeugdwerkgarantieplan (JWG). Om de focus op de werkloosheidsbe-
strijding te benadrukken werd aan de naam van het ministerie van Sociale Zaken, waar voormalig premier 
Den Uyl de scepter zwaaide, ‘en Werkgelegenheid’ toegevoegd. De uitvoering van de plannen sneefde echter 
goeddeels in interne ruzies over bezuinigingen, die tot de val van het kabinet leidden. [SCP, 1998: 389]

De steun aan grote bedrijven ging in deze periode onverminderd door. Het was inmiddels duidelijk dat een 
aantal takken van de industrie definitief op hun retour waren. Door middel van steunmaatregelen probeer-
de de rijksoverheid de gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid zoveel mogelijk te verzachten, om ‘harde’ 
herstructureringen te voorkomen. De bedoeling was dat staatssteun zou leiden tot grotere, meer kapitaalin-
tensieve, meer gediversifieerde ondernemingen die het tegen buitenlandse concurrentie konden opnemen. 
[Van Zanden, 1997: 221]
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Regio’s waar harde klappen vielen werden in het bijzonder ondersteund. Veel geld vloeide bijvoorbeeld naar 
de Volvo-fabriek in het Limburgse Born. Ook het eigen spreidingsbeleid van de overheid werd in stelling 
gebracht. Dat was oorspronkelijk opgezet om de druk op arbeidsmarkt en infrastructuur van de Randstad te 
verlichten, maar werd nu gebruikt om werkgelegenheid naar het Noorden en Limburg te brengen. [zie 
hotspot PTT-verhuizing] Later werd voor werkgelegenheidsprojecten in de regio’s ook een beroep gedaan 
op Europese sociale en regionale fondsen. 

Na de korte zittingsperiode van het kabinet Van Agt 3 (mei – november 1982) trad in november 1982 het 
kabinet Lubbers 1 aan. Nog diezelfde maand werd het Akkoord van Wassenaar afgesloten. Onder druk van 
de overheid, die gedreigd had de loonontwikkeling met loonmaatregelen aan banden te leggen toonden de 
werknemersorganisaties zich bereid tot loonmatiging, in ruil voor arbeidstijdverkorting. Op die manier 
moest zowel de winstgevendheid van het bedrijfsleven hersteld worden als de (jeugd)werkloosheid worden 
bestreden. Officieel heette het akkoord dan ook: Centrale aanbevelingen inzake aspecten van en werkgele-
genheidsbeleid. Loonmatiging zou vanaf dat moment blijvend de basis van het werkgelegenheidsbeleid en 
de werkloosheidsbestrijding worden. 
Aanvankelijk leverde het nieuwe beleid in het verlengde van het akkoord weinig op. De werkloosheid liep 
onverminderd met honderdduizenden op, tot meer dan 800.000 in 1983. Om zijn betrokkenheid bij de 
problematiek te onderstrepen kondigde premier Lubbers in 1984 aan dat hij zou opstappen wanneer het 
aantal werklozen de 1.000.000 zou overschrijden. [SCP, 1998: 389,390] Maar toen dat daadwerkelijk dreigde 
te gebeuren volgde een wel zeer bijzondere beleidswijziging, door de definitie van werkloosheid aan te 
passen, waardoor het aantal werklozen althans statistisch met enkele honderdduizenden afnam. [Website 
Groene Amsterdammer] 

Pas na 1985 trok de economie weer sterk aan. De werkloosheid liep geleidelijk terug. Het tweede kabinet 
Lubbers, dat in 1986 aantrad, durfde het aan om als doelstelling op te nemen dat het aantal werklozen in 
1990 zou zijn teruggebracht tot 500.000; een aantal dat toen als ambities gold, maar dat vergeleken bij de 
situatie vóór de crisis van begin jaren tachtig natuurlijk nog steeds enorm was.
De aandacht werd in die periode echter vooral getrokken door een ander probleem, dat de stijging van het 
aantal banen zodanig was dat er veel onvervulbare vacatures ontstonden. Het bleek moeilijk om degenen 
die in de voorgaande periode werkloos waren geraakt, ook direct na de schooltijd, op de nieuwe functies te 
plaatsen. Daarvoor ontbrak het, mede door de structuurveranderingen die inmiddels in de economie 
hadden plaatsgevonden, veelal aan de juiste kennis en ervaring. Het was aanleiding om de pijlen nu vooral 
op de werklozen zelf te richten, met scholing, het creëren van werkervaringsplaatsen en door het meegeven 
van loonkostensubsidies. 
Onder het kabinet Lubbers 3 (1989-1994) werd dit beleid geïntensiveerd, met inzet van uitkeringsgelden 
(banenpools) en een nieuwe versie van het jeugdwerkgarantieplan (JWG). [SCP, 1998: 390, 391] 

Er was inmiddels een stroom van maatregelen op gang gekomen om in het bijzonder de zwakke groepen op 
de arbeidsmarkt te ondersteunen, waartoe ook steeds meer de oorspronkelijke gastarbeiders en de 
migranten en generaties die hen volgden gerekend moesten worden. De Beer noemt over de periode 
tweede helft jaren tachtig – eerste helft jaren negentig: HOG, JOB, WLOM, MLW, W-V/M, WVM, JWG, BP, VU, 
KRA, KRU, KRS, WBA, WVA, WI1, WI2, WI3 (volledige benamingen ontbreken), waarbij aangetekend wordt 
dat deze lijst nog verre van volledig is. Kenmerkend voor deze maatregelen was dat, hoewel ze eigenlijk een 
experimenteel karakter hadden, ze telkens als voldragen instrumenten werden ingezet. Voordat een 
instrument zich had kunnen bewijzen - het bleek moeilijk om werkelijke effecten te meten en er werd ook 
nauwelijks geëvalueerd - werd het al weer vervangen door het volgende. Juist door de overdaad ontstond 
zowel bij degenen die plaatsingen moesten begeleiden als bij het bedrijfsleven onduidelijkheid en 
verwarring, wat de interesse om van maatregelen gebruik te maken niet ten goed kwam. [De Beer, 1996: 233] 
Ook de organisatie van de Arbeidsvoorziening werd opnieuw aangepakt. Ondanks diverse inspanningen, als 
meer samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid, bleef het plaatsen 
van werkzoekenden op vacatures nog steeds onder de maat. De aandacht was vooral gericht op het aanbod; 
er was weinig aansluiting op de vraag van het bedrijfsleven, zowel bij pogingen tot plaatsing als bij 
activiteiten als (om)scholing via het CVV. In wezen was het arbeidsbureau nog steeds een administratiekan-
toor gebleven voor degenen die voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering een inschrijving bij het 
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GAB nodig hadden. In 1991 werden, onder de noemer ‘tripartisering’, werkgevers en werknemers medever-
antwoordelijk gemakt voor de arbeidsvoorziening, in de verwachting dat dit zou leiden tot werkwijze die 
beter zou aansluiten bij de behoeften aan beide zijden van de arbeidsmarkt. Ook werd de regionale 
component versterkt, om het beleid toe te kunnen spitsen op de lokale omstandigheden. [SCP, 1998: 391; 
De Graaf-Zijl, 2010: 21-23] In de bestanden van de arbeidsvoorziening stonden in 1990 nog altijd 600.000 
werkzoekenden zonder baan ingeschreven, zij het dat het volgens de herziene definitie van werkloosheid 
het ‘slechts’ 385.000 echte werklozen waren. [SCP, 1998: 390]

Mede onder invloed van het WRR-rapport ‘Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren negentig’ 
uit 1990 kwam er veel aandacht voor reactivering van de werkloosheidscomponent in de ziekte- en arbeids-
ongeschiktheidsregelingen. Dit leidde onder het kabinet Lubbers 3 en het kabinet Kok 1 (1994-1998) tot grote 
ingrepen in de regelingen, met herkeuring en grote verruiming van de normen voor passende arbeid. 
Anekdotisch werden de functies loempiavouwer en bonsaiboomkweker, die voortaan theoretisch voor veel 
(ex-) uitkeringsgerechtigden geschikt werden geacht, maar waar feitelijk absoluut geen vacatures voor 
bestonden. Met de ingrepen kwam er een einde aan de WAO als veilig alternatief voor werkloosheid, zoals 
dat mede door de overheid in de jaren zeventig en tachtig was ontstaan. 
Met de activering werd de ‘armoedeval’ of de ‘wig’ een actueel probleem: dat degenen die van een uitkering 
naar (gesubsidieerd) werk werden geleid er financieel persoonlijk niet beter, en in een aantal gevallen zelfs 
slechter van werden.

Aan het eind van de periode van het kabinet Lubbers 3 begon de werkloosheid weer sterk toe te nemen, van 
iets meer dan 300.000 tot 465.000 midden jaren negentig (volgens herziene definitie). Dit was aanleiding 
voor het kabinet Kok 1 om de gesubsidieerde arbeid sterk uit te breiden. Naast het JWG met 50.000 banen 
werden er 30.000 (tijdelijke) zogenaamde Melkertbanen gecreëerd. In totaal, inclusief de banen binnen de 
wet Sociale Werkvoorziening (WSW), leidde dat tot 180.000 gesubsidieerde banen, zijnde drie procent van 
de totale werkgelegenheid. [SCP, 1998: 392] Daarnaast werd gepoogd om de arbeidsmarkt flexibeler te 
maken, om zo het aannemen van personeel te vergemakkelijken (nota Flexibiliteit en Zekerheid 1995). 
De maatregelen leken te werken. Tussen 1995 en 2000 daalde in elk geval de (geregistreerde) werkloosheid 
van ruim 464.000 tot minder dan 188.000. Het aantal langdurig werklozen nam af van 247.000 tot 82.000. 
De in die tijd gunstige conjunctuur had echter weinig invloed op de beleidsmatig zo gewenste uitstroom uit 
uitkeringen. [SCP, 2001: 59] De groei in de werkgelegenheid kwam vooral terecht bij schoolverlaters en 
herintreders. Wel steeg het aantal uitkeringstrekkers dat tevens inkomen uit arbeid ontving. Dit was ook de 
groep die de grootste kans maakte op een overstap nar een volledige betaalde baan. [SCP, 2001: 73] Dat er 
nog steeds problemen waren in de aansluiting tussen arbeidsaanbod en de vraag bleek uit het aantal 
vacatures dat bleef oplopen, van 55.000 in 1995 tot 188.000 in 2000. [SCP, 2001: 59]

De arbeidsvoorzieningsorganisatie werd wederom gereorganiseerd. De samenwerking in de tripartite 
organisatie tussen overheid en sociale partners verliep moeizaam. Waar de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van mening was dat de arbeidsvoorziening zich primair zou moeten richten op probleem-
groepen en moeilijk vervulbare vacatures, vonden de sociale partners dat de aandacht vooral moest uitgaan 
naar gemakkelijk bemiddelbare werkzoekenden. De uitkomst was dat enerzijds de gemeenten en belangrij-
ker rol kregen in de activering en bemiddeling en anderzijds dat arbeidsbureaus contracten mochten 
afsluiten met gemeenten en bedrijfsverenigingen voor dienstverlening tegen betaling. In een evaluatie in 
1995 concludeerde de Commissie Van Dijk dat het tripartite system feitelijk niet werkte. Er was spanning 
tussen regionale beleidsvrijheid en een landelijke koers, waarbij de overheid die zowel als financier als 
toezichthouder optrad in een ongemakkelijke dubbelrol terecht was gekomen. In vervolg daarop kwam in 
1996 wederom een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet tot stand. De dienstverlening werd nu expliciet gericht 
op moeilijk plaatsbare werkzoekenden, en gemeenten en uitvoeringsinstellingen huurden arbeidsbureaus 
in om hun cliënten aan werk te helpen. Inmiddels was parallel een ontwikkeling op gang gekomen met als 
doel concentratie van de dienstverlening rond werkvoorziening en uitkeringsverstrekking in één loket: het 
SWI-project (Samenwerking Werk en Inkomen). Dit zou gestalte moeten krijgen in lokale Centra voor Werk 
en Inkomen (CWI). [SCP, 1998: 392; De Graaf-Zijl, 2010: 25-30]
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Begin jaren nul stelde het kabinet zich ten doel om de arbeidsparticipatie verder te verhogen, vooral van 
ouderen, vrouwen en allochtonen. Nederland moest voor wat betreft participatie tot de kopgroep van 
Europa gaan behoren. [SCP, 2003: 55] 
Daarnaast bleef, ook bij de volgende kabinetten Balkenende, het terugdringen van de uitkeringsafhanke-
lijkheid voorop staan. In totaal waren er in 2003 in Nederland bijna 1,5 miljoen personen met een arbeids-
ongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering. Van hen werden iets meer dan 400.000 reïntegreer-
baar geacht. Nieuwe wet- en regelgeving (REA, wet Verbetering poortwachter, Sluitende Aanpak) enerzijds 
en verdere beperking van de toegang tot uitkeringen zou dat moeten ondersteunen. [SCP 2003: 56]
De economische teruggang begin jaren nul wierp echter roet in het eten. Het aantal vacatures daalde scherp 
(tot 109.000 in 2003) en de werkloosheid begon weer te stijgen. Er was sprake van hoge jeugdwerkloosheid, 
maar de werkloosheid trof nu ook mannen in de leeftijd tussen 25 en 44 jaar. Ook hoger opgeleiden, vooral 
personen met een academische opleiding (bijvoorbeeld historici), werden stevig geraakt door bezuinigin-
gen en inkrimpingen. Groepen waarbij de participatie, mede onder invloed van het kabinetsbeleid, juist 
aan het aantrekken was, als 55-plussers en niet-westerse allochtonen, kwamen wederom in de problemen. 
[SCP, 2003: 62,63] 
Opnieuw dreigden velen in een langdurige uitkeringssituatie te geraken. De bemiddelende instanties, die 
sinds 2002 naar de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) georganiseerd waren in CWI, gemeenten, 
UWV, met daaraan gekoppeld allerlei commerciële bemiddelings- en reïntegratieactiviteiten, waren in hun 
organisatie en werkwijze vooral op uitstroom uit uitkeringen gericht en hadden, ook al door serieuze 
opstartproblemen, zo snel geen antwoord gereed bij de nieuwe instroom van werkzoekenden. [SCP, 2003: 
75; De Graaf-Zijl, 2010: 31-34]
Pas in 2005 waren er weer broze tekenen van herstel. De werkloosheid bleef weliswaar hoog en groeide zelfs 
verder tot boven de 500.000, maar het tempo van de groei zwakte af en het aantal vacatures begon weer 
langzaam te stijgen. [SCP, 2005: 77].
Ook in die periode bleef het kabinet zich nog steeds primair richten op verhoging van de arbeidsparticipa-
tie. Daarnaast moest zij noodgedwongen extra maatregelen nemen om, vooral voor de kwetsbare groep 
jongeren, arbeidsplaatsen te creëren. Dit maal kreeg dat de vorm van een taskforce, de Taskforce jeugdwerk-
loosheid, met het doel 40.000 jeugdbanen te realiseren. [SCP, 2005: 97]

Actoren
• Kabinet Den Uyl
• Kabinetten Van Agt 1 en 2
• Kabinetten Lubbers 1, 2 en 3
• Kabinetten Kok 1 en 2
• Kabinetten Balkenende 1 en 2
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Ministerie van Economische Zaken
• Organisaties van werkgevers en werknemers
• Arbeidsvoorzieningsorganisatie
• Commissie Van Dijk
• Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen
• Gemeenten
• CWI’s
• Commerciële arbeidsbemiddelings- en reïntegratiebedrijven 
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4.8 Trend: De toenemende aandacht voor gelijke 
behandeling en discriminatie op de arbeidsmarkt 

Verkorte titel: Discriminatie op de arbeidsmarkt

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.10 Europeanisering,  
13.9 Mondialisering, 13.11 Secularisatie, 13.3 Genderisering

Relatie met
2.5 Vermaatschappelijking Grondwet 
4.5 Arbeidsparticipatie
5.6 Kinderopvang
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid van vrouwen 

Datering
1975-na 2005

Beschrijving
De westerse samenlevingen kwamen getransformeerd uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn. De strikte 
sociale hiërarchie die maatschappijbreed gold tot de Tweede Wereldoorlog was zijn dragers kwijtgeraakt.  
De Internationale Arbeidsorganisatie - een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties – volgde 
deze trend toen ze in 1951 een voorstel aannam over gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij werk van 
gelijke aard. Dit zette gelijke beloning voor mannen en vrouwen mondiaal op de agenda. In Europa kwam 
met het Verdrag van Rome uit 1957, in de vorm van artikel 119 EEG, een eerste Europees Verdrag inzake dit 
onderwerp tot stand. Het duurde echter nog tot 1975 voordat een eerste Europese Richtlijn over dit 
onderwerp verscheen. Richtlijn 75/117/EEG van 10 februari 1975 handelde over het nader tot elkaar brengen 
van de wetgeving van de lidstaten inzake toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke 
en vrouwelijke werknemers. Deze richtlijn gaf samen met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied 
van ontzuiling en vrouwenemancipatie het startschot voor verdere stappen in Nederland op het gebied van 
gelijke behandelings-wetgeving. Het is deze wetgeving die de deur opende voor een verdere ontwikkeling in 
de strijd tegen ongelijke behandeling en discriminatie op de arbeidsmarkt. 

De Nederlandse wettelijke regelingen op het gebied van gelijke rechten van vrouwen en mannen en de 
bestrijding van discriminatie hebben aanzienlijke impulsen ontvangen van internationale regelgeving. 
Richtlijn 75/117/EEG uit 1975 verplichtte Nederland als lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap tot 
het invoeren van wetgeving met betrekking tot het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. 
Het progressieve kabinet-Den Uyl zette de eerste stappen op het gebied van gelijke behandelings-wetgeving 
eind 1975 met invoering van de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen (WGL). De wet voorzag in een 
commissie die bevoegd was te oordelen over geschillen over deze wet. De WGL werd in 1980 opgenomen in de 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbm/v). Deze wet ter implementatie van Richtlijn 76/207/
EEG voorzag eveneens in een commissie. [Website internetconsultatie] Naast verschillende (E)EG-richtlijnen is 
het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) met een algemeen discriminatieverbod van groot 
belang geweest. Dit gold ook voor het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR) van de Verenigde Naties (VN). [SCP 1998: 214] Het jaar 1983 voorzag in een gehele herziening van de 
Nederlandse Grondwet. De Grondwet, zo was de gedachte, moest gemoderniseerd worden. Onderdeel van 
deze herziening was de invoering van het huidige artikel 1 dat spreekt over gelijkheid en discriminatie: ‘Allen 
die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Op 
discriminatie heerste vanaf toen een grondwettelijk verbod. Daarnaast was er een politieke discussie gaande 
sinds eind jaren zeventig om de verschillende wetten onder de noemer gelijkheidswetgeving te bundelen. In 
1994 werd deze nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) van kracht. Deze wet voorzag in de huidige 
Commissie Gelijke Behandeling. De Awgb kan gezien worden als een uitwerking van artikel 1 van de Grondwet 
en behandelt een breder scala aan terreinen dan de Wgbm/v die zich voornamelijk op arbeidsrelaties richt. 
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In 2003 werden wederom naar aanleiding van een Europese richtlijn, de zogenaamde ‘kaderrichtlijn’, 
nieuwe wetten ingevoerd. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/
cz) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) gaven het onnodig onderscheid 
maken op de arbeidsmarkt met betrekking tot leeftijd en gezondheid een illegaal karakter. [website CGB] 
Het bijzondere aan deze wetten is dat ze de burgers beschermen voor onterecht onderscheid op basis van 
niet aangeboren eigenschappen zoals gezondheid en leeftijd, maar ook of de burger een deeltijd of een 
voltijdbaan heeft. Vanaf juli 2010 is er een wetsvoorstel in behandeling waarin een initiatief staat om de 
huidige verspreide wetgeving op het gebied van gelijke behandeling duidelijker en toegankelijker te maken. 
De huidige wetten Awgb, Wgbm/v, Wgbh/cz, Wgbl en de artikelen 7:646 en 7:647 van het Burgerlijk Wetboek 
worden dan in één wet ondergebracht. [website internetconsultatie] 

Het tegengaan van ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt is niet enkel een strijd binnen de 
kaften van de Nederlandse wet, het komt voort uit de veranderende maatschappij. Zoals gezegd kwam de 
Nederlandse maatschappij na de Tweede Wereldoorlog in een ander vaarwater terecht. Er trad al spoedig 
secularisatie op en zuilen verloren hun legitimiteit en hun doel. Vrouwen verworven gaandeweg meer 
vrijheden in hun strijd voor gelijke behandeling. In de jaren zestig, zeventig en tachtig was er sprake van 
een wederopleving van het feminisme. Wederopleving omdat er een eerdere periode van feminisme valt te 
onderscheiden welke duurde van ongeveer 1870 tot 1920. Deze tweede golf had als kerndoelen het recht op 
betaald werk (een reactie op het verlies van de - tijdens de Tweede Wereldoorlog - verworven zelfstandigheid 
in de jaren vijftig) en deelname aan het maatschappelijke leven. De beweging groeide snel en breidde zich 
gaandeweg uit met vele andere thema’s, waaronder economische zelfstandigheid en deelname van 
vrouwen aan het hoger onderwijs. Kenmerkende namen en organisaties van deze beweging in Nederland 
waren Joke Smit die naar aanleiding van haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ uit 1967 in het literaire 
tijdschrift De Gids samen met Hedy d’Ancona en een aantal anderen in oktober 1968 het platform Man 
Vrouw Maatschappij (MVM) oprichtte. Dolle Mina - dat zich uit de MVM ontwikkelde - was een andere 
kenmerkende organisatie welke een stuk radicaler was dan MVM. Uit de gelederen van Dolle Mina ontston-
den onder andere nieuwe groepen die zich op aparte specifieke thema’s richtten. [Wikipedia, ‘tweede 
feministische golf ’] 

Sinds het opkomen van de tweede feministische golf hebben vrouwen veel van de gestelde doelen gehaald. Zo 
werkten ze meer, gingen ze meer naar school en vervulden ze vaker belangrijke maatschappelijke topfuncties. 
Werkten in 1971 29.6 procent van de vrouwen was dit percentage in 1990 38.8, in 1997 47.0 procent en in 2009 
60 procent. Een substantiële toename. Opvallend is wel dat in 1997 58 procent van de vrouwen een deeltijd-
functie vervulde vergeleken met 10 procent bij de mannen. [SCP 1998: 222; CBS, emancipatiemonitor 2010: 12] 
Op het gebied van onderwijs hebben vrouwen in deze periode een inhaalslag gemaakt. Was het opleidingsni-
veau van vrouwen in 1970 nog lager dan dat van mannen, halverwege de jaren negentig hadden ze een 
voorsprong opgebouwd. [SCP 1998: 217-219] In 2007 bestond zeven procent van de top uit vrouwen, in 2009 
was dit negen procent. [CBS 2010: 14] Een stijging, maar het beoogde streefcijfer van 20 procent werd hiermee 
niet gehaald. Of dit komt door een mogelijk ‘glazen plafond’ is moeilijk vast te stellen. Om dit plafond 
adequaat te onderzoeken moeten mannen en vrouwen langdurig in hun loopbaan gevolgd worden en een 
dergelijk onderzoek is in Nederland (nog) niet gedaan. [emancipatiemonitor 2010: 204] Het glazen plafond is 
een veel gebezigde term voor het geheel van belemmeringen voor vrouwen om door te stromen naar de top. 
Het is een aanduiding voor een onzichtbare kunstmatige barrière die gecreëerd wordt door gedrags- en 
organisatorische vooroordelen van voornamelijk mannen. Of dit plafond bestaat staat ter discussie. In 
Nederland is het tot op heden gebruikelijk het glazen plafond te meten op basis van de zogenoemde 
glazenplafondindex. Dezen index behelst een formule waarmee de diepte/breedte van het plafond gemeten 
kan worden, maar geeft geen uitsluitsel met betrekking tot bestaansdebat.[emancipatiemonitor 2010]

De oorspronkelijke strijd voor gelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen heeft wetgeving gegene-
reerd dat een sneeuwbaleffect heeft gehad op andere terreinen, zoals op het terrein van allochtonen en 
autochtonen, hetero- en homoseksuelen, jongeren en ouderen, deeltijders en voltijders, gehandicapten 
tegenover niet-gehandicapten of chronisch zieken versus gezonde mensen, op basis van politieke voorkeu-
ren en gelovigen ten opzichte van niet-gelovigen. Dit is onder andere terug te zien in de wetten die dit 
bekrachtigen waaronder de Wgbl en Wgbh/cz. 
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Gelijke behandelings-wetgeving heeft voor grote veranderingen gezorgd. Concreet is dit terug te zien in 
bijvoorbeeld de regelgeving ten aanzien van de vacatureteksten die bedrijven doen uitgaan. Volgens de 
besproken wetten mag er geen onnodig onderscheid gemaakt worden. De vacaturetekst zal dus aan moeten 
geven dat de functie voor mannen en vrouwen toegankelijk is. Dit wordt meestal ondervangen door na de 
functieomschrijving het kenmerk M/V te plaatsen. Onderscheid op persoonlijke kenmerken is eveneens 
niet toegestaan op grond van de discriminatiegronden. Ook mag er niet naar sollicitanten gevraagd worden 
van een bepaalde leeftijd. Dit zijn omschrijvingen van direct onderscheid. Als er in de vacature de ogen-
schijnlijk neutrale eis staat dat de geschikte kandidaat accentloos Nederlands moet kunnen spreken, kan dit 
leiden tot discriminatie op grond van afkomst. Mensen met een andere etnische achtergrond zullen eerder 
de het Nederlands niet volledig beheersen en uitgesloten worden van de baan. Een dergelijke eis is - mits 
het accentloos kunnen spreken noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie - een voorbeeld van 
indirect onderscheid en is niet toegestaan. In 1998 is de Wet medische keuringen (WMK) in werking 
getreden. Deze wet versterkt de positie van keurlingen en sollicitanten. Het bepaalt dat een keuring alleen 
toegestaan is als het echt noodzakelijk is voor de functie. Dit kan alleen als er risico’s verbonden zijn aan de 
functie zoals voor de gezondheid en veiligheid voor de werknemer en eventueel anderen. Het is eveneens 
niet (meer) toegestaan op basis van deze wet om als werkgever vragen te stellen tijdens de sollicitatieproce-
dure over de gezondheid van de sollicitant en zijn ziekteverzuim in het verleden. Mocht de werkgever nu 
een voorkeursbeleid voeren, dan moet hij dit eveneens kenbaar maken in de advertentie. [Website werving 
en selectiegids.nl]

De Awgb hanteert een uitzondering op het discriminatieverbod in de vorm van het zogenoemde voorkeurs-
beleid. Dit voorkeursbeleid kan getypeerd worden als een positieve actie. Een eerste tijdelijke voorkeursbe-
handeling voor vrouwen werd vormgegeven in 1976/1977 tijdens het kabinet-Den Uyl. Dit groeide in de 
jaren tachtig uit tot een beleid dat de stimulering voor stond van positieve actie. De hierbij horende 
Stimuleringsregeling positieve actie liep 1 januari 1995 af. In de jaren tachtig ondernam de overheid 
eveneens een campagne om de arbeidsparticipatie van vrouwen te laten toenemen met als slogan: 
‘Vrouwen gezocht voor mannenberoepen’. Het vervolg op het beleid van positieve actie werd de campagne 
Opportunity in bedrijf dat loopt sinds 1996. Deze campagne is erop gericht om bedrijven en instellingen te 
overtuigen om vanuit hun eigen economische belang het potentieel van vrouwen te benutten. [SCP 1998: 
228] Het voorkeursbeleid is vanaf 1994 permanent opgenomen in de wet. Er is sprake van een voorkeursbe-
leid wanneer personen worden bevoordeeld bij bijvoorbeeld sollicitaties en promoties op basis van 
groepskenmerken. Voorkeursbeleid is alleen toegestaan voor groepen die in een structurele maatschappe-
lijke achterstand verkeren zoals vrouwen, etnische minderheidsgroepen en personen met een handicap of 
chronische ziekte. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld mannen, homoseksuelen of moslims een 
voorkeursbehandeling te geven. Aangezien het hier een uitzondering op een wet betreft zijn hier strikte 
eisen aan verbonden. Een groep mag pas een voorkeursbehandeling krijgen als er voldaan wordt aan viertal 
vereisten: de zogenoemde achterstandsvereiste, de zorgvuldigheidsvereiste, de evenredigheidsvereiste en 
de kenbaarheidsvereiste. Een voorkeursbeleid is altijd van tijdelijke aard en wordt om die reden dan ook 
regelmatig geëvalueerd. [website CGB] Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord opgenomen dat het 
voorkeursbeleid gestopt zal worden. De werving en selectie zal op basis van kwaliteit moeten geschieden, 
aldus het regeerakkoord.[website rijksoverheid]

Naast de wetgeving kunnen burgers in toenemende mate gebruik maken van verschillende instanties om 
hun specifieke situaties te toetsen aan de wetgeving. Initiatieven die voor dit doel in het leven zijn geroepen 
zijn de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), en onder andere de websites Art1.nl en discriminatie.nl. De 
CGB is voor de burger de bekendste en belangrijkste schakel tussen de praktijk en wetgeving op het gebied 
van gelijke behandeling. De Commissie Gelijke Behandeling is een door de wet Awgb in 1994 opgestelde 
permanente commissie die zich bezighoudt met het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding 
van discriminatie. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt op grond van ras, nationaliteit, godsdienst, 
levensovertuiging, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, politieke overtuiging, handicap/chronische 
ziekte en leeftijd kan een verzoek indienen bij de CGB. De commissie kan oordelen uitspreken die betrek-
king hebben tot de volgende wetten: Awgb, Wgbm/v, Wet onderscheid arbeidsduur (Woa), Burgerlijk 
wetboek (BW) artikel 7, Ambtenaren wet (Aw) artikel 125, Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd 
(Wobot), Wgbl en Wgbh/cz. De meeste van deze wetten hebben betrekking op arbeid gerelateerde zaken. 



Nationaal Archief | Werk en Inkomen 329

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste casussen waar de commissie uitspraken over doet arbeids-
gerelateerde zaken zijn. De oordelen die de commissie velt zijn niet bindend, wel wegen ze zwaar bij de 
uitspraak die de rechter doet in een eventuele rechtszaak. Daarnaast gaat er een grote preventieve werking 
uit van de oordelen die de CGB uit doet komen. Op 1 april 2010 maakte de overheid duidelijk dat Nederland 
een instituut voor de mensenrechten krijgt dat zal worden gecombineerd met de CGB. Deze nieuwe 
organisatie zal het College voor mensenrechten en gelijke behandeling gaan heten. De huidige taken van 
de commissie zullen onveranderd overgenomen worden. [website CGB; website wikipedia ‘commissie 
gelijke behandeling’]

Actoren
• Verenigde Naties (VN)
• Europese Economische Gemeenschap (EEG)
• Europese Unie (EU)
• Kabinet-Den Uyl
• Kabinet-Rutte
• Kabinet-Lubbers
• Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
• Man Vrouw Maatschappij (MVM)
• Dolle Mina
• Tweede feministische golf
• Werkgevers
• Werknemers
• Maatschappelijke minderheden
• Art1.nl
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4.9 Trend: Verzakelijking en versobering van sociale 
zekerheid

Verkorte titel: Verzakelijking sociale zekerheid

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met 
1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat 
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid
4.11 Versobering sociale zekerheidsinkomen
4.13 Akkoord van Wassenaar
4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen
4.18 AOW
4.19 Ctsv-affaire

Datering
1970 - 1989

Beschrijving
Sociale zekerheid wordt hier opgevat als een specifieke configuratie van publieke en private regels: 
gemeenschappelijk vastgestelde formele en informele rechten, plichten, voorwaarden en sancties. Deze 
regels treden in werking als mensen economische tekorten hebben of dreigen te krijgen.

In Nederland kwam de opbouw van de sociale zekerheid tot stand vanaf het einde van de negentiende eeuw 
tot aan de Tweede Wereldoorlog. Het was een ontwikkelingsfase waarin verplichte regelingen de plaats in 
namen van negentiende-eeuwse regelingen die vanuit particulier initiatief waren ontstaan en vaak een 
vrijwillige aard hadden. In deze periode ging de staat zich steeds meer bemoeien met de organisatie en 
uitvoering van deze regelingen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is het stelsel van sociale zekerheid 
langzaam uitgebreid. De ontwikkeling van de sociale zekerheid kwam daarmee laat op gang ten opzichte 
van andere Westerse landen. De langzame opbouw veranderde na de Tweede Wereldoorlog tot en met het 
einde van de jaren zestig. Vanaf 1945 stond de zorg voor bestaanszekerheid van de hele bevolking centraal, 
gebaseerd op Beveridge’s (Brits econoom en politicus) beginsel van nationale solidariteit. In deze naoor-
logse decennia was er sprake van economische voorspoed waardoor de sociale zekerheid sterk uitbreidde 
met relatief hoge uitkeringen: WW (1952), AOW (1957), AWW (1959), AKW (1963), ABW (1965), WWV (1965), 
RWW (1965), WAO (1967), ZW (1967), AWBZ (1968). [SCP, 1998: 421-424, 456; Fenger, 2003: 77-79] 
Noemenswaardig hierbij is de Algemene Ouderdomswet (AOW) als beginpunt voor de opbouw van het 
huidige Nederlands pensioensstelsel. De wet werd de eerste pijler van het Nederlands pensioensstelsel en 
voorzag sindsdien in een basispensioen voor ouderen. De tweede pijler werd het collectieve pensioen; het 
aanvullende pensioen dat geregeld werd door werknemers en werkgevers. Wat dat betreft werden pensioen-
regelingen steeds meer in CAO’s opgenomen gedurende de jaren na de Tweede Wereldoorlog. [Van der 
Velden, 2009] De derde en laatste pijler behelsde de individuele, particuliere opbouw/ aanvulling van de 
oudedagvoorziening. Binnen deze pijler kreeg iedereen de mogelijkheid om een individuele pensioensver-
zekering (b.v. lijfrentepolissen) af te sluiten bij een verzekeraar. [Caminada, 2003: 152] Met betrekking tot de 
eerdergenoemde WW, WAO en ZW lag het uitvoeringsprimaat sinds de inwerkingtreding van de 
Organisatiewet sociale verzekering (OSV’52) bij particuliere bedrijfsverenigingen. De verenigingen werden 
beheerd door de vakbonden en werkgeversorganisaties. Evenwel bleef de overheidsbemoeienis aanhouden 
tijdens de naoorlogse jaren. De Sociale Verzekeringsraad (SVr) - werkgevers, vakbonden, kroonleden - hield 
daarom toezicht op de bedrijfsverenigingen, coördineerde de uitvoering en adviseerde de regering over 
wetstechnische kwesties. De periode 1945-1970 kan worden gezien als de uitbouw van de sociale zekerheid, 
waarbij Nederland juist koploper werd in vergelijking met andere Westerse landen. Echter, in de optiek van 
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kabinet-de Jong (1967-1971) had de incrementele groei van sociale zekerheid geleid tot een complex en 
onbeheersbaar geheel; zowel ten opzichte van de uitvoeringsorganisatie als ten aanzien van regelgeving. 
Daarom vroeg het kabinet in 1967 advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ten behoeve van vereen-
voudiging in de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid. Tevens werd in 1969 de Staatscommissie 
‘vereenvoudiging en codificatie van sociale zekerheidswetgeving’ ingesteld. [SCP, 1998: 421-424, 456; 
Fenger, 2003: 77-79]

De vereenvoudigingsprojecten van de SER en de staatscommissie, gestart in 1967 en 1969, lieten (te) lang op 
zich wachten. In de jaren zeventig kon de SER het niet eens worden over de uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid. Zeventien jaar na dato, in 1984, bracht de SER een advies uit dat enkel op hoofdlijnen 
over de uitvoeringsorganisatie handelde. De ‘staatscommissie vereenvoudiging en codificatie’ bracht in 
1982 een gedeeltelijk rapport uit, dat in 1990 in enigszins uitgebreidere vorm definitief werd. De projecten 
van de SER en de commissie raakten in deze periode aan de gevestigde belangen van bedrijfsverenigingen, 
die direct betrokken waren bij de uitvoering van de sociale zekerheid. De SER en de commissie konden 
hierdoor onvoldoende slagvaardig functioneren en niet tot doeltreffende aanpassingen komen. [SCP, 1998: 
487] Tegelijkertijd bleef (het systeem van) sociale zekerheid royaal opgezet, gericht op het garanderen van 
inkomen, open aan de instroomkant en gesloten aan de uitstroomzijde. Het was voor burgers eenvoudig 
om aanspraak te maken op sociale zekerheidsuitkeringen en gemakkelijk om deze aan te houden. 
Daarnaast werd het zoekgedrag van werklozen (omtrent arbeid) nauwelijks gestimuleerd binnen sociale 
regelingen. [Van Gestel, 2009: 20] 

Het royale karakter van de sociale zekerheid was zichtbaar aan ontwikkelingen in de WAO en de komst van 
de AAW. Met de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, 1967) waren 
werknemers ingedekt voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. [Vrooman, 2011: 422-423] In de periode 
1969-1974 werd de hoogte van de WAO-uitkering in positieve zin gelijkgesteld aan het wettelijke minimum-
loon (van kracht sinds 1969). In dezelfde periode was 1973 een gunstig jaar voor mensen die deels arbeids-
ongeschikt waren en gedeeltelijk geen werk hadden. In dat jaar werd namelijk het ‘beginsel van verdiscon-
tering van werkloosheid’ ingevoerd. Dat wil zeggen dat deze mensen een WAO-uitkering konden ontvangen 
die in verhouding stond tot het desbetreffende werkloze gedeelte. Door het beginsel hadden zij meer recht 
gekregen om aanspraak te maken op de WAO-uitkering. De verbeterde rechtspositie zorgde ervoor dat de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten – die deels werkloos waren - zich verplaatsten van een zogenoemde 
‘lagere WAO-klasse’ naar een ‘hogere WAO-klasse’. Opmerkelijk is dat zij vanuit deze hogere klasse aan-
spraak konden maken op een volledige WAO-uitkering. Dit was mogelijk vanwege de zeer soepele toeken-
ningsvoorwaarden van de WAO, die niet berekend waren op het ontstaan van een hogere WAO-klasse. Als 
gevolg steeg het aantal volledige WAO-uitkeringen. Al met al kende de WAO een zekere mate van ‘verborgen 
werkloosheid’, omdat de deels werkloze, arbeidsongeschikten een volledige uitkering genoten. [SCP, 1998: 
423] De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW, 1976) was complementair aan de WAO. Mensen die niet 
in loondienst waren (b.v. studenten en zelfstandigen) kregen ook recht op een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering. De AAW wordt dikwijls bestempeld als de ‘afronding’ van de sociale zekerheid. Hiermee wordt 
bedoeld dat de werkingssfeer van de sociale zekerheid tot een ‘optimum’ was gekomen en betrekking had 
gekregen op alle ingezetenen van de samenleving. Substantiële vernieuwingen na 1976 werden niet meer 
verwacht en konden hoogstens van corrigerende aard zijn. [Pennings, 2006: 17; Noordam, 2003: 34] 

Vanaf het midden van de jaren zeventig begon geleidelijk het tij te keren voor de sociale zekerheid. In 1974 
was het niveau van de uitkeringen verbonden aan de loonontwikkeling: ‘de koppeling’. Hierdoor steeg in de 
navolgende jaren het sociale uitkeringsniveau – inclusief premies - in lijn met de ontwikkeling van lonen en 
prijzen. Het gevolg was een vicieuze cirkel met achtereenvolgens stijgende loonkosten, werkloosheid, 
sociale zekerheidsuitgaven en nogmaals stijgende loonkosten. Zodoende ontsproot medio jaren zeventig 
het verschijnsel ‘stagflatie’: de werkloosheid was gestegen, de lonen werden hoger, de prijzen stegen en het 
beroep op sociale zekerheid nam toe. De situatie verslechterde bovendien door twee oliecrises (1973 en 
1979), door de Voedingsbond FNV die niet akkoord ging met loonmatiging (1979) en door de dalende 
werkgelegenheid in de industriesector. Uiteindelijk ontstonden er structurele maatschappelijke problemen, 
zoals langdurige werkloosheid. Vanwege de hoge loonkosten wilden werkgevers enkel werknemers met een 
hoge arbeidsproductiviteit. Werknemers met een lagere productiviteit werden uit het arbeidsproces 
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gestoten en moesten beroep doen op sociale zekerheidsuitkeringen. Er ontstond een tweeverdeling van 
dalende arbeidsparticipatie en stijgende loonkosten, hetgeen ook de stabiliteit van de sociale zekerheid in 
gevaar kon brengen. [Trommel, 1999: 63; SCP, 1998: 383-385]

In de tweede helft van de jaren zeventig (vanaf 1976) stond verdere uitbreiding van de sociale zekerheid niet 
meer op de agenda. Ten tijde van kabinet-Den Uyl en kabinet-Van Agt I werd sociale zekerheid vanuit een 
zakelijk, economisch gezichtspunt benaderd en niet meer vanuit een sociaal gezichtspunt, zoals dat in de 
jaren zestig nog wel werd gedaan. De verslechterde situatie van de sociale zekerheid werd zodoende als een 
probleem van betaalbaarheid bestempeld. Het doel was om de sociale zekerheid te beheersen op grond van 
het aantal uitkeringsontvangers en de kosten. Oplossingen waren voornamelijk gericht op het aanscherpen 
van individuele wetten en regelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte en de duur van uitkerin-
gen. In 1976 trad de 1%-norm van minister Duisenberg in werking, opgenomen in de ‘Miljoenennota 1976’. 
Met deze norm mochten de publieke uitgaven niet stijgen met meer dan 1% van het totale jaarlijkse 
nationaal inkomen. [Fenger, 2003: 77-79; SCP, 1998: 425-427]

Dientengevolge werd ten tijde van de kabinetten-Van Agt I, II, III (1978-1982) 6 miljard gulden bezuinigd op 
de sociale zekerheid. De helft (47%) daarvan betrof maatregelen voor de financiering van de sociale 
zekerheid. Hierbij ging het om: het afschaffen van rijksbijdragen aan sociale fondsen, premieverhogingen 
en belastingmaatregelen (verlaging/ opheffing van aftrekregelingen voor bejaarden/ arbeidsongeschikten). 
Een derde (31%) van de bezuinigingen betrof wijzigingen in de uitkeringsvoorwaarden. Op de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKW) werd 1,25 miljard gulden bezuinigd door de afschaffing van de kinderaftrekregeling 
(1978). In 1979 werd de meervoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen afschaft en werd de kinderbijslag-
uitkering gehalveerd voor gezinnen met één kind onder de 3 jaar (1979). Vervolgens werden de uitkerings-
voorwaarden stringenter voor ziekte en arbeidsongeschiktheid (1980), kreeg de Werkloosheidswet 
aangescherpte toegangseisen (1981) en werd de bijstandsregeling gekort op jongerenvoorzieningen (1979 en 
1981). De resterende bezuinigingen kregen vorm in een serie interventies in het uitkeringsniveau. De 
grootste bezuinigingspost (1979-1981) lag hierbij gelegen aan een evenredige korting op alle uitkeringen: 
het uitkeringsniveau was daardoor elk jaar 0,5% lager dan het loonniveau. In de periode 1978-1982 bestond 
er geen politieke consensus over de invulling van de bezuinigingen. Binnen de kabinetten was er verdeeld-
heid tussen de minister van Financiën (pro bezuiniging), de minister van Sociale Zaken (pro stimuleringsbe-
leid) en de overige ministers (kosten afwenden). De bezuinigingen in deze periode resulteerden niet in 
fundamentele hervormingen van de sociale zekerheid, maar waren hoofdzakelijk ad-hoc en boekhoudkun-
dig van aard. [SCP, 1998: 425-428]

Terwijl over de sociale zekerheid onenigheid bestond binnen de kabinetten-Van Agt I, II, III (1977-1982), was 
er sprake van overeenstemming in de kabinetten-Lubbers I, II (1982-1989). Men was het op drie fronten eens 
over het te voeren ‘neoliberale beleid’: reorganisatie van collectieve uitgaven, versterking van de marktsec-
tor en verbetering van de arbeidsmarkt. Reeds twintig dagen na het aantreden van Kabinet-Lubbers I werd 
op 24 november 1982 het Akkoord van Wassenaar gesloten. Op aandringen van het kabinet kwamen de 
voorzitters van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties tot overeenstemming: de vakbonden zagen 
af van automatische prijscompensatie en werkgeversvertegenwoordigers droegen zorg voor arbeidsduurver-
korting en deeltijdarbeid. Werkgevers en werknemers kwamen tot het inzicht dat samenwerking noodzake-
lijk was voor economisch herstel. Met het akkoord werd voorts een lange periode van loonmatiging ingezet. 
De loonmatiging was gekoppeld aan de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen, hetgeen doorwerking 
had op de rijksbegroting (de kosten voor sociale zekerheidsuitgaven konden lager worden geraamd). [SCP, 
1998: 429-430] 

De jaren tachtig kenmerkten zich door het sociale zekerheidsbeleid van uitgavenbeheersing. [Trommel, 
1999: 69] Met de ‘no-nonsense’ instelling van kabinet-Lubbers I werd een aaneenschakeling aan maatregelen 
genomen, gericht op het (relatief ) verlagen van uitkeringsniveaus. In 1984 werden alle uitkeringen met 3% 
verlaagd en werd in de eerste helft van de jaren tachtig het uitkeringspercentage van de WW teruggebracht 
van 80% naar 70% van het laatst verdiende loon. Verder werd de duur van de WW-uitkering vastgesteld op 
grond van het arbeidsverleden (aantal werkzame jaren), waardoor jonge en middelbare werknemers beperkt 
toegang hadden tot deze uitkering. [Van Gestel, 2009: 59; Trommel, 1999: 69] Terwijl de uitkeringsbedragen 
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van de kinderbijslag tot 1983 waren afgestemd op de gezinsgrootte, werd na 1983 ook onderscheid gemaakt 
op basis van leeftijd. Voorts werd in de periode 1983-1984 de kinderbijslaguitkering bevroren. [SCP, 1998: 430, 
436] Tussen 1980 en 1985 is het sociaal minimum met 10% afgenomen. Het sociaal minimum is het geldbe-
drag waarmee de noodzakelijke bestaanskosten worden gedekt. Voor het sociaal minimum kunnen mensen 
beroep doen op de bijstand, de AOW en andere toeslagen. [Vrooman, 2011: 360; Thesaurus Zorg en Welzijn, 
2011] 1985 was een bewogen jaar. In 1985 werd de WAO-uitkering verlaagd naar 70%. In dat jaar is ook de 
‘woningdeler bijstandsnorm’ (voor alleenstaanden die een woning deelden) ingevoerd in de bijstand, met 
een besparing van 500 miljoen gulden. [SCP, 1998: 432] Bovendien werd de premieheffing over het zieken-
geld (uitkering) ingevoerd en werd het uitkeringspercentage verlaagd van 80% naar 75%. Tenslotte kan 1985 
aangewezen worden als het jaar van de individualisering van de AOW. In het kader van gelijke behandeling 
hebben gehuwden sinds 1985 individueel uitkeringsrecht. [SCP, 1998: 448-449] 

Tussen 1982 en 1986 pleitten de ministers en staatssecretarissen van kabinet-Lubbers I niet alleen voor 
uitgavenbeheersing, maar ook voor een slagvaardige wijziging van het sociale zekerheidsstelsel. In deze 
periode vond de ‘stelseldiscussie’ plaats, waarin politieke partijen en maatschappelijke belangenorganisaties 
ideeën voor een nieuw stelsel ventileerden. Dit leidde tot drie alternatieven: het ministelsel, het tweetrajec-
tenstelsel en het basisinkomen. Geen van de alternatieven ontving voldoende steun. Uiteindelijk diende CDA 
staatssecretaris De Graaf een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Dit voorstel beoogde niet een fundamen-
tele stelselherziening, maar voorzag in een beperkt aantal hervormingen. [Van Gestel, 2009: 60] Het voorstel 
van De Graaf werd werkelijkheid met de stelselherziening van 1987. De belangrijkste wijziging van de 
stelselherziening was de samenvoeging van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(WWV; uitkering na afloop van de WW) in de nieuwe Werkloosheidswet (nWW). Ten behoeve van oudere 
werklozen werd de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkne-
mers (IOAW) ingevoerd, alsmede de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk gewezen zelfstandigen 
(IOAZ). Oudere werklozen konden voor de IOAW en de IOAZ in aanmerking komen als hun WW-uitkering 
verliep. Vanwege de IOAW en de IOAZ bleven oudere werklozen gevrijwaard van de vermogenstoets van de 
Algemene Bijstandswet (ABW). [Trommel, 1999: 69; Vrooman, 2011: 364] Na de stelselherziening van 1987 
werd bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid geen rekening meer gehouden met het werkloosheidscri-
terium. In dat verband werd gedacht dat het aantal WAO-uitkeringen zou dalen, omdat de uitkeringen met 
‘verborgen werkloosheid’ (naar schatting 50%) niet meer mee telden. Niets was minder waar; er vond geen 
duidelijke daling plaats in het aantal WAO-uitkeringen. [Vrooman, 2011: 365]

Kabinet-Lubbers II had conform de regeringsverklaring (1986) beloofd dat de werknemersverzekeringen 
voorlopig ongewijzigd zouden blijven na de stelselherziening van 1987. [SCP, 1998: 434] Alleen de volgende 
kleine wijzigingen werden doorgevoerd binnen de sociale zekerheid. Vanaf 1988 hadden AOW’ers met 
partners onder de 65 jaar geen recht meer op de uitkering voor paren [Vrooman, 2011: 362] Tot en met 1988 
konden gehuwde mannen geen rechten ontlenen aan de AWW verzekering, maar betaalden hiervoor wel 
premies. Tenslotte werden weduwnaars na 1988 niet meer uitgesloten van de AWW. [Noordam, 2003 : 27, 31] 
Vanwege de groeiende economie in de tweede helft van de jaren tachtig werden verdere, ingrijpende 
maatregelen niet noodzakelijk geacht. De economische voorspoed kwam tot een hoogtepunt in 1989, 
gekenmerkt door afnemende werkloosheid en dalende financieringstekorten. [SCP, 1998: 434] 

In de jaren zeventig en tachtig werden problemen in de sociale zekerheid duidelijk waarneembaar. Deze 
situatie werd ingegeven door hoge inflatie, twee oliecrises en hoge werkloosheid in de jaren zeventig. De 
inflatie en werkloosheid, in samenspel met individualisering en emancipatie, resulteerde in een aanzienlijke 
kostentoename van de sociale zekerheid. Daar komt bij dat de uitvoeringsorganisatie van de sociale 
zekerheid niet intensief werd vereenvoudigd en nog altijd genereus was opgezet. Tegen de achtergrond van 
een hevige economische recessie veranderde de visie ten aanzien van sociale zekerheid. Gedurende de 
regeringsperioden van kabinetten-Den Uyl, van Agt I, II en Lubbers I, II (1973-1989) werd de sociale zekerheid 
bezien vanuit een economisch standpunt en niet meer vanuit een sociaal standpunt. Sociale zekerheid was 
in zakelijke, economische termen een ‘probleem van betaalbaarheid’ geworden. Zo trof de overheid 
voornamelijk maatregelen betreffende de kostenbeheersing van de sociale zekerheid. Zo lag in de jaren 
zeventig de nadruk op de financiering (premieverhoging e.d.) en in de jaren tachtig op de uitgavenbeheer-
sing (beperking uitkeringshoogte). [Fenger, 2003: 77-79; SCP, 1998: 487; Van Gestel, 2009: 20]. Op deze wijze 
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werd miljarden guldens bezuinigd. [SCP, 1998: 425-432] De aard van de Nederlandse sociale zekerheid in deze 
periode is volgens de ideaaltypologie van Esping-Andersen een mengvorm van corporatistische en sociaal-
democratische modellen. [Vrooman, 2011: 375] ‘Het stelsel was niet alleen gericht op rechten voor bepaalde 
beroepsgroepen (corporatistisch), maar kende ook een uitgebreide minimumbescherming voor alle 
ingezetenen (sociaaldemocratisch), met name via de sociale bijstand (ABW) en de volksverzekeringen voor 
ouderen (AOW), de kinderbijslag (AKW) en de nabestaandenwet (ANW)’. [als geciteerd in SCP, 2004 :316]
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4.10 Trend: Pro-activering en ontcorporatisering van 
sociale zekerheid

Verkorte titel: Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.1 Individualisering, 13.9 Mondialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.9 Verzakelijking sociale zekerheid
4.11 Versobering sociale zekerheidsinkomen
4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen
4.18 AOW
4.19 Ctsv-affaire

Datering
1990 - 2005

Beschrijving
Sociale zekerheid wordt hier opgevat als het geheel van publieke en private regels: de gemeenschappelijk 
vastgelegde formele en informele rechten, plichten, voorwaarden en sancties. Deze regels zijn van 
toepassing als mensen economische tekorten hebben of dreigen te krijgen. 

In de jaren zeventig en tachtig veranderde de visie op sociale zekerheid tijdens de kabinetten-Den Uyl, Van 
Agt I, II en Lubbers I, II (1973-1989). Sociale zekerheid werd als een zakelijk, economisch vraagstuk bekeken, 
en niet meer als een sociale kwestie. In deze periode stond de kostenbeheersing van de sociale zekerheid 
centraal. Maatregelen waren in de jaren zeventig voornamelijk gericht op de financiering (premieverhoging 
etc.) van de sociale zekerheid, terwijl in de jaren tachtig de nadruk lag op uitgavenbeheersing (uitkerings-
hoogte). Zodoende werd miljarden guldens bezuinigd. Ten aanzien van deze periode kan gesproken worden 
van de verzakelijking en versobering van sociale zekerheid. [Fenger, 2003: 77-79; SCP, 1998: 425-432, 487; Van 
Gestel, 2009: 20] 

Ondanks de geleidelijk aantrekkende economie en werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren tachtig, 
bleef het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen, bijstandsregelingen en werkloosheidsregelingen 
hoog. De oorzaak hiervan lag in de ‘uitkeringsval’: mensen konden te eenvoudig uitkering blijven ontvan-
gen en werden niet gestimuleerd in het zoeken naar werk, omdat hier onvoldoende aandacht aan werd 
besteed binnen sociale regelingen. Vanaf eind jaren tachtig, begin jaren negentig, verschoof daarom de 
nadruk van het betaalbaarheidsprobleem (kostenbeheersing) naar het beheersbaarheidsprobleem 
(volumebeperking en activering) van de sociale zekerheid. Er kwam steeds meer aandacht voor de manier 
waarop sociale zekerheidsregelingen werden bestuurd en uitgevoerd. Deze periode wordt zodoende de 
bestuurlijk-institutionele herziening van de sociale zekerheid genoemd. Hierbij draaide het om interventies 
in: het bestuur, de uitvoering, het toezicht en de institutionele vormgeving van verschillende sociale 
zekerheidsarrangementen. [Van Gestel, 2009: 20; SCP, 1998: 102-103; Fenger, 2003: 77-79] Voor de beschrij-
ving van hervormingen in (het stelsel van) de sociale zekerheid is voornamelijk de reeks van afzonderlijke 
wetswijzigingen belangrijk. Want op deze wijze werd onder kabinet-Lubbers-III (1989-1993) beheersmatig 
ingegrepen in de uitkeringsvoorwaarden van de sociale zekerheid: om het volume van het aantal uitkerings-
ontvangers te verlagen en hen te stimuleren om van uitkeringen af te zien (hier wordt later op in gegaan). 
Alhoewel de nadruk niet meer op kostenbeheersing lag, werd er bijkomstig, niet geheel onbelangrijk, toch 
een totaalbedrag van 20 miljard gulden minder gespendeerd aan sociale zekerheid [SCP, 1998: 435] Naast de 
behandeling van het sociale zekerheidsbeleid (wetswijzigingen) worden ook maatschappelijke, private 
ontwikkelingen meegenomen.
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Een dergelijk voorbeeld in de private sfeer komt tot uitdrukking in de loop van de jaren negentig. In tegen- 
stelling tot de jaren zeventig, werd de vergrijzing steeds meer als probleem gepercipieerd door de werkzame 
bevolking. In lijn met deze opvatting moesten de VUT-regelingen (vervroegde uittreding) het ontgelden; de 
regelingen werden steeds minder geaccepteerd door werkenden. Immers, de werkzame bevolking bekos-
tigde de VUT-regelingen en zag deze kosten stijgen door de groeiende vergrijzing. Zodoende steeg het aantal 
prepensioenen, waarbij de rechten zelf opgebouwd moesten worden. Naast de VUT en het prepensioen 
werd het met de deeltijduittreding ook mogelijk om gedeeltelijk uit het arbeidsproces te treden. [Vrooman, 
2011: 363]

In 1991 werd de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (WKA) ingevoerd, waarmee de uitkeringen 
deels werden losgekoppeld van de loonontwikkeling tussen 1992 en 1995. In deze periode heeft de WKA een 
aandeel van 13% in de totale ombuiging van 20 miljard gulden bewerkstelligd. [SCP, 1998: 435] In 1993 trad 
de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) in werking. Kabinet-Lubbers-
III had zich reeds in 1990 ten doel gesteld het aantal uitkeringsgerechtigden te stabiliseren op het niveau 
van 1989: 758.000 uitkeringsjaren. Minister-president Lubbers zou opstappen als het aantal uitkeringsjaren 
hoger zou uitvallen dan 1 miljoen. Volgens Ter Veld (PvdA), lid van de regeringscoalitie, speelde de 
terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten een belangrijke rol. Het aantal arbeidsongeschikten 
moest worden teruggedrongen met behulp van financiële stimulansen, hetgeen vorm kreeg in de Wet 
terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV). In een tussenevaluatie werd de TAV onvoldoende 
effectief bevonden en werd daarom de TBA van kracht. Met de TBA werden de toegangscriteria tot de WAO 
strenger gemaakt. Mensen onder de 50 jaar werden herbeoordeeld op grond van nieuwe WAO-criteria. De 
TBA resulteerde in een tijdelijke daling in het aantal uitkeringen. Echter, in 1997 was er weer sprake van een 
toename. Een daling in het aantal WAO-uitkeringen werd pas zichtbaar na de invoering van de wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, 2006). In het kader van de WIA moesten mensen naar arbeidsvermo-
gen zoveel mogelijk werken, voordat zij een beroep konden doen op een uitkering. [SCP, 1998: 435; 
Vrooman, 2011: 365] De herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen werkte door tot in de 
regeringsperiode van kabinet-Kok I en II. Met de komst van de Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba, 1998) werden werkgevers verantwoordelijk gesteld voor de 
bekostiging van WAO-uitkeringen. [Pennings, 2006: 17]

Ook de door kabinet-Lubbers III ingezette ziektewetherzieningen vonden doorwerking in de regeerperiode 
van kabinet-Kok I, II en kabinet-Balkenende I, II. Aanvankelijk werd de ZW als zeer ruimhartige werkne-
mersverzekering gepercipieerd. Zo bleek uit het onderzoek ‘Culturele veranderingen Nederland’ dat tussen 
1978 en 1993 de ZW-verzekering toereikend werd gevonden door meer dan 82% van de ondervraagden. Na 
1993 nam de tevredenheid over de ZW-uitkering af, wat duidelijk zichtbaar werd in 1994 en 1996. [SCP, 1998: 
471] In 1994 moesten werkgevers de werknemersziekte zelf bekostigen in de eerste twee tot zes weken. Met 
de komst van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz, 1996) werd de ziektewetuitke-
ring geheel geprivatiseerd en moesten werkgevers het hele jaar de ziekte van werknemers bekostigen. In 
2002 (kabinet-Balkenende I) kregen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor de 
begeleiding van ziekteverzuim, zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Met ingang van 
2004 (kabinet-Balkenende II) moesten werkgevers twee jaar het loon doorbetalen aan zieke werknemers, in 
plaats van één jaar. Tevens mocht de werkgever niet meer het volledige loon betalen; louter een deel (170% 
over beide jaren tezamen) van het loon werd uitgekeerd. [Vrooman, 2011: 365]

In navolging van kabinet-Lubbers III wilde kabinet-Kok I (1994-1998) een ‘activerend’ beleid nastreven. 
Zodoende moesten sociale zekerheidsuitkeringen worden teruggebracht en kwam er meer nadruk op de 
begeleiding van mensen bij het vinden van werk (‘actief arbeidsmarktbeleid’). Met andere woorden: het 
stelsel van sociale zekerheid moest meer activerend worden, zodat mensen werden geprikkeld om het 
stelsel te verlaten: uitkeringen werden lager, toegang tot de sociale zekerheid werd bemoeilijkt en uitke-
ringsontvangers werden meer begeleid bij het vinden van werk (re-integratie). [SCP, 1998: 102; Van Gestel, 
2009: 20] Ondermeer door de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten liepen de kosten van het 
actief arbeidsmarktbeleid hoog op. Tussen 1985 en 2005 waren de uitgaven 2,5 maal zo hoog geworden 
(1,3% van het BBP), bijvoorbeeld door re-integratietrajecten en sociale activering. [Vrooman, 2011: 366]. In 
het kader van een terugtredende overheid en meer marktwerking is de verantwoordelijkheid voor re-inte-
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gratie medio jaren negentig verschoven van de overheid naar de sociale partners. Later, in de jaren nul, is de 
verantwoordelijkheid bij de overheid (gemeenten, UWV) en private re-integratiebureaus komen te liggen. 
[Van Gestel, 2009: 9]

In 1995 werd de kinderbijslagwet herzien. De versobering van de kinderbijslag werd beargumenteerd in het 
regeerakkoord door te wijzen op de krappere rijksbegroting en de grotere verantwoordelijkheid van 
burgers. In de oude situatie werd de kinderbijslaguitkering hoger, naarmate een gezin meer kinderen telde. 
Vanaf 1995 is deze ‘progressie van uitkeringshoogte’ afgeschaft voor kinderen geboren na 1 januari 1995. 
Tevens zijn de oude normbedragen, voor kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar en 12-17 jaar, in de nieuwe situatie 
teruggebracht. [SCP, 1998: 439; Vrooman, 2011: 362]

Tevens werd in 1995 de WW herzien. De eisen voor een langdurige WW-uitkering werden aangescherpt, 
waarbij de uitkeringsduur kon variëren van een half jaar tot vijf jaar. Na deze uitkeringsperiode kon 
aanspraak worden gemaakt op een vervolguitkering van maximaal 2 jaar, tegen 70% van het minimum 
loon. Een uitzondering gold voor mensen van 57,5 jaar; die konden tot hun 65e gebruikmaken van de 
vervolguitkering. De aparte werknemersverzekeringen voor ambtenaren werden in 2001 (kabinet-Kok II) 
afgeschaft. Ambtenaren konden vervolgens aanspraak maken op een regulier WW-uitkering, inclusief 
gunstige aanvulling. In 2003 (kabinet-Balkenende II) is de vervolguitkering van 1995 weer afgeschaft. 
[Vrooman, 2011: 364]

Vanaf 1995 werd ook de Organisatiewet sociale verzekering (OSV, 1952) herzien. Na de aanbeveling van de 
parlementaire-enquêtecommissie Buurmeijer werd de Sociale Verzekeringsraad (SVr) - werkgevers, 
vakbonden, kroonleden - vervangen door een onafhankelijk College van toezicht sociale verzekeringen 
(Ctsv). De SVr hield toezicht op de bedrijfsverenigingen (van vakbonden en werkgeversorganisaties), 
coördineerde de sociale zekerheidsuitvoering en adviseerde de regering over wetstechnische zaken. Met de 
komst van het Ctsv werd de rol van sociale partners, c.q. bedrijfsverenigingen, teruggedrongen voor wat 
betreft de uitvoering van de sociale zekerheid. De sociale partners waren niet vertegenwoordigd in het Ctsv 
en de uitvoeringstaken werden ondergebracht bij uitvoeringsinstellingen (uvi’s). In 1997 is de OSV wederom 
herzien. Het nieuwe Landelijke instituut voor sociale verzekeringen (Lisv) kreeg het totale takenpakket van 
de bedrijfsverenigingen. Tevens kreeg het Lisv de coördinatiefunctie die voorheen bij de SVr en de Federatie 
voor Bedrijfsverenigingen lag. [SCP, 1998: 457-458] 

In 1996 werd de Algemene nabestaandenwet (ANW) ingevoerd. De ANW verving de AWW. Met de komst van 
de ANW werden weduwnaars formeel uitkeringsgerechtigd, alhoewel de praktijk leert dat weduwnaars al 
sinds 1988 aanspraak konden maken op een uitkering. [SCP, 1998: 440] Tevens werden de voorwaarden voor 
de nabestaandenuitkeringen strenger. Alleen nabestaanden geboren voor 1950, die een kind verzorgden of 
voor 45% arbeidsongeschikt waren, konden beroep doen op een uitkering. Verder zijn arbeidsinkomsten tot 
50% van het minimumloon heffingsvrij. Het resterende bedrag boven het minimumloon is voor een derde 
heffingsvrij. Het inkomen uit andere uitkeringen werd door de ANW in mindering gebracht. De hoogte van 
de nabestaandenuitkering met kinderen werd gelijkgetrokken aan de bijstandsuitkering voor eenouderge-
zinnen. Sinds de intrede van de ANW verviel het recht op uitkering niet alleen als men hertrouwde, maar 
ook indien men ging samenwonen. In de periode 1990-1998 is 1,3 miljard gulden bezuinigd binnen de ANW. 
[SCP, 1998: 440; Vrooman, 2011: 363-364]

Een substantiële verandering deed zich voor in 1996 met de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet 
(nABW). Met de nAWB golden nog maar drie nationale inkomensnormen: 50% van het minimumloon voor 
alleenstaanden, 70% voor eenoudergezinnen en 100% voor paren. Bijstandsontvangers moesten te immer 
beschikbaar zijn voor betaald werk, behalve ouderen van 57,5+ en alleenstaande ouders met een kind onder 
de 5 jaar. In 1998 is de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) opgenomen in de ABW. Vanaf 2004 
(kabinet-Balkenende II) werd de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd, waarin de inkomensnormen van 
1996 vrijwel ongewijzigd bleven. Nieuw was dat ouderen (57,5+) ook verplicht waren om te solliciteren. De 
belangrijkste veranderingen van de WWB was organisatorisch van aard. Gemeenten namen meer financiële 
verantwoordelijkheid en kregen in ruil daarvoor meer vrijheid in de uitvoering van de WWB. [Thesaurus 
Zorg en Welzijn, 2011; Vrooman, 2011: 361]
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In 1998 lag de AAW niet meer in het verlengde van de AOW door wet Pemba. Door de Pemba waren 
werkgevers verantwoordelijk geworden voor de bekostiging van WAO-uitkeringen, terwijl de AAW nog werd 
bekostigd door de overheid. De vermeende indirecte discriminatie van vrouwen en Wet Pemba hebben er 
mede tot geleid dat de AAW in 1998 is afgeschaft. [Pennings, 2006: 17; Noordam, 2003: 34] Na 1998 werden 
er voorzieningen getroffen voor mensen die vanwege de AAW-afschaffing niet meer verzekerd waren. De 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) voorzag mensen van een uitkering 
die reeds voor hun achttiende levensjaar arbeidsongeschikt waren. Voor zelfstandigen trad de Wet arbeids-
ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in werking. [Pennings, 2006: 18]

Geconcludeerd kan worden dat veel sociale zekerheidsregelingen zijn herzien in de periode 1990–2005. In 
een breder tijdsbestek (1985–2010) zijn zelfs alle regelingen gewijzigd. [Vrooman, 2011: 375] Reeds in de jaren 
zeventig en tachtig werden allerlei wijzigingen doorgevoerd in de sociale zekerheid, door de kabinetten-Den 
Uyl, Van Agt I, II en Lubbers I, II (1973-1989). Deze wijzigingen waren voornamelijk gericht op kostenbeheer-
sing vanuit een zakelijke, economische optiek. Volgens de typologie van Esping-Andersen betrof de 
Nederlandse sociale zekerheid een mengvorm van corporatistische en sociaal-democratische modellen. 
Corporatistisch doordat het stelsel gericht was op rechten/ inspraak voor bepaalde beroepsgroepen en 
sociaal-democratisch gezien het stelsel voorzag in een uitgebreide minimum bescherming voor alle 
ingezetenen van de samenleving. [Vrooman, 2011: 375; SCP, 2004: 316] In de jaren negentig toog de herzie-
ning van sociale zekerheidsregelingen gestaag verder onder het bewind van kabinet-Lubbers III en kabinet-
Kok I (1994-1998). Echter, nu werd dit bewerkstelligd onder het motto van volumebeperking en pro een 
‘activerend stelsel van sociale zekerheid’. Mensen moesten gestimuleerd worden om van uitkeringen af te 
zien en om (onder begeleiding) naar werk te zoeken. [SCP, 1998: 102; Van Gestel, 2009: 20] In samenhang met 
volumebeperking en activering werden vormen van marktwerking en privatisering in de sociale zekerheid 
geïntroduceerd. Daarmee werden betrokkenen (werkgevers, werknemers, uitvoerders en uitkeringsontvan-
gers) meer geconfronteerd met de kosten van sociale zekerheid. Analoog hieraan nam het belang in 
(bovenwettelijke) private sociale verzekeringen toe. Vervolgens vond een reeks aan wetswijzigingen plaats, in 
het bijzonder ten aanzien van ziekteverzuim (Wulbz), arbeidsongeschiktheid (Wet Pemba) en Re-integratie 
(terugtredende overheid). [Caminada cs., 2003: 1] Was het stelsel van sociale zekerheid in de jaren zeventig/ 
tachtig nog een mengvorm van corporatistisch en sociaal-democratisch allooi, daarna werd het vanaf de 
jaren negentig steeds meer een magere variant van het laatste. [Vrooman, 2011: 375] Van enkele corporatisti-
sche aspecten was het stelsel ontdaan. De rol van de sociale partners, c.q. bedrijfsverenigingen, in de 
uitvoeringsorganisatie van sociale zekerheid werd teruggedrongen. Eerst waren zij rechtstreeks verantwoor-
delijk voor het bestuur van en toezicht op de werknemersverzekeringen. Na ondermeer de Organisatiewet 
sociale verzekering (OSV) werd deze rol beperkt tot advisering. Ook de sociale zekerheidsregelingen zijn 
minder corporatistisch geworden: volksverzekeringen zijn geringer gemaakt (mindering in kostwinnersbe-
gunstigende regelingen), nabestaandenuitkeringen zijn beperkt en de kinderbijslag is bekort. [SCP, 2004: 23, 
322] De afgezwakte sociaal-democratische dimensie van de sociale zekerheid laat zich uitleggen als een 
minder genereuze (voor wat betreft uitkeringsduur en –hoogte) versie ten opzichte van de jaren zeventig en 
tachtig. [Vrooman, 2011: 375] ‘In de komende decennia zal het stelsel van sociale zekerheid naar verwachting 
wederom sterk veranderen als gevolg van belangrijke maatschappelijke en economische trends, zoals 
vergrijzing, individualisering en internationalisering. Ook daardoor kunnen aanzienlijke inkomenseffecten 
optreden en zal de inkomensverdeling veranderen’. [Als geciteerd in Caminada cs., 2003: 2]

Actoren
• Kabinet-Den Uyl
• Kabinet-Van Agt I
• Kabinet-Van Agt II
• Kabinet-Van Agt II
• Kabinet-Lubbers I
• Kabinet-Lubbers II
• Kabinet-Lubbers III
• Kabinet-Kok I 
• Kabinet-Kok II
• Kabinet-Balkenende I 
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• Kabinet-Balkenende II
• Minister-president Lubbers 
• Ter Veld (PvdA)
• Sociale partners/ Vakbonden en werkgeversorganisaties/ Federatie voor Bedrijfsverenigingen 
• Gemeenten
• UWV 
• Private re-integratiebureaus 
• Landelijke instituut voor sociale verzekeringen (Lisv)
• Parlementaire-enquêtecommissie Buurmeijer 
• Sociale Verzekeringsraad (SVr)
• College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv)
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4.11 Trend: Versobering in het sociale 
zekerheidsinkomen

Verkorte titel: Versobering sociale zekerheidsinkomen

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.1 Individualisering,  
13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen 
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
4.7 Werkloosheidsbeleid
4.9 Verzakelijking sociale zekerheid
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid
4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen
4.18 AOW
4.19 Ctsv-affaire

Datering
1970 - 2005

Beschrijving
Een aanzienlijk deel van de inkomens in Nederland in de periode 1970-2005 werd verkregen zonder dat er 
direct arbeid tegenover stond. Een belangrijke inkomstenbron was het stelsel van regelingen vanuit de 
sociale zekerheid, zoals werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. [Trend 13, trend 14, 
Vrooman, 2009: 126; Vrooman, 2011: 358] De sociale zekerheidsregelingen waren echter niet de enige bron 
van inkomen buiten arbeid. In de publieke sfeer waren er specifieke subsidies en andere regelingen die 
leidden tot inkomen, of die tenminste inkomenseffect hadden, als bijvoorbeeld studiefinanciering en 
huursubsidie. In de private sfeer was er inkomen uit het rendement van vermogen en beleggingen, 
alimentatie, giften in geld of in natura en uitgesteld inkomen als pensioenuitkeringen. 

In deze beschrijving gaat de aandacht vooral uit naar de publieke sfeer en met name de sociale zekerheid, 
omdat zich daarin ingrijpende ontwikkelingen hebben voorgedaan. Private pensioenregelingen zijn wel 
meegenomen, omdat deze nauw aansluiten bij en deels overlappen met regelingen uit de sociale zekerheid. 
De andere vormen van inkomens buiten arbeid zijn, voor zover er sprake was van significante ontwikkelin-
gen, behandeld in de betreffende domeinen (bijvoorbeeld huursubsidie bij domein Wonen).

Omdat het om een complex pakket van regelingen en voorzieningen gaat, wordt in deze beschrijving eerst 
het algemene beeld geschetst. Dat is, op een enkele uitzondering na, een beeld van versobering in hoogte 
en duur van het sociale zekerheidsinkomen en van het aanscherpen van de eisen om tot een regeling te 
worden toegelaten.

Vervolgens zijn de meer specifieke ontwikkelingen opgenomen per samenhangende groep van regelingen: 
respectievelijk voor werklozen, bijstandsgerechtigden, ouders, pensioengerechtigden, zieken en arbeidson-
geschikten. In dat deel zijn ook de meest opvallende maatschappelijke en politieke reacties vermeld, die 
werden opgeroepen door de beleidswijzigingen.

Ontwikkelingen algemeen
Sociale zekerheid is tussen 1970 en 2005 een belangrijk beleidsonderwerp geweest voor alle opeenvolgende 
kabinetten: De Jong, Biesheuvel, Den Uyl, Van Agt I-II-III, Lubbers I-II-III, Kok I-II en Balkenende I-II. Nadat 
midden jaren zeventig de opbouw van het hele stelsel van sociale voorzieningen, met een brede dekking, 
grote betrokkenheid van sociale partners en in het algemeen genereuze regelingen - de ‘verzorgingsstaat’ - 
was afgerond ontstond vrij snel een beweging in de tegenovergestelde richting. Economische teruggang en 
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groeiende werkloosheid zorgden voor grote kostenstijgingen op het terrein van de sociale zekerheid terwijl 
de overheidsinkomsten juist terugliepen. Voor de sociale voorzieningen volgde een periode van verzakelijking, 
versobering, pro-activering en ontcorporatisering. Deze ontwikkeling zou doorgaan tot in de jaren nul. 
Dit had gevolgen voor het inkomen van de verschillende groepen uitkeringsgerechtigden: uitkeringen in 
het kader van de sociale zekerheid verminderden in hoogte en duur. Daarnaast resulteerden volumebeper-
kende maatregelen (om het aantal uitkeringsontvangers terug te dringen) indirect in een inkomensterug-
gang. Bepaalde uitkeringsontvangers werden verdrongen naar een andere (lagere) regeling (bijvoorbeeld 
van WAO naar bijstand) of ontvingen in het geheel geen uitkering meer. Het uiteindelijke gevolg was dat - 
grosso modo - de inkomens uit sociale zekerheid minder werden. 

De algemene tendens in het beleid ten aanzien van sociale zekerheid betekent niet dat het hele stelsel van 
de verzorgingsstaat ook voortdurend consistent, samenhangend en over de over de gehele breedte werd 
aangepakt. Vaak werden aanpassingen van regelingen, zowel inhoudelijk als voor wat betreft het moment, 
beleidsmatig afzonderlijk behandeld. 
Terwijl de regeling voor werklozen (WW) al eind jaren zeventig onder druk kwam te staan, werd de deur naar 
de arbeidsongeschiktheidsregeling (WAO) in die periode wijd opengezet, om werknemers te kunnen laten 
afvloeien. 
Het afzonderlijk aanpakken van regelingen had voor de overheid het ‘voordeel’ dat de welhaast onvermijde-
lijke protesten, die versobering opriepen bij degenen die daardoor getroffen werden of hun vertegenwoor-
digers, enigszins werden gekanaliseerd en gespreid. Ook was het niet altijd duidelijk wat precies de effecten 
van (beoogde) veranderingen op de inkomens waren. Er volgden steeds vaker schimmige discussies over 
‘koopkrachtplaatjes’ en hoe maatregelen op verschillende beleidsterreinen elkaar zouden beïnvloeden. 
Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg in 1998 zelfs een advies over aan de SER over 
verbetering van de voorspellingen, nadat een toezegging van het kabinet dat iedereen er in koopkracht op 
vooruit zou gaan werd gelogenstraft, toen bleek dat de groep met alleen AOW er door veranderingen in 
belastingwetgeving juist aanzienlijk op achteruit zou gaan. [De Volkskrant, 21 maart 1998]

Wat de discussie vooral versluierde was, dat een inkomen uit een bepaalde regeling niet per definitie alleen 
afhankelijk was van veranderingen in die regeling zelf. Door bewuste (bijvoorbeeld als compensatie) of 
onvoorziene samenloop van de gevolgen van verschillende wetten en regelingen en de wijzigingen daarin, 
toepassing van normen en grenzen en de woon- en gezinssituatie waarin de inkomensontvanger zich 
bevond, kon op groeps- of individueel niveau sprake zijn van een daling van de koopkracht die aanzienlijk 
afweek van wat ‘officieel’ berekend was als het inkomenseffect van een wijziging. Eind 2003 introduceerde 
minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de koopkrachtdiscussie het begrip ‘puntenwolk’ 
om uitbijters van min 8 procent te kunnen verenigen met een door de regering voorspeld koopkrachteffect 
van haar beleid per 1 januari 2004 van tussen 0 en min 1 procent. [NRC, 3 december 2003] 
De ervaringen leidden tot een grotere terughoudendheid in de politiek tot het doen van ‘harde’ beloften op 
het gebied van de koopkracht, maar ook tot een relatief succesvol beleid waarbij maatregelen die zouden 
leiden tot grote(re) inkomensverschillen zo veel mogelijk werden vermeden. [SZW 2011: 39-41] 

Uiteindelijk (vanaf 2003) werd gekozen voor een systeem waarin voor 18 ‘standaardhuishoudens’ inkomens-
berekeningen werden uitgevoerd. Deze representeren circa 60 procent van de Nederlandse huishoudens. 
Voor de overige geldt nu de puntenwolk. Analyse heeft uitgewezen dat de validiteit van dit systeem voor het 
voorspellen van de gevolgen van beleidsmaatregelen groot is. [SZW, 2011: 23-52] Wetenschappelijke kritiek 
blijft echter dat het realiteitsgehalte van dergelijke koopkrachtoverzichten zeer beperkt is, omdat er in de 
methodiek van wordt uitgegaan dat er in de omstandigheden van huishoudens niets verandert. Hierdoor 
zijn de uitkomsten in werkelijkheid nog steeds slechts op een erg gering aantal ‘echte’ huishoudens van 
toepassing. [SZW, 2011: 70-72]

Een berekening van de koopkracht van een paar met kinderen met een modaal inkomen uit arbeid ten 
opzichte van een paar met kinderen met een inkomen uit een minimum uitkering, laat zien dat deze zich 
op een vergelijkbare manier ontwikkelde: eind jaren zeventig een lichte stijging, begin jaren tachtig een 
forse daling, daarna tot begin jaren negentig weer een stijging, dan een periode met kleine veranderingen, 
een forse piek in de plus in 2001 (brutering overhevelingstoeslag) en daarna weer een afname. Wel is het zo 
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dat de bewegingen bij het inkomen uit arbeid sterker waren. Zo daalde in de sombere jaren 1980 –1983 de 
koopkracht bij een het inkomen uit arbeid met gemiddeld 3 procent per jaar, terwijl dat voor de minimum 
uitkering gemiddeld 2,2 procent per jaar was. Daarentegen steeg de koopkracht bij inkomen uit werk in de 
periode 1985 - 1990 met gemiddeld 1,8 procent per jaar, terwijl deze voor bij inkomen uit uitkering met 
gemiddeld 0,6 procent steeg. [CPB, CEP 2013; CBS Statline]

In de periode 1976 - 2005 steeg het bruto modaal inkomen van 11.685 euro per jaar naar 28.500 euro per jaar, 
een factor van ruim 2.4. Het wettelijk minimumloon - de grondslag voor veel uitkeringen - steeg in die 
periode van 8.543 euro naar 16.394 euro, een factor van 1.9, waardoor uitkeringen achterbleven bij de 
algemene loonontwikkeling. Het minimumloon werd in beginsel twee maal per jaar door het rijk aange-
past. In de meeste jaren leidde dat tot een verhoging van het minimumloon. Maar in de volgende jaren 
bleef het minimumloon gelijk: 1984 – 1986, 1992 - 1995 en 2003 – 2005. Van 1983 op 1984 werd het mini-
mumloon zelfs een keer verlaagd. 

Vanuit wetenschap en politiek werd intussen geregeld gepleit voor verlaging van het minimumloon, omdat 
dit werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zou bevorderen. Zo stelde de WRR het in het rapport ‘Een 
Werkend Perspectief ’ uit 1991 fors ter discussie, vroeg VVD-leider Bolkenstein in 1996 om een verlaging van 
30 procent en bepleitte VVD-kamerlid Weekers een korting van 10 procent in 2003. [NRC, 4 juni 1991; De 
Volkskrant, 2 oktober 2003] Hoe dit zou moeten doorwerken in de aan het minimumloon gekoppelde 
sociale zekerheids-regelingen was steeds een strijdpunt, zeker waar een verlaging er toe zou kunnen leiden 
dat het loonniveau onder het uitkeringsniveau terecht zou komen. 

Of het inkomen uit sociale zekerheid ook voldoende was, is in de hele periode in discussie geweest. Uit opinie- 
onderzoek blijkt dat een groot, maar wisselend percentage van de Nederlandse bevolking de uitkeringen 
onvoldoende vond. Dat gold vooral de ABW, AOW, WAO en AWW/ANW. Was dat aan het begin van de periode 
relatief laag, tussen 20 en 40 procent, in de jaren tachtig liep het snel op, met pieken tot 70 procent rond 1996. 
In het merendeel van de gevallen scoorden de uitkeringsgerechtigden nog tussen de 5 en 15 procent hoger. 
De ZW en WW werden minder als ontoereikend gezien. [SCP, 1998: 467-472] 
Meer feitelijk is het gegeven in hoeveel gevallen men met een inkomen uit sociale zekerheid toch onder de 
armoedegrens kwam. Voor degenen van 24 tot en met 64 jaar met een uitkering was dat in 1985 25,5 procent, 
in 1995 32,3 procent en in 2005 27,9 procent. Ter vergelijking, voor de werkenden was dat respectievelijk  
4,5 procent, 3,5 procent en 4,8 procent; voor degenen met een uitkering van 65 jaar en ouder respectievelijk  
7, 6,5 en 3,3 procent. [Vrooman, 2011: 371]

Een factor die een belangrijke invloed heeft gehad op de versobering van inkomens uit sociale zekerheid is 
de versnelling die in de ‘carrières’ van individuele gebruikers van regelingen heeft plaatsgevonden en het 
verhogen van het tempo waarin zij uit een regeling vertrokken, dan wel naar een vorm van arbeidsinkomen, 
dan wel naar een lagere regeling (bijvoorbeeld van WW naar ABW) of wanner zij helemaal uitstroomden. 
Een enkele maal gebeurde dit abrupt, als bij het afschaffen van de bijstand voor personen onder de 18 jaar 
per 1993, toen deze vervangen werd door de regeling Werkloze Schoolverlaters. [SCP, 1998: 445] 

De meest bepalende factor voor een inkomen uit sociale zekerheid is vanzelfsprekend of men überhaupt tot 
een regeling wordt toegelaten. Bij de WAO bleef, ondanks de ontmoedigende maatregelen, de instroom 
stijgen tot 2001, toen uiteindelijk 13,2 promille, ofwel 13 van de 1000 werknemers, in de WAO terechtkwa-
men. Pas daarna lukte het de instroom af te remmen tot 8,4 promille in 2004. Na de invoering van de WIA 
zou deze nog verder dalen, tot 4,6 promille in 2006. [Jehoel-Gijsbers, 2007: 23] Maar ten minste zo belang-
rijk was dat het oude adagium ‘Eenmaal in de WAO, altijd in de WAO’ (of idem in de bijstand) niet langer van 
toepassing was. De druk op de uitkeringsgerechtigden werd gaandeweg verhoogd, door verkorting van de 
uitkeringsduur, herkeuringen en aanpassing van percentages arbeidsongeschiktheid waardoor men deels  
in een hogere en deels in een lagere regeling kwam te vallen. Verder kwam er bij de aanpassing in bij de 
verandering van 1991 een aanzienlijke verruiming van het begrip passende arbeid en loslaten van het 
arbeidsmarkcriterium (of er naar mogelijke functies ook vraag was op de arbeidsmarkt). Toen er, door 
verschillende kritische krantenpublicaties, het beeld ontstond dat arbeidsongeschikten na herkeuring op 
grote schaal plaatsbaar werden geacht als loempiavouwer, bonsaiboomkweker en vuurtorenwachter kwam 
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er in de politiek een reactie op gang en werden de keuringseisen weer afgezwakt, zodat men niet overgehe-
veld hoefde te worden naar bijvoorbeeld de WW. [De Volkskrant, 4 mei 1995; Trouw, 15 februari 1995] 

Daarna kwam de nadruk op activering en re-integratietrajecten. Dat alles heeft er in de jaren nul voor de 
WAO toe geleid dat niet zozeer de uitstroom naar werk is toegenomen - deze blijft in de cijfers van na 1998 
constant, op circa 26 procent binnen 3 jaar na intrede - maar dat de uitstroom naar lagere regelingen is 
toegenomen. Het gaat hier overigens niet om grote getallen, namelijk om een stijging van 5 naar 6,5 procent 
binnen vijf jaar na intrede. Daarnaast trok een klein percentage zich geheel terug van de arbeidsmarkt zonder 
vervangende regeling. [CBS Sociaal Statistisch Bestand (vanaf 1998); Jehoel-Gijsbers, 2007: 119-156, 162-181]

Het overleg met de sociale partners over veranderingen in de sociale zekerheid en de bijbehorende 
inkomens ging gedurende de gehele periode door diepe dalen. Het was soms ook bijzonder gecompliceerd, 
omdat rond organisatiekwesties in de uitvoering ook de belangen en bevoegdheden van de bonden van 
werkgevers en werknemers zelf hierbij betrokken waren. Het overleg liep echter nooit definitief vast.

Verschillende ingrepen leidden ook binnen politieke partijen tot de nodige onrust. De ingrepen in WAO in 
1991 en de ontkoppeling van lonen en uitkeringen in 2001 speelde de PvdA parten. Het voorstel tot beperking 
van de WAO in 1994 leverde het CDA een verkiezingsnederlaag op. [Website Koninklijke Bibliotheek / Dossiers /  
Politiek]

De groepen die geconfronteerd werden met een inkomensachteruitgang - werklozen, bijstandsgerechtigden, 
uitkeringsgerechtigde ouders, pensioengerechtigden, uitkeringsgerechtigde zieken en arbeidsongeschikten 
- kwamen in verzet. Wanneer meerdere regelingen tegelijk op de schop gingen, zoals in 1986, toen 
wijzigingen in de WW, WAO, AWW en de Ziektewet gelijktijdig aan de orde waren, werden de protesten heel 
heftig. Met de protestacties werd echter niet of nauwelijks resultaat geboekt, omdat de opeenvolgende 
kabinetten doorgaans vasthielden aan de plannen, al dan niet langs een alternatieve weg. 

Met de reorganisatie van de verzorgingsstaat en de daarbij behorende ombuigingen in de sociale zekerheid 
kreeg fraudebestrijding steeds meer aandacht, niet alleen als bron van besparingen, maar ook om politiek 
en maatschappelijk draagvlak te creëren voor herziening - versobering - van het hele stelsel van uitkeringen. 
Uitkeringsfraude werd door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking onacceptabel 
gevonden. In 1991 gold dat voor 95 procent van de bevolking, in 1998 zelfs voor 97 procent, een veel hoger 
percentage dan waar het bijvoorbeeld om belastingfraude ging. [SCP 1998, 427 – 436] De ombouw van het 
stelsel, met het individualiseren van uitkeringen en het aanscherpen van regelgeving werd daarmee een 
acceptabel middel voor het tegengaan van fraude. [SCP 1998, 113, 114] Aan uitkeringsgerechtigden werden 
verplichtingen opgelegd om allerhande informatie te verstrekken. Controle-instrumenten als het sofinum-
mer werden ingevoerd (1988), waardoor bestandskoppelingen mogelijk werden. Er bleven echter veel 
problemen aan de kant van de uitvoering. Zo concludeerde in 1993 de commissie-Van der Zwan dat de 
bijstandsverlening een ‘onbeheerst proces’ was geworden, hetgeen fraude in de hand werkte. Aanbevolen 
werd om de uitkeringsnormen te versimpelen, de ‘aantoonplicht’ te versterken, de verificatiemogelijkhe-
den beter te benutten en het toezicht systematischer op te zetten. (SCP, 1998:459). 

In 1996 werd de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid ingevoerd. Met deze 
wet kregen de uitvoeringsorganisaties enerzijds de verplichting om controle op de rechtmatigheid van 
uitkeringen uit te voeren en anderzijds de mogelijkheid om - naast terugvorderingsmaatregelen – zelfstan-
dig bestuurlijke boetes op te leggen. [Goudswaard e.a., 2014: 1-4,14,15] 

Met de toenemende aandacht voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik nam de druk op 
uitkeringsontvangers allengs verder toe. Er werden telkens nieuwe controle-instrumenten ingezet, als 
kliklijnen, huisbezoeken door sociale rechercheurs, onderzoeken door de Sociale Inlichtingen-en 
Opsporingsdienst SIOD (2002) en steeds verdergaande bestandskoppelingen, onder andere met energie-  
en waterleveranciers. In het verlengde van deze ontwikkelingen veranderde het beeld van de rechtmatige 
uitkeringsontvanger allengs tot dat van een al te calculerende, potentieel frauduleuze burger. [Veldheer et 
al, 2012: 13-26,95-110]
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De leeftijd-gepensioneerden vormden na 1995 een uitzondering op de regel dat het steeds soberder werd 
met de inkomens, toen na tien jaar bezuinigen op de AOW de gunstige ouderenaftrek voor de inkomstenbe-
lasting werd ingevoerd. Het waren echter voornamelijk de private, aanvullende pensioenregelingen 
(collectief en individueel) die er voor zorgden dat hun inkomenspositie zich daarna relatief gunstig 
ontwikkelde. In de onderzochte periode was er tevens sprake van een sterke uitbreiding van de groep die 
recht kon doen gelden op een dergelijke aanvullende pensioenregeling.

Ontwikkelingen per groep van regelingen

Inkomens van werklozen (WW, WWV, nWW)
De Werkloosheidswet (WW; verplichte werknemersverzekering) van 1952 bleef in nagenoeg onveranderde 
vorm van kracht tot 1986. Noemenswaardig voor deze periode is ‘de koppeling’ in 1974. De uitkeringsniveaus 
werden in dat jaar gekoppeld aan de loonstijging, waardoor de sociale zekerheidsuitgaven mede afhankelijk 
werden van de loonontwikkeling in de marktsector. Naderhand steeg het sociale uitkeringsniveau in lijn 
met de ontwikkeling van lonen en prijzen. De sociale zekerheid was vervolgens steeds duurder geworden, 
waartegen weerwerk moest worden geboden volgens kabinet-Van Agt I. In 1978 werd daarom de beleidsnota 
Bestek ’81 uitgebracht. De nota ging in op bezuiniging binnen het sociaaleconomisch beleid en behandelde 
als belangrijk aandachtspunt de ontkoppeling van sociale zekerheidsuitkeringen (van de loonontwikke-
ling). Dit voornemen stuitte op vurige protestacties in de maatschappij. Een bekende actie was bijvoorbeeld 
de demonstratie onder leiding van vakbondsman Herman Bode (vice-voorzitter NKV). Met de vermaarde 
uitspraak “Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam” riep hij vijftienduizend mensen op om te 
protesteren tegen ondermeer de loonontkoppeling. Ondanks het maatschappelijk verzet hield het kabinet 
vast aan de bezuinigingsplannen. Voor het uitkeringspercentage van de WW betekende dat – begin jaren 
tachtig – een verlaging van 80 procent naar 70 procent van het laatst verdiende loon. Daarnaast werd de 
WW-uitkering vastgesteld op basis van het aantal werkzame jaren, waardoor jonge en middelbare werknemers 
in beperkte mate beroep konden doen op deze uitkering. [Trommel, 1999: 56; website Vakbondshistorie] Bij 
de stelselherziening van 1987 werden de oude WW en WWV (Wet Werkloosheids voorziening) samengevoegd 
tot de nieuwe Werkloosheidswet (nWW). Hierin werd het verband tussen de werkloosheidsuitkering en het 
aantal werkzame jaren sterker gemaakt. Aanspraak op de WW-uitkering (70 procent van het laatstverdiende 
loon) was alleen mogelijk als men in het voorafgaande jaar van werkloosheid tenminste 26 weken had 
gewerkt. In 1995 werd de nWW aangescherpt. Het werd nog lastiger om in aanmerking te komen voor een 
WW-uitkering. Naast de ‘26-weken-eis’ werd ook de ‘vier-uit-vijf-jaren-eis’ ingevoerd, waarbij men in de vijf 
jaar voorafgaand aan werkloosheid tenminste vier jaar gewerkt moest hebben. In de oude WW bestonden 
dergelijke eisen ook, maar deze waren lichter en werden afzonderlijk toegepast. [SCP, 198: 439] Werklozen 
die voldeden aan enkel de 26-weken-eis waren aangewezen op een kortdurende uitkering van een half jaar. 
Werklozen die aan beide eisen voldeden hadden recht op een volledige uitkering. De duur van deze 
uitkering was afhankelijk van het totaal aantal gewerkte jaren en kon daarna worden omgezet in een 
‘vervolguitkering’ (70 procent van het minimumloon) met een duur van twee jaar. Voor mensen van  
57,5 jaar en ouder werd een uitzondering gemaakt; zij hadden recht op een uitkeringsperiode tot en met 
hun 65e levensjaar. In 2003 werd de vervolguitkering afgeschaft, hetgeen leidde tot een uitkeringsduurver-
korting voor mensen met een kort arbeidsverleden. Ouderen (vanaf 57,5) konden niet langer aanspraak 
maken op de WW-uitkering tot hun 65e. [Soede cs., 2009: 31]

Inkomens van bijstandsgerechtigden (ABW,WAM, nABW, WWB)
Met de komst van de Algemene bijstandswet (ABW, 1965) werd de overheid verantwoordelijk voor het verlenen 
van bijstand aan elke Nederlander die niet over de middelen beschikte om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien. Aanspraak op deze voorziening was alleen mogelijk als men nog recht had op een ander type 
uitkering van voldoende niveau. Daarnaast moest de bijstandsaanvrager een middelentoets en een sollicita-
tieverplichting aanvaarden. Waren de bijstandsuitkeringen in de jaren zeventig nog verhoogd, daarna werden 
de uitkeringen deels ‘bevroren’. Tussen 1979 en 1981 bleven de bijstandsuitkeringen elk half jaar 0,5 procent 
achter bij de loonontwikkeling. In de jaren daarna (jaren tachtig) gebeurde dat stelselmatig. [Soede cs., 2009: 
39] Verder werd de bijstand voor alleenstaanden onder de 21 jaar verlaagd (1980) en werden uitkeringsbedra-
gen afhankelijk van de leeftijd, in lijn met het minimumloon. [SCP, 1998: 432] De teruggang in de bijstand 
werd vooral gevoeld door vrouwen. Zij vormden dan ook 83 procent van de ABW-uitkeringsgerechtigden.  
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De ‘Komitees Vrouwen in Bijstand’ organiseerden landelijke bijeenkomsten om met vereende krachten te 
strijden tegen het beleid van kabinet-Van Agt II-III en de bijstandsteruggang. Onder het motto “Mies Minima 
levert niets in!” werd in 1982 meermaals actie gevoerd tegen de verslechtering van de positie en het inkomen 
van bijstandsvrouwen. De acties waren niet tevergeefs. In 1983 werd bijvoorbeeld het landelijk Steunpunt van 
vrouwen in de bijstand opgericht met behulp van overheidssubsidiëring. Tevens waren de acties een 
belangrijke ondersteuning voor de manier waarop de individualisering van het sociale zekerheidsstelsel, die 
onontkoombaar was geworden door Derde richtlijn van de EG uit 1978, werd vormgegeven. [Van der Lende, 
1992] In 1980 werd de op de Derde richtlijn gebaseerde Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen 
ingevoerd en bij de stelselherziening van 1987 de individualisering van het sociale zekerheidsstelsel formeel 
afgerond, zij het dat daarna via het Europese Hof en de Centrale raad van beroep nog de nodige correcties 
moeten worden aangebracht. In termen van financieel resultaat waren de acties van de vrouwenbeweging 
niet heel succesvol. In een periode van bezuinigen bleek dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen ook 
bereikt kon worden door de rechten van mannen naar beneden bij te stellen. [SCP, 1998: 451] 

In 1985 is de ‘woningdeler bijstandsnorm’ (voor alleenstaanden die een woning deelden) ingevoerd in de 
bijstand, met een totale uitkeringsvermindering van 500 miljoen gulden. [SCP, 1998: 432] Hoewel de 
bijstandsuitkeringen in de jaren tachtig welvaartsvast moesten zijn, door middel van de Wet aanpassings-
mechanismen minimumloon en sociale uitkeringen (WAM, 1980: koppeling van uitkeringshoogte aan de 
loonontwikkelingen), was dat in de praktijk doorgaans niet het geval. Door de verslechterde economische 
omstandigheden in de jaren tachtig werd de WAM frequent buiten werking gesteld. Tussen 1992 en 1995 
konden de uitkeringen (deels) worden ontkoppeld middels De Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden 
(WKA, 1991). Vanaf 1993 vielen schoolverlaters tussen de 18 en 21 jaar onder de onderhoudsplicht van de 
ouders. Slechts onder bepaalde voorwaarden konden 18-21 jarigen aanspraak maken op een bijstandsuitke-
ring. In 1996 trad de nieuwe Algemene Bijstandswet (nABW) in werking. Na de komst van de nABW waren 
uitkeringen niet langer afhankelijk van loonontwikkelingen maar van het minimumloon. Er golden slechts 
drie inkomensnormen: 50 procent van het minimumloon voor alleenstaanden, 70 procent voor eenouder-
gezinnen en 100 procent voor paren. 
In 2004 werd de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd. De inkomens inkomensnormen bleven hierbij 
goeddeels ongewijzigd. De reeds bestaande langdurigheidtoeslag werd nu in de wet opgenomen en ook 
ouderen dienden nu te solliciteren. De belangrijkste verandering was organisatorisch: gemeenten kregen in 
de WWB meer vrijheid in de uitvoering, in ruil voor een grotere financiële verantwoordelijkheid. [Soede cs., 
2009: 39-44; Vrooman, 2011: 361]

Inkomens van uitkeringsgerechtigde ouders (AKW, herziene AKW)
In het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW, 1963) werden de uitkeringen verminderd in 1979 met 
de afschaffing van meervoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. Tevens werd de kinderbijslaguitkering 
gehalveerd voor gezinnen met één kind onder de 3 jaar (1979). [SCP, 1998: 428] In 1982 ging het no-nonsense 
beleid van Ruud Lubbers van start. Er werden allerlei maatregelen bedacht en genomen, die gericht waren 
op het (relatief ) verlagen of beperken van de kinderbijslaguitkering. In dat jaar had staatssecretaris De Graaf 
van Sociale Zaken het plan opgevat om te korten op de kinderbijslag voor buitenlandse kinderen die nog 
woonachtig waren in het land van herkomst. Het plan werd niet goed ontvangen door Nederlanders van 
buitenlandse afkomst. Op 11 december 1982 betoogden de buitenlandse werknemers op het Binnenhof 
tegen het terugbrengen van de kinderbijslag tot een kwart van de uitkeringshoogte voor Nederlandse 
kinderen. Onder andere Turken en Marokkanen vonden het onrechtvaardig om uitgesloten te worden van 
verzorgingsstaat-voorzieningen, terwijl zij wel in Nederland hadden gewerkt en geleefd. De staatssecretaris 
heeft na de demonstraties het zogenoemde ‘woonlandbeginsel’ ingetrokken. [Website vijf eeuwen 
migratie] Andere maatregelen vonden wel doorgang. Zo waren na 1983 de uitkeringsbedragen van kinder-
bijslag niet alleen afgestemd op de gezinsgrootte, maar ook op leeftijd. Daar komt bij dat in de periodes 
1983-1984 en 1993-1995 de kinderbijslaguitkeringen werden bevroren. [SCP, 1998: 430, 436] In 1995 werd de 
kinderbijslagwet gewijzigd (herziene AKW). Onder het motto van een krappere rijksbegroting van Kabinet-
Kok I werd de kinderbijslag versoberd. Vóór 1995 werd de kinderbijslag hoger naargelang een gezin uit meer 
kinderen bestond. Na 1995 is deze ‘progressie van uitkeringshoogte’ afgeschaft voor kinderen geboren na 1 
januari 1995. Tevens zijn de oude normbedragen, voor kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar en 12-17 jaar, in de 
nieuwe situatie teruggebracht. [SCP, 1998: 439; Vrooman, 2011: 362] 
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Inkomens van pensioengerechtigden 

Ouderdomspensioenen (AOW)
De Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957) is een volksverzekering en wordt bekostigd uit de algemene 
middelen. Alle ingezetenen van de Nederlandse samenleving kunnen aanspraak maken op de AOW na het 
arbeidzame leven (65+). Een belangrijk moment van verbetering in de AOW was toen de AOW-uitkering in 
1965 werd opgewaardeerd van een ‘bodempensioen’ naar een sociaal minimum. Hierdoor bleven ouderen 
buiten de bijstandsregeling. [Soede cs., 2009: 45; SCP, 1998: 422] In 1980 werd de AOW gelijkgesteld aan het 
minimumloon. Het minimumloon was op zijn beurt gekoppeld aan de cao-lonen, waardoor de AOW 
loonontwikkelingen zou moeten volgen. [Sociale Verzekeringsbank, 2006: 33] Daarna is tot 1983 betrekke-
lijk weinig veranderd in de ‘eerste pensioen pijler’ van het Nederlands pensioenstelsel. In dat jaar werd voor 
gehuwden de uitkeringsduur verlaagd ten aanzien van de overleden partner; de uitkering liep na overlijden 
nu twee maanden door, in plaats van vijf maanden. Sinds 1985 (‘de individualisering van de AOW’) hebben 
gehuwden individueel recht op een AOW-uitkering, voor samenwonende paren was dat in 1987. Vanaf 1988 
hadden AOW’ers met partners onder de 65 jaar geen recht meer op de uitkering voor paren [SCP, 1998: 
448-449; SCP, 1998: 434; Vrooman, 2011: 362]. Daarnaast kwam het in de jaren tachtig verscheidene malen 
tot ontkoppeling van minimumloon en cao-lonen. Terwijl de lonen stegen bleef de AOW min of meer 
gelijk. Door inflatie daalde de koopkracht van de AOW tussen 1980 en 1994 met zeven procent. [Voorlopige 
raad voor het ouderenbeleid, 1995: 14] Tussen 1989 en 1998 was de AOW object van bezuiniging voor 
kabinet-Lubbers III (1989-1994) en kabinet-Kok I (1994-1998). Het jaar 1994 was in deze periode kritiek voor 
AOW’ers en het CDA. In dat jaar stelde CDA-econoom Ad Kolnaar voor om de AOW-uitkering te bevriezen. 
Het voorstel werd opgenomen in het CDA verkiezingsprogramma onder toeziend oog van lijsttrekker Elco 
Brinkman, de gedoodverfde opvolger van Lubbers. Het plan veroorzaakte veel maatschappelijke commotie 
aangezien de koopkracht van ouderen zou worden aangetast. De ouderenbonden Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen (Anbo), Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB) en Unie Katholieke Ouderen 
Bonden (Unie KBO) probeerden het CDA van gedachten te doen veranderen. In samenwerking organiseer-
den de bonden een manifestatie in Eindhoven. In het PSV stadion kwamen vervolgens duizenden ouderen 
bijeen om te protesteren met de leus ‘Handen af van de AOW’. In reactie op de ouderenacties wilde het CDA 
haar plannen milder afstellen. Echter, er was veel media-aandacht geschonken aan de AOW-opschudding 
waardoor de partij in een kwaad daglicht was komen te staan. Het CDA werd bij de verkiezingen ferm 
afgestraft en verloor twintig zetels. [Trouw 14 maart 1994] Door het paarse kabinet-Kok I werd langs een 
andere weg bezuinigd op de AOW, door middel van de middelentoets (1994) en het ‘AOW-pakket’ (1996).  
De middelentoets was van toepassing op het inkomen van paren waarbij een partner jonger dan 65 jaar was. 
Met het AOW-pakket kregen samenwonende bloedverwanten (2e graad: broers en zussen) dezelfde rechten 
toegekend als paren. Tevens werd de uitkering bij overlijden teruggebracht tot één maand en zouden de 
partnertoeslagen in 2015 worden afgeschaft. [SCP, 1998: 440] In de loon- en inkomstenbelasting was sinds 
1995 sprake van de ouderenaftrek. Dit betekende een vermindering van belasting voor burgers van 65 jaar 
en ouder. Tenslotte werd er in 1998 een maximaal percentage voor de AOW-premie vastgelegd en werd het 
resterende benodigde bedrag uit de algemene middelen bekostigd. [Vrooman, 2011: 363] Vanwege de 
ouderenaftrek (1995) en de verhoging daarvan (1998) verbeterde de situatie voor AOW’ers. Waren in 1994 de 
AOW-uitkering en de bijstandsuitkering nog evenredig, daarna was de AOW-uitkering verhoudingsgewijs 
met 11% gestegen in 2008. [SCP 2008; 46] 

Nabestaandenpensioenen (AWW, ANW)
De Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) van 1959 werd - net als de AOW - in 1965 opgehoogd van een 
bodempensioen naar een sociaal minimum. Naast ouderen konden zodoende ook nabestaanden buiten de 
bijstandsregeling blijven. Binnen de weduwenuitkering is in 1962 de minimumleeftijd verlaagd van 50 jaar 
naar 40 jaar. Tevens konden gescheiden weduwen een beroep doen op de weduwenuitkering. [SCP, 1998: 
422-423] In de jaren negentig wed gebouwd aan een nieuwe nabestaandenwet. Dat ging niet zonder slag of 
stoot. De discussie over beoogde wijzigingen werd PvdA-staatssecretaris ter Veld van Sociale Zaken 
noodlottig, toen de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het vertrouwen in haar opzegde, nadat er eerder ook 
al conflicten waren geweest over de WAO en de ABW. [Website NOS] Met de inwerkingtreding van de 
Algemene nabestaandenwet (ANW, 1996) werd de AWW vervangen. De uitkeringsvoorwaarden van nabe-
staandenuitkeringen werden hiermee strenger. Zo kon bijvoorbeeld niet iedereen beroep doen op een 
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nabestaandenuitkering. Alleen mensen geboren voor 1950, belast met de verzorging van een kind of met 
een arbeidsongeschiktheid van 45 procent, hadden uitkeringsrecht. Daarnaast waren alle arbeidsinkomsten 
tot 50 procent van het minimumloon heffingsvrij en waren de overige arbeidsinkomsten voor 33,3 procent 
heffingsvrij. Alle andere uitkeringsinkomsten, buiten de ANW-uitkering, werden in mindering gebracht. 
Verder werd de hoogte van de nabestaandenuitkering met kinderen gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering 
voor eenoudergezinnen. De ANW-uitkering kwam te vervallen indien men hertrouwde of indien men ging 
samenwonen. [SCP, 1998: 440; Vrooman, 2011: 363-364] Twee jaar na invoering van de ANW, in 1998, werden 
de gevolgen van de wet zichtbaar in de financiële situatie van weduwnaars en weduwen. De nabestaanden 
zagen hun inkomen zienderogen verslechteren. Met name arbeidsongeschikte nabestaanden bemerkten 
aanzienlijk getroffen te zijn. De naverwanten kwalificeerden de inkomensachteruitgang als ‘plotseling’ en 
‘onrechtvaardig’. De aangewakkerde weerstand bewoog hen om georganiseerd burgerinitiatief te nemen. 
Op 14 april 1998 nam actiegroep ‘Weduwen in de kou’ het voortouw en bood staatssecretaris De Grave 
(Sociale Zaken) een petitie aan tijdens een bewogen demonstratie. De petitie was ondertekend door onder 
andere de FNV, CNV, MHP, MKB en Anbo. De ANW kwam op de agenda van de Tweede Kamer. Nagenoeg de 
volledige oppositie wilde dat De Grave de wet ingrijpend versoepelde. Gesteund door het CDA, de SP en 
kleine confessionele partijen, diende Rosenmöller (GroenLinks-fractievoorzitter) een maatregelenpakket in 
teneinde het nabestaandeninkomen te verbeteren. [De Volkskrant, 14 april 1998] De oppositie slaagde er in 
om de regeringspartijen zo ver te krijgen twee amendementen op het wetsvoorstel te steunen: de bodem-
uitkering werd verhoogd en een groter deel van het inkomen bleef buiten beschouwing bij de uitkerings-
vaststelling. [website wetsgeschiedenis ANW] Ondanks dit succes vonden nabestaanden dat zij het over het 
geheel gezien niet beter hadden gekregen met de ANW. In 2001 werd de ANW geëvalueerd. In een brief aan 
de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) dat het aantal nabestaanden met 
forse financiële problemen beperkt was; het zou gaan om 3% van de voormalige AWW-ers. [Ministerie SZW, 
2001] Actiegroep Weduwen in de kou was het oneens met de evaluatieresultaten en ging door met actievoe-
ren. Na hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en later het Europees Hof, werden weduwen 
en weduwnaars niet in het gelijk gesteld [De Volkskrant 4 augustus 2001; Reformatorisch Dagblad  
4 augustus 2001; website Clara Wichman]

Collectieve, aanvullende pensioenen (CAO, VUT, Prepensioen, Deeltijduittreding; privaat)
Binnen het collectieve pensioen, de tweede pensioen pijler, had in 2000 circa 90% van alle werknemers een 
bedrijfs(tak)pensioen, ten opzichte van 20% in 1958. [CPB, 2000: 92; Schuyt, 2006:2] Deze stijging werd 
veroorzaakt doordat pensioenregelingen steeds meer in CAO’s werden opgenomen. De pensioenregelingen 
waren doorgaans ruim opgezet tegen de achtergrond van de Nederlandse wederopbouw, met weinig 
ouderen, veel volwassenen, opkomende babyboomers en later (jaren zestig) hoge economische groei.  
Bij de meeste pensioenen werd uitgegaan van de 70 procent-norm waarbij een werknemer 70 procent van 
het eindloon ontving aan AOW en collectief pensioen. Tevens rustte er een uitkeringswaarborg op deze 
pensioenen op grond van de Pensioen- en spaarfondswet (PSW, 1954). In de decennia na de oorlog is het in 
loondienst opgebouwde ouderdomspensioen van de tweede pijler een steeds groter deel gaan uitmaken 
van het inkomen van 65-plussers. [Van der Velden, 2009] Vanaf 1975 werd het eerste plan voor vervroegde 
uittreding (VUT) geïntroduceerd door Toon Riemen van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Het 
plan ‘Jong voor Oud’ moest het hoofd bieden aan de hoge jeugdwerkloosheid. Elke oudere die eerder stopte 
met werken zou vervangen kunnen worden door een jonge werkloze. Minister Boersma (SZW) besloot om 
het VUT-plan te toetsen in de sectoren Onderwijs en Bouw. In de loop van 1975 dreigde er een staking in de 
Rotterdamse haven vanwege een loonconflict tussen werkgevers en werknemers. Boersma wilde deze 
staking voorkomen en besloot ook de havenwerknemers een VUT-regeling aan te bieden, met succes. 
Weldra werd het aantal sectoren met een VUT-regeling uitgebreid, zoals de metaalindustrie. De VUT was 
aantrekkelijk voor werknemers door de gunstige financiële voorwaarden. Met de VUT kregen uittredende 
werknemers een bruto uitkering die gelijk was aan 80% of 90% van het laatst verdiende loon. Als men 
gestopt was met werken, liep de opbouw van het ouderdomspensioen door. Vanaf 1980 werd de VUT door 
minister Albeda (SZW) als officiële, structurele regeling geratificeerd. In de daaropvolgende jaren werd de 
VUT-regeling in toenemende mate in CAO’s opgenomen en werd de VUT-leeftijd steeds verder verlaagd.  
Als gevolg van de vergrijzing ontstonden midden jaren 90 zorgen over de betaalbaarheid van de VUT. 
Immers, de werkzame bevolking bekostigde de VUT-regelingen en zag deze kosten stijgen door de groei-
ende vergrijzing. Zodoende steeg het aantal prepensioenen, waarbij de rechten zelf opgebouwd De leeftijd 
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waarop werd uitgetreden lag bij prepensioen in het algemeen wel hoger dan bij de VUT. Omdat voor een 
volledig prepensioen veertig jaar gespaard zou moeten worden ontstonden allerlei overgangsregelingen 
voor degenen die al langer werkzaam waren. Naast de VUT en het prepensioen werd het met deeltijdpensi-
oen ook mogelijk om gedeeltelijk uit het arbeidsproces te treden. [Vrooman, 2011: 363; Keuzenkamp, 
2004:35,46] 
Het Kabinet-Balkenende II wilde de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen door deze omslagfinancie-
ring fiscaal te ontmoedigen en de facto VUT en prepensioen af te schaffen. Dit voornemen ontmoette felle 
weerstand van de oppositie. Het leidde - als onderdeel van grote onenigheid rond kabinetsplannen rond 
WAO en WW en dreigementen over het niet algemeen verbindend verklaren van CAO’s - tot een diepgaand 
conflict tussen minister De Geus en de vakbonden en het was één van de redenen voor de grote demonstra-
tie op 2 oktober 2004 in Amsterdam. Het gevoelen was dat degenen die al hadden betaald nu het recht werd 
ontnomen om er ook zelf van te profiteren. Ook de Raad van State en het Centraal Planbureau toonden zich 
in adviezen kritisch over het voorstel. [De Volkskrant, 25 september 2004] 
Na veel gesoebat en met overgangsregelingen werd ingang van 2005 met de invoering van de Wet VPL  
(Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling), toch een einde 
gemaakt aan vervroegd uittreden via fiscaal gefaciliteerde VUT en prepensioenregelingen. 

Individuele, aanvullende pensioenen (Lijfrentepolissen; particulier)
De derde en laatste pijler behelsde de individuele, particuliere opbouw/ aanvulling van de oudedagvoorzie-
ning. Binnen deze pijler kreeg iedereen de mogelijkheid om een individuele pensioensverzekering (b.v. 
lijfrentepolissen) af te sluiten bij een verzekeraar. In de periode 1988-1999 heeft de pensioensopbouw in de 
derde pijler een grote vlucht genomen. Het aantal belastingplichtigen met ‘lijfrentepremieaftrek’ (belasting- 
vermindering) was in deze periode snel toegenomen. In 1997 werd de grens van één miljoen belastingplich-
tigen met lijfrentepremieaftrek gepasseerd. [Caminada, 2003: 152, 165-166]

Inkomens van uitkeringsgerechtigde zieken (ZW, Wulbz privaat)
Krachtens de ziektewet (ZW, 1930) waren zieke arbeidskrachten verzekerd van een uitkering bij ziekte. In de 
jaren vijftig functioneerde de ZW zonder bijzondere veranderingen, vanwege de hoogconjunctuur in deze 
periode. [Schuyt, 2000: 296] Tot 1967 bestond enkel het recht op een ZW-uitkering als er sprake was van 
ongeschiktheid op grond van ziekte. In 1967 werd de ZW herzien en afgestemd op de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering (WAO, 1967). Daarmee werd in de ZW het recht op een uitkering (bij ziekte) 
uitgebreid met het recht op een uitkering bij ‘gebreken’. In 1982 stelde kabinet-Van Agt II voor om maatre-
gelen te nemen inzake de Ziektewetuitkeringen; het ‘ziekengeld’ moest worden verlaagd. De voorgenomen 
maatregelen stuitten op verzet van de vakbeweging. [Van der Velden, 2009: 69; website Parlement & Politiek] 
Er werden verschillende protestmanifestaties gehouden in Amsterdam, onder meer in Krasnapolsky (FNV 
algemeen), de Bijlmermeer (bouwvakkers), de RAI (AMRO-medewerkers), de haven (Havenarbeiders) en de 
Albert Cuypmarkt (Stadsreiniging). Maar ook in Den Haag (Binnenhof, staalbedrijven), Utrecht (Jaarbeurs, 
ABVA/KABO algemeen) en Breda (parkeerterrein Dagblad de Stem). [website geheugenvannederland] 
Uiteindelijk gingen de maatregelen van het kabinet-Van Agt II niet door. Niet lang daarna, op 28 mei 1982, 
viel het kabinet. [website Parlement & Politiek] Door kabinet-Lubbers I zijn in 1985 wel maatregelen 
genomen in het kader van de ziektewet, ondanks protest van de FNV. Vanaf dat jaar werd de premieheffing 
over het ziekengeld (-uitkering) ingevoerd. Tevens is het uitkeringspercentage verlaagd van 80% naar 75%. 
Een jaar later is het uitkeringspercentage nogmaals verlaagd naar 70% Vanaf 1994 moest doorbetaling van 
loon bij ziekte in de eerste twee tot zes weken bekostigd worden door de werkgevers zelf. In 1996 werd de 
ziektewetuitkering geheel geprivatiseerd met de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
(Wulbz). Werkgevers moesten nu bij ziekte een heel jaar bekostigen. Sinds 2004 (kabinet-Balkenende II) 
moesten werkgevers het loon twee jaar doorbetalen aan zieke werknemers, in plaats van één jaar. Daar 
komt bij dat de werkgever niet meer het volledige loon mocht betalen; slechts een deel (170 procent over 
beide jaren tezamen) van het loon werd uitgekeerd. [Vrooman, 2011: 365] 

Inkomens van uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten (WAO, TBA, Schattingsbesluit, WIA, AAW, Wajong, WAZ)
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, 1967) dekt werknemers in tegen het arbeidsonge-
schiktheidsrisico. [SCP,1998: 422-423] Nadat het minimumloon wettelijk was ingesteld (1969), werd de hoogte 
van de WAO-uitkering hieraan gelijkgesteld in de periode 1969-1974. Na een relatief onveranderlijke periode 
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werd in 1985 de WAO-uitkering teruggebracht naar 70 procent van het gederfde inkomen. [Vrooman, 2011: 
365] In 1991 kondigde kabinet-Lubbers III aan dat de hoogte en duur van de WAO-uitkering verder zou 
worden teruggebracht. In reactie op het kabinetsbesluit kwamen in dat jaar 250.000 demonstranten bijeen 
op het Haagse Malieveld. Met de wapenkreet ‘handen af van de WAO’ protesteerden zij tegen de voorgeno-
men WAO-ingrepen. [Domein Economie, trend Liberalisering van de verzorgingsstaat; website geheugen-
vannederland] De Partij van de Arbeid in de regering kwam zwaar onder druk te staan door grote onrust in 
de achterban. Partijvoorzitter Marianne Sint was op fietsvakantie in Toscane en onbereikbaar; het leidde tot 
haar aftreden. Partijleider en minister van financiën Wim Kok moest alle zeilen bijzetten om het vertrou-
wen bij de leden terug te winnen. [Website rijksuniversiteit Groningen]
Het kabinet gaf echter gaf geen gehoor aan de protesten en hield – met enige verzachting van de maatregelen 
- vast aan de WAO-plannen. Met ingang van 1993 was de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschikt-
heidsregelingen (TBA) van kracht. De TBA behelsde strengere toegangscriteria tot de WAO. Daarnaast omvatte 
de TBA een beperking van de duur en hoogte van WAO-uitkeringen op basis van leeftijd. De TBA resulteerde in 
een tijdelijke afname van het aantal uitkeringen tot 1997. Daarna liep het aantal uitkeringen weer langzaam op. 
Een afname in het aantal uitkeringen werd wederom ingezet met de inwerkingtreding van het Schattingsbesluit 
(2004) en de Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, 2006). Het Schattings besluit regelde de arbeidskun-
dige beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. En volgens de WIA moesten mensen zoveel mogelijk 
werken naar arbeidsvermogen, voordat zij een beroep konden doen op een uitkering. [Vrooman, 2011: 365]

Met het in werking treden van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW, 1976) kwamen mensen die 
niet in loondienst waren ook in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De AAW was 
complementair aan de AOW en garandeerde een welvaartsvaste basisuitkering aan alle ingezetenen (18-65 
jaar) van de Nederlandse samenleving, wanneer zij, na een jaar wachttijd voor tenminste 25% arbeidsonge-
schikt waren en ze in het jaar vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid een zeker arbeidsinkomen 
hadden genoten. Er waren vervolgens zes arbeidsongeschiktheidsklassen in de AAW, oplopend van 25 tot 
100 procent. Afhankelijk van de klasse bedroeg de uitkeringshoogte een percentage van een vastgestelde 
uitkeringsgrondslag (een dagloon van circa 70 gulden of circa 100 gulden met een afhankelijk gezin). In 
1980 werd de uitkeringsgrondslag van de AAW gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dat betekende 
een verlaging, omdat het netto minimumloon minder was dan een 100 procent AAW-uitkering. [van den 
Bosch, 1981: 147-149] De uitkering van de klassen onder de 100 procent werd naar rato eveneens terugge-
bracht. Met de zogenoemde stelselherziening van de sociale zekerheid in 1987 werd de AAW-uitkering 
wederom verlaagd, doordat deze nu werd afgestemd op het brutominimumloon. Met de komst van de TBA 
in 1993 werd, net als in de WAO, het arbeidsongeschiktheidscriterium gewijzigd. Dit hield tevens een 
beperking in van de duur en hoogte van AAW-uitkeringen op basis van leeftijd. In 1998 is de AAW door de 
Wajong en de WAZ vervangen. [Rommelse, 2011: 72-75, 91-97] 

Actoren
• Alle kabinetten 1970-2005
• Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1970-2005
• Uitkeringsgerechtigden (w.o. werklozen, bijstandsgerechtigden, ouders, pensioengerechtigden, 

nabestaanden, zieken, arbeidsongeschikten)
• Fondsbeheerders en uitkeringsinstanties
• Pensioenfondsen
• WRR
• Raad van State
• Europees Hof
• Centraal Planbureau
• Politieke partijen
• Werkgeversbonden
• Vakbonden
• Afzonderlijke werkgevers
• Afzonderlijke werknemers
• Bonden en actiegroepen uitkeringsgerechtigden (w.o. Anbo, Komitees Vrouwen in Bijstand, buitenlandse 

werknemers, Weduwen in de kou) 
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4.12 Hotspot: Shellstaking (1979)

Verkorte titel: Shellstaking

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.13 Multinationals 
4.13 Akkoord van Wassenaar

Datering 
1979

Beschrijving
Bij Shell Nederland was nog nooit gestaakt voordat de werknemers na een oproep van industriebond NVV in 
september 1979 de fabrieken bij Pernis en Moerdrijk platlegden. Tijdens de voorafgaande Cao-onderhande-
lingen had de roep om arbeidstijdverkorting en een vijfploegendienst weinig gehoor gevonden bij de 
multinational. De vakbonden waren verdeeld. Waar het CNV uiteindelijk akkoord ging met een uitbreiding 
van het aantal vakantiedagen bleef het NVV inzetten op een 35-urige werkweek en een vijfploegendienst. 
Niet iedereen was voorstander van de staking. Het kwam op de Coolsingel in Rotterdam zelfs tot een 
demonstratie tegen de staking. Het bedrijf verbrak de staking na vier dagen met geweld, waarop kritiek 
kwam in de media. Achteraf gaf een stakingsleider aan dat de staking bij Shell een symbolische waarde had 
omdat het bedrijf een belangrijke plaats innam onder de werkgevers in de petrochemische industrie. Een 
deel van de stakingseisen is in de jaren na 1979 geleidelijk aan alsnog ingewilligd, toen vakbonden en 
werkgeversorganisaties nader tot elkaar kwamen.

Na de oliecrisis van 1973 riepen regering en olie-industrie op tot energiebesparende maatregelen. Minister-
president Den Uyl drong er bij werkgevers en vakbonden op aan een centraal akkoord te sluiten en arbeids - 
onrust te voorkomen[Scheele 2]. De industriebond NVV liet echter een tegengeluid horen. Kaderleden van 
de bond in de petrochemische industrie deden zelf onderzoek naar olievoorraden en kwamen met cijfers 
die afweken van de officiële cijfers. [Nas] De voorraden zouden veel ruimer zijn geweest dan overheid en 
industrie beweerden. De vakbond vermoedde dat de oliecrisis werd gebruikt om de lonen te drukken.  
De manier waarop de vakbond vervolgens in de pers de confrontatie zocht met werkgevers lijkt een prelude 
voor de onrust die later in de jaren zeventig volgde. [Rootlieb 2006] Aan het eind van dit decennium kwamen 
bonden en werkgevers lijnrecht tegenover elkaar te staan in onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoor-
waarden waarbij het er niet altijd even zachtzinnig aan toe ging. 

Op de achtergrond speelde de teruggang van de industriële sector in Nederland een rol. De industrie bood 
veel werk maar zag zich aan het eind van de jaren zeventig geconfronteerd met conjuncturele problemen. 
Ook in de petrochemie was dit het geval. Er ontstond overcapaciteit en fabrieken moesten hun poorten 
sluiten. [Ten Hove 1993; 48-51] De vakbonden waren bang voor verlies van werkgelegenheid en zagen een 
oplossing in arbeidsduurverkorting. Door een kortere werkweek zouden meer mensen aan het werk 
kunnen blijven. Binnen de industrievakbond NVV stond mede daarom de zogenaamde ‘vijfploegendienst’ 
vanaf 1972 hoog op het verlanglijstje. De toentertijd gangbare vierploegendienst werd daarnaast gezien als 
vermoeiend en lastig te combineren met een regulier sociaal leven. Een vijfploegendienst moest meer vrije 
weekenddagen en een kortere werkweek garanderen. In 1977 riep de bond succesvol op tot stakingen bij de 
petrochemische bedrijven ICI en Cynamid. Hoewel deze niet bereid waren de vijfploegendienst in te voeren 
kwamen er wel meer vrije weekenddagen beschikbaar. Toch was de vakbond niet tevreden en zij bleef de 
vijfploegendienst nastreven. De NVV liet professor Trimbos van de Erasmus Universiteit een onderzoek 
uitvoeren naar de medische en sociale gevolgen van de vierploegendienst van Shell in Pernis. Shell liet 
weten de opzet van het onderzoek niet objectief te vinden en verbood het invullen van Trimbos’ vragenlijs-
ten onder werktijd. [Scheele 3]. De vijfploegendienst zou inzet zijn van CAO-onderhandelingen met Shell 
die in 1978 begonnen.
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De Cao-besprekingen gingen door tot in 1979. Ondertussen lekte een werkgeversnota uit waarin het VNO en 
de NCW hun leden opriepen niet toe te geven aan de eis van werktijdverkorting. Dit was nu juist één van de 
eisen van de bonden. CNV en NVV vroegen een vijfploegendienst ter vervanging van de vierploegendienst, 
een 35-urige werkweek en nieuwe regels met betrekking tot veiligheid op de werkplaats. Shell’s aanbod het 
aantal vakantiedagen te verhogen vonden zij niet voldoende. De bonden waren niet te spreken over de in 
hun ogen starre houding van Shell en begonnen over staken te praten. Zij stelden een ultimatum dat op  
21 september 1979 zou aflopen. De dag voor het ultimatum afliep stelde Shell een verdere uitbreiding van 
het aantal vakantiedagen voor, maar het bedrijf wilde niet praten over een vijfploegendienst of een 35-urige 
werkweek. Beide bonden traden in overleg met hun achterban. Verreweg het grootste deel van de geraad-
pleegde NVV-leden verwierp het voorstel van Shell maar bij het CNV werd het voorstel met een kleine 
meerderheid aangenomen. De industriebond NVV besloot vervolgens om vanaf 24 september de fabrieken 
van Shell in Pernis stil te leggen.

Er was niet eerder gestaakt bij Shell Nederland. Shell probeerde via verschillende kanalen politieke steun te 
vinden voor politie-ingrijpen maar faalde hierin. [Rootlieb 2006] Ondertussen sloten werknemers van Shell 
Moerdijk zich bij de staking aan en legden ook daar de fabrieken stil. De door Shell weer opgepakte 
onderhandelingen leidden niet tot nieuwe resultaten. Shell besloot tot een andere oplossing. Op donder-
dag 27 september, drie dagen na het begin van de staking, organiseerde het bedrijf een demonstratie tegen 
de staking op de Coolsingel in Rotterdam. Het zorgde ervoor dat een groot deel van het personeel van het 
hoofdkantoor meeliep met de werkwilligen uit Pernis en Moerdijk. Het organiserende comité bood 
burgemeester Van der Louw een petitie aan en riep de demonstranten op naar Pernis te trekken en daar het 
openen van de poorten te eisen. Hoewel weinigen hier gehoor aan gaven slaagde Shell er toch in de staking 
te breken. Een groep werkwilligen verraste de stakers door van binnenuit de poort te bestormen en te 
openen. Volgens sommigen was dit een knokploeg, anderen beweren dat deze actie plaatsvond om 
gewelddadigheden te vermijden [Scheele 1 en Gabriëls 1990; 209]. Hoe dan ook, de verraste stakingsleiding 
besloot tot terugtrekking en adviseerde de volgende dag de staking af te breken. In de pers verschenen veel 
negatieve reacties op het optreden van Shell. Achteraf zei één van de stakingsleiders het hard te hebben 
willen spelen wegens de invloed van Shell op andere werkgevers. Na de staking, gaf hij aan, ‘liepen de 
werkgevers in de chemische industrie niet meer vanzelfsprekend achter Shell aan’ [Scheele 1]. Bovendien 
deed een vorm van vijfploegendienst al snel zijn intrede bij Shell [Blom 2002; 259-260]. 

In 1982 werd het Akkoord van Wassenaar gesloten waarin de vakbonden instemden met loonmatiging in 
ruil voor arbeidstijdverkorting. Halverwege de jaren tachtig herstelde de industriële sector zich, onder 
andere door een stijging van de arbeidsproductiviteit. De vakbond NVV had in 1979 flink van zich afgebeten 
en zag een deel van haar eisen ingewilligd. In de jaren tachtig daarentegen zouden werkgevers en werknemers 
minder de confrontatie en meer de consensus zoeken. Het poldermodel deed zijn intrede. De Shellstaking 
van 1979, waar een grootschalig productieproces geheel werd stilgelegd om vakbondseisen kracht bij te 
zetten, kan als een overgang worden gezien naar nieuwe verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. 

Actoren
• Industriebond NVV (nu: FNV)
• Industriebond CNV
• Shell Nederland
• Petrochemische industrie Rijnmond, bv ICI en Cynamid
• Professor C.J. Trimbos (1920-1988)
• Instituut voor preventieve en sociale psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam
• VNO
• NCW

Bronnen en literatuur
• I. Blom, Honderd jaar Shell Pernis (Rotterdam 2002).
• H. Gabriëls, Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990 (Den Haag 1990).
• J. ten Hove, Delfstoffenwinning en chemische industrie (Amsterdam 1993).
• D. Nas, ABC (2001) http://www.vakbondshistorie.nl/abc.html geraadpleegd op 18 juni 2011.
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• J. Rootlieb, De staking bij Shell in 1979 (2006) http://www.vakbondshistorie.nl/staking_bij_shell_1979.html 
geraadpleegd op 18 juni 2011.

• P. Scheele, Staking bij Shell (z.j.1) http://www.fnv.net/host/industriebond/shellstaking.html, geraadpleegd 
op 17 juni 2011. 

• P. Scheele, Olieboycot (z.j. 2) http://www.fnvbondgenoten.net/host/industriebond/olieboycot.html, 
geraadpleegd op 18 juni 2011. 

• p. Scheele, 5-ploegendienst (z.j.3) http://www.fnvbondgenoten.net/host/industriebond/ploegendienst.html 
geraadpleegd op 18 juni 2011. 



Nationaal Archief | Werk en Inkomen 356

4.13 Hotspot: Het akkoord van Wassenaar (1982)

Verkorte titel: Akkoord van Wassenaar

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.14 Consensusgericht beleid
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
3.3 Van groei naar herschikking collectieve sector
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.12 Grootbedrijf, MKB en zzp

Datering
24 november 1982

Beschrijving
Op 24 november 1982 is het Akkoord van Wassenaar gesloten. De eigenlijke titel van het akkoord is “centrale 
aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid”. Het akkoord betrof beleidsintenties – 
voornamelijk rondom loonmatiging en arbeidstijdverkorting - die het hoofd moesten bieden aan de hoge 
werkloosheid. De voorzitters van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties (‘de sociale partners’), 
vertegenwoordigd in het bestuur van het overlegorgaan Stichting van de Arbeid, kwamen tot overeenstem-
ming ten tijde van een heftige economische crisis. [CBS, 2007; SCP, 1998: 389; Stichting van de Arbeid, 1982]

In de ‘gouden jaren zestig’ steeg de Nederlandse welvaart gestaag. In deze periode heerste de opvatting dat 
aanzienlijke werkloosheid was uitgebannen. Voorts intervenieerde de overheid (o.a. kabinetten De Quay, 
Marijnen, De Jong) met behulp van Keynesiaanse beleidsinstrumenten om economische ontwikkelingen in 
goede banen te leiden. Men dacht dat de situatie van volledige werkgelegenheid zo goed als bereikt was. 
Daarom lag de focus op andere doelen, zoals kwaliteitsverbetering van arbeid en uitbreiding van collectieve 
dienstverlening. [Nederlandse Grondwet, 2011a; SCP, 1998: 383-385]

In de jaren zeventig deed de eerste oliecrisis (1973) zijn intrede. Als gevolg hiervan verdubbelde de werkloos-
heid van 100.000 naar 200.000 werklozen en kreeg werkloosheidsbestrijding een hoge prioriteit van 
kabinet-Den Uyl. De werkloosheidsomvang moest worden teruggedrongen met behulp van overheidsmaat-
regelen: stimulering van de effectieve vraag, werkgelegenheidsuitbreiding in de collectieve sector en 
steunverlening aan in nood verkerende bedrijven. Door deze maatregelen waren in 1976 de begrotingste-
korten opgelopen, terwijl de werkloosheid nog steeds op het oude niveau van 200.000 werklozen lag. Na de 
nota van minister Duisenberg (Financiën) moest er een einde komen aan de oplopende begrotingstekorten. 
Hierin was opgenomen dat de collectieve uitgaven jaarlijks mochten toenemen met maximaal 1% van het 
nationaal inkomen. In 1979 volgde de tweede oliecrisis met een diepe economische recessie als gevolg.  
De totstandkoming van een centraal akkoord tussen sociale partners mislukte in dat jaar, omdat de 
Voedingsbond FNV niet akkoord ging met een maximale loonstijging. [SCP, 1998: 383-385] FNV was van 
mening dat de vakbonden al teveel concessies hadden gedaan. [De Beer, 2004: 1]

In de jaren tachtig sloeg kabinet-Lubbers I een andere weg in bij het streven naar herstel van werkgelegen-
heid. Het Keynesiaanse stimuleringsbeleid van de jaren zeventig werd verwisseld voor een ‘no-nonsensebe-
leid’: een periode van bezuinigingen op overheidsuitgaven werd ingezet. De overheid ging voortaan een 
kaderstellende rol vervullen waarbij de marktsector werd geacht het herstel van werkgelegenheid te 
verwezenlijken. Kortom: meer markt, minder overheid. Direct na aantreden waarschuwde Kabinet-Lubbers I 
dat er een loonstop zou volgen als de werkgevers- en werknemersorganisaties niet tot overeenstemming 
konden komen over een gematigde loonontwikkeling. Loonmatiging werd verondersteld te resulteren in: 
banengroei, het herstel van rendementen in het bedrijfsleven en de afremming van de arbeidskracht -
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vervanging door technologie. De slechte werkgelegenheidssituatie en de waarschuwing van Kabinet-
Lubbers I hebben geleid tot het Akkoord van Wassenaar. [SCP, 1998: 389]

Het Akkoord van Wassenaar is een overeenkomst tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. 
‘Wassenaar’ verwijst naar de locatie waar de sociale partners tot overeenstemming zijn gekomen: de 
Wassenaarse villa van Chris van Veen (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ondernemingen). Het 
akkoord telt formeel slechts drie pagina’s en bevat voornamelijk het uitgangspunt om de hoge werkloosheid 
te bestrijden, met daaraan gehechte aanbevelingen en afspraken. De aanbevelingen waren kaderstellend voor 
de ontwikkeling van een meerjarenplan (beleid) om de werkgelegenheid te verbeteren. Men veronderstelde 
dat de verbetering van werkgelegenheid gepaard zou gaan met economische groei. Bij de ontwikkeling van 
het meerjarenplan moest voorts rekening worden gehouden met een stabiel prijspeil en de versterking van 
concurrentiekracht van ondernemingen. Ook moest aandacht worden besteed aan het gelijkmatiger verdelen 
van arbeidsplaatsen (werk) onder de beroepsbevolking. Denk hierbij aan te nemen maatregelen als arbeids-
duurverkorting, deeltijdarbeid en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Zodoende moest het meerjarenbeleid 
in 1983 een reële aanzet te krijgen. Het akkoord werd afgerond met drie afspraken voor CAO-partijen: spoedig 
voorwaarden creëren om een meerjarenbeleid te realiseren, (2) overleggen en adviseren aangaande de 
verdeling van arbeidsplaatsen, (3) het starten van CAO-onderhandelingen in 1983 en het kabinet hiervan op de 
hoogte houden. Vooral de laatste afspraak is opmerkelijk: voor 1982 waren CAO-partijen niet bevoegd om op 
CAO-niveau (collectief niveau) te onderhandelen. Voorheen vonden de onderhandelingen op centraal niveau 
plaats tussen vertegenwoordigers van de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers. Op 
centraal niveau wordt vaak overlegd, tussen sociale partners én de overheid, over te maken afspraken 
betreffende de gehele economie of sectoren daarvan. [Stichting van de Arbeid, 1982]

Het Akkoord van Wassenaar was een keerpunt in de Nederlandse arbeidsverhoudingen en het economisch 
beleid. Zowel werkgevers als werknemers raakten doordrongen van het feit dat samenwerking een 
voorwaarde was voor economisch herstel. Sindsdien wordt het Akkoord van Wassenaar als het begin van het 
‘poldermodel’ (Nederlandse consensuspolitiek) aangewezen; vanwege het compromis tussen werkgevers- 
en werknemersorganisaties. In 1982 werd het arbeidsvoorwaardenoverleg feitelijk gedecentraliseerd en 
kwam het terecht bij ondernemingen en bedrijfstakken. Tevens kreeg het bedrijfsleven erkenning voor haar 
bijdrage aan de economische groei en werd de kunstmatige beperking van bedrijfsrendementen opgeheven 
door de overheid; meer markt, minder overheid. Voorts werd met het akkoord een lange periode van 
loonmatiging ingezet. Vanaf 1984 was er weer sprake van economische groei. De loonmatiging bracht een 
kettingreactie teweeg. De arbeidskosten waren gedaald en het nationaal inkomen steeg. De winst nam toe 
waardoor er meer werd geïnvesteerd, wat resulteerde in toenemende werkgelegenheid. Echter, de werk-
loosheidsomvang daalde nauwelijks, omdat de nieuwe arbeidsplaatsen werden bezet door schoolverlaters 
en toetredende vrouwen. Ondanks deze gelijke werkloosheidsomvang, werden de doelen van het akkoord 
van Wassenaar gedeeltelijk behaald: de jeugdwerkloosheid was teruggedrongen en er waren deeltijdbanen 
gecreëerd. Afgezien van de positieve gevolgen van het Akkoord van Wassenaar, is er onrust tijdens en na de 
periode waarin het akkoord tot stand komt. De inkomens van ambtenaren en uitkeringsgerechtigden 
worden met drie procent verlaagd. Er komen massale demonstraties en stakingen waarbij minister Rietkerk 
(Binnenlandse Zaken) het doelwit is. Op het Binnenhof stapelt vuilnis zich dagen lang op en spuit de 
brandweer alles nat. De ‘pijn’ van ambtenaren wordt enigszins verzacht door de tegemoetkoming van het 
akkoord: de ambtenaren krijgen een 38-urige werkweek. [SCP, 1998: 429-430; Van den Braak, 2002: 53; 
Nederlandse Grondwet, 2011b]

Actoren
• Werkgevers- en werknemersorganisaties:
• Verbond van Nederlandse Ondernemingen (C. van Veen)
• Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (S.J. van Eijkelenburg)
• Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (W. Perquin)
• Nederlands Christelijk Ondernemersverbond (S. Veninga)
• Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, mede namens: Koninklijk Nederlands
• Landbouw Comité, Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (drs. J.J. Schouten)
• Federatie Nederlandse Vakbeweging (W. Kok)
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• Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (H. van der Meulen)
• Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (drs. H. van der Schalie)
• Voedingsbond FNV
• Kabinet-De Quay 1959-1963
• Kabinet-Marijnen 1963-1965
• Kabinet-De Jong 1967-1971
• Kabinet-Den Uyl 1973-1977
• Kabinet-Van Agt II 1981-1982
• kabinet-Lubbers I 1982-1986
• Minister Duisenberg, Financiën
• Koos Rietkerk, Binnenlandse Zaken
• Centraal Planbureau (CBP)
• Sociaal-Economische Raad (SER)

Bronnen en literatuur
• ‘Akkoord van Wassenaar keerpunt op de arbeidsmarkt’, in: Webmagazine CBS, 21 november 2007  

(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2321-
wm.htm, geraadpleegd op 16 maart 2011).

• Beer, P. de, ‘Conflict of consensus: het nut van het poldermodel’, in: Spui 16, (2004) 3, 20-21  
(www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Spui%2016.doc, geraadpleegd op 28 april 2011).

• Braak, J-W. van den, ‘Afscheid van vooroorlogse generaties’, in: ibidem, ‘Keerpunt ’82’. Enkele herinneringen 
aan het VNO en de crisistijd 1977-1982 (Assen 2002).

• Nederlandse Grondwet, ‘Poldermodel’ (http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/
j9vvihlf299q0sr/vhnnmt7jpb00, geraadpleegd op 16 maart 2011b)

• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Rijswijk 1998).
• Nederlandse Grondwet, ‘Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig’ (http://www.denederlandsegrond-

wet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vh8lnhrq7ybe, geraadpleegd op 16 maart 2011a)
• Stichting van de Arbeid, Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid (Den Haag,  

24 november 1982).
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4.14 Hotspot: Ambtenarenstaking (1983)

Verkorte titel: Ambtenarenstaking

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
4.1 Sociale partners en de overheid

Datering
Herfst 1983

Beschrijving
In de herfst van 1983 liepen de gemoederen hoog op in Nederland, doordat ambtenaren in het gehele land 
en in elke sector hun werk neerlegden of over gingen tot stiptheidsacties. Hierdoor werd bijvoorbeeld de 
post gedurende ruim twee maanden onregelmatig tot niet bezorgd en lagen in verschillende grote steden 
metershoge stapels huisvuil.

Vanaf de oliecrises van 1973 en 1979 nam de werkloosheid in Nederland fors toe. Daar kwam bij dat er vanaf 
1979 een ontwikkeling zichtbaar werd waarbij het ambtenarenapparaat in tegenstelling tot de private sector 
enorm groeide, waardoor de kosten voor de overheid stegen en de baten afnamen. Om de groeiende 
overheidskosten het hoofd te kunnen bieden, voelde het Kabinet Lubbers-Van Aardenne zich genoodzaakt 
om een groot deel van de 5,5 miljard gulden aan bezuinigen te behalen bij de ambtenaren zelf. Om die 
reden kwam er in samenspraak met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een plan op tafel, waarbij 
alle ambtenaren drieëneenhalf procent van hun loon in moesten leveren. Toen tijdens de troonrede van 
1983 de plannen naar buiten werden gebracht, ontstond er een storm van protest onder de 700.000 
ambtenaren in Nederland. [Andere Tijden, 2004-2005]

De ambtenarenstaking van 1983 vond plaats van midden oktober tot midden november. De kracht en 
omvang van de acties namen in de loop van november echter toe. Op 5 oktober 1983 vond er een eerste 
overleg plaats tussen het kabinet en de vakbonden, maar nadat de vakbonden begrepen dat de minister van 
Binnenlandse Zaken niet voor compromissen openstond, werd het overleg vroegtijdig afgebroken. Dit 
resulteerde in de eerste acties. Zo ging het staatsbedrijf de PTT over tot werkonderbrekingen en werden er in 
verschillende sectoren stiptheidsacties gehouden (acties waarbij alle mogelijkheden binnen het kader van 
regels en wetten optimaal worden benut om actie te voeren). Op 1 november 1983 gebeurde er iets opzienba-
rends: minister-president Lubbers gaf een live persconferentie op het acht uur journaal waarin hij aangaf, 
bereid te zijn om de salariskorting te verminderen met een half procent (3,5 naar 3 procent). Deze eenmans-
actie, zoals achteraf bleek, had echter geen steun van de minister van Binnenlandse Zaken en bovendien 
vonden de vakbonden het een weinigzeggende handreiking naar de ambtenaren. Om die reden liep het 
tweede overleg, op 2 november, wederom op niets uit. [Andere Tijden, 2004-2005; Albers e.a., 1983: 27-32]
Op dezelfde dag nog riep de voorman van de ABVA/KABO op tot een ‘allesomvattende maatschappelijke 
ontwrichting’ om Nederland te laten weten dat er overal in Nederland ambtenaren werkten. [Andere Tijden, 
2004-2005] In België was nog geen twee maanden eerder eenzelfde soort staking gehouden in reactie op 
een aangekondigde salariskorting van drie tot vijf procent. Daarbij hadden alle ambtenaren gestaakt, 
inclusief werknemers op vliegvelden en de Antwerpse haven. [Broertjes en Joustra, 1984: 12] Maar in 
tegenstelling tot België was in Nederland nog niet eerder op zo’n grote schaal actiegevoerd. Begin novem-
ber voerden ambtenaren van allerlei instellingen actie, zoals de PTT, de politie, het openbaar vervoer, de 
reinigingsdienst en zelfs de douane. Bij de PTT werden in verschillende steden diverse acties gehouden, die 
gemiddeld vijftien dagen duurden. De reinigingsdiensten in tientallen steden legden gemiddeld meer dan 
zeven dagen de werkzaamheden neer. [Rietveld, 1983: 398-399] 
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De acties hadden een grote impact op de Nederlandse middenstand. Zo konden winkeliers geen pakketten 
meer verzenden, verloren exporteurs hun klanten aan het buitenland en was er geen mogelijkheid voor 
klanten om met het openbaar vervoer naar de winkelcentra van de grote steden te gaan. Hier kwam nog bij 
dat Sinterklaas en Kerst voor de deur stonden, waardoor de tijd begon te dringen. Om de ambtenaren weer 
aan het werk te krijgen, werden in totaal twaalf kort gedingen aangespannen, met wisselend resultaat. Zo 
moesten de politieagenten weer aan het werk, maar kregen bij de NS juist de werknemers gelijk van de 
rechter. Bij het tweede kort geding van de Nederlandse Organisatie voor Tijdschriftuitgevers (NOTU) gaf de 
rechter op 11 november het uitzonderlijke bevel aan de regering en de vakbonden om weer aan tafel te gaan 
zitten. Om die reden werd er zelfs een speciaal debat in de Tweede Kamer georganiseerd, waarbij de Tweede 
Kamerleden echter niet van standpunt veranderde. In navolging van de eerder overleggen, mislukte ook het 
derde overleg. In reactie hierop besloot de rechter op 25 november om de stakingen te verbieden, omdat de 
schade onevenredig toenam. De ambtenaren hadden weliswaar het recht om te staken, maar niet om die 
staking ook te winnen. [Andere Tijden, 2004-2005] Hiermee bood de rechter alle partijen de mogelijkheid 
om met opgeheven hoofd het strijdperk te verlaten. De regering voerde de salariskorting ongewijzigd door, 
de middenstand werd verlost van de acties, maar de vakbonden hadden hun punt mogen maken en 
definitief het stakingrecht voor ambtenaren verworven. 

Actoren
• Koos Rietveld
• Jaap van der Scheur
• ABVAKABO, FNV
• CNV
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Tweede Kamer
• PTT
• NS
• Douane
• Reinigingsdiensten
• Ruud Lubbers
• Rechtbank den Haag (mr. M. Wijnholt)
• Politie
• Brandweer
• De Nederlandse Organisatie voor Tijdschriftuitgevers (NOTU)

Bronnen en literatuur
• ‘Van de Scheur leerde de ambtenaren staken’, De Volkskrant, 3 januari 2003.
• Andere Tijden, ‘Ambtenarenstaking 1983’, 2004-2005 (http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/

afleveringen/2004-2005/Ambtenarenstaking-1983.html, laatst geraadpleegd 30 mei 2011).
• Rietveld, Jan, ABVAKABO. De herfstacties van 1983 (Zoetermeer 1984).
• Albert, O., W.S.P. Fortuijn, A.Ph.C.M. Jaspers, T. van Peijpe, en A. Schellart, De ambternarenstakingen. Grenzen 

in kort geding (Deventer 1983).
• Broertjes, Pieter en Arendo Joustra, Ambtenaren in actie. Reportage van een Hollandse herfst (Amsterdam 1984).
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4.15 Hotspot: PTT-verhuizing naar Groningen (1984)

Verkorte titel: PTT naar Groningen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid

Datering
1984

Beschrijving
In november 1974 vond op het Binnenhof een protestactie plaats van ambtenaren van de PTT. Tussen de 
4.000 en 5.000 PTT’ers waren naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de verhuizing van de 
Centrale Directie en andere onderdelen van de PTT naar Groningen. De verhuizing vond plaats in het kader 
van de spreiding van rijksdiensten over het land. Ondanks de protesten ging de verhuizing van de PTT van 
Den Haag naar Groningen door. Tussen 1984 en 1993 werden ongeveer 2.200 hoogwaardige functies 
overgeplaatst vanuit de Randstad naar het noorden van het land.

De PTT was niet de enige rijksdienst die verhuisd werd naar perifere regio’s. In de jaren zestig werd reeds een 
aanvang gemaakt met de spreiding van rijksdiensten, maar de eerste aanzet tot het relocatiebeleid was het 
verschijnen van de nota De ontwikkeling van de Haagse agglomeratie en de afremming van de groei van de kantorensector 
(Nota’72) [Teeuwisse, 1983: 294] Het tegengaan van congestie in het Westen en het verminderen van de 
spanningen op de arbeidsmarkt aldaar waren in eerste instantie de redenen om rijksdiensten te verplaatsen 
uit de Randstad. De concentratie van economische activiteiten in de Randstad zorgde namelijk voor een 
krapte op de arbeidsmarkt. Pas in tweede instantie werd verplaatsing gebruikt om de werkgelegenheid in 
met name het noorden en in Zuid-Limburg te bevorderen. In de loop van de tijd zou deze laatste reden aan 
belang winnen. [Bartels en Wijma, 1980: 607; Teeuwisse, 1983: 294]
Het kabinet-Biesheuvel besloot in twee fases in totaal 16.000 functies over te plaatsen naar het noorden van 
het land en Zuid-Limburg. In de periode 1973-1978 zou het gaan om 6.500 arbeidsplaatsen en in de periode 
1979-1985 om 9.500 plaatsen. Rijksonderdelen die een andere vestigingsplaats kregen, waren het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (Heerlen), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Heerlen), het 
Rijksinkoopbureau (Zwolle), de Centrale Directie Studiefinanciering (Groningen), de Centrale Dienst voor 
In- en Uitvoer (Groningen), de Afdeling Voertuigendocumenten en Centrale Registratie van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (Veendam) en de Rijkstypekamer (Winschoten). [Van Meurs, 2006:107-108]

In 1974 kwam voor de PTT’ers duidelijkheid over de toekomst van de rijksdienst. In totaal zouden 5.300 
ambtenaren van de PTT overgeplaatst worden naar Groningen. Het grootste deel zou bestaan uit ambtena-
ren van de Centrale Directie en van enkele andere onderdelen. Dit nieuws viel niet in goede aarde bij de 
PTT’ers. Er werd een open protestbrief gestuurd vergezeld van 3.800 handtekeningen, waarin duidelijk werd 
gemaakt dat 94% van de PTT’ers niet achter de verhuizing stond, zeker niet als de ambtenaren gedwongen 
werden om mee te gaan. In november 1974 trokken enkele duizenden PTT’ers naar Den Haag om te 
demonstreren op het Binnenhof. Zij lieten weten dat zij absoluut niet naar Groningen wilden verhuizen. 
Niet alleen voor de PTT’ers was de verhuizing ingrijpend, maar ook voor hun gezinnen. De kinderen zouden 
naar andere scholen moeten en de partners zouden ander werk moeten vinden. De PTT-directie, die in 
eerste instantie niet was uitgegaan van vrijwilligheid, moest onder druk van haar werknemers haar 
standpunt wijzigen. Niemand zou gedwongen worden mee te verhuizen naar Groningen. Indien men hier 
niet voor koos, kwam men voor herplaatsing in aanmerking. Voor veel PTT’ers was dit niet voldoende, want 
de kans op herplaatsing was klein. Tot in de jaren tachtig zouden PTT’ers zich door middel van demonstra-
ties en prikacties blijven verzetten tegen relocatie. 
De protestactie uit 1974 had enige mate van succes. De verhuizing ging nog steeds door, maar er werd nu 
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vanuit het kabinet meer nadruk gelegd op de vrijwilligheid. Daarnaast werd het aantal overplaatsingen 
verlaagd van 5.300 tot ongeveer 3.000. Dit tot woede van de Provinciale Staten van Groningen, die komst 
van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen juist aanmoedigden. [Van Meurs, 2006: 110-112] 

Met de verhuizing liep het echter niet zo snel, met name door het tegenstribbelen van de hoofddirectie van 
de PTT. Rond 1980 kwam er weer schot in de zaak. Het kabinet gebood de hoofddirectie om vaart te maken 
met de verhuisplannen en stelde een ultimatum vast. Wel werd duidelijk dat er geen 3.000 PTT’ers uit Den 
Haag naar Groningen hoefden te verhuizen. Alleen de ambtenaren die vrijwillig wilden verhuizen, werden 
overgeplaatst. Om het aantal van 3.000 nieuwe banen toch te bereiken, kreeg de PTT toestemming om haar 
personeelsbestand in Groningen uit te breiden met 30%. [Van Meurs, 2006: 115-116] Het aantal te verplaat-
sen arbeidsplaatsen liep nog verder terug. In 1984 ging het nog maar om 2.200 plaatsen. De fracties in de 
Tweede Kamer waren verdeeld over de verhuizing en ook in het kabinet was niet iedereen er voorstander 
van, zoals de verantwoordelijke minister van Verkeer en Waterstaat N. Smit-Kroes. Op 28 maart 1985 werd 
een beslissende motie in de Tweede Kamer aangenomen met betrekking tot de overplaatsing. Er zou niet 
getornd mogen worden aan het plan om door de verhuizing van de Centrale Directie 2.200 functies in 
Groningen te creëren. De kosten van de relocatie zouden maximaal 270,3 miljoen gulden bedragen. [Van 
Meurs, 2006: 120-121] 

In 1984 werd een start gemaakt met de verhuizing en per 1 januari 1989 was de hoofdzetel van de PTT – niet 
meer als staatsbedrijf, maar als geprivatiseerde onderneming – Groningen geworden. In 1993 werd operatie 
‘Spreiding van de Rijksdiensten’ afgerond. De provincie Groningen was tevreden met de komst van de PTT, 
de PTT en haar werknemers minder. Bedrijfeconomisch was de verhuizing niet gunstig, maar veel Kamer-
leden hadden met de verplaatsing ingestemd vanwege de hoge werkloosheid in het Noorden. Het meest 
opmerkelijke aan de hele geschiedenis is dat enkele jaren later de opvolger van de PTT, de KPN besloot terug 
te keren naar Den Haag. Vanaf die tijd is de directie weer gevestigd in de residentie. Een aantal andere 
onderdelen bleven in Groningen.

Actoren
• PTT
• Commissie Spreiding Rijksdiensten
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• KPN
• N. Smit-Kroes
• Provinciale Staten van Groningen
• Gemeente Den Haag
• Centraal Bureau voor de Statistiek 
• Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
• Rijksinkoopbureau 
• Centrale Directie Studiefinanciering 
• Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
• Afdeling Voertuigendocumenten en Centrale Registratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
• Rijkstypekamer 

Bronnen en literatuur
• Bartels, C.P.A., en J.B.R. Wijma, ‘Effecten van spreiding van rĳksdiensten voor de regio’s van vestiging’, 

Economisch statistische berichten (1980): 607-611. 
• Meurs, M. van, Een beeld van een provincie : Groningen in de twintigste eeuw (Assen 2006). 
• Oosterhaven, J., en A. van Witteloostuijn, ‘Regionaal beleid’, in: F. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek 

Overheidsfinanciën 2008 (Den Haag). 
• Teeuwisse, J.J.A., ‘Heeft de spreiding van rijksdiensten nog toekomst?’, Economisch Statistische Berichten,  

no. 3399 (1983): 294-296. 
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4.16 Hotspot: Verpleegkundigenoproer (1988-1990)

Verkorte titel: Verpleegkundigenoproer

Relatie met
4.4 Het nieuw-managerialisme
8.2 Specialisatie gezondheidszorg

Datering
1988-1990

Beschrijving
Eind jaren tachtig namen de werkdruk en de verantwoordelijkheden in de verpleging sterk toe, de opleidings-
eisen werden verhoogd, terwijl de salarissen met meer dan 10% achterbleven bij die van mensen in het bedrijfs - 
leven. Op 11 februari 1990 kwamen 15.000 verpleegkundigen in Utrecht bijeen om hun onvrede te uiten over 
de slechte salariëring. Hiermee gaven zij gehoor aan de oproep van actiegroep VVIO (Verpleegkundigen en 
verzorgenden in opstand) gevormd op initiatief van de verpleegkundige, Gaby Breuer, die op 18 november 
1988 een advertentie plaatste in de Volkskrant [Spectrum, 2009: 233; Verpleegkundig management, 1991: (1300) 
3-18]. Er volgde een golf van massale acties. Deze culmineerden op 20 april 1990 in een tocht van ca. 60.000 
verpleegkundigen en verzorgenden naar het Binnenhof. [Spectrum, 1990: 233-234]
De demonstraties resulteerden in een nieuwe cao in juni 1990. In het verlengde van de acties in 1988 en 
1990 werd door de regering de Commissie-Werner ingesteld. In 1991 bracht deze commissie het rapport In 
hoger beroep [Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende, 1992] uit, met daarin 
aanbevelingen ter verbetering van de positie, arbeidsomstandigheden en opleidingen van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Naar aanleiding daarvan ontstonden verschillende initiatieven, o.a. een samenhangend 
opleidingstelsel voor diverse niveaus in de zorg dat tot een duidelijke functiedifferentiatie binnen het 
verpleegkundig vak zou leiden. [Von Bönninghausen tot Herinkhave, 2001: 45] Ook de oprichting van het 
Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV), met subsidie van VWS, was een resultaat van de 
Commissie-Werner. Dit werd in 2003 opgevolgd door het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & 
Verzorging (LEVV). 
Met deze nieuwe initiatieven werd formeel een verzelfstandiging van de beroepsgroep bereikt. In 1993 werd 
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-wet) [website Wetten overheid] van kracht. 
Verpleegkundige werd een bij wet beschermde titel en elke verpleegkundige is vanaf deze tijd opgenomen 
in het BIG-register. In 1995 kwam de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) [website 
Hulpgids] waarin rechten en plichten van behandelaar en patiënt geregeld worden. Vanaf 1997 gingen 
verpleegkundigen ook vallen onder het tuchtrecht (1997) [website Tuchtcollege Gezondheidszorg].

Actoren
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Commissie-Werner
• Vakbonden: FNV, CNV
• Beroepsorganisatie NU’91
• Nationale Ziekenhuisraad (NZR)
• Patiëntenorganisaties
• LCVV / LEVV
• Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) 
• (Vanaf 1 augustus 2006 is de naam AVVV veranderd in V&VN). 

Bronnen en literatuur
• Boot J.M., ‘Landelijk beleidsontwikkeling op het gebied van de verpleging: structuren, organisaties, 

lobbies en informele netwerken’ in: Verpleegkundig management (Houten: 1991) 3 -18.
• Bönninghausen tot Herinkhave, R. von, ‘Allen moeten hun deel hebben!’, in: Leo Boon (red.): 

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 32. Nieuwe grenzen in de zorg. Nieuwe opties voor professies, woonzorgzone’s, 
multiculturalisatie zorg en welzijn, management, zorgstelsel en ICT (Amstelveen 2001) 45.
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• http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/geldigheidsdatum_04-06-2010. Geraadpleegd op 4 juni 2010.
• http://www.hulpgids.nl/oud/wetten/wgbo-tekst.htm. Geraadpleegd op 4 juni 2010
• http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/. Geraadpleegd op 4 juni 2010.
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, In hoger beroep. Perspectief voor de verplegende en verzorgende 

beroepen, Rapport van de Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende (Rijswijk:, 1992)
• NU 91, http://www.nu91-leden.nl/nu91.asp?grp=14&uid=3.
• Spectrum Jaarboek 1990 (Deventer 1990), p. 233.
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4.17 Hotspot: Parlementaire enquête uitvoerings-
organen sociale verzekeringen (1992-1993)

Verkorte titel: Parlementaire enquête sociale verzekeringen

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
4.11 Versobering sociale zekerheidsinkomen 
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid 
4.19 Ctsv-affaire

Datering
1992-1993

Beschrijving
Op 3 september 1992 startte de parlementaire enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen 
onder voorzitterschap van J.F. Buurmeijer haar werkzaamheden. De belangrijkste conclusie van de 
commissie-Buurmeijer was dat de instellingen niet aan hun taak hadden voldaan om de instroom te 
beheersen en de uitstroom van mensen die gebruik maakten van de sociale verzekeringen te stimuleren. De 
commissie adviseerde om het stelsel van sociale verzekeringen te hervormen. In de jaren na het verschijnen 
van het eindrapport van de commissie zijn diverse maatregelen doorgevoerd om de hervorming te 
bewerkstelligen.

De uitvoering van de sociale verzekeringen, waaronder de WW, ZW, AAW en WAO, was opgedragen aan een 
aantal decentrale instanties. De taken, verplichtingen en bevoegdheden van deze organisaties waren vastgelegd 
in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (1952). Voor de uitvoering van de kerntaken van de werknemersver-
zekeringen, zoals het toekennen van uitkeringen, het innen van premies en het controleren van premies en 
uitkeringen, waren de bedrijfsverenigingen verantwoordelijk. Deze waren opgericht door organisaties van 
werknemers en werkgevers uit één bepaalde bedrijfstak en waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
sociale verzekeringen in de betreffende bedrijfstak. De Gemeenschappelijke Medische Dienst was belast met de 
keuring van de aanvragers van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. De administratie van de bedrijfsver-
enigingen was in veel gevallen uitbesteed aan administratiekantoren. Tenslotte was de Sociale Verzekeringsraad 
(SVr) verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoeringsorganen en op de uitvoering van de wetten voor 
sociale verzekeringen. Daarnaast coördineerde de SVr de uitvoering, waarbij hij een regelgevende bevoegdheid 
had en een adviserende taak aan de wetgever over uitvoertechnische kwesties bij de ontwikkeling van nieuwe 
wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen. [Buurmeijer, 1995: 6-8]

De Algemene Rekenkamer bracht op 31 maart 1992 een rapport uit over het toezicht van de Sociale Verzekerings - 
raad. De voornaamste conclusie van het rapport was dat het toezicht op een aantal punten niet in overeenstem-
ming was met de bedoelingen van de wetgever. [Buurmeĳer, 1993: 5] Voor een aantal fracties in de Tweede 
Kamer (VVD, D66 en GroenLinks) was het rapport aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Aan de 
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de commissie voor Rijksuitgaven werd verzocht  
om een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de uitvoeringsorganen voor de sociale verzekeringen. 
De commissies besloten op 9 april om een gezamenlijke werkgroep te formeren die zou moeten nagaan of op 
basis van het aanwezige materiaal een goed beeld verkregen kon worden over het functioneren van de 
uitvoeringsorganen. Deze werkgroep kwam tot de conclusie dat er op basis van de verzamelde informatie geen 
volledig beeld van de werking van deze instellingen mogelijk was en adviseerde aan beide Kamercommissies 
om nader onderzoek in te stellen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de commissie voor 
Rijksuitgaven volgden het advies op en besloten een subcommissie in te stellen die dit onderzoek zou gaan 
uitvoeren. In de subcommissie, die onder leiding van Flip Buurmeijer van de Partij van de Arbeid (PvdA) stond, 
zaten leden van beide Kamercommissies. 
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Al snel kwam deze subcommissie tot de conclusie dat diepgaander onderzoek noodzakelijk was. De sub- 
commissie raadde de Kamercommissies aan een parlementaire enquête in te stellen. Op 27 augustus 1992 
adviseerden de Kamercommissies de Tweede Kamer om een commissie te formeren die middels een 
parlementaire enquête onderzoek zou gaan moeten doen naar het functioneren van de organen belast met 
de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Na het Kamerdebat van 1 september 1992 werd door de 
Kamer besloten een parlementaire enquêtecommissie in te stellen met de hiervoor genoemde opdracht.  
De voorzitter van de subcommissie, Buurmeijer, werd aangewezen als haar voorzitter. 

Ruim een jaar na de instelling van de parlementaire enquêtecommissie presenteerde de commissie haar 
eindrapport op 7 september 1993. De commissie concludeerde dat de uitvoeringsorganen zich vrijwel 
geheel hadden beperkt tot de uitvoering van de kernfunctie, namelijk de beoordeling en toekenning van 
uitkeringen. Op de rechtmatigheid van de uitvoering (het tijdig en juist verstrekken van uitkeringen) en de 
betrouwbaarheid van de administratie had de commissie geen kritiek. De bezwaren van de commissie 
betroffen de uitvoering van een andere taak: de uitvoeringsorganen hadden zich onvoldoende beziggehou-
den met het beheersen van het uitkeringsvolume. Dit was een belangrijk thema in het overheidsbeleid 
geworden vanwege de alsmaar toenemende kosten van de sociale verzekeringen. De commissie vond dat de 
organen niet tot nauwelijks ingesteld waren op het voeren van een effectief volumebeleid. De beslissings-
vrijheid van gevalsbehandelaars was groot en door de heersende cultuur werden uitkeringen te gemakkelijk 
verstrekt. Controles op de keuringen waren er nauwelijks en aan de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden 
werd onvoldoende aandacht besteed. Over het toezicht van de SVr op de uitvoering was de commissie ook 
niet te spreken. De meerderheid van de leden van deze organisatie bestond uit mensen afkomstig uit de 
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij hielden toezicht op de bedrijfsverenigingen waarvan 
het bestuur eveneens bestond uit leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook op de 
daadwerkelijke toezichthouding was kritiek. Er werd teveel gelet op de rechtmatigheid van het verstrekken 
van uitkeringen en er was te weinig aandacht voor de uitvoeringskosten daarvan. [Buurmeĳer, 1993: 99; 
Goudswaard, 2001: 3] 

De enquêtecommissie concludeerde dat het stelsel van sociale verzekeringen dringend aan hervorming toe 
was en deed onder meer de volgende aanbevelingen [Goudswaard, 2001: 3]:
• ‘invoering van een minder gemakkelijk toegankelijke regeling voor uitkeringen wegens arbeidsongeschikt - 

heid, met premiedifferentiatie en de mogelijkheid voor werkgevers als eigen-risicodrager op te treden, 
waarbij dit risico eventueel bij een particuliere verzekeringsmaatschappij kan worden ondergebracht.

• het overdragen van de uitvoerende werkzaamheden van de bedrijfsverenigingen aan een onafhankelijke 
organisatie.

• instelling van een onafhankelijk toezichtorgaan.’

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over dit eindrapport werden drie moties aangenomen. 
De toezicht op de uitvoering moest onafhankelijk worden, de sociale partners mochten geen verantwoorde-
lijkheid meer dragen voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheidsclaims, de uitvoering diende 
regionaal georganiseerd te worden en niet meer per bedrijfstak en tenslotte dienden de uitkeringsverstrek-
king en de bemiddeling naar arbeid zoveel mogelijk bij één loket te gebeuren. [Goudswaard, 2001: 4] 
Hiermee werd ook de organisatie van de arbeidsvoorziening en de gemeentelijke sociale diensten bij de 
hervormingen betrokken. 

De gevolgen van de parlementaire enquête waren aanzienlijk. Op 1 januari 1995 werd de Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1995 (Osv 1995) ingevoerd. Bestuur en uitvoering werden ontkoppeld. De bedrijfsver-
enigingen bleven nog wel bestuurlijk verantwoordelijk, maar de uitvoering moesten zij over laten aan door 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende onafhankelijke uitvoeringsinstanties.  
De bestaande administratiekantoren namen deze taak op zich. Hiervoor dienden de administratiekantoren 
losgekoppeld te worden van de bedrijfsverenigingen. Daarnaast werd de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst opgeheven en hun taken werden overgeheveld naar de bedrijfsverenigingen.
De Sociale Verzekeringsraad werd gereorganiseerd tot een onafhankelijk toezichthoudend orgaan dat geen 
coördinerende en adviserende taken meer had. Van de nieuwe organisatie, het College van toezicht sociale 
verzekeringen (Ctsv), maakten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties geen deel meer uit.  
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De adviserende en coördinerende taken van de SVr werden ondergebracht bij een nieuwe organisatie, het 
Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (TICA). Daarnaast werd een begin gemaakt met de 
invoering van een beperkte vorm van marktwerking in de sector. In de jaren die volgden werden meer 
hervormingen doorgevoerd om de totstandkoming van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor sociale 
verzekeringen te bewerkstelligen. [Goudswaard, 2001: 4]

Uiteindelijk werd in 2001, op basis van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie de 
‘definitieve’ structuur van de uitvoeringsorganisatie voor de sociale zekerheid vastgelegd, in de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). De nieuw ingestelde organen (UWV, SVB, RWI, 
BKWI, IB, LCR en IWI) dienden vorm te geven aan de uitgangspunten: werk boven inkomen, doelmatigheid 
en klantgerichtheid. Het TICA werd opgeheven. 

Actoren
• Sociale Verzekeringsraad (SVr)
• Algemene Rekenkamer
• Tweede Kamer, Subcommissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen
• Tweede Kamer, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Commissie voor Rijksuitgaven
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv)
• Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (TICA)
• Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv)
• Bedrijfsverenigingen
• Werkgroep Doelman/Vermeend
• Gemeenschappelijk administratiekantoor (GAK)
• Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan (GUO)
• Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)
• Raden van Arbeid
• Tweede Kamer
• Parlementaire Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (Commissie Buurmeijer)

Bronnen en literatuur
• Buurmeĳer, J.F., Parlementaire enquête Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen: rapport enquêtecommissie  

(Den Haag 1993). 
• Goudswaard, K.P., ‘Gedonder in de polder: een beknopte geschiedenis van de veranderingen in de 

uitvoeringsstructuur sociale zekerheid’, D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg, en L.G.M. Stevens (red.), in: Er zal 
geheven worden! : opstellen, op 19 oktober 2001 aangeboden aan prof. dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zĳn afscheid als 
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2001), http://media.leidenuniv.nl/legacy/kpg-2001-08.pdf. 

• ‘Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen’, www.parlement.com. Laatst 
geraadpleegd 6 juni 2011.
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4.18 Hotspot: Handen af van de AOW (1994)

Verkorte titel: AOW

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
4.10 Pro-activering en ontcorporatisering sociale zekerheid 
4.11 Versobering sociale zekerheidsinkomen

Datering
1994

Beschrijving
In april 1994 organiseerden de Nederlandse ouderenbonden in het Philips Stadion in Eindhoven de manifes-
tatie ‘Handen af van de AOW’. In de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen van mei 1994 hadden 
verschillende partijen laten weten de toekomstige kosten voor de AOW te willen beperken. Al langer was er 
discussie over de betaalbaarheid van de AOW in verband met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.  
De commotie omtrent de voorgenomen bevriezing van de AOW droeg bij aan de verkiezingsnederlaag van het 
CDA, bracht de plotselinge opkomst van de ouderenpartijen en zette het Kabinet Kok I er toe aan de koop-
kracht van AOW-gerechtigden te verbeteren. 

In 1947 introduceerde de toenmalige minister van Sociale Zaken Willem Drees de Noodwet Ouderdoms-
voorziening. Tien jaar later, toen Drees premier was, veranderde deze wet in de Algemene Ouderdoms Wet 
(AOW). De staat verstrekte vanaf dat moment een basispensioen aan hen die 65 jaar of ouder waren. De 
financiering werd geregeld via een omslagstelsel: het werkende deel van de samenleving betaalde voor de 
gepensioneerden, in tegenstelling tot andere pensioenvoorzieningen waar mensen zelf voor spaarden. De 
hoogte van de AOW was gekoppeld aan de loonontwikkelingen, waardoor de kosten voor de AOW opliepen. 
In de jaren zeventig is de hoogte van de AOW een aantal malen structureel verhoogd.

In de jaren tachtig veranderde het beleid ten opzichte van de AOW. Het was de bedoeling de kosten van de 
AOW structureel ‘om te buigen’, dat wil zeggen te verlagen. [SCP, 2008] Enerzijds paste dit streven binnen 
een algemeen patroon van bezuinigingen op sociale uitkeringen, anderzijds ontstond specifiek voor de 
AOW bezorgdheid om demografische ontwikkelingen. 

In 1980 kwam de Wet Aanpassingsmechanismen (WAM) tot stand, waarin de hoogte van de AOW gelijk werd 
gesteld aan het minimumloon. Het minimumloon was op zijn beurt door de regering gekoppeld aan de 
cao-lonen, waardoor de AOW algemene loonontwikkelingen zou moeten volgen. De regering besloot 
gedurende de jaren ’80 echter diverse malen tot ‘ontkoppeling’. De minimumlonen stegen nauwelijks en 
op die manier ging de AOW-uitkering er ten opzichte van de gemiddelde netto lonen, die immers wel 
stegen, op achteruit. [Sociale Verzekeringsbank, 2006: 33; SCP, 2008: 46] Ten gevolge van inflatie daalde de 
koopkracht van de netto AOW tussen 1980 en 1994 met zeven procent. [Voorlopige raad voor het ouderen-
beleid, 1995: 14].

De AOW wordt betaald door het werkende deel van de bevolking. Dit betekent dat als het werkende deel van 
de bevolking afneemt ten opzichte van de AOW-gerechtigden het omslagstelsel in gevaar zou kunnen komen. 
Dit probleem werd eind jaren tachtig onderzocht door de commissie Financiering Oudedagsvoorziening. De 
commissie deed in het rapport ‘Gespiegeld in de tijd. De AOW in de toekomst’ onder andere de aanbeveling 
een bufferfonds in te voeren om een tijdelijke piek in het aantal AOW-gerechtigden op te vangen. Daarnaast 
nam men voor in de toekomst verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd te overwegen. [Sinnighe Damsté, 
1998: 15] Een aantal jaren later boog ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zich over het 
AOW-vraagstuk en kwam tot vergelijkbare aanbevelingen in het rapport ‘Ouderen voor ouderen. 
Demografische ontwikkelingen en beleid’ uit 1992.
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Twee jaar na publicatie van het rapport van de WRR werd de AOW onverwacht een belangrijk thema tijdens 
de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. De grootste partij, het CDA, had in zijn verkiezingsprogramma het 
bevriezen van de sociale uikeringen opgenomen. Het feit dat het CDA de hoogte van de AOW-uitkeringen 
voor vier jaar vast wilde zetten, leidde tot veel commotie in de pers en bij ouderenorganisaties. Immers, 
bevriezing van de AOW-uitkering zou door inflatie leiden tot koopkrachtverlies onder AOW-gerechtigden. 
Terwijl andere partijen zich haastten te melden andere maatregelen dan bevriezing voor te staan, zwakte het 
CDA zijn standpunten af. 

De ouderenbonden Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Protestants Christelijke Ouderen- 
bond (PCOB) en Unie Katholieke Ouderen Bonden (Unie KBO) organiseerden op 13 april de manifestatie 
‘Handen af van de AOW’ in het Philips Stadion te Eindhoven, waar tienduizend mensen op afkwamen. Naast 
verbetering van de AOW vroegen de ouderenbonden om een prominentere plaats in onderhandelingen, 
zoals een positie in de adviesorganen Ziekenfondsraad en Sociaal Economische Raad. [ANP, 1994] Mede 
door alle commotie omtrent hun plannen voor de AOW was het CDA de grote verliezer van de Tweede 
Kamer-verkiezingen in 1994. Bovendien kwamen twee ouderenpartijen in de kamer, het Algemeen Ouderen 
Verbond (AOV) en Unie 55+. [Smeets, z.j.]

Het eerste paarse kabinet onder leiding van Wim Kok besloot tot een aantal maatregelen om de kosten voor 
de AOW omlaag te brengen, zoals een middelentoets op het partnerinkomen bij paren waarvan de partner 
nog geen 65 jaar oud is. [SCP 1998; 440] Toch kregen de AOW’ers het onder paars niet slechter. Door fiscale 
maatregelen werd hun netto inkomen omhooggestuwd. Belangrijk was de invoering van de ouderenkorting 
in 1995, die in 1998 nog werd verhoogd. Dit had tot gevolg dat de AOW ten opzichte van de bijstand tussen 
1995 en 2008 met elf procent steeg. In 1994 waren AOW en bijstand nog gelijk. [SCP 2008; 46]

Actoren
• Commissie Financiering Oudedagsvoorziening
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
• Elco Brinkman
• CDA
• Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
• Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
• Unie Katholieke Ouderen Bonden (Unie KBO)
• Algemeen Ouderen Verbond (AOV)
• Unie 55+
• Kabinetten Lubbers
• kabinetten Kok
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4.19 Hotspot: Ctsv-affaire (1996)

Verkorte titel: Ctsv-affaire

Relatie met
4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen

Datering
1996

Beschrijving
In 1996 bleek dat er bij het College van toezicht op sociale verzekeringen (Ctsv) sprake was van een grote 
vertrouwenscrisis tussen het bestuur en de directie. Na onderzoek werd het bestuur gedwongen om af te 
treden. Ook kostte de Ctsv-affaire (ook wel Linschoten-affaire genoemd) het de politieke kop van de verant- 
woordelijke staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Robin Linschoten. Hij besloot op te 
stappen nadat hij niet het volledige vertrouwen had gekregen van alle regeringspartijen. 

Het Ctsv was in 1994 opgericht naar aanleiding van de parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale 
verzekeringen en had als taak om toezicht te houden op de uitvoeringsorganen van de sociale verzekerings-
wetten. Met de instelling van het Ctsv werd beoogd om de toezichthouding op de uitvoeringsorganen 
onafhankelijker te laten zijn van de sociale partners. De organisatie werd een zelfstandig bestuursorgaan 
met een eigen bestuur en directie.
In 1996 berichtten de media over een uitgelekte brief uit december 1995 waarin een aantal klachten stonden 
over de situatie binnen het Ctsv. Uit de brief bleek dat er een vertrouwenscrisis tussen de directie en het 
bestuur van het College was. Naar aanleiding van het verschijnen van de mediaberichten over deze kwestie, 
werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Robin Linschoten (VVD). Daarnaast werden er vragen gesteld over de beschikbaarheid van de Ctsv-
rapporten. Deze rapporten waren van belang voor de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), de privatisering van de Ziektewet. De rapporten over het succes 
van de Wet terugdringing ziekteverzuim waren wel bij de staatssecretaris bekend, maar niet (op tijd) bij de 
Tweede Kamer. Op 12 maart 1996 werd bij het plenaire debat met de staatssecretaris onder andere door Paul 
Rosenmöller (GroenLinks) een motie ingediend om een parlementair onderzoek in te stellen naar de gang 
van zaken rond de publicatie van de Ctsv-rapporten. De Tweede Kamer wees dit af, daar zij eerst op de 
uitkomsten van het eerder ingestelde onderzoek door prof. mr. M.G. Rood naar de relatie tussen het 
bestuur en de directie wilde afwachten. [TK, 1995-1996: 8-9; website Politiek en Parlement]

Op 21 maart werd het advies van prof. Rood openbaar, evenals een reactie van het bestuur hierop. Staats- 
secretaris Linschoten deelde de Tweede Kamer daarop mede, dat hij het voornemen had om het bestuur van 
het Ctsv - dat hijzelf had benoemd - voor te dragen voor ontslag bij de Kroon, omdat er een onwerkbare 
situatie was ontstaan binnen de organisatie. Het bestuur bestond uit de oud-politici E.J.J.E. van Leeuwen-
Schut (VVD), G.J.P van Otterloo (PvdA) en M.J. van Rooijen (CDA). Het bestuur werd in april gedwongen om 
af te treden.
Een tweede motie, onder andere ingediend door Ank Bijleveld-Schouten (CDA), betreffende de instelling 
van een parlementair onderzoek naar het functioneren van het Ctsv in relatie tot de door de wetgever 
opgedragen doelstelling, werd ditmaal wel door de Tweede Kamer aangenomen. [TK, 1995-1996: 8-9; 
website Politiek en Parlement]

Op 17 april 1996 werd een commissie ingesteld die als taak kreeg onderzoek te doen naar het functioneren 
van het Ctsv en de relatie van het Ctsv met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de ene 
kant en de bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen aan de andere kant. [TK, 1995-1996: 8-9; website 
Politiek en Parlement]. Op 24 juni verscheen het rapport van de commissie, getiteld Heel het radarwerk. De 
commissie concludeerde dat er onzorgvuldigheden waren geweest bij het publiceren van de Ctsv-rapporten 
en dat de Tweede Kamer niet op tijd over de aanwezige informatie beschikte. Daarnaast had de commissie 
ernstige kritiek op de wijze waarop het bestuur was samengesteld. Er was geen profielschets opgesteld aan 
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de hand waarvan kandidaat-bestuursleden beoordeeld konden worden. En er was bij de beoordeling teveel 
gelet op persoonlijke eigenschappen als daadkracht, geldingsdrang en standvastigheid en te weinig op 
eigenschappen als tact, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden. Het bestuur was er boven-
dien niet in geslaagd om zijn visie te implementeren in de organisatie. De interne verhoudingen waren 
vanaf het begin af aan slecht geweest en verergerden alleen maar door de gebrekkige communicatie. Ook de 
verhouding met het ministerie en de uitvoeringsinstanties verliep moeizaam. Het functioneren van het Ctsv 
had geleden onder een opeenstapeling van incidenten, conflicten en voorvallen, concludeerde de commis-
sie. [Website Politiek en Parlement]

Enkele dagen na het verschijnen van het rapport werd hierover met de commissie en de staatssecretaris 
gedebatteerd in de Tweede Kamer. Vrijwel de gehele Kamer schaardde zich achter de conclusies van het 
rapport. Linschoten ontkende een aantal aanklachten van de commissie en voelde zich politiek beschadigd. 
Hij concludeerde dat van de regeringspartijen alleen zijn eigen partij, de VVD, hem nog steunde. Van de 
andere regeringspartijen, D66 en PvdA, kreeg hij dit vertrouwen niet. Robin Linschoten besloot af te treden 
en diende op 28 juni 1996 zijn ontslag in bij de koningin. Hij werd als staatssecretaris opgevolgd door Frank 
de Grave. [Website Politiek en Parlement] 

Actoren
• College van toezicht op sociale verzekeringen (Ctsv)
• Robin Linschoten
• Bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bronnen en literatuur
• Tweede Kamer, ‘Situatie bij de CTSV. Brief van de tijdelijke commissie’ (1996-1995). 24 653, nrs 15-16
• ‘College van toezicht sociale verzekeringen’. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ctsv. Laatst geraadpleegd  

23 juni 2011.
• ‘Parlementair onderzoek Ctsv-affaire (1996) http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g5tkxing. 

Laatst geraadpleegd 29 juni 2011.
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4.20 Hotspot: Stakingen huisartsen en 
ziekenhuispersoneel (2001)

Verkorte titel: Stakingen gezondheidsdienst

Relatie met 
4.16 Verpleegkundigenoproer

Datering
2001

Beschrijving
Op 4, 5 en 6 mei 2001 legde verreweg het grootste deel van de Nederlandse huisartsen het werk neer. ‘De 
arbeidsomstandigheden zijn slecht en het honorarium is mager’, klaagde een huisarts uit Sneek [Leeuwarder 
Courant 2001]. Een nationale staking, georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LVH), 
was nog niet eerder voorgekomen. De huisartsen vroegen om een vergoeding voor gestegen praktijkkosten 
en een hoger salaris. Een aantal dagen later begon ook een staking van het ziekenhuispersoneel. De hele 
maand mei organiseerden zij, nadat Cao-onderhandelingen waren vastgelopen, diverse acties in samenwer-
king met de betrokken vakbonden. Voor zowel de huisartsen als het ziekenhuispersoneel gold dat zij een 
deel van hun eisen ingewilligd zagen. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) besloot tot een 
loonsverhoging, hoewel die niet zo hoog was als de actievoerders hadden gevraagd. De Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) sloten begin juni een akkoord met de huisartsen waardoor ook de artsen niet zo veel kregen 
als gevraagd maar wel meer dan aanvankelijk was toegezegd. In het voorjaar van 2002 dreigden de huisartsen 
opnieuw het werk neer te leggen maar dit keer kwam men zonder staking tot een akkoord. 

In het najaar van 2000 legde de LHV een rapport bij minister Els Borst van volksgezondheid op tafel waarin 
om meer geld voor de ongeveer 7000 huisartsen in Nederland werd gevraagd. Het rapport sprak over een 
compensatie voor gestegen praktijkkosten, over een tekort aan opleidingsplaatsen en over een slecht salaris. 
Bovendien wezen cijfers erop dat de komende jaren, zeker op het platteland, een tekort aan huisartsen zou 
ontstaan. Een hoger salaris zou dit tij kunnen keren en meer studenten voor het huisartsenvak laten kiezen. 
In het voorjaar van 2001 kondigde Borst verhoogde budgetten voor de zorg aan. Er klonk echter gemor onder 
de huisartsen. Zij waren niet tevreden met de in hun ogen veel te geringe verhoging van de budgetten. 

Onder leiding van de LHV werd voor een middel gekozen dat de Nederlandse huisartsen niet eerder hadden 
ingezet: de staking. Begin mei legde zo’n 90 procent van de huisartsen een oproep van patiëntenorganisa-
ties, zorgverzekeraars en de politiek om zich van staking te onthouden naast zich neer. Drie dagen lang 
moesten patiënten bij het ziekenhuis aankloppen voor medische hulp. Er was veel commotie in de media; 
enerzijds bestond begrip voor de stakingseisen, anderzijds vond men het werk van de huisarts te belangrijk 
om tijdelijk neer te kunnen leggen.

Niet alleen de huisartsen waren ontevreden. In de hele zorgsector werden onderhandelingen gevoerd over 
een nieuwe CAO. Hieraan ten grondslag lag het werk van de commissie-van Rijn, die in februari 2001 het 
rapport ‘De arbeidsmarkt in de collectieve sector’ publiceerde. Het rapport repte van toekomstige perso-
neelstekorten in de zorg en het onderwijs. Het stelde een aantal oplossingen voor zoals verbetering van 
loopbaanperspectieven en een efficiëntere inzet van personeel, waaronder een verlenging van de werk-
week. Het kabinet reageerde door voor de zorg drie miljard gulden extra beschikbaar te stellen. Als gevolg 
hiervan stegen de salarissen in verpleeg- en verzorgingshuizen, in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg 
[Het Financieele Dagblad 2001]. Maar de Cao-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor het 
ziekenhuispersoneel liepen vast. De werkgeversorganisatie, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen 
(NVZ), vroeg om een uitbreiding van de werkweek in ruil voor een salarisverhoging. De bonden gingen niet 
akkoord met een langere werkweek en besloten tot acties. Vlak na de staking van de huisartsen legde het 
ziekenpersoneel het werk neer. Tot een algemene staking werd niet opgeroepen, de vakbonden verwachtten 
dat een dergelijke actie door de rechter verboden zou worden.
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Beide stakingen eindigden al snel in een compromis. Kort na de driedaagse huisartsenstaking sloten de 
Zorgverzekeraars Nederland een akkoord met het LHV waarin een stijging van de budgetten werd toegezegd. 
Er zou extra geld beschikbaar komen om de gestegen praktijkkosten te compenseren. Bovendien werd het 
inkomen van de huisarts-in-opleiding verhoogd en kwamen er meer opleidingsplaatsen. Na een maand van 
estafettestakingen kwamen ook het ziekenhuispersoneel en het NVZ tot een vergelijk. Er werd afgesproken 
de salarissen over twee jaar met 7,4% te verhogen. 

De huisartsenstaking in 2001 was de eerste keer dat deze beroepsgroep het werk neerlegde om salariseisen 
kracht bij te zetten. Dat met het akkoord de actiebereidheid van de huisartsen niet voorbij was bleek een 
jaar later. De LHV vroeg in het voorjaar van 2002 opnieuw om extra geld, dit keer voor een verhoging van  
de vergoedingen voor avond- en weekenddiensten. De dreiging van een staking was dit keer voldoende.  
De minister zegde extra geld toe. 

Met deze acties had staking als drukmiddel in de wereld van de gezondheidszorg een eigen plek verworven: 
in 2002 besloten bijvoorbeeld ook de medische specialisten te staken voor een hoger salaris.

Actoren
• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
• Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LVH)
• AbvaKabo FNV
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
• Commissie-van Rijn
• Ministerie van Volksgezondheid

Bronnen en literatuur
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 Inleiding Welzijn 

Het domein Welzijn omvat bepaalde aspecten die onder de noemer ‘kwaliteit van het leven’ vallen. De kwaliteit 
van het leven is, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau, uit te drukken in termen van welvaart en welzijn. 
In eerste instantie verwijst de kwaliteit van het leven naar de objectiveerbare standaard en komt het tot 
uitdrukking in de wijze waarop mensen wonen, recreëren, participeren, zich bewegen en verplaatsen.  
De kwaliteit van leven is niet alleen afhankelijk van algemene maatschappelijke, economische en demo-
grafische ontwikkelingen. Ook de hulpbronnen waarover de burger in meer of mindere mate beschikt, 
zoals opleiding, inkomen en sociaal netwerk, en de mate waarin de burger zijn weg weet te vinden in de 
samenleving zijn van belang. Daarnaast heeft de kwaliteit van het leven een subjectieve kant: het oordeel 
van mensen over hun eigen leven, hun tevredenheid met het leven in het algemeen of met specifieke 
aspecten van hun leefsituatie maken er eveneens deel van uit. [SCP, 2009: 14-15]
Welzijn heeft dus vele componenten, die deels aan de orde komen in domeinen Gezondheid, Wonen, 
Recht, Onderwijs en Wetenschap, Werk en Inkomen, Politiek en Openbaar bestuur. Het is lastig om het 
domein strikt af te bakenen. De scheiding tussen zorg en welzijn is in sommige gevallen heel diffuus. Verder 
zijn de opvattingen over welzijn vaak aan verandering onderhevig gebleken: steeds werd weer een nieuwe 
uitleg gegeven aan het begrip. Ook is het niet geheel duidelijk wie actief is op het gebied van welzijn: niet 
alle actoren die daar actief zijn of waren reken(d)en zichzelf tot de welzijnssector.

Het uitgangspunt voor dit domein zijn de inspanningen die de overheid en particulieren hebben gedaan ter 
bevordering van het algemeen welzijn van de bevolking en in het bijzonder dat van kwetsbare en/of te 
emanciperen groepen. Als leidraad hiervoor dienen de verschillende terreinen die worden onderscheiden 
in de Welzijnswet 1994: hulpbehoevende jongeren, slachtoffers van seksueel kindermisbruik, vrouwen, 
dak- en thuislozen, verslaafden, homo’s, oorlogsgetroffenen en verstandelijk gehandicapten.

Sport valt eveneens onder de Welzijnswet 1994, maar dit terrein wordt om versnippering te voorkomen 
meegenomen in het onderzoek naar vrije tijd en beschreven in het kader van het domein Cultuur: Leefstijl 
en Mentaliteit. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot migratie en migranten worden 
om dezelfde reden gecoördineerd behandeld in hetzelfde domein.

Het overgrote deel van wat men onder welzijnswerk zou kunnen scharen, wordt verricht door vrijwilligers. 
In hoeverre in de periode 1976-2005 het vrijwilligerswerk is afgenomen of van karakter is veranderd, wordt 
echter meegenomen in het onderzoek naar vrije tijd binnen het domein Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit.

In het domein Welzijn is met name de metatrend Emancipatie en participatie opvallend aanwezig. Veel 
welzijnswerk, waar volgens onze definitie ook jeugdzorg, kinderopvang, etc. onder worden geschaard, heeft 
als doel het emanciperen van een groep of een individu, en het stimuleren van individuen om te participe-
ren in de samenleving. Dit kan zijn als vrouw op de arbeidsmarkt, als drugsverslaafde in therapieën of als 
jongere in het open jeugdwerk. De toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt 
behandeld in het domein Werk en Inkomen. De metatrend Medialisering is met name verbonden aan de 
hotspots van het domein Welzijn. De intensiteit van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de 
periode 1976-2005 is versterkt door de media en de reacties die de gebeurtenissen in de samenleving 
hebben opgeroepen.
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5.1 Trend: De opkomst van het welzijnswerk vanuit de 
overheid en afbraak van het particulier initiatief

Verkorte titel: Welzijnswerk vanuit overheid

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden,  
13.11 Secularisatie, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
5.2 Welzijnsstelsel
5.6 Kinderopvang
5.7 Thuislozenopvang
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
5.10 Aanpak verslavingen
8.10 Secularisatie zorginstellingen

Datering
1952 - begin jaren tachtig

Beschrijving
Tussen de jaren vijftig en tachtig maakte de Nederlandse verzorgingsstaat, waaronder het welzijnswerk, een 
sterke groei door. De overheid ging zich in toenemende mate met het materiële en immateriële welzijn van 
de burger bemoeien. Tussen 1966 en 1983 nam het budget voor het verantwoordelijke ministerie voor welzijn 
explosief toe: van 590 miljoen gulden in 1966 tot bijna 14 miljard gulden in 1983. [De Haan en Duyvendak, 
2002: 102] Bij de vorming van het kabinet-Cals in 1965 werd welzijn voor het eerst één van de centrale 
uitgangspunten van het regeringsbeleid en werd de naam van het ministerie van Maatschappelijk Werk 
gewijzigd in het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965-1982). [Hueting en Neij, 
1985: 40] In deze jaren waren individuele ontplooiing, emancipatie en culturele ontwikkeling centrale 
elementen van het welzijnsbeleid. Niet alleen werden de hogere kunstuitingen bevorderd, maar ook het 
participeren van de gewone burger aan kunstzinnige en culturele bezigheden werd aangemoedigd. Dit beleid 
kon in deze periode tot stand komen, omdat de welvaart in Nederland steeds meer toenam en daardoor 
burgers ook meer vrije tijd tot hun beschikking hadden. Er ontstond bovendien een groot optimisme over de 
mogelijkheden van de overheid om de maatschappij te veranderen en vorm te geven. De overheid vond dat 
zij een verantwoordelijkheid had om de leefbaarheid te bevorderen, sociale redzaamheid te vergroten, 
sociale actie en permanente educatie mogelijk te maken en participatie van burgers in de maatschappij te 
stimuleren. [De Haan en Duyvendak, 2002: 101; Van der Linde, 2007: 219] Dit alles werd gevat onder het 
begrip ‘de maakbare samenleving’. 

Het welzijnswerk – met name de maatschappelijke dienstverlening en het opbouwwerk - kon zich door de 
overheidssubsidies in deze periode zeer snel ontwikkelen. Het sociaal-cultureel werk ontwikkelde zich in de 
jaren zestig zelfs explosief en er ontstonden allerlei initiatieven voor verschillende doelgroepen, zoals 
peuterwerk, jeugdwerk, jongerenwerk, kinderwerk, allochtonenwerk en vrouwenwerk. Het aantal beroeps-
krachten steeg navenant. Het belang van sociaal-cultureel werk werd door het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk zo groot geacht, dat er in 1976 een apart directoraat voor sociaal-cultureel 
werk werd opgericht. Onder dit directoraat vielen onder andere vormings- en ontwikkelingswerk, club- en 
buurthuiswerk, opbouwwerk, kunstzinnige vorming, creativiteitscentra, amateuristische kunstbeoefening, 
volkscultuur, jeugd- en jongerenwerk, peuterwerk en recreatie. [Van der Linde, 2007: 228] Het club- en 
buurthuiswerk, een onderdeel van het sociaal-cultureel werk, was sterk gegroeid in de jaren vijftig door de 
financiering vanuit de overheid. Wel stelde de overheid eisen aan de verstrekking van subsidies. Het club- en 
buurthuiswerk kwam daardoor deels in het teken te staan van ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’, ofwel de 
heropvoeding van gezinnen die niet aan de heersende normen voldeden. Het clubhuiswerk nam eind jaren 
zestig de experimentele werkwijzen over van het open jeugdwerk – dat als doel had het ruimte geven aan 
jongeren en hun eigen jeugdcultuur - om te voorkomen dat nog meer jongeren de clubhuizen zouden 
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verlaten. Een aantal clubhuizen was daarin zeer succesvol en groeide uit tot belangrijke poppodia in 
Nederland, zoals Fantasia, Paradiso en de Kosmos. [Bijlsma en Janssen, 2008: 91] De overheid stimuleerde 
het sociaal-cultureel jeugdwerk. De Nota jeugdbeleid (1969) stond in het teken van het scheppen van 
medezeggenschap en het ontwikkelen van mogelijkheden voor een eigen belevingsruimte voor jongeren. 
[Bijlsma en Janssen, 2008: 92] 
Ook het opbouwwerk had snel kunnen groeien door de sterke subsidiëring vanuit de overheid. Culturele en 
recreatieve voorzieningen werden ingezet als instrumenten ten behoeve van het bevorderen van het 
gemeenschapsgevoel in achtergebleven wijken in Nederland. In nieuwe stadswijken en gebieden die aan 
snelle veranderingen onderhevig waren en op het platteland waar sociale kaders zich (nog) niet hadden 
ontwikkeld, stimuleerde het ministerie van Maatschappelijk Werk het verbeteren van de sociale omgeving 
van de burger. Voorbeelden van die voorzieningen waren muziekscholen, sportvoorzieningen en zwemba-
den. Vanaf de jaren zestig verdween de gerichtheid op ontwikkelingsgebieden en ontwikkelde het opbouw-
werk zich tot een algemene voorziening. [Van der Linde, 2007: 226-227; De Haan en Duyvendak: 2002, 82-83]

Met de instelling van het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952 werd het welzijnswerk door instellin-
gen afkomstig uit de zuilen in steeds sterkere mate gesubsidieerd door de overheid en kon het particulier 
initiatief in eerste instantie sterk groeien. Langzamerhand trad de overheid echter steeds vaker initiërend 
op in plaats van alleen subsidiërend en doordat welzijnswerk in 1965 een centraal uitgangspunt werd van 
het kabinet-Cals, nam de invloed van de overheid op het welzijnswerk alleen maar toe. [Hueting en Neij, 
1985: 38] Bovendien werd de kritiek op het verzuilde particuliere initiatief steeds groter. Deze instellingen 
werd verweten dat ze democratisch tekortschoten in een tijd dat ‘democratie’ en ‘participatie’ belangrijke 
thema’s waren en dat het aanbod van welzijnsinstellingen te veel versnipperd was. Door de toenemende 
invloed van de overheid, de deconfessionalisering en de professionalisering van de instellingen ontzuilde 
het particulier initiatief. De instellingen waren niet langer gebaseerd op een levensbeschouwing gericht op 
mensen afkomstig uit dezelfde hoek, maar werden sterk gesubsidieerde publieke diensten die toegankelijk 
waren voor de hele samenleving. [Hueting en Neij, 1985: 39-40].

Onder het kabinet-Den Uyl (1973-1979) werd het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
de ‘drager van centrale gedachten van het beleid’ van het kabinet. Niet welvaart stond voorop, maar het 
verbeteren van de kwaliteit van het bestaan. [De Haan en Duyvendak, 2002: 104] Wel werd binnen het 
departement van CRM gevonden dat er een gebrek aan samenhang was in het welzijnsbeleid. De in 1974 
uitgebrachte Knelpunten-nota ging daarom uit van harmonisatie van het welzijnsbeleid, onder andere door 
welzijnswerk meer onder invloed van de overheid te brengen. Dit diende te gebeuren door de decentralisa-
tie van het welzijnswerk naar de gemeenten, waardoor de overmacht van de rijksoverheid werd terugge-
bracht en de zeggenschap van het bestuur van de instellingen verminderde. Eind jaren zeventig werd 
begonnen met de decentralisatie van het welzijnswerk. Gemeenten gingen hun eigen welzijnsbeleid 
opstellen waarin zij bepaalden welke instellingen in aanmerking kwamen voor subsidie. Daarnaast 
vervingen de rijksbijdrageregelingen voor het welzijnswerk de subsidies die het ministerie van CRM aan de 
instellingen had verstrekt. [Hueting en Neij, 1985: 42] en werd de overkoepelende Kaderwet specifiek welzijn 
tot stand gebracht in 1982.

Mede door de wildgroei van instellingen en het verslechterende economische klimaat kwam er steeds meer 
kritiek op het welzijnsbeleid van de overheid. Tot 1982 heeft dit echter niet geleid tot een vermindering van 
de uitgaven in de sector of tot een verminderde aandacht voor welzijn in het regeringsbeleid. [De Haan en 
Duyvendak, 2002: 107-108].
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Actoren
• Ministerie van CRM
• Welzijnsorganisatie
• Ministerie van Maatschappelijk Werk
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• Interview Hans van Ewijk, 27 september 2010.
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5.2 Trend: Sanering en decentralisatie van het 
welzijnsstelsel

Verkorte titel: Welzijnsstelsel

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.16 Staat en civil society 
3.2 Liberalisering verzorgingsstaat
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.6 Kinderopvang
5.7 Thuislozenopvang
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
5.10 Aanpak verslavingen

Datering
2e helft jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
Sinds de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk (1952) heeft de welzijnssector in Nederland 
een sterke groei doorgemaakt. Door overheidssubsidies konden vele en velerhande instellingen op het 
gebied van welzijn ontstaan en groeien. In de tweede helft van de jaren zeventig kwam er een kentering in 
het denken over welzijn. Niet alleen verslechterde het economische klimaat en deden er teveel mensen een 
beroep op het welzijnsstelsel waardoor de kosten te hard stegen, ook kwam er (interne) kritiek op het 
gegroeide en geprofessionaliseerde welzijnswerk. De filosoof H. Achterhuis betoogde in zijn boek De markt 
van welzijn en geluk (1979) dat de welzijnswerker zijn eigen werkt schept. Door het creëren van aanbod zou de 
vraag naar welzijnswerk alleen maar toenemen. Het zou de burgers enkel minder welzijn opleveren, want ze 
zouden afhankelijk worden van het welzijnswerk, het zou de zelfstandigheid van de cliënten ondermijnen 
en het zou ze te passief maken. [Bijlsma en Janssen, 2007:20] Ook de sociologen H. Vuijsje en B. Peper 
veroordeelden de ontwikkelingen binnen de welzijnssector. Vuijsje betoogde dat de ‘nieuwe vrijgestelden’ 
(de sociaal-cultureel werkers) vooral hun eigen belangen zouden dienen en het was onduidelijk wat zij 
eigenlijk deden. Peper concludeerde in zijn dissertatie (1972): ‘het feit dat er zoveel opbouwwerkorganisa-
ties in ons land zijn, zegt meer over de autonomie van een beleidsproces dan dat het wijst op een reële 
behoefte’. [De Haan en Duyvendak, 2002: 108] Bovendien was hij van mening dat de kosten niet te beheer-
sen waren [Van der Linde, 2007: 243] 

Naast deze kritiek op het welzijnswerk en de economische crisis, zorgde ook het veranderde maatschappij-
beeld voor problemen in de welzijnssector. In de jaren zeventig was er een groot vertrouwen in de mogelijk-
heden van wat de overheid kon bereiken: de maakbare samenleving. Dit vertrouwen sloeg in de jaren 
tachtig om in wantrouwen jegens de overheid. [Bijlsma en Janssen, 2007:20] Het welzijnswerk zou in de 
loop van de tijd steeds vaker dienen als voorbeeld van ‘onwenselijke wildgroei van de overheid’. [De Haan 
en Duyvendak, 2002: 108] Bovendien vonden Peper en Achterhuis dat het onduidelijk was wat het welzijns-
werk opleverde. De jaren tachtig waren de jaren van economische problemen en een no nonsens tijdgeest, 
waarbij een ‘verkwistende’ overheid niet paste. [Van der Linde, 2007: 241]

De Kaderwet specifiek welzijn (1982), die ingediend was door minister T. Gardeniers van het ministerie van 
CRM werd het jaar daarop door haar opvolger E. Brinkman weer ingetrokken. De Kaderwet was gebaseerd 
op twee ambities: het welzijnswerk en het welzijnsbeleid dichter bij de burger brengen en versterking van 
de invloed van de overheid op de door haar gesubsidieerde welzijnsinstellingen. Deze wet was als overkoe-
pelende wet bedoeld die het gehele terrein van specifiek welzijn - dat wil zeggen van zorg, educatie en 
recreatie – zou omspannen. [Trommel en Van der Veen, 2004: 231; Veldheer, 1996: 118] Na zijn aantreden als 
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minister van het nieuwe ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, herstructureerde E. Brinkman 
het landelijk welzijnswerk (de zgn. HLO-operatie), kondigde bezuinigingen aan, schrapte subsidieregelin-
gen en introduceerde het concept van de ‘zorgzame samenleving’. Onder dit concept werd verstaan dat niet 
de overheid voor de burger zou moeten zorgen, maar dat de burgers voor elkaar zouden moeten zorgen. De 
Kaderwet paste niet in de nieuwe manier van denken over welzijn. [Van der Linde, 2007: 219] Emancipatie, 
recreatie en ontplooiing werden door de overheid niet langer gezien als overheidstaken. Veel meer werd het 
beleid gericht op de arbeidstoeleiding, activering, participatiebevordering. Van de burgers werd verwacht 
dat zij hun steentje gingen bijdragen aan de samenleving. Dit had gevolgen voor het welzijnsbeleid. Ten 
aanzien van de jeugd veranderde bijvoorbeeld het een en ander. Het is veelzeggend dat in de Nota jeugdbe-
leid uit 1984 de emancipatoire en ontplooiingsmogelijkheden voor iedere jongere, die in de nota uit 1969 
nog centraal stonden, niet meer aan bod kwamen. In plaats daarvan werd in de nota nadruk gelegd op de 
inzet van sociaal-culturele activiteiten bij jongeren die problemen hadden, zoals drugsverslaafden, 
zwerfjongeren, werklozen of randgroepjongeren. [Bijlsma en Janssen, 2008: 92] De massale jeugdwerkloos-
heid begin jaren tachtig heeft een grote invloed gehad over hoe de overheid dacht over welzijn. Niet meer 
de emancipatie van jongeren stond voor op, maar de participatie op de arbeidsmarkt kwam centraal te 
staan. [Interview Van Ewijk, 2010]

De rijksoverheid trok zich voor een groot deel terug uit het welzijnswerk en decentraliseerde bijna het 
gehele welzijnswerk aan de lagere overheden. Het proces van decentralisatie was reeds in de jaren zeventig 
ingezet, maar toen als een maatregel om de efficiëntie te verhogen en welzijnswerk dichter bij de burger te 
brengen en niet als een bezuinigingsmaatregel. Gemeenten gingen hun eigen welzijnsbeleid opstellen en 
konden zelf bepalen welke welzijnsorganisaties in aanmerking kwamen voor subsidies. Gemeenten konden 
voor de uitvoering van specifiek welzijnsbeleid, zoals vrouwenopvang en verslavingsbeleid, subsidie van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. [Van Dam en Wiebes, 2005: 5] Per 1 januari 
1989 was de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid formeel overgegaan op de decentrale overheden. 
De subsidiekanalen vanuit de rijksoverheid werden grotendeels opgeheven en landelijke welzijnsinstanties 
konden niet langer rekenen op subsidie, waardoor zij verdwenen. Wat tot de dag vandaag over is gebleven is 
het lokaal welzijnswerk. [Interview Van Ewijk, 2010] Daarnaast werd ook het maatschappelijk midden 
gesaneerd door vele steunfuncties, belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen en raden weg te 
bezuinigen of samen te voegen tot grotere instellingen. De Nationale Raad voor Maatschappelijke Welzijn, 
waarin heel maatschappelijk Nederland vertegenwoordigd was om te praten over welzijn in brede zin, werd 
ontbonden. Daarvoor in de plaats kwam het innovatie-instituut Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
(NIZW) dat op enige afstand stond van de overheid en het veld. [Interview Van Ewijk, 2010]
 
Begin jaren negentig steeg de waardering voor het welzijnswerk weer. Door de economische recessie van de 
jaren tachtig waren veel mensen in een achterstandssituatie geraakt. Het kabinet Lubbers-Kok (1989-1994) 
initieerde sociale vernieuwingen en dit zorgde voor een impuls voor het welzijnswerk. Sociale vernieuwing 
was gericht op kwetsbare groepen in de samenleving, met name burgers die geen werk hadden werden 
object van het beleid. [Engbersen en Springhuizen, 2004: 235] Op 1 januari 1991 trad het Besluit sociale 
vernieuwing in werking. Het doel van dit besluit was het bestrijden van de maatschappelijke achterstanden, 
van de langdurige werkloosheid en van het sociaal isolement van mensen die zich in een achterstandssituatie 
bevonden en afhankelijk waren van een uitkering. Belangrijke thema’s van sociale vernieuwing waren 
arbeid, scholing, inkomen en zorg. Welzijnswerk werd complementair aan deze thema’s. 

Met de invoering van de Welzijnswet 1994 werden de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, de 
provincies en de gemeenten verder vastgelegd. De lokale overheid kreeg door deze wet meer verantwoorde-
lijkheid en meer speelruimte om haar eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren in samenspraak met het 
particulier initiatief. [Veldheer, 1996: 112-121] Het landelijke beleidskader was nu alleen nog maar gericht op 
het ondersteunen van de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid. [Gilsing e.a., 1999: 2-3] Lokaal sociaal 
beleid kan gedefinieerd worden als ‘een geconcentreerde beleidsinspanning van de lokale overheid die zich 
richt op de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van maatschappelijke hulpbronnen voor kwetsbare 
groepen in de samenleving die anders voor deze groepen moeilijk bereikbaar en/of toegankelijk zouden 
zijn en die voor het realiseren van hun levenskansen van vitaal belang zijn’ [Gilsing e.a., 1999: 19] Daarnaast 
werd de gedachte van de zorg voor burgers onderling verder doorgevoerd in de civil society-benadering.  
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Er werd van de burgers een actiever burgerschap verwacht, waarmee werd bedoeld dat burgers zich actiever 
voor hun omgeving moesten gaan inzetten waarbij ze ondersteund zouden moeten worden door de 
institutionele omgeving. [Website Stichting Actief Burgerschap] De rijksoverheid voelde zichzelf niet meer 
verantwoordelijk voor het bevorderen van het individuele welbevinden, maar legde deze verantwoordelijk-
heid bij de burger zelf en het particulier initiatief neer.

Actoren
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur
• Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
• Nationale Raad voor Maatschappelijke Welzijn
• Welzijnorganisaties
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5.3 Trend: Jeugdzorg: ontwikkeling van justitiële 
maatregelen naar hulpverlening

Verkorte titel: Jeugdzorg

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden,  
13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
2.6 Liberalisering jeugdrecht
5.4 Integratiehulpverlening in de jeugdzorg
5.20 Dood Savanna

Datering
Voor 1975 – eind jaren tachtig

Beschrijving
Tot in het begin van de 20e eeuw waren er geen wettelijke mogelijkheden om in te grijpen in de opvoeding. 
Op het gebied van de kinderbescherming waren er slechts particuliere en kerkelijke initiatieven, die volledig 
afhankelijk waren van de medewerking van ouders. Pas in 1905 werden drie kinderwetten van kracht 
waarmee de overheid kon ingrijpen in de ouderlijke macht: de Burgerlijke Kinderwet, de Strafrechtelijke 
Kinderwet en de Kinderbeginselenwet. [Noordman, 2006: 287-289; Tilanus, 1998: 28-29]

De Burgerlijke Kinderwet maakte het mogelijk om ouders door de rechter te laten ontheffen of ontzetten uit 
de ouderlijke macht of voogdij, waarna de overheid de opvoeding van de kinderen onder haar verantwoorde-
lijkheid nam. Hiertoe werden Voogdijraden (vanaf 1956: Raden voor de Kinderbescherming) ingesteld. De 
Strafrechtelijke Kinderwet regelde aparte strafbepalingen voor kinderen: als straf werd de plaatsing in een 
tuchtschool ingevoerd en als opvoedingsmaatregel de terbeschikkingstelling aan de regering. Dat laatste 
kwam meestal neer op plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht, maar soms ook in een particulier gesticht of 
in de pleegzorg. De Kinderbeginselenwet regelde de voorzieningen ter uitvoering van kinderbeschermings-
maatregelen, zoals de toekenning van bevoegdheden en subsidie aan inrichtingen of gestichten en 
voogdij-instellingen. De overheid schiep hiermee de juridische voorwaarden voor het kinderbeschermings-
werk, maar liet de uitvoering ervan over aan het particulier initiatief. In 1922 werd de kinderrechter ingesteld, 
die de mogelijkheid kreeg een ondertoezichtstelling (OTS) op te leggen. Hierdoor konden kinderen onder 
toezicht van een gezinsvoogd of gezinsvoogdij-instelling worden gesteld middels een minder vergaande 
maatregel dan ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht. De gezinsvoogd hield toezicht op de 
opvoeding en kon bovendien het hele gezin observeren en in het oog houden. [Noordman, 2006: 392-393]

Binnen de kinderbescherming vond hulpverlening plaats in een juridische context. De kinderrechter gelastte 
niet alleen ondertoezichtstellingen, maar hield ook toezicht op het verloop van de hulpverlening. Dit werd 
problematisch toen het accent in de loop van de jaren zestig steeds meer kwam te liggen op de hulpverle-
ning en minder op de justitiële maatregelen. Vanuit de Verenigde Staten kwam de methodiek van het social 
casework op, waarin de cliënt werd beschouwd als een vrij en verantwoordelijk persoon, niet als een object 
van behandeling, maar als partner in het proces van hulpverlening. Dit stond op gespannen voet met het 
zelfbeschikkingsrecht, dat immers door de rechter was ingeperkt. De maatschappelijke vernieuwingsbewe-
ging, die onder meer democratie en emancipatie hoog in het vaandel had staan, drong rond 1970 ook door 
tot de kinderbescherming. Dit veroorzaakte een explosieve groei van alternatieve hulpverlening, die de 
spanning tussen hulp en recht verder vergrootte. Een jonge generatie welzijnswerkers liet zich leiden door 
de hulpbehoeften van jongeren en er ontstonden instellingen als de Jongeren Advies Centra (JAC’s) en de 
radicalere Sosjale Joenit en Release. [Noordman, 2006, 407-409]
Binnen de kinderbescherming ontstond hierdoor een streven om los te komen uit de justitiële kaders en 
structuren en zich meer te richten op de hulpverlening. In 1971 stemde staatssecretaris Grosheide in met  
de instelling van de Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, die advies moest 
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uitbrengen over de mogelijkheden van nieuwe structuren voor het jeugdwelzijnsbeleid. Door de val van het 
kabinet Biesheuvel duurde het echter tot begin 1974 voordat deze kon worden ingesteld. De werkgroep, 
beter bekend als de Werkgroep-Mik, presenteerde in 1976 haar eindrapport Op weg naar samenhangend beleid, 
dat algemeen geldt als het ‘officiële’ beginpunt van de vernieuwing van de jeugdzorg. [website NJI]

De werkgroep pleitte onder andere voor meer aandacht voor preventie en een toegankelijke en herkenbare 
hulpverlening die aansloot bij de leefwereld van de cliënten. De hulpverlening zou geregionaliseerd 
moeten worden, waarbij de verantwoordelijkheid voor een samenhangend hulpverleningsaanbod zou 
komen te liggen bij de instanties op het gebied van (jeugd)welzijnszorg gezamenlijk. [GIWJ, 1976: 88-92] 

De positie van jongeren in instellingen veranderde onder invloed van de nieuwe inzichten: van objecten 
van zorg werden zij cliënten die subject van zorg waren, als partner in het hulpverleningsproces. Deze 
omslag vond al vanaf de jaren zeventig plaats, maar vond pas haar uitdrukking in de Wet op de jeugdhulp-
verlening (1989). De hulpverlening vond plaats volgens het ‘zo-zo-zo’-beleid, dat inhield dat de hulpverlening 
zo kort mogelijk, zo licht mogelijk, zo nabij mogelijk en zo tijdig mogelijk moest plaatsvinden. Er kwam 
meer aandacht voor preventie en men gaf de voorkeur aan ambulante hulpverlening boven (semi)
residentiële, en voor pleegzorg boven plaatsing in tehuizen. [Bijlsma en Janssen, 2008: 124] Tussen 1973 en 
1993 nam het aantal tehuisplaatsingen met ruim een derde af. Het aantal voogdijgevallen daalde nog 
sterker, met bijna zestig procent. [Noordman, 2006: 411] 

Het ministerie van Justitie was nog altijd verantwoordelijk voor de particuliere inrichtingen voor kinderbe-
scherming, waar kinderen waren geplaatst op grond van het jeugdstrafrecht of het jeugdbeschermingsrecht 
(ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing). Daarnaast bestonden er rijksinrichtingen voor kinderen met 
zeer ernstige gedragsproblemen. Met uitzondering van deze rijksinrichtingen en de inrichtingen die een 
grote rol speelden bij de tenuitvoerlegging van het jeugdstrafrecht, werd de verantwoordelijkheid voor de 
meeste particuliere inrichtingen per 1 januari 1987 overgedragen van het ministerie van Justitie naar dat van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hiermee werd vooruitgelopen op de Wet op de jeugdhulpverlening, 
die twee jaar later werd ingevoerd. Het verzorgen en begeleiden van jongeren in residentiële instellingen 
(internaten en tehuizen) werd nu ook in organisatorisch opzicht beschouwd als jeugdhulpverlening en niet 
langer als taak voor de minister van Justitie. [RIO Justitiële jeugdzorg, 2005: 30]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (‘Werkgroep-Mik’)
• Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor hulpverlening aan 

jeugdigen (IWAPV)
• Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor jeugdigen (IWRV)
• Kinderrechters
• Raden voor Kinderbescherming (1956-1996)
• Raad voor Kinderbescherming (na 1996)
• Voogdij-instellingen
• Belangenvereniging Minderjarigen
• Jongeren Advies Centra
• Sosjale Joenits
• Release
• Bond Ouders van Minderjarigen

Bronnen en literatuur
• Bijlsma, Jan, en Hay Janssen, Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden (Bussum 2008).
• Blankestijn, C., ‘Structureel hoogtij. Een vergelijking van de Knelpuntennota, de Structuurnota 

Gezondheidszorg en de Startnota Jeugdwelzijnsbeleid’, Medisch Contact 30 (1975) 695-700.
• Eindrapport van de Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor Jeugdigen (I.W.R.V.) (Den Haag 1984).
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• Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, Jeugdwelzijn. Op weg naar samenhangend 
beleid (Den Haag 1976). 

• Nederlands Jeugdinstituut (NJI), ‘Dossier Jeugdzorg. Historisch overzicht’, http://www.nji.nl/eCache/
DEF/1/16/390.html (laatst benaderd 24 januari 2011).

• Noordman, Jan, ‘Kinderbescherming’ in: Bakker, Nelleke, Jan Noordman en Marjoke Rietveld-van 
Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk: 1500-2000 (Assen 2006) 377-413.

• Peeters, Harry, Lène Dresen-Coenders en Ton Brandenbarg (red.) Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en 
opvoeding in Nederland (Nijmegen 1988).

• Tilanus, C.P.G., Jeugdzorg: historie en wetgeving (Utrecht 1998).
• Tussen droom en daad. Eindrapport van de Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor 

hulpverlening aan jeugdigen (I.W.A.P.V.) (Rijswijk 1984).
• RIO justitiële jeugdzorg, versie 22 december 2005.
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5.4 Trend: Moeizame integratie van de hulpverlening in 
de jeugdzorg

Verkorte titel: Integratie hulpverlening in de jeugdzorg

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 
13.1 Individualisering

Relatie met
2.6 Liberalisering jeugdrecht
5.3 Jeugdzorg
5.20 Dood Savanna
8.5 Medicalisering samenleving
9.10 Huiselijk geweld

Datering
Voor 1975 – na 2005

Beschrijving
In 1971 stemde staatssecretaris Grosheide in met de instelling van de Gemengde Interdepartementale 
Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, die advies moest uitbrengen over de mogelijkheden van nieuwe structuren 
van het jeugdwelzijnsbeleid. Door de val van het kabinet Biesheuvel duurde het echter tot begin 1974 voordat 
deze kon worden ingesteld. De werkgroep, naar haar voorzitter ook wel de Werkgroep-Mik genoemd, 
presenteerde in 1976 haar eindrapport Op weg naar samenhangend beleid, dat algemeen geldt als het ‘officiële’ 
beginpunt van de vernieuwing van de jeugdzorg. [website NJI]

Uitgangspunt van de werkgroep was dat in het jeugdwelzijnswerk enerzijds de jeugdigen zo min mogelijk 
apart gesteld moesten worden van ouderen, maar dat anderzijds de specifieke eigen behoeften van jeugdigen 
moesten worden erkend. [Commissie-Mik, 1976: 10] De werkgroep pleitte voor meer aandacht voor preventie 
en een toegankelijke en herkenbare hulpverlening die aansloot bij de leefwereld van de cliënten. Het krijgen 
van adequate hulp moest wettelijk gegarandeerd worden en cliënten moesten kunnen meepraten over de 
hulpverlening en kunnen klagen wanneer ze niet tevreden waren. Verder zou de hulpverlening geregionali-
seerd moeten worden, waarbij de instanties op het gebied van (jeugd)welzijnszorg gezamenlijk de verant-
woordelijkheid voor een samenhangend hulpverleningsaanbod zouden krijgen. [GIWJ, 1976: 88-92]

De werkgroep-Mik had niet alleen een trage start, ook haar aanbevelingen hadden een lange weg te gaan. 
Pas in 1978 kwam de regering met een standpunt over het rapport van de werkgroep, waarna de uitwerking 
van de adviezen werd overgelaten aan de interdepartementale werkgroepen IWRV (residentiële voorzieningen 
voor jeugdigen) en IWAPV (ambulante en preventieve voorzieningen voor hulpverlening aan jeugdigen). 
[Tilanus, 1998: 47, 50-52] Zij kwamen in 1984 met hun eindrapporten. Hierin pleitten zij voor regionale 
samenwerkingsverbanden waarin de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-GGZ moesten 
samenwerken. Hulpverlening zou in zo licht mogelijke vorm, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk moeten 
plaatsvinden. Bovendien zou het aanbod moeten worden afgestemd op de vraag naar hulpverlening. 
Multidisciplinaire jeugdhulpadviesteams zouden de diagnostiek moeten verzorgen bij ingewikkelde 
problematiek, adviseren over aangewezen hulp en het plaatsingsbeleid van instellingen toetsen. Verder 
zouden scholen en jeugdhulpverlening moeten samenwerken op het gebied van preventie. [Eindrapport 
IWRV, 1984: 20-23; idem IWAPV, 1984: 4] De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening werd hierop 
naar de provincies en de grootstedelijke regio’s gedelegeerd. Deze decentralisatie kreeg pas in 1989 een 
juridische basis met de Wet op de Jeugdhulpverlening. De samenwerkingsverbanden en de jeugdhulpad-
viesteams kwamen uiteindelijk echter niet of nauwelijks van de grond en het aanbod bepaalde meer de 
vraag, dan dat het er op werd afgestemd. [TK 28168-3, 2001-2002]
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De vraag naar residentiële zorg werd steeds kleiner, maar de vraag naar ambulante zorg groeide explosief. 
Ook ‘normaal’ opstandig en recalcitrant gedrag van jongeren werd onder invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen geproblematiseerd, behoefde diagnose en dus hulp. Bovendien werd de maatschappij veel 
minder tolerant: wat medio jaren zeventig nog als kattenkwaad zou worden bestempeld, werd in de jaren 
nul al snel als vandalisme gezien. Verder bleken steeds meer mensen, met name licht verstandelijk 
gehandicapten, steeds moeilijker te kunnen functioneren in de steeds complexer wordende maatschappij. 
Dit leidde tot een steeds grotere vraag naar zorg. [Van Yperen, 2010; Van Ewijk, 2010]

Het zorgaanbod bleef echter versnipperd. Welke zorg je kreeg was sterk afhankelijk van waar je je meldde en 
door wie je doorverwezen werd. Hulpverleners kregen bovendien steeds vaker te maken met gezinnen met 
multi-problem labels, waar niet alleen de jeugdzorg bij betrokken was, maar bijvoorbeeld ook schuldhulp-
verlening, begeleiding met wonen, etc. Deze gezinnen kregen daardoor te maken met veel verschillende 
hulpverlenende instellingen, die veelal langs elkaar heen werkten. Van een effectieve manier om samen te 
werken en te komen tot een integrale aanpak van alle problemen, was geen sprake. [Interview Van Yperen]. 
Dit leidde tot grote ophef na onder andere de dood van Rowena Rikkers (‘het meisje van Nulde’), een 
gezinsdrama in Roermond in 2002 en de dood van Savanna. Hoewel de jeugdhulpverlening op de hoogte 
was van de problemen in deze gezinnen, had zij niet genoeg ingegrepen of kunnen ingrijpen.

Al in 1994 verscheen de nota Regie in de jeugdzorg waarin de regering aankondigde één toegang tot de 
jeugdzorg te creëren, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar moest zijn. In de daarop volgende 
jaren verschenen her en der Bureaus Jeugdzorg, en met de Wet op de jeugdzorg (2005) werden deze in heel 
Nederland de eerste toegang tot de jeugdzorg – bijna dertig jaar na het eindrapport van de werkgroep-Mik. 
Bureau Jeugdzorg werd niet alleen verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor de vrijwillige jeugdhulp-
verlening, maar ook voor de uitvoering van de jeugdbescherming (voogdij en ondertoezichtstelling) en de 
jeugdreclassering. Verder is de Kindertelefoon, die in 1979 van start ging om kinderen anoniem en op hun 
initiatief een luisterend oor te bieden, onderdeel geworden van Bureau Jeugdzorg en zijn ook de Advies- en 
Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) daarbij ondergebracht. 

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Provincies
• Grootstedelijke regio’s
• Bureau Jeugdzorg
• Inspectie jeugdhulpverlening
• Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (‘Werkgroep-Mik’)
• Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor hulpverlening aan 

jeugdigen (IWAPV)
• Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor jeugdigen (IWRV)
• Kinderrechters
• Raden voor Kinderbescherming (1956-1996)
• Raad voor Kinderbescherming (na 1996)
• Voogdij-instellingen
• Jeugdhulpverlening
• Jongeren Advies Centra
• Jongeren Informatie Punt
• Opvoedwinkel
• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
• Sosjale Joenits
• Release
• GGZ’s
• RIAGG
• Tehuizen
• Internaten
• Kindertelefoon
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Bronnen en literatuur
• Bijlsma, Jan, en Hay Janssen, Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden (Bussum 2008).
• Blankestijn, C., ‘Structureel hoogtij. Een vergelijking van de Knelpuntennota, de Structuurnota 

Gezondheidszorg en de Startnota Jeugdwelzijnsbeleid’, Medisch Contact 30 (1975) 695-700.
• Eindrapport van de Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor Jeugdigen (I.W.R.V.) (Den Haag 1984)
• Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, Jeugdwelzijn. Op weg naar samenhangend 

beleid (Den Haag 1976). 
• Kemenade, Y.W. van, P. Vos en J.M.G. Lanphen, ‘Advies ‘Indicatiestelling en zorg op maat’. Basis voor de 

praktijk’, Medisch Contact 50 (1996) 809-811.
• Memorie van toelichting op de Wet op de jeugdzorg (TK 28168, 2001-2002).
• Nederlands Jeugdinstituut (NJI), ‘Dossier Jeugdzorg. Historisch overzicht’, http://www.nji.nl/eCache/

DEF/1/16/390.html (laatst benaderd 25 januari 2011).
• Noordman, Jan, ‘Kinderbescherming’ in: Bakker, Nelleke, Jan Noordman en Marjoke Rietveld-van 

Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk: 1500-2000 (Assen 2006) 377-413.
• Peeters, Harry, Lène Dresen-Coenders en Ton Brandenbarg (red.) Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en 

opvoeding in Nederland (Nijmegen 1988).
• Regie in de jeugdzorg. Standpunt van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Justitie (z.p. 1994).
• Tilanus, C.P.G., Jeugdzorg: historie en wetgeving (Utrecht 1998).
• Tussen droom en daad. Eindrapport van de Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor 

hulpverlening aan jeugdigen (I.W.A.P.V.) (Rijswijk 1984).
• Website Kindertelefoon, www.kindertelefoon.nl (laatst benaderd 25 januari 2011).
• RIO justitiële jeugdzorg, versie 22 december 2005.
• Interview met prof. dr. Tom van Yperen d.d. 10 december 2010.
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5.5 Trend: De toenemende aandacht voor (vermeend) 
seksueel kindermisbruik

Verkorte titel: Aandacht voor seksueel kindermisbruik

Metatrends: 13.3 Genderisering, 13.13 Medialisering

Datering
Begin jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
In de jaren zestig en zeventig was er nauwelijks oog voor het vóórkomen van seksueel kindermisbruik. In de 
ogen van veel hulpverleners en wetenschappers was het een zeer zeldzaam probleem, dat alleen in lagere 
klassen voorkwam. Niet alleen de dader, maar ook het slachtoffer werd verantwoordelijk gehouden voor 
wat er gebeurde. Het was voor slachtoffers dan ook niet makkelijk om hulp te vragen en te krijgen. Pas 
begin jaren tachtig kwam hier verandering in. In 1982 richtte een aantal slachtoffers van seksueel kinder-
misbruik de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK) op, die in de media 
meer aandacht wist te krijgen voor het probleem. [Komen, 1999: 121-122; 20 jaar VSK, 2002: 12-14] In de 
daaropvolgende jaren zou het onderwerp regelmatig uitgebreide media-aandacht krijgen.

In mei 1987 speelden twee jongetjes uit Oude Pekela in de bosjes seksspelletjes met elkaar, waarbij een van hen 
een takje stak in de anus van de ander. Daarbij liep deze kleine wondjes op, waardoor zijn moeder later bloed in 
zijn onderbroek vond. Dit leidde, mede gevoed door het huisartsenechtpaar Jonker, tot een enorm schandaal 
over vermeende seksuele kindermishandeling. In Oude Pekela werd beweerd dat tientallen kinderen ontvoerd 
en seksueel misbruikt waren. Toen de politie vervolgens in een persbericht schreef dat er mogelijk sprake was 
van zeventig kinderen en dat de daders mogelijk als clowns verkleed waren, kwam de zaak nationaal en 
internationaal in het middelpunt van de belangstelling te staan. Uiteindelijk werd er echter geen enkele 
aanwijzing gevonden voor ontucht en na anderhalf jaar sloot de politie de zaak. [Beetstra, 2004: 58-61]

Vlak daarna ontstond een mediahausse rond incest als gevolg van de Bolderkar-affaire. In december 1988 
werd bekend dat de leiding van dit medisch kinderdagverblijf in Vlaardingen had geconstateerd dat veertien 
kinderen slachtoffer waren geworden van incest. Deze beschuldigingen waren gebaseerd op de zogenaam-
de poppenmethode, een interviewtechniek waarbij gebruik werd gemaakt van poppen met geslachtsdelen. 
De vaders werden gearresteerd, de kinderen uit huis geplaatst. Uiteindelijk werden alle zaken echter 
geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De poppenmethode werd vanaf 1990 alleen nog in uitzonderlijke 
gevallen door het Openbaar Ministerie geaccepteerd als steunbewijs, en nooit als enig bewijs. [Trouw, 2009]

In 1993 en 1994 kwam de Eper incestzaak, die in feite bestond uit drie verschillende strafzaken, veelvuldig in 
het nieuws. Jolanda beschuldigde onder meer haar ouders, broer, ex-man en een aantal bekenden van 
jarenlange incest en rituele kindermoorden op haar pasgeboren baby’s. Later meldde ook haar zus Eveline 
zich als slachtoffer. De beschuldigingen waren zo extreem, dat velen geloofden dat ze wel waar móesten 
zijn. Er was sprake van een mediahype en de rechters stonden onder grote maatschappelijke druk om tot 
een veroordeling te komen. Dit gebeurde inderdaad, hoewel er grote twijfel bestond over het waarheidsge-
halte van de beschuldigingen. [Ruis, 2008; Wagenaar e.a., 2009: 21-46]

Alle media-aandacht voor de Bolderkar-affaire, Oude Pekela en de Eper incestzaak leidde mede tot een toe - 
genomen alertheid van hulpverleners voor incest en de gevolgen daarvan. Maar hoewel de drempel om 
hulp te zoeken voor veel slachtoffers was verlaagd, vreesden hulpverleners dat de berichtgeving in de media 
en de slopende rechtszaken veel slachtoffers zouden afschrikken om een aanklacht in te dienen. [20 jaar 
VSK, 2002: 20] 

Halverwege de jaren negentig zorgde de zaak-Dutroux voor hernieuwde media-aandacht voor seksueel 
kindermisbruik. In augustus 1996 werd de Waal Marc Dutroux door de Belgische politie gearresteerd op 



Nationaal Archief | Welzijn 389

verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van de toen veertienjarige Laetitia. Zij werd twee dagen 
later bevrijd uit de kelder van diens huis, waar ook de twaalfjarige Sabine al ruim twee maanden bleek te 
zijn opgesloten. Marc Dutroux bleek tevens betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en dood van Julie en 
Melissa (juni 1995) en van An en Eefje (augustus 1995), wier lichamen later op zijn aanwijzingen werden 
opgegraven. Mede door de gebrekkige wijze waarop justitie onderzoek had gedaan naar de verdwijningen 
van de meisjes, kreeg de zaak zeer veel aandacht in België en daarbuiten.

De zaak-Dutroux droeg mede bij aan een negatief beeld van pedofielen en pedofilie. Pedofilie en efebofilie 
(voorliefde voor pubers) waren aan het einde van de jaren zeventig weliswaar niet breed geaccepteerd, maar 
wel bespreekbaar. Zo kon Edward Brongersma in 1978 in het programma ‘Een Groot Uur U’ nog openlijk om 
begrip vragen voor de pedofiele medemens, zonder daarbij onderbroken of tegengesproken te worden door 
presentator Koos Postema. [VPRO 2010]. In de jaren negentig ontstond echter steeds meer een ‘pedofoob’ 
en ‘pedovijandig’ klimaat. Tussen pedofiel en pedoseksueel gedrag werd geen onderscheid meer gemaakt 
en voor de (al dan niet vermeende) positieve kanten van pedofilie was geen aandacht. Pedofilie werd als 
vanzelf gekoppeld aan kinderverkrachting en kindermishandeling en zowel in de psychiatrische en 
juridische vakliteratuur als in de publieke opinie verschenen vrijwel uitsluitend berichten of de schadelijke 
gevolgen van relaties tussen volwassenen en kinderen. [Van Ree, 2001: 137] 

Eind jaren negentig werd duidelijk dat seksueel kindermisbruik ook binnen kerken en katholieke kerkelijke 
instellingen veel was voorgekomen en nog steeds voorkwam. Lange tijd was dat letterlijk met de mantel der 
liefde bedekt, maar mede door grote schandalen in het buitenland, zoals in 2002 in het aartsbisdom Boston 
(VS), kwam er meer aandacht voor het vóórkomen ervan en durfden slachtoffers melding te maken. Het 
duurde echter tot 2010 voordat in Nederland een grootscheeps onderzoek naar seksueel kindermisbruik 
binnen de katholieke kerk zou plaatsvinden.

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Openbaar ministerie
• Politie
• Gemeente Oude Pekela
• Fred Jonker en Ietje Jonker-Bakker
• Medisch kinderdagverblijf ‘De Bolderkar’ te Vlaardingen
• Bureau Jeugdzorg
• Jeugdhulpverlening
• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
• Vereniging Martijn
• Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
• Edward Brongersma

Bronnen en literatuur
• Baartman, H.E.M., ‘Een historische verkenning van reacties op signalen van seksueel
• misbruik van kinderen’, Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs 7 (1991) 83-97.
• Beetstra, Tjalling A.., ‘Massahysterie in de Verenigde Staten en Nederland. De affaire rond de McMartin 

Pre-School en het ontuchtschandaal in Oude Pekela’ in: P. Burger en W. Koetsenruijter (red.), Mediahypes 
en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws (Leiden 2004) 53-69.
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nl/krantenarchief/2005/07/19/2331149/Eper_incestaffaire_was_een_modern_volksverhaal.html)
• ‘Klacht na vermeend misbruik. Kind uit Bolderkar-affaire dient schadeclaim in tegen Staat’, Trouw 29 mei 

2009 (http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2764515.ece/Klacht_na_vermeend_misbruik_.html)
• Komen, Mieke, Gevaarlijke kinderen – kinderen in gevaar. De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale 

positie van jongeren, 1960-1995 (Utrecht 1999).
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• Korterink, Hendrik Jan, Epe, het proces. De complete zaak Jolanda van B. (Haarlem 1994).
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• Ree, Frank van, Pedofilie; een controversiële kwestie. Een analyse van een maatschappelijk vraagstuk (Lisse 2001).
• Ruis, Henk, ‘Eper incestzaak is toe aan revisie’, Trouw 28 maart 2008 (http://www.trouw.nl/
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• Tex, Ursula den, ‘Ik wist dat ik kon vragen: word je vastgebonden? Maar aan het idee van afplakken van 

monden was ik nog niet toe.’ Vrij Nederland 29 april 1989, 3-4.
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artikelen/44294930/).
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5.6 Trend: De toename van vraag, aanbod en acceptatie 
van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument 

Verkorte titel: Kinderopvang

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
4.5 Arbeidsparticipatie
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
4.8 Discriminatie op de arbeidsmarkt
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.2 Welzijnstelsel
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De groei van de kinderdagverblijven in Nederland is niet gestuurd geweest door pedagogische doelstellin-
gen, maar door opvangdoelstellingen. De kinderopvangverblijven zijn als arbeidsmarktinstrument ingezet 
om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. [Interview Van Ewijk, 2010] Vanaf eind jaren zestig 
gingen door de veranderende positie van de vrouw en de stijging van de welvaart, waardoor er een tekort 
aan arbeidskrachten optrad, steeds meer vrouwen werken en steeg de behoefte aan opvang voor kinderen. 
[Rijswijk-Clerkx, 1981: 385] Aan het eind van de jaren zestig ontstonden er wachtlijsten, doordat er niet 
genoeg plaatsen waren om aan de sterk gestegen vraag te kunnen voldoen. Er ontsprong zelfs een discussie 
of kinderopvang opengesteld moest worden voor kinderen wier moeders niet financieel genoodzaakt 
waren om te werken. In sommige gevallen werden deze kinderen niet eens op de wachtlijst geplaatst. 
Ondanks de toegenomen vraag, steeg het aanbod van kinderopvangplaatsen door het ontbreken van 
financieringsstromen nauwelijks. Het tekort aan opvangplaatsen was aanleiding voor de vrouwenbewe-
ging, waaronder Dolle Mina, Man-Vrouw-Maatschappij en de Nederlandse Vrouwenbeweging om actie te 
voeren. [Pelzer en Pot, 1991: 3] Daarnaast werden er ook nieuwe initiatieven ontplooid als alternatief. 
[Verschuur e.a., 2006: 21, 24] Vanaf de jaren zestig bestaan er globaal drie vormen van kinderopvang: 
kinderdagverblijven, peuterschooltjes en buurthuiscrèches. Daarbij kwamen twee nieuwe vormen: de 
collectieve kinderopvang (Witte Kinderen Plannen, en later de anti-autoritaire kresjes) en de peuterspeel-
zaalbeweging. [Rijswijk-Clerkx, 1981: 394] Deze vormen van kinderopvang kunnen onderverdeeld worden 
naar drie stromingen. De eerste stroming heeft een pedagogische/onderwijskundige achtergrond, zoals bij 
de peuterspeelzalen en de kleuterscholen. Deze stroming is gericht op kinderen van vrouwen uit de 
middenklasse. Een tweede stroming is meer gericht op kinderen uit een achterstandspositie. Het doel van 
deze kinderdagverblijven is door stimulering van kinderen buitenshuis de achterstanden te verminderen. 
De laatste stroming wordt gevormd door de kinderopvang. In eerste instantie bedoeld voor de opvang van 
kinderen van vrouwen die genoodzaakt waren om te werken en vanaf de jaren zeventig voor kinderen van 
vrouwen die willen werken. [Interview Singer, 2010; Rijswijk-Clerx, 1981; Singer, 1989]

Eén van de alternatieven voor het tekort aan voorzieningen voor de opvang jonge kinderen buiten het gezin 
was de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaalbeweging was eind jaren zestig ontstaan uit initiatieven van de 
Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO-speelzalengroep). Kinderen tussen de 
twee en vier jaar konden een aantal dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal had dan 
ook niet als primair doel om vrouwen in de gelegenheid te stellen om te werken – de openingstijden sloten 
niet aan op de werktijden – maar het ging om de pedagogische ontwikkeling van het kind. De peuterspeel-
zalen waren populair en namen snel in aantal toe. In 1965 waren er nog 150. In 1982 was dat aantal gestegen 
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tot 3026. [Verschuur e.a., 2006: 27] Peuterspeelzalen voorzagen in een grote behoefte. Aan de ene kant werd 
de ontwikkeling van de kinderen er door gestimuleerd; aan andere kant kwamen peuterspeelzalen (al dan 
niet bewust) ook aan de belangen van moeders tegemoet, onder andere doordat zij zich zelf konden 
ontwikkelen door het opzetten van peuterspeelzalen [Interview Singer, 2010; Rijswijk-Clerkx, 1981: 398-403] 
In latere jaren ontstonden daarnaast ook bedrijfscrèches, commerciële crèches en crèches opgezet door 
ouders. Peuterspeelzalen werden snel door het algemene publiek geaccepteerd. Dat laatste lag en ligt 
anders voor de kinderdagverblijven. Sinds de jaren zeventig zijn er regelmatig (eenmaal in de twee of drie 
jaar) heftige discussies in de media of kinderopvang goed of slecht is voor jongere kinderen. [Singer, 1993; 
Verschuur e.a, 2006]

De overheid begon zich gaandeweg meer te interesseren voor kinderopvang. Gemeenten gingen vanaf de 
jaren zestig peuterspeelzalen subsidiëren en het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
verstrekte in 1967 subsidie aan het landelijk bureau van de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven, 
een bureau dat zich bezighield met de advisering over kinderopvang. [Pelzer en Pot, 1991: 4] Begin jaren 
zeventig werd er door het ministerie van CRM voor het eerst beleid ontwikkeld over kinderopvang. 
Kinderopvang zou een algemene basisvoorziening moeten worden. Het voorontwerp Wet op de kinder-
opvang uit 1973 werd echter nooit behandeld in de Tweede Kamer, omdat de conclusies van de in 1974 
ingestelde interdepartementale werkgroep Beleidsanalyse Kindercentra werden afgewacht en overgenomen. 
Beleid inzake kinderopvang was volgens deze werkgroep noch nodig noch wenselijk. [Pelzer en Pot, 1991: 7] 
Er kwamen wel steeds meer regelingen voor de financiering van verschillende vormen van kinderopvang. 
Op de begroting van het ministerie van CRM was in 1978 78 miljoen gulden gereserveerd voor de rijksbijdrage- 
regeling kinderdagverblijven, de interim rijksbijdrageregeling vrijwilligers, jeugd- en jongerenwerk, de 
peuterspeelzalen en voor speeltuinen. Ook vanuit de gemeenten kwam eind jaren zeventig steeds meer geld 
vrij voor kinderopvang.  
Toch waren deze rijks- en gemeentelijke bijdragen niet voldoende om het tekort aan opvangplekken te 
doen afnemen. Een onderzoek van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in 1984 wees uit 
dat er 12.000 plaatsen beschikbaar waren, maar dat er een behoefte aan het dubbele was. Deze vraag steeg 
in drie jaar naar 70.000 opvangplaatsen. Het aantal plaatsen in kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzalen en bij gastouders groeide echter niet even snel. [Verschuur e.a., 2006: 28]

Tussen 1976 en 1982 is er gewerkt aan een ‘proeve’ van een Wet op de kinderopvang, opgesteld door de 
Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland, een belangenorganisatie die in 1970 was voortgekomen uit de 
fusie tussen de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven en de Peuterspeelzalencommissie. Ook in het 
ontwerp voor deze Wet op de kinderopvang werd kinderopvang als basisvoorziening opgevat voor iedereen 
die kinderopvang nodig had. De uitgangspunten van de wet waren de emancipatie van vrouwen en het 
belang voor kinderen om samen te spelen en op te groeien. Kinderopvang was nog niet primair bedoeld als 
arbeidsmarktinstrument, zoals in de latere Wet Kinderopvang uit 2005. De uitvoering van de wet uit 1982 zou 
gefinancierd moeten worden door de gemeenten en de ouders. Ouders zouden ook een prominente rol 
moeten krijgen in de kindercentra. In de Wet op de kinderopvang stond de wisselwerking tussen het 
kindercentrum en de thuissituatie voorop. Kinderopvang werd niet alleen gezien als gunstig voor ouders en 
hun kinderen, maar werd gezien als een positieve bijdrage aan de gehele maatschappij. De wet is er 
uiteindelijk niet gekomen. [Permentier, 2002: 10-13] Door de economische crisis in de jaren tachtig werden 
er grote bezuinigingen doorgevoerd, waaraan ook de kinderopvang niet ontkwam. Daarnaast speelde mee 
dat de toenmalige minister van WVC, E. Brinkman, vond dat kinderopvang primair de taak van de ouders was 
en dat de samenleving hiervoor niet diende op te draaien. [Verschuur e.a., 2006: 34] Er kwam veel kritiek op 
de plannen van Brinkman van onder andere de PvdA, de Raad voor het Jeugdbeleid en de Werkgemeenschap 
Kindercentra in Nederland. Ook gemeenten bezuinigden op de kinderopvang, wat tot gevolg had dat veel 
gesubsidieerde kindercentra moesten sluiten. Toch bleef het aantal kinderdagverblijven stijgen door de 
opkomst midden jaren tachtig van particuliere initiatieven en bedrijfsgerichte kinderopvangmogelijkheden. 
De eerste bedrijfscrèches waren overigens al in de jaren zestig opgericht [Pelzer en Pot, 1991: 12, 20]

Eind jaren tachtig was de rijksoverheid pas weer bereid om extra te investeren in kinderopvang. Het beleid 
ten aanzien van kinderopvang was door het rijk intussen gedecentraliseerd naar de gemeenten. In 1990 trad 
de eerste stimuleringsmaatregel in werking voor een periode van vier jaar. Gemeenten kregen middels deze 
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regeling geld om de kinderopvang binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Daarnaast ging het bedrijfs - 
leven steeds meer bijdragen aan de opvang van de kinderen van hun werknemers. Bedrijven stichtten in een 
aantal gevallen eigen crèches of kochten plaatsen bij reguliere kinderdagverblijven. Ook werd in een aantal 
cao’s opgenomen dat werknemers recht hadden op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.  
De peuterspeelzalen vielen buiten de stimuleringsregeling, omdat het de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt niet bevorderde. De peuterspeelzalen waren te kort open om tijdens de openingstijden te 
kunnen werken. Kinderopvang was van een welzijnstaak een arbeidsmarktinstrument geworden. De 
kinderopvang werd direct gekoppeld aan de emancipatie van vrouwen door middel van arbeidsparticipatie.

De stimuleringsmaatregel zorgde voor een sterke groei van het aantal kinderopvangplaatsen. In 1990 
kwamen er al 8.346 plaatsen bij en in 1991 bijna 10.000. In de twee jaren die volgden steeg het aantal met 
nog eens 30.000. Het aantal kinderopvangvoorzieningen nam toe van 899 in 1989 tot 1480 in 1991. Ook het 
aantal gemeenten waar kinderopvangplaatsen aanwezig was, was groeide van 211 vóór de start van de 
stimuleringsmaatregel tot 628 in 1991. [Verschuur e.a., 2006: 66]. Hoewel het aantal plaatsen was gestegen 
van 20.000 in 1989 tot bijna 68.000 in 1993 waren er nog steeds wachtlijsten. Door het verlengen van de 
stimuleringsmaatregel steeg het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en bij 
gastouders in de jaren daarna fors. In 2002 was er voor één op de vijf kinderen een plaats beschikbaar. In 
1990 was dat nog één op de twintig geweest. [Vogels, 2003: 29] Doordat ook de vraag toenam, bleven de 
wachtlijsten echter bestaan.

Met de stimuleringsmaatregelen veranderde ook de structuur van de kinderopvang. Kinderopvang was niet 
langer een gesubsidieerde welzijnsvoorziening, maar een marktgerichte dienst gefinancierd door overheid, 
ouders en bedrijfsleven. [Verschuur e.a., 2006: 70] Daarnaast werd kinderopvang gedecentraliseerd naar de 
gemeenten en verdween het flankerend beleid. Landelijke en provinciale instellingen die zich bezighielden 
met het pedagogisch beleid werden opgeheven en daarvoor in de plaats kwam één instituut: het Nederlands 
Instituut voor Zorg en Welzijn. Het verdwijnen van het flankerend beleid en de toegenomen vraag naar 
gekwalificeerd personeel door de enorme groei van de sector kwam de opleiding van kinderleidsters niet 
ten goede. Er werden wel veel lokale initiatieven genomen om een pedagogiek te ontwikkelen voor jonge 
kinderen in groepen. Ook in de bladen Kinderopvang en Kiddo verschenen voorbeelden van hoe je kunt 
werken met jonge kinderen. Sinds de jaren negentig werden er jaarlijks congressen gehouden voor werkers 
in de kinderopvang. Maar algemeen erkende studieboeken voor de opleiding voor pedagogisch medewer-
kers (zoals de leidsters sinds 2005 zijn gaan heten) ontbraken. Pas in 2009 verscheen het Pedagogische 
Kader Kindercentra 0-4 jaar (Singer en Kleerekoper) en in 2010 verscheen de NCKO-Kwaliteitsmonitor met 
een beschrijving van criteria voor het pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers. [Interview 
Singer, 2010]
Eind jaren negentig werden er opnieuw plannen gemaakt voor een Wet Kinderopvang. In deze wet – die in 
2005 in werking trad – werd bepaald dat de tegemoetkomingen vanuit het rijk niet meer naar de gemeenten 
zouden gaan, maar direct naar de ouders. De ouders werden daarnaast verplicht een bijdrage te leveren 
overeenkomstig hun draagkracht. Van het bedrijfsleven werd tevens verwacht dat het financieel zou 
bijdragen. Dit was in eerste instantie op vrijwillige basis, maar werd per 1 januari 2007 verplicht. 
Peuterspeelzalen vallen buiten de Wet Kinderopvang, omdat zij geen arbeidsmarktinstrument zijn. Alleen 
kinderdagverblijven voor kinderen tot vier jaar, de buitenschoolse opvang en reguliere gastouderbureaus 
vallen onder de wet. [Verschuur e.a., 2006: 90] Daarnaast is er meer aandacht voor de kwaliteit van de 
kinderopvang gekomen. Middels de Wet Kinderopvang zijn kindercentra, gastouderbureaus en voorzienin-
gen voor gastouderopvang verplicht zich aan te melden bij de gemeente van vestiging, die de centra en 
bureaus inschrijft in het register kinderopvang. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de kindercentra en 
gastouderbureau, zodat zij bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en 
gezonde omgeving. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid en gezondheid, de opleidingseisen van de 
kinderleidsters, de inzet van studenten kinderopvang, het aantal beroepskrachten en vrijwilligers in relatie 
tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte, het pedagogisch beleid en de pedagogische 
praktijk, de accommodatie en inrichting voor kinderopvang en de beschikbare ruimte voor kinderen. 
[website wetten overheid]
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Actoren
• BOink
• Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang Nederland
• Bureau Kwaliteit Kinderopvang
• Bravo
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Werk
• Peuterspeelzalen
• Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN)
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
• Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO-speelzalengroep).
• Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
• Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven
• Peuterspeelzalencommissie
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Stedelijk Initiatief Komitee Kinderopvang Amsterdam (SIK)
• Actiegroepen die zich hebben ingezet voor kinderopvang
• Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)
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5.7 Trend: Veranderende taken en doelstellingen van de 
thuislozenopvang: Van opvang naar activering

Verkorte titel: Thuislozenopvang

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden, 13.9 Mondialisering

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.2 Welzijnstelsel
5.8 Aandacht voor vrouwenmishandeling
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
5.10 Aanpak verslavingen
5.18 Brand Pension De Vogel

Datering
Voor 1945 – na 2005

Beschrijving
Vanaf 1950 sprak men niet meer van zwervers, maar van thuislozen. De definitie van de Landelijke Stichting 
voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) wordt meestal aangehouden voor het beschrijven van het begrip 
thuisloosheid: “Thuisloosheid kan worden omschreven als een ernstige toestand van maatschappelijke, 
persoonlijke en relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele en medemenselijke relaties in de 
gangbare samenlevingsvormen niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. De mens die tijdelijk of blijvend in 
deze toestand verkeert, noemen we thuisloos.” Na de Tweede Wereldoorlog waren er twee officiële trajecten 
waar een thuisloze in terecht kon komen. De ene was het strafrechtelijke traject – landloperij was officieel 
tot 2000 verboden – waarbij thuislozen werden veroordeeld tot de Rijkswerkinrichtingen. Het andere traject 
was het sociaalpedagogische, waarbij mensen in nachtasiels en internaten terecht kwamen. Een thuisloze 
die zich had aangemeld bij een nachtasiel, kreeg daar een tijdlang ‘bed, bad, en brood’. Er werd wel 
verondersteld dat de persoon werk ging zoeken. Wanneer de thuisloze geen werk had gevonden werd na 
een periode de thuisloze voor de keuze gesteld ofwel om te vertrekken ofwel opgenomen te worden in één 
van de sociale instellingen. In 1950 waren er 14 van deze internaten. In ruil voor eten en onderdak, werd de 
thuisloze verplicht om te werken. [Nuy, 1998: 42-43] Het idee dat een thuisloze met strafrechtelijke 
maatregelen ‘geholpen’ kon worden, raakte langzamerhand op de achtergrond en de gedachte dat een 
dakloze met een beschermend zorgsysteem aangeleerd kon worden zich aan te passen aan redelijke sociale 
eisen, vond steeds meer ingang. De directeuren van de nachtasiels en de internaten besloten dan ook in 
1952 de Stichting voor de Thuislozenzorg op te richten. [Nuy, 1998: 45]

In de jaren vijftig werd ook voor het eerst gesproken over de ‘noodzaak van een individuele benadering’ en 
een ‘empatische houding vanuit een multidisciplinair team’, beginselen van wat later de ‘rehabilitatie’ 
(ondersteunen van mensen met psychische aandoeningen om beter te functioneren) is gaan heten. [Nuy, 
1998:48] Tot in de jaren tachtig bleef het idee van hulpverlening aan thuislozen echter bestaan uit ‘bed, bad 
en brood’. Thuisloosheid werd gezien als permanente status. In de jaren tachtig veranderde dat. Niet alleen 
werden thuislozen opgevangen en kregen ze eten en onderdak, ook werden mensen gestimuleerd om hun 
problemen aan te pakken om op die manier weer mee te kunnen doen in de maatschappij. De hulpverle-
ning werd daardoor sterker gericht op de activering van thuislozen. Niet alleen de hulpverleners zetten zich 
in voor de terugkeer van de thuislozen naar de maatschappij, maar er werd ook verwacht dat de mensen zelf 
daaraan zouden bijdragen. [Beers, 2010] De ommekeer in het denken over hulpverlening aan thuislozen 
kwam doordat een grote groep thuislozen in de jaren tachtig circuleerde tussen de instellingen voor de 
nacht- en crisisopvang, maar er geen structurele aanpak van dit fenomeen was. Daarbij veranderde het 
profiel van de dakloze. Traditioneel had een deel van de thuislozen problemen met alcohol. Door de 
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introductie van harddrugs in de jaren zeventig in Nederland, veranderde het profiel van een thuisloze met 
alcoholproblemen in een polygebruiker, waarbij degene aan meerdere middelen verslaafd was. De problemen 
die een thuisloze daarvan ondervond, werden alleen maar groter, evenals de hulpvraag. [Beers, 2010] Een 
andere factor die bij het veranderende profiel van belang was, was de opkomst van de antipsychiatrie in 
Nederland in de jaren zeventig en de sluiting van de grote internaten in de Geestelijke Gezondheids zorg 
(GGZ). Volgens de zienswijze van de antipsychiatrie dienden de patiënten meer in de maatschappij te komen 
te staan, maar niet iedereen kon dit aan. Er kwam daardoor een toestroom van mensen met psychische 
problemen in de populatie thuislozen. [Beers, 2010] Daarnaast kwamen er steeds meer thuisloze jongeren. 
Met het verlagen van de volwassenenleeftijd van 21 naar 18 jaar in 1988 steeg het aantal jongvolwassenen 
verder onder de thuislozen. De jongvolwassenen tot 21 jaar, die voorheen nog onder Jeugdzorg vielen, 
werden vanaf dat jaar op hun 18e aan hun lot overgelaten. Dit pakte niet altijd goed uit doordat zij met 
meerdere problemen kampten. Het gevolg was dat de jongeren eerder op straat kwamen. [Beers, 2010; 
Bogaard en Warmer, 1995: 8] Verder nam in deze periode ook het aantal vrouwen en het aantal niet-Neder-
landers onder de thuislozen toe. Het percentage vrouwen onder de daklozen, wordt in de jaren nul geschat 
op 25%. [Nuy, 1998: 128; Beers, 2010; Wolf, 2002: 13; Beers, 2010]

Naast het veranderde profiel van de dakloze en de grote groep daklozen die circuleerde tussen verschillende 
instellingen zonder dat daar een oplossing voor bedacht werd, was ook het veranderde denken over 
welzijnswerk van grote invloed op de ommekeer van opvang naar activering. Waar in de jaren zeventig met 
name de nadruk lag op de emancipatie van mensen, wijzigde dit in de jaren tachtig, onder druk van de 
economische neergang, naar de participatie van mensen. Mensen moesten – weliswaar in samenwerking 
met de hulpverlening - voor hun eigen welzijn gaan zorgen. Een ander gevolg van het veranderende denken 
over welzijnswerk, was dat het kabinet besloot dat welzijnswerk geen taak meer was van de rijksoverheid. 
Het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van de taken werden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit 
gold ook voor de thuislozenopvang. Vóór de decentralisatie werd de thuislozenopvang gefinancierd door 
het Rijk en werd ook op dat niveau het beleid ontwikkeld. Vanaf 1989 werd door middel van het 
Welzijnsconvenant het beleid ten aanzien van de opvang van thuislozen gedecentraliseerd naar de vier grote 
steden. In 1994 werd de decentralisatie verder doorgevoerd, toen de verantwoordelijkheid voor de ontwik-
keling van het beleid en de daadwerkelijke opvang bij 43 centrumgemeenten kwam te liggen. Een groot 
deel van de thuislozen concentreert zich rond deze centrumgemeenten, daar hier ook vaak de voorzienin-
gen zijn gevestigd. [Beers, 2010]

Begin jaren tachtig werd door de internaten gestart met vormen van begeleid wonen in samenspraak met 
woningcorporaties of met financiële steun van particuliere fondsen. Thuislozen kregen niet langer alleen 
opvang, maar ook begeleiding om weer terug te keren in de maatschappij. Het ging om een beperkte groep 
van instellingen die vanuit een kerkelijke achtergrond (bv Labrehuizen, Leger des Heils) dan wel vanuit 
particulier initiatief door maatschappelijk betrokken burgers en vrijwilligers waren opgezet. [Beers, 2010] 
Het begeleid wonen werd onder andere in samenwerking met woningcorporaties uitgevoerd.

Daarnaast ontstonden er ook andere vormen van thuislozenopvang, zoals de sociale pensions begin jaren 
negentig. Hier werden dakloze (verslaafde) psychiatrische patiënten niet alleen opgevangen, maar kregen ze 
ook psychiatrische hulp aangeboden. Tegenwoordig is er aan elke instelling voor maatschappelijke opvang 
– waar de thuislozenopvang tegenwoordig onder valt - een eigen psychiater of psychiatrisch verpleegkundige 
verbonden of bestaat er een samenwerkingsovereenkomst met de GGD en GGZ. Tevens kwamen er samen-
werkingsverbanden met de verslavingszorg, de verpleegzorg en Jeugdzorg. Daarnaast werd er vanaf eind 
jaren tachtig veel meer aandacht besteed aan preventie en nazorg, om te voorkomen dat mensen in de eerste 
plaats op straat zouden komen en om te vermijden dat zij weer terug zouden vallen in het oude bestaan als 
thuisloze. Deze activiteiten bestaan onder andere uit het voorkomen van huisuitzetting, budgetbeheer, 
arbeidstraining, het verzorgen van een sociaal restaurant, het aanbieden van begeleid wonen, dagbesteding/
dagopvang en arbeidsrehabilitatie. [Nuy, 1998: 356] De activiteiten zijn gericht op het laten uitstromen van 
mensen uit de maatschappelijke opvang, waarbij de nadruk ligt op herstel, activering en re-integratie naar 
een zelfstandig bestaan. [Werkgroep IBO Maatschappelijke opvang, z.j.: 21; Wolf, 2002: 42] 
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Actoren
• Labra-huis
• Federatie Opvang
• Leger des Heils
• Landelijke Vereniging voor Thuislozen
• Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD)
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
• Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO)
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• Gezondheidsraad, Daklozen en thuislozen (Den Haag 1995).
• Nuy, M.H.R.A., De odyssee van thuislozen (Utrecht 1998). 
• Werkgroep IBO Maatschappelijke opvang, De opvang verstopt. IBO Maatschappelijke opvang. Interdepartementaal 

Beleidsonderzoek 2002-2003 (z.p. z.j).
• Scholten en J. Wolf, Verkommerden en verloederden in Nederland : samenvatting van twee onderzoeken (Leiden/

Utrecht 2002).
• Wolf, J., Een kwestie van uitburgering (Amsterdam 2002). 
• Ministerie van VROM, Thuislozen : een verkennend onderzoek naar thuisloosheid in Nederland (Den Haag 1986).
• Bogaard, D. en S. Warmer, Gewoon anders : vernieuwingen in de maatschappelijke opvang (Utrecht 1995). 
• Interview Rina Beers 22 november 2010, senior beleidsmedewerker Federatie Opvang.
• Beers, Rina. Mail, ‘Trend thuislozenopvang en Hotspot Brand in Pension De Vogel’ 19 januari 2011.
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5.8 Trend: De toenemende maatschappelijke aandacht 
voor vrouwenmishandeling

Verkorte titel: Aandacht voor vrouwenmishandeling

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.3 Genderisering

Relatie met
2.7 Liberalisering huwelijks- en erfrecht
2.14 Legalisering prostitutie
5.7 Thuislozenopvang
9.10 Huiselijk geweld

Datering
1974 - 2005

Beschrijving
Tot de jaren zeventig kende Nederland, naast particuliere opvang, algemene opvangvoorzieningen en 
zogenoemde FIOM-huizen, die hulp gaven aan ongehuwde moeders en hun kinderen. Vrouwenmishandeling 
werd in beginsel gezien als een privézaak; een gevolg van relatieproblemen tussen twee gelijkwaardige 
partners. Die opvatting kwam onder vuur van de vrouwenbeweging die aan het eind van de jaren zestig 
opkwam. Lichamelijk, geestelijk en of seksueel geweld was in de ogen van de vrouwenbeweging geen 
individueel, relationeel of cultureel probleem, maar een uiting van de structurele maatschappelijke ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen. Vrouwenmishandeling was een maatschappelijk probleem en vroeg om een 
andere benadering van de hulpverlening, een benadering waarin het welzijn van de vrouw centraal stond. 

Een belangrijke rol bij het agenderen van vrouwenmishandeling in Nederland speelde de stichting Blijf van 
m’n lijf die in 1974 werd opgericht. Blijf van m’n lijf had twee gezichten: de stichting was een feministische 
actiegroep én een opvangvoorziening. [Roggeband, 2002: 43-45] Vrouwenmishandeling was van alle tijden 
en kwam volgens de stichting voort het uit het fictieve idee dat de vrouw het bezit was van haar partner en 
dus onderworpen aan zijn macht. Dit idee was diep geworteld in de maatschappelijke instituties van staat, 
wet, moraal en kerk. In eerste jaren na de oprichting werd door de Blijf van m’n lijfhuizen om die reden 
bewust geen beroep gedaan op overheidssubsidie. Leegstaande panden werden gekraakt en ingericht voor 
de opvang van vrouwen (en hun eventuele kinderen) die werden bedreigd en of mishandeld. De opvanghui-
zen werkten alleen met vrijwilligers en voor de financiering was men afhankelijk van giften. De vrouwen die 
in de opvanghuizen verbleven, droegen ook zelf bij aan de kosten. Wie geen betaald werk had, besteedde 
een deel van haar uitkering aan de opvang. Omdat de Algemene bijstandswet (ABW) na de invoering van de 
Echtscheidingswet (1971) steeds meer als financieel vangnet voor gescheiden vrouwen ging functioneren, 
droeg de overheid in feite indirect bij aan financiering van de opvanghuizen. [Roggeband, 2002: 43-44]  
De principiële afwijzing van overheidssubsidie kwam onder druk toen meer vrouwen een beroep deden op 
opvang en het aantal Blijf van m’n lijfhuizen toenam. De houding tegenover de overheid was ambivalent: 
subsidie was nodig om te overleven maar tastte tegelijkertijd de autonomie en geloofwaardigheid van de 
actiegroep aan. Aan het einde van de jaren tachtig raakten veel Blijf van m’n lijfhuizen in een crisis omdat 
het steeds moeilijker werd vrijwilligers aan te trekken. Een professionalisering van de hulpverlening – met 
betaalde medewerkers, een meer hiërarchische organisatiestructuur en subsidie van de overheid – werd 
onvermijdelijk. Om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen inlijving in de reguliere maatschappelijke 
dienstverlening, zette de overheid eigen, tijdelijke subsidieregelingen op. Zo slaagde een aantal Blijf van 
m’n lijfhuizen erin het op integratie gerichte overheidsbeleid te vertragen. Andere opvanghuizen van Blijf 
van m’n lijf hieven zichzelf op uit protest tegen het verlies van hun autonomie. 

Halverwege de jaren zeventig nam binnen de vrouwenbeweging de aandacht voor seksueel geweld toe. 
Nieuwe actiegroepen en hulpverleningsorganisaties traden voor het voetlicht: Vrouwen Tegen Verkrachting 
(1976), Vrouwen Tegen Seksueel Geweld (1977), Vrouwen Tegen Porno (1981) en Tegen Haar Wil (1981). 
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Pornografie, die zichtbaar was in films, boeken, tijdschriften, foto’s en reclame, werd beschouwd als een 
vorm van seksueel geweld of als een oorzaak van seksueel geweld tegen vrouwen. Pornografie was propa-
ganda voor vrouwenhaat, zij discrimineerde vrouwen en schiep een onjuist beeld van hun seksualiteit. 
Verzet tegen pornografie was verzet tegen vrouwendiscriminatie. [Roggeband, 2002: 56-57; Lederer, 1982: 
80-81] De strijd van actiegroepen tegen pornografie verliep soms gewelddadig: pornobioscopen, seksshops 
en lingeriewinkels waren doelwit van bezettingen, vernielingen en diefstal. [Lederer, 1982: 27-30] In 1980 
werd door tientallen vrouwen de pornobioscoop Le Paris in Nijmegen bestormd. Er vond een landelijke 
demonstratie tegen pornografie plaats en er werden zogenoemde Heksennachten georganiseerd. Tijdens 
deze manifestaties werd aandacht gevraagd voor de aanranding en verkrachting van vrouwen en voor het 
feit dat er in steden onveilige plekken waren voor vrouwen. 
De politieke strijd om pornografie bij wet te laten verbieden, vond geen gehoor bij de overheid. In 1970 
werd de adviescommissie zedelijkheidswetgeving (de commissie Melai) ingesteld. Zij onderzocht of de 
filmkeuring en de zedelijkheidswetgeving aangepast moesten worden aan de veranderde opvattingen over 
seksualiteit. De commissie Melai concludeerde in 1973 dat onvoldoende was gebleken dat pornografie 
schadelijk was en dat daarmee een belangrijke reden voor strafbaarstelling verviel. [Lederer, 1982: 73-80] In 
1979 werd pornografie uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Voor de overheid, die er niets voor voelde 
om als zedenmeester op te treden, viel pornografie onder het recht van de vrijheid van meningsuiting. 
Kritiek van de vrouwenbeweging en de Emancipatieraad op de liberalisering van de wetgeving werd van de 
hand gewezen. [Roggeband, 2002: 56-59] Wel was in 1984 een begin gemaakt met integraal overheidsbeleid 
ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen. In hetzelfde jaar werden er wetsvoorstellen gedaan om 
verkrachting binnen het huwelijk strafbaar te stellen, het onderscheid tussen verkrachting en aanranding 
los te laten en te vervangen door de delictomschrijving ‘seksuele handelingen’. Het uitgangspunt van 
seksuele zelfbeschikking dat aan de voorstellen ten grondslag lag, stuitte op bezwaren bij het CDA. De 
nieuwe wet die in 1991 van kracht werd, kwam zeer beperkt tegemoet aan de eisen van de vrouwenbewe-
ging. [Roggeband, 200: 59-61] De maatschappelijke druk om seksueel geweld tegen vrouwen op de politieke 
agenda te houden, nam in de jaren negentig af. De actiegroepen Vrouwen Tegen Verkrachting, Vrouwen 
Tegen Seksueel Geweld en Tegen Haar Wil waren inmiddels opgeheven. 

In 1988 werd de landelijke Federatie Opvang opgericht, een samenwerkingsverband van algemene opvang-
centra, instellingen voor dak- en thuislozen, Blijf van m’n lijfhuizen, Fiom-huizen, vrouwenopvangcentra 
en Evangelische centra. In 1992 telde Nederland 38 instellingen voor vrouwenopvang. Zij boden in dat jaar 
in totaal aan 6. 883 vrouwen en kinderen voor korte of langere tijd opvang. [Van Gils, 1994: 20] Vanaf 2001 
waren 35 centrumgemeenten op basis van de Welzijnswet verantwoordelijk voor de vrouwenopvang. De 
grenzen tussen de verschillende instellingen voor vrouwenopvang werden vager door de verregaande 
samenwerking en fusies. Er bleven voorzieningen bestaan die meer gespecialiseerde hulpverlening boden, 
zoals bijvoorbeeld aan slachtoffers van vrouwenhandel, jonge Marokkaanse moeders en jonge moeders.  
In de jaren nul bleef de capaciteitsuitbreiding van de vrouwenopvang achter bij het aantal aanmeldingen. 
Het aantal afwijzingen wegens plaatsgebrek nam fors toe. [Aan de voordeur, 2003: 6-11]

Actoren
• Blijf van mijn lijf
• Commissie Melai
• E-Quality
• Emancipatieraad
• Internationaal Informatiecentrum en Archief Vrouwenbeweging
• Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw
• Nationale Adviescommissie Emancipatie
• Medusa
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Tegen Haar Wil (THW)
• Transact
• Vrouwen Tegen Porno (VTP)
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• Vrouwen Tegen Seksueel Geweld (VTSG)
• Vrouwen Tegen Verkrachting (VTV) 
• Vrouwensecretariaat FNV
• VTSG
• Vrouwenbeweging tegen Verkrachting
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
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• Wolf, Judith, Dorine Greshof en Janet Jager, Aan de voordeur van de vrouwenopvang. Een onderzoek naar instroom 
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5.9 Trend: De opkomst en erkenning van verschillende 
soorten verslavingen en de uitbreiding van het 
werkterrein van de verslavingszorg

Verkorte titel: Uitbreiding werkterrein verslavingszorg

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatise-
ring, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.2 Welzijnstelsel
5.7 Thuislozenopvang
5.10 Aanpak verslavingen
5.18 Brand Pension De Vogel

Datering
Eind jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De verslavingszorg bestond lange tijd alleen uit de bestrijding van drank en de alcoholhulpverlening. Tegen 
het einde van negentiende eeuw kwam hier enigszins verandering in, toen ook van andere middelen, zoals 
cocaïne en morfine, onderkend werd dat deze een verslavende werking hadden. [Maassen, 2006: 1376] Tot in 
de jaren zestig bleef de bestrijding van alcoholisme de speerpunt van de verslavingszorg. Door maatschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen werd het aanbod van verslavende middelen steeds groter en meer 
divers. De hulpverlening anticipeerde daarop door haar aanbod aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden.

Het gebruik van drugs in Nederland kwam wel voor, maar was zeer bescheiden in vergelijking met alcohol-
gebruik. Pas eind negentiende eeuw werd ingezien dat ook morfine en heroïne een verslavende werking 
hadden. In de jaren zestig van de twintigste eeuw nam het aantal gebruikers van drugs toe. Met name 
jongeren die zich wilden afzetten tegen de maatschappij gingen drugs gebruiken, met name cannabis.  
[Van der Stel, 1995: 384]. In de jaren zeventig explodeerde het aantal drugsgebruikers door onder andere de 
komst van goedkope, kwalitatief goede heroïne op de Nederlandse markt en nam het aantal drugsverslaaf-
den navenant toe. [Blok, 2008: 243] De verslavingszorg die zich tot dan toe voornamelijk met alcoholver-
slaafden had beziggehouden, ging zich nu veel meer richten op deze nieuwe groep verslaafden. Daarnaast 
ontstond er een scala aan alternatieve hulpverlening. De verslavingszorg aan drugsverslaafden werd op den 
duur belangrijker dan de hulpverlening aan alcoholisten. Dit had meerdere oorzaken. Alcoholgebruik werd 
door de maatschappij een meer geaccepteerd fenomeen, terwijl drugsgebruik – en dan voornamelijk het 
gebruik van heroïne - en de daarmee gepaard gaande criminaliteit en overlast sterk werden afgewezen. 
[Van der Stel, 2006: 131]
De verslavingszorg breidde haar werkzaamheden begin jaren tachtig uit met de hulpverlening aan gokver-
slaafden. In de jaren zeventig was het aanbod van kansspelen sterk gestegen en daardoor ook het aantal 
spelers. De reguliere hulpverlening was nog niet ingesteld op deze nieuwe groep verslaafden. Een aantal 
van hen besloot daarom in 1981 een zelfhulpgroep op te richten. In de loop van de jaren zijn er steeds meer 
groepen van deze Anonieme Gokkers bijgekomen. Vooral sinds de komst van de gelduitkerende kansspeel-
automaat raakte de zelfhulpbeweging in een stroomversnelling en kreeg gokverslaving steeds meer 
aandacht in de media. In 1991 zijn deze groepen gefuseerd in de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving 
Gokkers Nederland (Stichting AGOG). [Fris, 1999: inleiding] Tegenwoordig wordt gokverslaving officieel 
erkend als verslaving.
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Verslavingen die al langer bestaan, maar sinds eind jaren negentig pas aandacht hebben gekregen, zijn de 
verslaving aan seks en de relatieverslaving (loverboys). Deze verslavingen zijn (nog) niet officieel erkend en 
de behandeling van verslaafden vindt dan ook voornamelijk plaats in privéklinieken en in zelfhulporganisa-
ties, zoals de Anonieme seks- en liefdeverslaafden, de Norwoodgroep, de Stichting Nationaal Preventie en 
Informatie Bureau Seksverslaving en christelijke organisaties als Stichting Different.
Door de snelle opkomst van internet in de 21e eeuw en de mogelijkheden die dit medium biedt, is er een 
nieuwe groep verslaafden ontstaan. Compulsieve internetgebruikers zijn met name verslaafd aan chatten, 
gamen en het bezoeken van sekssites. Hoewel deze mensen niet verslaafd zijn aan het innemen van een 
middel, vertonen ze wel duidelijk verslavingsverschijnselen. Uit onderzoek van het Instituut voor 
Verslavingszorg is gebleken dat tussen de 1 en 3,5% van de internetgebruikers problemen heeft met het gebruik 
van het medium. De gebruikers zitten langer dan 8 uur privé achter internet, hebben moeite om te stoppen en 
krijgen onthoudingsverschijnselen als buikpijn, transpireren en geïrriteerd zijn. Er zijn echter weinig mensen 
die zich bij de verslavingsklinieken aanmelden vanwege een internetverslaving. Dat kan er volgens de 
Jellinekkliniek op wijzen dat veel mensen zelfstandig kunnen minderen met internet. [website Jellinek] 
Preventiemedewerkers verwachten een lichte en stabiele stijging van het aantal verslaafden. Internetverslaving 
is echter geen officieel erkende verslaving en in klinieken zijn daarom vaak nog niet altijd richtlijnen opgesteld 
over hoe met deze nieuwe soort verslaving om te gaan. De laatste jaren onderkennen steeds meer wetenschap-
pers en klinieken dat activiteiten, zoals gaming en chatten verslavend kunnen zijn. [Meerkerk, 2009: 7, 20]

Een andere verslaving is het gebruik van GHB. GHB wordt vooral gebruikt in de uitgaansscene als alternatief 
voor XTC. GHB kan ernstig verslavend zijn. Bovendien is het relatief goedkoop en makkelijk te verkrijgen, 
waardoor de kans op verslaving toeneemt. Het aantal aanmeldingen bij verslavingsklinieken verschilt per 
regio. Sommige klinieken hebben amper GHBverslaafde cliënten, bij andere klinieken wordt er een scherpe 
stijging gemeeld van het aantal aanmeldingen. GHB is in een aantal klinieken speerpunt van beleid 
geworden. [Meerkerk, 2009: 17-18] Evenals bij internetverslaving wordt GHBverslaving nog niet altijd 
geregistreerd, waardoor er geen goed overzicht is over de omvang van deze verslavingen. 

Naast de aandacht voor nieuwe soorten verslavende middelen, is sinds het begin van de eenentwintigste 
eeuw ook de aandacht binnen de verslavingszorg voor een drug die al heel lang bestaat toegenomen. Het 
gebruik van cannabis is in de jaren zestig in Nederland enorm toegenomen, met name onder jongeren. In 
1972 werd de eerste coffeeshop in Amsterdam geopend en het gebruik van cannabis werd onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan. Verslavingsexperts uit die tijd waren van mening dat cannabis helemaal niet 
verslavend was. Sinds circa 2000 is deze mening herzien en wordt cannabis wel als verslavend gezien. Er zijn 
ook speciale klinieken voor jongeren opgezet om van hun cannabisverslaving af te komen. [Blok, 2010] 

Ondanks dat er in de loop van de tijd steeds meer verslavingen bij zijn gekomen, is de alcoholproblematiek 
altijd de basis gebleven van het werk in de verslavingszorg. Uit onderzoek is gebleken dat een verslaving aan 
drank het meest schadelijk is van alle verslavende middelen, voor zowel de verslaafde als zijn/haar omge-
ving. [Nutt, 2010: 1558] Bovendien kloppen in de jaren nul weer meer mensen met alcoholproblemen aan 
bij de verslavingsklinieken, met name mensen van de ‘babyboom generatie’. De nieuwe verslavingen, zoals 
aan internet en GHB blijven relatief kleinschalig in vergelijking met de verslaving aan drank. [Blok, 2010] 

Actoren
• Jellinek
• Stichting Nationaal Preventie en Informatie Bureau Seksverslaving
• Stichting Different
• Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland (Stichting AGOG)
• Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs
• Alternatieve drugshulpverleningsorganisaties
• Trimbos
• Stichting Nationaal Preventie en Informatie Bureau Seksverslaving
• Stichting Different
• Anonieme seks- en liefdeverslaafden
• De Norwoodgroep
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5.10 Trend: Verandering in visie op en aanpak van 
verslaving, in het bijzonder van harddrugs

Verkorte titel: Aanpak verslavingen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
5.1 Welzijnswerk vanuit overheid
5.2 Welzijnstelsel
5.7 Thuislozenopvang
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
5.16 Perron Nul
9.2 Verharding criminaliteit

Datering
Jaren zeventig – na 2005 

Beschrijving
De verslavingszorg is na de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Waar voor de oorlog het geheelonthouder-
sprincipe het leidende beginsel was in de strijd tegen alcoholisme, kwam vanaf de jaren zeventig veel meer 
aandacht voor harm reduction. Daarnaast trad er een accentverschuiving op van het psychosociale paradigma 
naar het biopsychosociale paradigma van verslaving en kreeg het medische model de overhand boven het 
sociale model in de verslavingszorg. Dit had verschillende achtergronden. Ten eerste veranderde de visie op 
verslaving. Niet langer was men binnen de verslavingszorg ervan overtuigd dat sociale en psychische factoren 
de belangrijkste oorzaken waren van een verslaving. Langzamerhand won de genetische verklaring steeds 
terrein als verklarende factor. Eind negentiende eeuw was er al aandacht voor de biologische en genetische 
achtergrond van verslaving (‘degeneratie denken’). In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft de 
genetische verklaring steeds meer ingang gevonden in de theorievorming over en het onderzoek naar 
verslaving. [Blok, 2010] Een gevolg van deze veranderende visie was dat medische hulpverleners, zoals 
psychiaters en sociaalpsychiatrische verpleegkundigen, naast de therapeuten hun intrede deden in de 
verslavingszorg. Tevens werden steeds vaker medicijnen gebruikt bij de behandeling van een verslaving, 
omdat verslaving meer en meer gezien werd als een hersenziekte [Nationaal Archief, 2006: 1-2] De opvatting 
dat verslaving alleen met wilskracht en wat steun te overwinnen viel, werd steeds minder geaccepteerd.
Aan het begin van de twintigste eeuw was abstinentie de belangrijkste methode om mensen met een 
verslaving te helpen. Alleen door geheelonthouding konden de verslaafden van de drank afraken, “want 
eens een alcoholist, altijd een alcoholist”, zo werd gedacht. De overheersing van deze methode in de 
verslavingszorg liep na de Tweede Wereldoorlog sterk terug, maar abstinentie is tot vandaag de dag een 
belangrijke methode gebleven om verslaafden te helpen. Deze aanpak was hoofdzakelijk gericht op het 
creëren van een leven zonder het gebruik van verslavende middelen. [Blok, 2008: 243-244] De verslavingskli-
niek Jellinek te Amsterdam was lange tijd een van de voorstanders van deze methode en bood hulp aan 
diegenen die gemotiveerd waren om van hun verslaving af te komen. [Blok, 2008: 249] 

Een nieuwe methode die in Nederland in de jaren zeventig op kwam en steeds belangrijker werd, was harm 
reduction. Bij deze behandelingsmethode werd gepoogd om nadelige lichamelijke, sociale en economische 
gevolgen van het gebruik van verslavende middelen tegen te gaan, zonder het gebruik van deze middelen per se 
te willen verminderen. [Blok, 2008: 243-244] Nederland was één van de eerste landen waar deze methode ingang 
kreeg. Een verklaring hiervoor kan volgens historica Gemma Blok zijn dat Nederland in de jaren zeventig 
onverwacht te maken kreeg met een scherpe stijging van het aantal harddrugsgebruikers. Dit decennium was 
tegelijkertijd een periode van grote culturele veranderingen en een antiautoritaire houding van (een deel van) 
de bevolking. Hard optreden tegen drugsgebruikers zou ingaan tegen de culturele en politieke stemming van 
die tijd. [Blok, 2008: 244]
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In de Jellinekkliniek startte psychiater Geerlings in 1968 een methadonprogramma voor poliklinische 
patiënten. Dit programma was één van de eerste voorbeelden van harm reduction. De verslaafde stond onder 
scherpe controle van de kliniek en bij het breken van de regels kon de methadonverstrekking stopgezet 
worden. De chronische drugsgebruikers die onvoldoende gemotiveerd waren of zelfs helemaal niet van 
plan waren om van hun verslaving af te komen of kampten met psychische problemen, konden niet 
rekenen op enige hulp van de kliniek. Door deze houding kwamen deze verslaafden buiten het reguliere 
hulpverleningscircuit en konden vaak alleen nog terecht bij gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) en 
religieuze liefdadigheidsinstellingen, zoals het Leger der Heils en de Regenboog. Naast deze christelijke en 
gemeentelijke instellingen voor verslavingszorg en de Jellinekkliniek ontstond er in de jaren zeventig een 
alternatieve sector voor verslavingszorg, met name in Amsterdam waar de drugsproblematiek het grootst 
was. In 1974 werd HUK (Huis-Uitkeringskamer) geopend voor drugsgebruikers die (nog) niet wilden 
afkicken. De behandeling die ze hier kregen was gericht op het tegengaan van het verdere desintegratiepro-
ces, oftewel harm reduction. Drugsverslaafden konden in HUK openlijk drugs gebruiken, een maaltijd krijgen, 
douchen en konden tevens drugs kopen van de huisdealer van HUK. Dit initiatief werd gesteund door de 
overheid. HUK was uiterst controversieel. De oprichter van HUK, Eric Fromberg, verdedigde zijn organisatie 
door te wijzen op het feit dat het de enige opvang was voor chronische verslaafden en verslaafden met 
psychische problemen. Hij wees er tevens op dat de meesten niet wilden afkicken. HUK was niet opgericht 
om drugsgebruikers van hun verslaving af te helpen, maar om hen te helpen met hun problemen. [Blok, 
2008: 251-252]

In de jaren zeventig ging de discussie in de verslavingszorg dan ook tussen de aanhangers van behandeling 
van de verslaving en de voorstanders van het behandelen van de problemen die voortkwamen uit het 
gebruik van de verslavende middelen. De discussie werd versterkt door de toenemende problemen die 
werden veroorzaakt door drugsgebruikers en drugsdealers. In Amsterdam gaf een groep Surinaamse 
drugsverslaafden veel overlast en uit zichzelf klopten deze verslaafden zelden aan bij de reguliere of 
alternatieve verslavingszorginstellingen. Deze groep was daardoor moeilijk te bereiken en te helpen. Vanuit 
de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in Amsterdam werd een programma opgezet om 
methadon te verstrekken aan deze groep met het expliciete doel in contact te komen met zware gebruikers 
die zelf geen hulp zochten, om zo de problemen aan te pakken. [Blok, 2008: 256] 
Dit project breidde zich snel uit. In 1980 waren er 1.000 verslaafden die gebruik maakte van de voorzienin-
gen voor methadonverstrekking, zoals de methadonbusjes. In 1983 was dit aantal opgelopen naar 4.000 
gebruikers. [Blok, 2008: 257] Harm reduction heeft zich als behandelmethode in de decennia daarna uitge-
breid. Methadonverstrekking, woonkamerprojecten, begeleid wonen, AIDS preventie (vervangen van 
gebruikte naalden) en informatieverstrekking aan de samenleving over deze verslavingen maken deel uit 
van de hedendaagse verslavingszorg. Maar daarnaast bleven ook de (intramurale) instellingen gericht op 
het permanent afkicken bestaan. [Ministerie van VWS, 2003: 29]

Net als de gemeente Amsterdam had ook de Nederlandse overheid haar doelstelling met betrekking tot 
verslavingszorg aangepast. Midden jaren zeventig stelde de rijksoverheid zich behoedzaam op tegenover 
methadonverstrekking en wilde het alleen toelaten als middel ter ondersteuning van het proces van 
ontwenning. [Van der Stel, 2010: par 4.2.4] Duidelijk werd dat veel gebruikers niet van hun verslaving 
zouden kunnen of willen afraken. De overheid besloot begin jaren tachtig haar beleid aan te passen door 
het verbeteren van het sociale en fysieke functioneren van de verslaafden door middel van ondersteuning 
tot uitgangspunt te maken bij de behandeling van verslaafden. [Blok, 2008: 257]

De verandering in beleid van de overheid van abstinentie naar harm reduction had nog een andere oorzaak. 
De drugsproblematiek en in het bijzonder de daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast op straat was 
begin jaren tachtig toegenomen. Harm reduction zou niet alleen de problemen van de verslaafden moeten 
verminderen, maar daarnaast ook de problemen die gebruik veroorzaakte voor de samenleving moeten 
beperken. [Blok, 2008: 257; Van der Stel, 2010: par 4.2.4] Na 1995 werd de bestrijding van de overlast en een 
krachtige strafrechtelijke aanpak van de handel geïntensiveerd. Uitgangspunt bleef dat voor drugsverslaaf-
den een medische behandeling boven een vrijheidsstraf de voorkeur had. [Van der Stel, 2010: par 4.2.4]
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Actoren
• Jellinek
• HUK
• Medische-Sociale Dienst Heroïne Gebruikers
• Ministerie van Volksgezondheid
• Ministerie van Justitie
• Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs
• Gemeente Amsterdam
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5.11 Trend: De afname van de maatschappelijke 
ongelijkheid van vrouwen

Verkorte titel: Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.6 Verandering parlement
2.7 Liberalisering huwelijks- en erfrecht
2.13 Liberalisering abortuswet
2.14 Legalisering prostitutie
4.5 Arbeidsparticipatie
4.6 Flexibilisering arbeidsmarkt
4.8 Discriminatie op de arbeidsmarkt
5.6 Kinderopvang
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.4 Groei deelname onderwijs
7.17 Academisch leven

Datering
1974 - 2006

Beschrijving
De jaren zestig brachten in Nederland grote veranderingen in het leven van vrouwen. In 1962 werd de 
anticonceptiepil geïntroduceerd en kregen vrouwen controle over hun vruchtbaarheid. De welvaart nam 
toe, de gemiddelde gezinsgrootte nam af en nieuwe huishoudelijke apparatuur maakte het gezinswerk 
lichter, eenvoudiger en minder tijdrovend. Vrouwen hielden meer tijd en energie over maar beschouwden 
tegelijkertijd het huishoudelijke werk steeds minder als zingevend. [Verwey-Jonker, 1983: 48-52] De 
frustratie over het sociale isolement van de huisvrouw en haar gebrek aan kansen op scholing en ontplooi-
ing werd in 1967 verwoord door Joke Kool-Smit in Het onbehagen bij de vrouw. Haar artikel kreeg in korte tijd 
grote bekendheid en vormde de aanzet tot een emancipatiebeweging van vrouwen die de ‘tweede feministi-
sche golf ’ ging heten – naar voorbeeld van de ‘eerste feministische golf ’ uit de jaren 1870-1920. Uitgangs-
punt van de nieuwe emancipatiebeweging was de fundamentele seksegelijkheid tussen man en vrouw en 
het recht van ieder mens op zelfontplooiing. De vrouwenbeweging kende een grote verscheidenheid aan 
groepen en ideeën. Er waren twee hoofdstromingen te onderscheiden: zij die de strijd voor de sociale 
gelijkheid van man en vrouw binnen het politieke systeem wilden voeren, en zij die een eigen, afgescheiden 
leefdomein nastreefden waarin mannen geen plaats hadden. De eerste stroming stond in de emancipatie-
traditie van de sociaal-democratie, de tweede in de traditie van het anarchisme. Een strikte scheiding tussen 
beide stromingen was moeilijk te maken. [interview Mossink]

Aan het eind van de jaren zestig werden voor en door vrouwen tal van praatgroepen en actiegroepen 
opgericht. Invloedrijke actiegroepen waren Man-Vrouw-Maatschappij (1968), Dolle Mina (1969), Rooie 
Vrouwen in de PvdA (1969) en Paarse September (1972). Daarnaast zette de actiegroep Wij vrouwen eisen 
(1974) zich specifiek in voor het recht op abortus. Door publieksgerichte en mediagenieke acties was de 
invloed van de vrouwenbeweging op de publieke opinie groot. In de jaren zeventig veranderden de 
opvattingen over rol van de vrouw in de maatschappij in hoog tempo. Dankzij de stijgende welvaart en de 
groei van de verzorgingstaat – die veel nieuwe banen creërde in het onderwijs en de gezondheidzorg -  
namen steeds meer vrouwen deel aan het arbeidsproces. Hoewel het ministerie van Cultuur Recreatie en 
Maatschappelijk Werk al in de jaren zestig initiatieven nam om vrouwenorganisaties (financieel) te onder-
steunen, werd in de jaren zeventig het inzicht gemeengoed dat het bevorderen van de vrouwenemancipatie 
een belangrijke overheidstaak was. Een Nationale Advies Commissie Emancipatie (kortweg: de Emancipatie-
commissie) werd opgericht in 1974 en de eerste regeringsnota over emancipatiebeleid verscheen in 1977.  
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Drie hoofddoelen werden geformuleerd: het inhalen van de achterstand van vrouwen, het doorbreken van 
traditionele man-vrouwrolpatronen en het opwaarderen van vrouwelijke waarden en activiteiten. 
[Emancipatiebeleid, 1985: 5-6] Om het emancipatiebeleid te ondersteunen verrichtte de Stimuleringsgroep 
Emancipatie Onderzoek (STEO) onderzoek naar de achterstand van vrouwen op tal van maatschappelijke 
terreinen. Nederland ging in de jaren zeventig internationale verplichtingen aan. De Verenigde Naties (VN) 
riep 1975 uit tot het Jaar van de vrouw. In 1980 ondertekende Nederland het VN-Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van vrouwen (kortweg: het Vrouwenverdrag). Ratificatie volgde in 
Nederland in 1991. Het Vrouwenverdrag verplichtte Nederland iedere vier jaar te rapporteren over de naleving. 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde daartoe in 1996 de Commissie-Groenman in. 

De jaren zeventig en tachtig vormden een hoogtepunt in de geschiedenis van de emancipatie van vrouwen 
in Nederland. Tussen 1975 en 1985 verdubbelde de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in Nederland. 
[Emancipatiebeleid, 1985] Ook de deelname van meisjes aan (alle typen van) het voortgezet onderwijs en 
aan het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs nam in de jaren zeventig aanzienlijk toe. De 
overheid en de vrouwenbeweging trokken in deze jaren grotendeels gelijk op: maatschappelijke actie en 
emancipatiebeleid liepen parallel. [interview Mossink] In de jaren tachtig kreeg de deelname van vrouwen 
aan het arbeidsproces een hoge prioriteit. Werk was de basis voor economische zelfstandigheid en daarmee 
de belangrijkste motor van het emancipatieproces. Om die reden werd de coördinatie van het emancipatie-
beleid in 1982 ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overheid 
hanteerde bij de werving van personeel een voorkeursbeleid: bij gelijke geschiktheid kregen vrouwen de 
voorkeur boven mannen. Discriminerende wetgeving, die een onterecht onderscheid maakte tussen 
mannen en vrouwen, werd aangepast. Het beginsel van gelijke beloning en gelijke behandeling werd de 
norm binnen het arbeidsproces. Vrouwen mochten niet langer ontslagen worden omdat ze gingen 
trouwen, zwanger waren of een kind hadden gekregen. Het recht op ouderschapsverlof en de mogelijkhe-
den voor kinderopvang werden onderzocht en nieuwe wetgeving voorbereid. In het personen- en familie-
recht, het naamrecht en het voogdij- en omgangsrecht werden discriminerende bepalingen gewijzigd. 
Daarnaast werd er de Algemene wet gelijke behandeling voorbereid die het maken van onderscheid op 
grond van geslacht expliciet verbood. De wet werd van kracht in 1994. 

Ondanks de grote veranderingen, zowel in de wet- en regelgeving als in de mentaliteit, bleek de sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen halverwege de jaren tachtig niet wezenlijk veranderd. Vrouwen 
hadden een ondergeschikte positie op de arbeidsmarkt en kozen nog altijd overwegend voor traditionele 
vrouwenberoepen. Tegelijkertijd werd de bijdrage van mannen aan het huishouden of aan de kinderverzor-
ging nauwelijks groter [Emancipatiebeleid, 1985: 1-3 en 10-11]. De gedachte won veld dat de emancipatie 
werd belemmerd door de structureel ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, zowel in het 
openbare leven als in de privésfeer. Het verschil in machtspositie werd herleid tot het feit dat mannen en 
vrouwen werden geboren in een cultuur waarvan het hiërarchisch geordende sekseverschil een vanzelfspre-
kend onderdeel was. [Komter, 1990: 103-107] De samenleving was vooral gemodelleerd door en voor 
mannen en tal van onzichtbare machtsmechanismen bevestigden hun dominante positie. Vanaf 1985 werd 
het doorbreken van de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen de doelstelling van het 
emancipatiebeleid. Omdat in het overheidsbeleid onbewust onderscheid werd gemaakt naar sekse, richtte 
het emancipatiebeleid zich op het bestrijden van de beeldvorming in termen van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid. Een Emancipatie-effectrapportage werd ontwikkeld (1994) om overheidsbeleid vooraf te 
onderzoeken op verborgen en onbedoelde nadelige effecten op de machtsverhouding tussen mannen en 
vrouwen. [Van de Graaf, Mossink en Gröflin, 1999: 7-8] 

In de jaren nul raakte de vaart uit het emancipatieproces. Vanaf 2002 stagneerde bijvoorbeeld de arbeids-
participatie van vrouwen. De groei in de periode 1995-2002 kwam volledig voor rekening van vrouwen met 
een deeltijdbaan [Emancipatiemonitor, 2006: 93-99]. De maatschappelijke druk – en daarmee de politieke 
druk – ontbrak om de vrouwenemancipatie hoog op de agenda te houden. De Emancipatieraad was in 1997 
afgeschaft en biologische verklaringen voor de sociale verschillen tussen mannen en vrouwen dwongen de 
vrouwenbeweging in het defensief. [interview Mossink] De ambities en verwachtingen van het emancipatie-
beleid werden bescheidener. In 2000 was de hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid het bevorderen 
van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen.  
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De Europese Unie zette in hetzelfde jaar in op een verhoging van de arbeidsparticipatie en meer kinderop-
vang als belangrijke doelstellingen van het emancipatiebeleid van de lidstaten. Door de vergrijzing in 
Nederland en andere landen in Europa werd de arbeidsparticipatie van vrouwen niet alleen gezien als een 
emancipatorische maar ook als een economische noodzaak. 
Het emancipatiebeleidsplan 2006-2010 had vier hoofddoelstellingen: meer veiligheid (door de bestrijding 
van (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen), meer economische zelfstandigheid, meer maatschappe-
lijke participatie en meer vrouwen in leidinggevende posities. Veel was veranderd tussen 1965 en 2005, 
concludeerde de Emancipatiemonitor 2006, maar veel was ook hardnekkiger gebleken dan verwacht.  
De ongelijkheid in wet- en regelgeving was grotendeels opgeheven en steeds meer vrouwen waren hoger 
opgeleid. Het aantal vrouwen in topfuncties groeide weliswaar, maar zij bleven ondervertegenwoordigd in 
de hoogste posities in het bedrijfsleven, de overheid (met uitzondering van de magistratuur), de politiek en 
de wetenschap. [Emancipatiemonitor, 2006: 230-234]

Actoren
• Arachne
• AISA 
• Commissie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen
• Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in burgerlijke openbare dienst
• Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid
• Commissie Gelijke Behandeling
• Commissie-Groenman
• E-Quality
• Emancipatieraad
• Internationaal Informatiecentrum en Archief Vrouwenbeweging
• Instituut Vrouw en Arbeid 
• Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw
• Nationale Adviescommissie Emancipatie
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Raad voor Sociaal en Cultureel Beleid
• Stichting Landelijke Ombudsvrouw 
• De VrouwenAlliantie 
• Women Exchange Programme International
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5.12 Trend: De toenemende acceptatie van 
homoseksualiteit

Verkorte titel: Acceptatie homoseksualiteit

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.12 Multiculturalisering,  
13.3 Genderisering

Relatie met
2.7 Liberalisering huwelijks- en erfrecht
5.14 Roze Zaterdag
8.16 Aids

Datering
1965 – na 2005

Beschrijving
Het beeld van Nederland als een land met een relatief tolerante houding ten opzichte van homoseksualiteit, 
gaat terug op de negentiende eeuw. Toen de Fransen in 1811 de Code Pénal invoerden, werd homoseksualiteit 
gedecriminaliseerd: seks tussen volwassenen van hetzelfde geslacht was op zichzelf geen strafbaar feit.  
De liberalen, die na 1848 de dominante politieke stroming vormden, beschouwden zedelijkheidswetgeving 
als een ongewenste inbreuk van de staat in het persoonlijke leven. Aan het einde van de negentiende eeuw 
wonnen de confessionele partijen aan invloed en werd de zedelijkheidswetgeving aangescherpt. In de 
eerste vijf decennia van de twintigste eeuw kende Nederland een conservatieve seksuele moraal. 
[Keuzenkamp & Bos, 2007: 21-23] In 1911 werd artikel 248bis aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd: 
strafbaar werd iemand ouder dan 21 jaar die seks had met een geslachtsgenoot tussen de 16 en 21 jaar. De 
leeftijdsgrens voor het strafrechtelijk vervolgen van iemand ouder dan 21 jaar die seks had met iemand van 
het andere geslacht was 16 jaar. In reactie op deze juridische ongelijkheid werd door Jacob Anton Schorer in 
1911 naar Duits voorbeeld het NWHK (Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee) opgericht, de 
eerste emancipatiebeweging van homoseksuelen in Nederland. In 1946 werd de Shakespeare Club opge-
richt, die later het Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC) ging heten. 

In de jaren zestig en zeventig ontstond een gunstig maatschappelijk klimaat voor de emancipatie van 
homoseksuelen. Er kwam een grotere nadruk op gelijke ontplooiingsmogelijkheden van mensen en een 
grotere tolerantie ten aanzien van vreemdelingen, afwijkend gedrag en verschillende vormen van seksuali-
teit. Ongelijkheden tussen oud en jong, man en vrouw, rijk en arm werden minder geaccepteerd. [Van Lente 
& Altena, 2006: 330] De seksuele revolutie, die in de jaren vijftig werd voorbereid, in de jaren zestig werd 
vormgegeven en in de jaren zeventig begon, vormde de belangrijkste doorbraak in het homoleven van de 
afgelopen eeuwen. [Hekma, 2004: 114-115] De publieke opinie over homoseksualiteit, echtscheiding, seks 
voor en buiten het huwelijk, abortus, prostitutie en pornografie veranderde in de jaren zestig sterk. Door 
deze omslag - die zich ook onder homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zélf voltrok - werd homosek-
sualiteit niet langer beschouwd als een zonde, zedelijk misdrijf of medische afwijking. [Keuzenkamp, 2010: 
24-25] De ontzuiling en de ontkerkelijking speelden daarbij een belangrijke rol. De emancipatie van 
homoseksuelen hing nauw samen met de emancipatie van religieuze groepen. Rooms-katholieke en 
protestantse pastors vroegen begrip voor de homoseksuele medemens, legden de nadruk op de christelijke 
verplichting tot naastenliefde en maakten een onderscheid tussen de homoseksuele ‘aard’ en ‘daad’. De 
verandering in de houding tegenover homoseksualiteit onder mainline gereformeerden en hervormden 
verliep opmerkelijk snel, en lijkt veel te hebben bijgedragen aan de acceptatie van homoseksualiteit in de 
Nederlandse samenleving in haar geheel. [Bos, 2010: 50] Daarnaast was de vrouwenbeweging, die vanaf de 
jaren zestig steeds nadrukkelijker streed voor het recht op zelfbeschikking van de vrouw, van grote betekenis. 
Door haar strijd tegen traditionele man-vrouw-rolpatronen en seksediscriminatie en door de ontkoppeling 
van seksualiteit met voortplanting en huwelijk, droeg zij bij aan een vrijere seksuele moraal. De belangrijk-
ste belangenorganisatie voor homoseksuelen, de Nederlandse Vereniging voor Integratie van Homo-
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seksualiteit COC, onderhield nauwe contacten met verwante organisaties als Man Vrouw Maatschappij, 
Dolle Mina, NVSH, Release, Coornhertliga en het Humanistisch Verbond. De emancipatie van homoseksue-
len dankte haar succes voor een belangrijk deel aan de samenwerking met andere emancipatiebewegingen. 
[Tielman, 1982: 248 en 327]

De invloed van het COC op de publieke opinie was tot de jaren zeventig beperkt. Vanaf het midden van de 
jaren zestig begon het COC zich nadrukkelijker en openlijker te manifesteren. In 1967 werd de Jhr. Mr. J.A. 
Schorerstichting tot exploitatie van consultatiebureaus voor homofilie opgericht. Op 21 januari 1969 vond 
in Den Haag de eerste landelijke demonstratie van homoseksuelen in Nederland plaats. Bij de organisatie 
van de Nationale Herdenkingen op 4 mei werd aandacht gevraagd voor de vervolging van homoseksuelen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van groot symbolisch belang was de toekenning van P.C. Hooftprijs, de 
belangrijkste Nederlandse staatsprijs voor literatuur, in hetzelfde jaar aan de openlijk homoseksuele 
schrijver G.K. van het Reve. [De Rooy, 2005: 285] De jaren zeventig waren een doorbraak in de geschiedenis 
van de homoseksualiteit in Nederland. De homobeweging raakte steeds meer gepolitiseerd onder invloed 
van buitenlandse bevrijdingsbewegingen voor homo’s en het lesbisch-feminisme. [Interview Schuyf ] Naast 
het COC ontstond er een veelheid aan organisaties en initiatieven. In 1971 werd artikel 248bis, dat in 1911 
was ingevoerd en een onderscheid maakte tussen homoseksuele en heteroseksuele ontucht, uit het 
Wetboek van Strafrecht geschrapt. Het COC kreeg in 1973 rechtspersoonlijkheid, werd door de overheid 
erkend als politieke gesprekspartner en kreeg subsidie. In 1974 werd het verbod op homoseksualiteit in de 
krijgsmacht opgeheven en vanaf 1978 werd systematisch iedere vorm van discriminatie tegen homoseksuelen 
uit de bestaande wetgeving verwijderd. De overheid stimuleerde het verrichten van sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek naar de oorzaken van discriminatie tegen homoseksuelen. In 1981 werd vervolging wegens 
seksuele geaardheid erkend als reden voor de toekenning van politiek asiel. In tien jaar tijd veranderde de 
overheid zo van een organisatie die zelf discrimineerde, in een organisatie die discriminatie tegen homo-
seksuelen strafbaar wilde stellen. [Tielman, 1982: 226-227] Bij de grondwetsherziening van 1983 werd een 
verbod op discriminatie ‘op welke grond dan ook’ toegevoegd aan Artikel 1. Er verscheen een eerste 
landelijke notitie over homobeleid en er werd een coördinerend minister voor het beleidsterrein aangewezen. 
In 1994 werd de Algemene Wet Gelijke Behandeling van kracht. Het maken van onderscheid naar gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of 
burgerlijke staat werd bij wet verboden. [De Rooy, 2005: 287] Ondanks de afschaffing van de discrimine-
rende bepalingen uit de wet- en regelgeving, verliep de acceptatie van homoseksualiteit in maatschappij 
soms moeizaam. In 1982 werd de landelijke actiedag van homoseksuelen in Amersfoort, de Roze Zaterdag, 
ernstig verstoord door lokale jongeren. 

In hetzelfde jaar manifesteerde zich onder jonge homoseksuele mannen in Nederland een nieuwe, dodelijke 
virusziekte: acquired immune deficiency syndrome, kortweg aids. Hoewel de ziekte zich niet beperkte tot homo - 
seksuelen, waren in Nederland homoseksuele patiënten veruit in de meerderheid. [Mooij, 2004: 4] De angst 
dat de aidsepidemie voor een terugslag zou zorgen in de emancipatie bleek ongegrond. Door samenwer-
king van de overheid, de gezondheidszorg en de homobeweging gebeurde juist het omgekeerde. De 
maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit nam in de jaren dat aids voorpaginanieuws was, verder 
toe. De aidscrisis heeft de emancipatie van homoseksuelen in Nederland eerder bevorderd dan geremd. 
[Mooij, 2004: 192-193] In 2001 bereikte de juridische strijd voor de homo-emancipatie een symbolisch 
eindpunt met de Wet Openstelling huwelijk. De wet maakte een burgelijk huwelijk mogelijk tussen twee 
personen van gelijk geslacht en werd gezien als een mijlpaal in de strijd om juridische en maatschappelijke 
erkenning. Nederland was het eerste land ter wereld waar dit mogelijk werd. In de jaren nul zetten de 
kabinetten Balkenende zich in om de sociale acceptatie van homoseksuelen te vergroten. De overheid en 
maatschappelijke organisaties constateerden een toename van discriminatie, geweldsincidenten en 
homohaat. Vooral in kringen van orthodoxe christenen en niet-westerse immigranten en hun nakomelin-
gen bestond weerstand tegen de acceptatie van homoseksualiteit. Behoudende christenen hadden het 
gevoel dat de acceptatie aan hen werd opgedrongen en dat hun grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid 
in het geding was. Het idee dat hun iets ‘door de strot wordt geduwd’ was onder behoudende christenen 
wijdverbreid. [Bos, 2010: 32] De discussies maakten duidelijk dat er een spanning bleef bestaan tussen de 
grondwettelijke vrijheid van godsdienst en onderwijs en het verbod op discriminatie naar seksuele geaard-
heid. Het kabinet-Balkenende IV erkende dat ambtenaren op basis van hun godsdienstige overtuiging 
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mogen weigeren een huwelijk te voltrekken tussen twee mannen of twee vrouwen. Homoseksualiteit is 
geen reden voor ontslag, maar scholen op religieuze grondslag mogen openlijk homoseksuele sollicitanten 
weigeren.
Onder niet-westerse immigranten en hun nakomelingen stonden met name Turks-Nederlandse en 
Marokkaans-Nederlandse jongeren sterk afwijzend tegenover homoseksualiteit. [Keuzenkamp, 2010: 
265-286] Grote ophef ontstond in mei 2001 toen de Marokkaanse imam El Moumni homoseksualiteit in het 
televisieprogramma NOVA kwalificeerde als ‘een besmettelijke ziekte’ [www.novatv.nl]. Ook uitspraken van 
andere islamitische opiniemakers zorgden voor commotie. De affaires maakten in de Nederlandse 
samenleving een discussie los en doorbraken ook het zwijgen over homoseksualiteit in islamitische kring. 
Imam El Moumni werd voor zijn uitspraken aangeklaagd wegens groepsbelediging maar vrijgesproken. 
Door de opkomst van de homoseksuele politicus Pim Fortuyn en diens politieke navolgers, die een 
anti-islam en een anti-immigratiepolitiek voorstonden, kwam de weerstand in kringen van moslimimmi-
granten tegen homoseksualiteit hoog op de politieke agenda. De acceptatie van homoseksualiteit groeide 
zo uit tot een van de ijkpunten van de integratie van moslims in Nederland. [Keuzenkamp, 2010: 215]

Actoren
• Commissie Gelijke Behandeling
• Emancipatieraad
• De Gaykrant
• Groep 7152
• Homostudies Amsterdam
• Homostudies Utrecht
• Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid
• De Kringen
• Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
• Nationale Adviescommissie Emancipatie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Justitie
• Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
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5.13 Trend: De toenemende (vraag om) erkenning van en 
aandacht voor het leed van oorlogsgetroffenen

Verkorte titel: Aandacht voor leed oorlogsgetroffenen

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
5.17 Vrijlating Twee van Breda
5.19 Poncke Princen in Nederland
12.13 Herinneringscultuur
12.14 Restitutie geroofde kunst
12.26 Zaak Menten

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving

Pensioenen en uitkeringen voor oorlogsgetroffenen
Eén van de kwesties die bij de herdenking van de bezetting in de jaren na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog centraal kwamen te staan, was het ‘nationale thema’. [Blom, 2004: 35] De verzetsleden werden in dat 
kader ingepast als nationale strijders die gevochten hadden tegen de onderdrukker. Er was sprake van een 
ereschuld van de Nederlandse samenleving jegens hen, zo vond de overheid. Dit betekende concreet dat er voor 
hen gezorgd moest worden indien ze dit door de oorlog zelf niet meer konden. In 1947 werd de Wet buitenge-
woon pensioen (Wbp) ingevoerd. Verzetslieden die invaliden waren geworden als gevolg van hun verzetsactivi-
teiten konden aanspraak maken op een pensioen. Ook de nabestaanden van omgekomen verzetsdeelnemers 
konden terugvallen op deze wet. Eveneens werd er voor zeelieden in hetzelfde jaar de Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpz) ingesteld. Nederlandse zeelieden die op zee voeren tijdens de 
inval van Duitsland in mei 1940 en daardoor niet terug konden keren naar Nederland, kregen gedurende de 
oorlog een vaarplicht opgelegd. Door die vaarplicht werden de zeelieden na de oorlog als overheidspersoneel 
gezien. Invalide zeelieden en nabestaanden van omgekomen zeelieden konden aanspraak maken op een 
pensioen uit de Wbpz. De Wbpz maakte van de verzetsstrijders en zeelieden met terugwerkende kracht als het 
ware een soort militairen, waarmee ze ook ‘pensioenrechten’ verwierven. [Blom, 2010] Anderen die waren 
getroffen door de oorlog, waaronder vervolgingsslachtoffers, konden een beroep doen op de Regeling ‘nopens 
de geldelijke verzorging van oorlogsslachtoffers’. In 1950 ging deze regeling over in de Regeling Hulpverlening 
Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (RHO) en in 1961 in de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers (RO). Verdere 
aandacht en regelingen voor de zwaar getroffenen groepen, zoals de vervolgde joden waren er niet. De 
overheid wilde geen onderscheid maken tussen verschillende groepen oorlogsgetroffenen, zoals de Duitsers in 
de oorlog een onderscheid hadden gemaakt tussen joden en niet-joden. [Brasz, 1995: 58 e.v.] Alleen voor 
oorlogsgetroffenen waarbij sprake was van een ereschuld vanuit de samenleving, wilde de overheid een 
uitzondering maken. Andere oorlogsslachtoffers waren daarom voor geldelijke steun aangewezen op de 
algemene regeling voor oorlogsgetroffenen. Deze regeling ging uit van maatschappelijke steun, in tegenstel-
ling tot de Wbp en de Wbpz waarbij men recht had op een pensioen. [Blom, 2010]

Na een dalende publieke interesse voor de oorlog vanaf ca. 1950, waar ook herdenkingen aan de oorlog 
minder leefden bij de bevolking, nam in de loop van de jaren zestig onder invloed van het proces tegen de 
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Israël, de televisiereeks De Bezetting (1960-1965) en de publicatie van 
het boek de Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945 van Jacques Presser de 
belangstelling voor de oorlog en in het bijzonder voor vervolgingsslachtoffers sterk toe. [Blom, 2004: 36; 
website Oorlogsgetroffenen] Ook kwam er veel meer aandacht voor de Holocaust, de ervaringen en het leed 
van de vervolgingsslachtoffers en de psychische gevolgen van de oorlog en zijn nasleep. Dit proces van (h)
erkenning van het leed van vervolgingsslachtoffers liep parallel met de toenemende aandacht voor de 
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geestelijke gezondheidszorg in Nederland. [website Oorlogsgetroffenen] Vervolgden begonnen ook zelf te 
strijden voor erkenning van hun oorlogservaringen. De in 1961 vastgestelde Rijksgroepsregeling oorlogsge-
troffenen was verbonden aan de Algemene Bijstandswet. Oorlogsgetroffenen dienden net als ‘bijstandstrek-
kers’ passend werk te aanvaarden en maandelijkse controles te ondergaan. [Piersma, 2010: 124] De weer - 
stand tegen deze gang van zaken nam alsmaar toe. Vertegenwoordigende organisaties van Joodse vervolg-
den, Joods Maatschappelijk Werk en het Nederlands Auschwitz Comité, drongen er bij de regering op aan 
om de voorzieningen voor vervolgden te verbeteren. Ook de Tweede Kamer was van mening dat er een 
aparte regeling moest komen voor vervolgingsslachtoffers, los van de Rijksgroepsregeling Oorlogs-
getroffenen. Na twee tussenregelingen waarin vervolgden als aparte categorie werden onderscheiden –  
de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 uit 1969 (RO III) en de Rijksgroepsregeling 
Vervolgingsslachtoffers uit 1971 (RV) kwam in 1973 uiteindelijk een afzonderlijke regeling (Wet uitkering 
vervolgingsslachtoffers (Wuv)) voor vervolgingsslachtoffers tot stand en daarmee een erkenning voor het 
leed van de vervolgden. In de Wuv werden niet alleen Joodse vervolgingsslachtoffers opgenomen, maar ook 
voormalig geïnterneerden uit Nederlands-Indië, die tot dan toe nauwelijks onderwerp van de publieke 
discussie waren geweest. [Piersma: 2010, 129]

In de jaren zeventig begonnen ook burgers die door oorlogsletsel fysiek of psychisch niet meer in staat 
waren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, zich te roeren. Begin jaren zeventig werd de werk-
groep Burger-oorlogsslachtoffers opgericht, die in 1982 omgezet werd in een stichting. De werkgroep en de 
stichting hadden tot doel de belangen van burger-oorlogsgetroffenen te behartigen door te streven naar 
erkenning van hen als aparte groep oorlogsgetroffenen en het ijveren voor een eigen wettelijke regeling. 
[website Oorlogsgetroffenen] De burger-oorlogsgetroffenen konden tot dan toe alleen aanspraak maken op 
een uitkering uit de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, maar zij wilden een betere regeling 
gelijk aan de Wbp en de Wuv. Ook vanuit de politiek en maatschappij gingen steeds meer stemmen op om 
een aparte regeling voor de burger-oorlogsgetroffenen in te stellen. Het heeft tot 1984 geduurd voordat er 
daadwerkelijk een regeling voor deze groep tot stand kwam. De voorzieningen waren echter minder gunstig 
dan bij de andere twee wetten. Een belangrijke reden waarom de regering voor de druk vanuit de Tweede 
Kamer en de Werkgroep Burger-oorlogsslachtoffers was gezwicht, was het recht op een gelijke behandeling 
dat door groepen die zich achtergesteld voelden werd opgeëist. [Touwen-Bouwsma, 2010: 149]
Een andere groep oorlogsgetroffenen die zich steeds actiever ging opstellen om erkenning te krijgen, waren 
de mensen die de oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië hadden meegemaakt. 
Voor hen bestond al de mogelijkheid om een uitkering te verkrijgen middels de Algemene Oorlogsongevallen-
regeling (AOR). En vanaf de invoering van de Wuv en Wubo kon deze groep tevens een beroep doen op deze 
regelingen. Daarnaast kwam er ook steeds meer aandacht voor de ervaringen van de (Indische) Nederlanders 
die de oorlog in Azië hadden meegemaakt. Dit uitte zich materieel in de vorm van uitkeringen en immaterieel 
in vorm van herdenkingen. Met de invoering van de Wet Indisch Verzet (Wiv) in 1986 werd ook erkend dat er in 
Nederlands-Indië verzet was gepleegd. De verzetsmensen uit Nederlands-Indië konden namelijk geen 
aanspraak maken op de Wet buitengewoon pensioen. [Bossenbroek, 2001: 433-434]

Daarnaast werd de herdenking van de oorlog in Nederlands-Indië een zelfstandige nationale gebeurtenis. 
Tot 1980 waren er enkele landelijke herdenkingen geweest voor de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-
Indië en werd de oorlog in Nederlands-Indië bij de nationale dodenherdenking op 4 mei herdacht. Pas in 
1980 kreeg de herdenking op 15 augustus een nationaal en permanent karakter. Tevens werd in 1988 het 
nationale Indische monument te Den Haag onthuld. [Oostindie, 2010: 90]

Rechtsherstel en schadevergoeding
Naast de strijd voor de pensioenen en uitkeringen, werd er ook door verschillende groepen oorlogsgetrof-
fenen gestreden voor rechtsherstel. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse 
overheid geprobeerd de eigendomsrechten van particulieren en bedrijven waarvan de eigendommen 
tijdens de bezetting in Duitse handen waren gekomen of beschadigd waren te herstellen. Daarnaast had 
West-Duitsland in de jaren vijftig en zestig wetten uitgevaardigd die bekend stonden als de ‘Wiedergut-
machungs’-wetten. Getroffenen konden op basis van deze wetten een claim indienen voor geleden 
materiële (Bundesrückerstattungsgesetz) en immateriële (Bundesentschädigungsgesetz) schade. [website 
Oorlogsgetroffenen] In de jaren negentig kwam er hernieuwde (internationale) aandacht voor geroofde 
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goederen van joden, met name de slapende Joodse bankrekeningen in Zwitserland en het geroofde 
nazi-goud. De Nederlandse overheid stelde verschillende onderzoeken in naar de tegoeden van oorlogsge-
troffenen en het naoorlogse rechtsherstel. Zo werd er onderzoek ingesteld naar de roof en restitutie van 
Joods vermogen (Commissie-Van Kemenade), de verkoop van kleinoden afkomstig uit de kluis van de 
Duitse roofbank Lippman-Rosenthal omstreeks 1968 (Commissie-Kordes) en tegoeden van vervolgings-
slachtoffers bij Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen (Commissie-Scholten). Daarnaast 
deden Bureau Herkomst Gezocht en de Commissie-Ekkart onderzoek naar geroofde kunst- en cultuurgoede-
ren. Het uitgangspunt van deze onderzoeken was dat de Nederlandse overheid erkende dat er tekortkomin-
gen waren geweest in het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. De regering heeft daarna geld (Maror-
gelden) ter beschikking gesteld aan de Joodse gemeenschap voor individuele uitkeringen en collectieve 
doelen. Tevens werd het mogelijk voor oorlogsgetroffenen om kunst- en cultuurgoederen die tijdens de 
oorlog geroofd waren en naderhand beheerd werden door de Nederlandse Staat terug te krijgen. [website 
Ministerie van Financiën; website Oorlogsgetroffenen].
Ook de Indische Nederlanders streden voor rechtsherstel. Al na het einde van de oorlog in Azië, hadden 
Nederlandse en inheemse gouvernementsdienaren en militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger 
gestreden voor het uitbetaald krijgen van niet-uitgekeerde salarissen tijdens de Japanse bezetting (Backpay-
kwestie). Deze kwestie is volgens betrokkenen nog steeds niet goed afgehandeld. Wel heeft de Nederlandse 
overheid in 1981 de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (UIG) uitgevaardigd als een symbolische genoeg-
doening voor het lijden in de Japanse interneringskampen. [website Oorlogsgetroffenen]

Eind jaren negentig is er ook een onderzoek ingesteld naar de Indische tegoeden en het rechtsherstel 
(Commissie-Van Galen) De Nederlandse overheid heeft daarna moeten erkennen dat het beleid van 
voorgaande regeringen tegenover de Indische Nederlanders erg kil, bureaucratisch en formalistisch was 
geweest. De overheid heeft ter compensatie geld ter beschikking gesteld voor collectieve doeleinden voor 
de Indische gemeenschap en individuele uitkeringen aan mensen met de Nederlandse nationaliteit die de 
Japanse bezettingen hadden meegemaakt. Stichting Het Gebaar werd ingesteld om de gelden te beheren en 
uit te keren aan projecten en individuen. [website Het Gebaar; website Oorlogsgetroffenen]

De overheid stelde ook aan de Sinti en Romagemeenschap een financiële tegemoetkoming beschikbaar. 
Voor het beheer van de gelden en het verstrekken van de individuele uitkeringen en projectgelden is de 
Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma opgericht. Een laatste groep die de overheid financieel tegemoet-
kwam, waren de homoseksuelen, hoewel in Nederland in de praktijk geen sprake was van vervolging van 
homoseksuelen als gevolg van de bezetting. [Blom, 2010]

De overheid stelde geld beschikbaar om historisch onderzoek uit te laten voeren naar de positie van 
homoseksuelen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. [website Oorlogsgetroffenen] Naast de bovenver-
melde grotere groepen oorlogsgetroffenen, waren er ook andere oorlogsgetroffenen die aandacht vroegen 
voor hun leed en die toegelaten wilden worden tot de wettelijke regelingen. In de jaren vijftig waren er bij 
de betrokken instanties discussies over het toelaten van spoorwegstakers, Jehovah’s Getuigen en commu-
nistische verzetsstrijders tot de Wet buitengewoon pensioen. Alleen de laatste twee groepen werden 
uiteindelijk toegelaten tot deze wet. [Touwen-Bouwsma, 2010: 57-58] Ook over de naoorlogse generatie is 
gediscussieerd of deze personen als kinderen van vervolgden toegelaten konden worden tot de Wuv. En 
hetzelfde gold voor de gemengd gehuwden en mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Deze 
oorlogsgetroffenen en ook andere categorieën oorlogsgetroffenen, zoals slachtoffers van de Hongerwinter, 
hebben niet altijd succes gehad in hun strijd om toegelaten te worden tot de bijzondere wetten voor 
oorlogsgetroffenen. Daarnaast hebben ook groepen zich ingezet om erkenning te krijgen voor hun leed, los 
van een materiële vergoeding, zoals kinderen van ‘foute’ ouders. In het algemeen kan gezegd worden dat in 
de loop van de tijd steeds meer herkenning van en erkenning voor het leed van steeds meer groepen 
oorlogsgetroffenen is gekomen. Op welk moment dit voor een bepaalde groep geschiedde, had te maken 
met de tijdgeest, de activiteit van de belangenorganisaties voor die specifieke groep en in hoeverre er steun 
vanuit de politiek voor deze groep kwam. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in allerlei regelingen, herden-
kingen, financiële tegemoetkomingen en onderzoeken voor verschillende groepen oorlogsgetroffenen. 
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Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Joods Maatschappelijk Werk
• Stichting Pelita
• Stichting 1940-1945
• Centrum’45
• Nederlands Auschwitz Comité
• Stichting Het Gebaar
• Ministerie van Financiën
• Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Bronnen en literatuur
• Piersma, H., Bevochten recht : politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers (Amsterdam 2010). 
• Touwen-Bouwsma, E., Op zoek naar grenzen : toepassing en uitvoering van de wetten voor oorlogsslachtoffers 

(Amsterdam 2010). 
• Oostindie, G., Postkoloniaal Nederland : vĳfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam 2010). 
• www.oorlogsgetroffenen.nl.
• Blom, J.C.H., ‘De oorlog na de oorlog’, in: ICODO-info, no. 2 (2004) 32-40. 
• Bossenbroek, M., De Meelstreep : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001). 
• http://www.gebaar.nl/. Geraadpleegd 4 november 2010.
• http://www.minfin.nl/Onderwerpen/Diversen/Tegoeden_Tweede_Wereldoorlog. Geraadpleegd  

4 november 2010.
• Blom, J.C.H., “Trendanalyse 1976-2005, Nationaal Archief,” 14 januari 2011. 
• Brasz, C., Removing the yellow badge : the struggle for a Jewish community in the postwar Netherlands, 1944-1955 

(Jerusalem 1995).
• Blom, J.C.H, In de ban van goed en fout : geschiedschrĳving over de bezettingstĳd in Nederland (Amsterdam 2007).
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5.14 Hotspot: Het anti-homo geweld tijdens de 
manifestatie Roze Zaterdag (1982)

Verkorte titel: Roze Zaterdag

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
5.12 Acceptatie homoseksualiteit 

Datering
1982

Beschrijving
Op zaterdag 26 juni 1982 werd de jaarlijkse homo- en lesbische manifestatie Roze Zaterdag in Amersfoort 
verstoord door geweld van jongeren. De circa 4.000 deelnemers die zich in de Utrechtse provinciestad 
hadden verzameld om aan de manifestatie deel te nemen, werden uitgescholden, bedreigd en met eieren 
en stenen bekogeld. De autoriteiten in Amersfoort werden volkomen verrast door de omvang van de 
ongeregeldheden. Niet eerder was in Nederland een homodemonstratie zo uit de hand gelopen. 
[Heurneman, 2009: 50] Roze Zaterdag 26 juni 1982 markeerde een omslag in de houding van de overheid 
ten opzichte van homoseksuelen en een omslag in de homobeweging zelf.

De eerste landelijke demonstratie van homoseksuelen in Nederland vond plaats op 21 januari 1969. Op het 
Binnenhof in Den Haag werd actie gevoerd tegen artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Dit wets - 
artikel was in 1911 ingevoerd en maakte een onderscheid tussen heteroseksuele en homoseksuele ontucht. 
In de jaren zeventig raakt de emancipatiebeweging voor homoseksuelen sterk gepolitiseerd. De integratie-
koers die het COC voorstond ging radicale actiegroepen als de Rooie Flikkers en Paarse September lang niet 
ver genoeg. [Lieshout, 2010: 92-93] Zij wilden hun strijd voor maatschappelijke emancipatie en acceptatie 
openlijker voeren. Door nadrukkelijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid en Nederland te confron-
teren met hun strijd tegen vooroordelen en discriminatie, kon de emancipatiestrijd van homo’s en 
lesbiennes een grotere stap vooruit maken. Daarin pastte ook het wapen van de provocatie, het gebruik van 
de geuzennamen ‘flikker’ en ‘pot’ en het dragen van roze driehoeken op de kleding als een zichtbaar teken 
van strijdbaarheid en trots. In 1977 vond in Amsterdam een landelijke demonstratie plaats gericht tegen de 
Amerikaanse anti-homo activiste Anita Bryant, die in de deelstaat Florida met succes campagne voerde om 
een anti-discriminatiebepaling ongedaan te maken. De landelijke demonstratie werd georganiseerd door 
Internationale Lesbische Alliantie en trok 2.000 deelnemers. Uit deze demonstratie groeide het plan om 
jaarlijks een landelijke manifestatie te houden die de zichtbaarheid van homoseksuelen in Nederland en 
hun strijd voor maatschappelijke acceptatie zou vergroten. In 1978, en de drie jaren daarop, werden in 
Amsterdam Roze Zaterdagen georganiseerd. In 1981 vond de manifestatie voor het eerst buiten Amsterdam 
plaats, in ’s-Hertogenbosch. Op enkele relletjes na baarde de manifestatie in ’s-Hertogenbosch niet veel 
opzien. [Lieshout, 2010: 92] In 1982 was het de beurt aan Amersfoort. Het motto van de manifestatie was: 
‘Opgevoed tot hetero, lesbies/flikker durven zijn’. Voorafgaand aan de manifestatie diende de organisatie 
van de Roze Zaterdag bij de gemeente verzoeken in voor subsidie, toestemming voor drie optochten, een 
tentenkamp en verlengde sluitingstijd van het congrescentrum De Flint, waar het slotfeest zou plaatsvin-
den. De gemeente Amersfoort wees de verzoeken af. Zij verwachtte de openbare orde niet te kunnen 
handhaven bij de komst van tegendemonstranten. Via een AROB-procedure bij de Raad van State werd op 27 
mei 1982 de toestemming voor de demonstratie alsnog afgedwongen. De Raad van State erkende in haar 
beslissing dat de demonstratie een zware belasting was voor de Amersfoortse politie en dat er waarschijnlijk 
ook verkeersproblemen zouden zijn, maar was van mening dat de angst voor een ordeverstoring op zichzelf 
onvoldoende reden was om het verzoek te weigeren. [Lawson, 2008: 58] 
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Het ochtendprogramma op Roze Zaterdag verliep zonder incidenten. De optochten door de stad begonnen 
feestelijk maar al snel ontstond onder omstanders een dreigende en agressieve sfeer. In de middag braken 
ongeregeldheden uit op het Onze Lieve Vrouwenplein in het centrum van de stad. Met name het daar 
opgestelde mobiele podium van ‘De Roze Karavaan’, dat een ‘wild potten- en wuft flikkerprogramma‘ 
aanbod, werd het mikpunt van spot, scheldpartijen en agressie door jongeren. Er werden eieren gegooid, 
de geluidsinstallatie en overkapping van het podium werden omver getrokken en er braken vechtpartijtjes 
uit. De politie, die alle beschikbare agenten naar het plein dirigeerde, slaagde er met moeite in de circa 500 
jongeren van de duizenden demonstranten te scheiden. Wederzijds proberen de groepen elkaar te 
provoceren. Om de orde te kunnen handhaven en de deelnemers aan de manifestatie te beschermen, riep 
de politie de hulp in van de politiekorpsen Zeist, Soest en Utrecht. Ook tijdens en na het slotfeest in theater 
De Flint die avond bleef het onrustig in Amersfoort. Uiteindelijk zette de politie die dag 126 agenten in.  
Er werden 13 arrestaties verricht en 5 agenten raakten gewond. [Lieshout, 2010: 92-97] 

De ongereldheden in Amersfoort kregen veel aandacht in de media. Politici reageerden geschokt op de 
uitingen van agressie en homohaat die de deelnemers ten deel viel, er werden Kamervragen gesteld en het 
thema agressie tegen homoseksualiteit kwam nadrukkelijk op de politieke agenda. De gebeurtenissen op 
26 juni 1982 vormden de aanzet tot een actievere rol van de overheid. Het beleid van de politie veranderde: 
homoseksuelen werden niet langer verjaagd van hun ontmoetingsplekken maar voortaan beschermd tegen 
agressie en geweld. In 2008 werd in een uniforme politieregistratie van discriminatoire misdrijven 
ingevoerd en leverde de politie jaarlijks een landelijk overzicht aan van homofobe geweldsdelicten. [Schuyf, 
2009: 37-44] Een aantal locale overheden gingen werk maken van het bestrijden van discriminatie tegen 
homoseksuelen en liepen daarmee op de rijksoverheid vooruit. 

De gebeurtenissen op 26 juni 1982 hadden ook gevolgen voor de homobeweging zelf. Op 1 juli 1982 vond in 
Helmond een grote demonstratie plaats die in het teken stond van solidariteit met de deelnemers aan de 
manifestatie in Amersfoort. Het belang van weerbaarheid en zelfverdediging werd sterker onderkend. Het 
COC spoorde premier Van Agt een interdepartementale werkgroep homoseksulaiteit in te stellen en 
landelijk beleid te ontwikkelen. In 1986 publiceerde de overheid zijn eerste nota homo emancipatiebeleid, 
een jaar later werd met overheidssteun in Amsterdam een landelijk Homomonument onthuld. 

Actoren
• Gemeente Amersfoort
• Raad van State
• Stichting Roze Zaterdagen
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Bronnen en literatuur
• Keuzenkamp, S., D. Bos, J.W. Duyvendak, G. Hekma (red.), Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in 
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• Keuzenkamp, Saksia en David Bos, Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (Den 

Haag, 2007).
• Lawson, Rick, Tom Barkhuysen, Janneke Gerards, Maarten den Heijer, Rikki Holmaat en Nelleke Koffeman, 

Legal study on homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation – Netherlands (Leiden, 2008). 
• Lieshout, Maurice van, ‘De slag om het Lieve Vrouwkerkhof – De Roze Zaterdag in Amersfoort, 26 juni 

1982’, Oud Utrecht 83/4 (juni 2010), 92-97.
• Schuyf, Judith, Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Een literatuuronderzoek naar praktijk en 

bestrijding (Utrecht, 2009). 
• Heurneman, Mieke & Yvonne Tanke, Het A’foort boek 1259-2009 (Utrecht, 2009).
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5.15 Hotspot: Zaak-Jolanda Venema (1988)

Verkorte titel: Zaak-Jolanda Venema

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
8.9 Van planning naar marktwerking zorg
8.11 Emancipatie patiënt

Datering 
1988

Beschrijving
Op 24 november 1988 plaatste de Leeuwarder Courant een foto van de 23-jarige Jolanda Venema, naakt en met 
een ‘Zweedse’ band vastgeketend aan een muur in een lege kamer. Jolanda woonde op dat moment in een 
instelling voor (zwaar) verstandelijk gehandicapten, soms met gedragsproblemen, ’t Hendrik van Boeijen-
Oord in Assen. De foto was uit pure wanhoop door de ouders van Jolanda gemaakt en daarna aan de krant 
verstuurd. Zij waren al jaren bezorgd en boos over de behandeling van hun dochter en hadden meerdere 
malen gepoogd via de Inspectie voor de Gezondheidszorg verandering in de zorg voor hun dochter te 
bewerkstelligen. Niet alleen de regionale dagbladen besteedden aandacht aan de foto, ook de landelijke 
media schreven breed uitgemeten over de schrikbarende toestanden in de instelling en toonden interviews 
met de ouders en behandelaars op de nationale televisie, waarbij ook Jolanda in beeld kwam. Er verschenen 
talloze ingezonden brieven in de kranten van deels door de toestanden verontwaardigde, en deels ook 
geïrriteerde lezers die vonden dat de ouders met hun actie hun dochter te kijk hadden gezet. 

De foto van Jolanda Venema verscheen in een periode waarin op de gezondheidszorg werd bezuinigd. Op 
zwakzinnigenzorg werd bovendien nog eens sterker bezuinigd. Niet alleen ’t Hendrik van Boeijen-Oord had 
problemen om genoeg financiële middelen te vinden om toegepaste zorg te verlenen. Naar aanleiding van 
de publicatie van de foto, geworden tot het symbool voor de misstanden in de zwakzinnigenzorg, en de 
reacties daarop werden Kamervragen gesteld aan de toenmalige staatssecretaris voor Volksgezondheid, Dick 
Dees. Daarna kwam er vanuit de overheid geld vrij voor betere en met name op de zorgbehoevenden 
toegespitste zorg. Zogenoemde ‘consulententeams’ van externe deskundigen werden in het vervolg 
ingeschakeld ter inventarisatie van de problemen en de specifieke behandeling van een patiënt.

Niet alleen werd de zwakzinnigenzorg in deze periode met bezuinigingen geconfronteerd, ook overheerste 
de zogenaamde acceptatie-gedachte, waarbij de patiënt zo veel mogelijk in zijn waarde werd gelaten en zo 
min mogelijk geconfronteerd moest worden met de normen en waarden zoals die door de maatschappij 
werden voorgestaan. Er werden weinig pogingen ondernomen de zwakzinnige patiënt op basis van deze 
normen en waarden te veranderen. Patiënten werden met regelmaat als onbehandelbaar beschouwd: het 
gedrag zou niet te veranderen zijn. Op het aanspreken van de patiënt op zijn verantwoordelijkheden werd 
dan ook minder nadruk gelegd. Zo kon het gebeuren dat Jolanda haar kleding verscheurde en haar 
ontlasting aan de muren smeerde. Met een patiëntgerichte behandelmethode kwam geleidelijk ook een 
eind aan deze acceptatie-gedachte. [Uitzending Andere Tijden].

Jolanda Venema overleed op 22 juli 1999 aan een infectie. 
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Actoren
• ’t Hendrik van Boeijen-Oord
• Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Regionale en landelijke media
• Politici

Bronnen en literatuur
• Andere Tijden, ‘Jolanda Venema’, 20 november 2008. Benaderd op 17 december 2010.
• Beltman, H., Een schets van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg 1945-2000. Houten/Diegem, 2001.
• Buntinx, W.H.E. en A. Th. G. van Gennip, Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke 
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• Speksnijder, C., ‘Spiraal naar de kaalslag’, in: Het Parool, 5 december 1998.
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5.16 Hotspot: De opvang van daklozen en 
drugsverslaafden op Perron Nul (1987-1994)

Verkorte titel: Perron Nul

Relatie met
5.10 Aanpak verslavingen
2.11 Drugsbeleid

Datering 
31 maart 1987 tot 13 december 1994

Beschrijving
Perron Nul diende vanaf de oprichting, op 31 maart 1987, als opvanglocatie voor daklozen en drugsverslaaf-
den in Rotterdam. Waar voorheen de gebruikers vooral in de stationshal en op perron 1 rondhingen, werd 
nu speciaal voor hen pal naast het Centraal Station van Rotterdam opvang ingericht. [Visser, 1996: 9-10; Van 
der Torre, 2004: 258] De drijvende kracht achter dit initiatief was Hans Visser, dominee in de nabijgelegen 
Pauluskerk, die van een meerderheid van de gemeenteraad steun kreeg. De opvang diende als ‘vangnet’ 
voor drugsgebruikers die niet van de reguliere hulpverleningsinstanties gebruik konden of wilden maken. 
[Rosenthal e.a., 1995: 13] De missie van ds. Visser sloot aan bij het reeds gevoerde drugsbeleid van 
Rotterdam, waarbinnen getracht werd drugsgebruikers zoveel mogelijk op één plek samen te brengen, 
gebruikers en verslaafden toegankelijke zorg te bieden en het optreden van politie jegens drugsgebruikers 
te matigen. [Van der Torre, 2004: 258]

Perron Nul werd door de publieke en politiek-bestuurlijke opinie ten dele positief ontvangen: het zou 
hulpbehoevende thuisloze drugsgebruikers uit hun marginale positie halen en het betekende een welkome 
aanvulling op de reeds bestaande, maar vanwege het grote aantal cliënten overvraagde, zorginstellingen. 
Dit capaciteitsprobleem betrof overigens niet alleen de preventieve hulpverlening, maar ook de repressieve 
instanties (o.a. politie en justitie). [Rosenthal e.a., 1995: 12-13; Rosenthal e.a., 1996: 22] 
Er was echter ook harde kritiek op de werkwijze en de uitvloeisels van Perron Nul. Omwonenden en 
ondernemers, maar ook lokale politici beklaagden zich in steeds groter getale over overlast en onveiligheid. 
Er kwamen dan ook steeds meer drugstoeristen, verslaafden en (straat-)dealers naar Rotterdam: in 1987 
telde het aantal vaste bezoekers van Perron Nul nog zo’n 75, in 1993 was dit aantal opgelopen tot boven de 
600 – nog afgezien van de ca. 1000 gebruikers in overige delen van de stad. Perron Nul groeide in Rotterdam 
zelf, maar ook tot buiten stads- en landsgrenzen uit tot de meest beroemde en beruchte drugsscene. [Van 
der Torre, 2004: 255]

De (hard-)drugs kenmerkte zich in de beginjaren van Perron Nul door een relatief goede prijs-kwaliteitver-
houding. Op den duur veranderde dit met name door de opkomst van criminele drugsnetwerken en 
straatdealers. De levensstijl en de gebruiksgewoonten van de verslaafde gebruikers veroorzaakten steeds 
meer problemen, waarop hulpverleners haast geen antwoord hadden. [Rosenthal e.a., 1995: 10-13] Mede 
door de ‘grote trek’ naar de stad, kreeg de drugsscene, zo concludeerde het Crisis Onderzoeks Team (COT) 
dat na sluiting van Perron Nul op verzoek van de gemeenteraad onderzoek verrichtte, een geheel eigen 
dynamiek. Dit had deels objectieve, deels ook subjectieve oorzaken. De alsmaar groter wordende sociaal 
economische onderklasse in Nederland en de rest van Europa en de mythevorming rond het ‘drugs-walhal-
la’ Rotterdam werden door het COT als de belangrijkste oorzaken genoemd. [Rosenthal e.a., 1995: 9-11]

Aan de sluiting van Perron Nul op 13 december 1994 ging een reeks van (politieke) incidenten en gebeurte-
nissen vooraf. In 1992 en 1993 namen een groep mariniers en taxichauffeurs bijvoorbeeld het heft in eigen 
handen en toogden naar Rotterdam CS om daar korte metten met de drugsverslaafden te maken. Bewoners 
en ondernemers van de stad Rotterdam toonden begrip voor deze acties, de (lokale) overheid zou onvol-
doende antwoord bieden, waardoor eigenrichting de enige oplossing leek. [Van der Torre, 2004: 256]
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Politie, justitie en stadsbestuur worstelden met de situatie en vreesden voor escalatie. Dominee Visser en 
een meerderheid in de gemeenteraad stonden echter nog altijd pal achter Perron Nul en wilden geen, zoals 
de korpschef in zijn nieuwjaarstoespraak van 1993 opperde, ‘afbouw’ van Perron Nul. Ondanks de raad-
smeerderheid ging ‘de driehoek’ in april 1993 over tot een serie ‘veegacties’, die drugspanden in de stad 
Rotterdam en drugstoeristen respectievelijk moesten schoonvegen en wegjagen. De raad kreeg hier via de 
media lucht van en was met name zeer ontstemd over het passeren van de raad door de burgemeester, Bram 
Peper, die de acties had goedgekeurd. Het draagvlak onder de bevolking voor Perron Nul nam echter in rap 
tempo af. [Van der Torre, 2004: 258; Rosenthal e.a., 1996: 23]

Binnen de vijf-partijencoalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994 ontstond, raakte de 
portefeuille voor drugsbeleid verspreid over drie partijen en de burgemeester. Dat leidde, zo constateerde het 
COT achteraf, samen met het gebrek aan serieuze oppositie uit de raad tot een gebrekkige besluitvorming 
inzake Perron Nul. Het sprak bovendien van een gebrek aan onderling vertrouwen. [Rosenthal e.a., 1996: 
23-25; Van der Torre, 2004: 258]. De burgemeester was in tegenstelling tot de wethouders niet overtuigd van 
de beheersbaarheid van de open drugsscene, zeker niet na het bezoek aan Zürich (Zwitserland), dat eveneens 
grote drugsproblemen kende waarop de politie geen antwoord meer had. Ook dominee Visser liet kort 
daarop weten dat medewerkers van Perron Nul de bezoekers niet langer de baas waren en wat hem betreft 
Perron Nul kon worden opgeheven, ten gunste van kleinschaliger en toegankelijkere zorgvoorzieningen. 
[Van der Torre, 2004: 258-261; Rosenthal e.a., 1996: 25]. Gesteund door de korpschef en ook de hoofdofficier 
van justitie verklaarde burgemeester Peper september 1994 in de media dat Perron Nul nog dat jaar moest 
worden opgeheven. Er werd daarop een viertal cruciale besluiten in het college van B en W genomen: 
opheffing van Perron Nul, de burgemeester werd voortrekker van het project, ontkoppeling tussen opheffing 
van Perron Nul en de zoektocht naar alternatieve voorzieningen. Door deze besluiten werd het mogelijk dat 
binnen enkele maanden, op 13 december 1994, Perron Nul definitief gesloten werd.

Actoren
• GGD Rotterdam
• Drugshulpverlening
• Politie Rotterdam
• Burgemeester en Wethouders Rotterdam
• Gemeenteraad Rotterdam
• Deelgemeenten Rotterdam
• Burgers
• Drugsgebruikers
• ds. Hans Visser
• Pauluskerk
• Nederlandse Spoorwegen
• Taxibedrijven
• Justitie
• Crisis Onderzoeks Team (COT)

Bronnen en literatuur
• Rosenthal, U., E.J. van der Torre, A. Cachet, Perron Nul: besluitvorming over een open drugsscene. 

Eindrapportage. Leiden/Rotterdam (Crisis Onderzoeks Team, COT) 1995.
• Rosenthal, U., E.J. van der Torre, A. Cachet, ‘Perron Nul: besluitvorming over een open drugsscene’, in: 

Bestuurskunde (1996) nr. 1, p. 22-30.
• Torre, E.J. van der, ‘Rotterdamse drugsscenes: het kostbare gelijk van de straat’, in: Muller, E.R., 

Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen a/d Rijn (Kluwer) 2004, p.253-277.
• Visser, H.: Perron Nul. Opgang en ondergang. Zoetermeer (Meinema) 1996.
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5.17 Hotspot: De vrijlating van de Twee van Breda (1989)

Verkorte titel: Vrijlating Twee van Breda

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
5.13 Aandacht voor het leed van oorlogsgetroffenen
12.26 Zaak Menten 

Datering
1989

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog werden 241 Duitsers als oorlogsmisdadigers in Nederland berecht. Achttien 
personen werden tot de dood veroordeeld. Deze straf is daadwerkelijk maar vijf keer voltrokken; de straf van 
de overige ter dood veroordeelden werd omgezet in een gevangenisstraf. In de loop van de jaren vijftig werd 
aan negen Duitse oorlogsmisdadigers gratie verleend. De overige vier werden bekend als de ‘Vier van Breda’ 
(vanaf 1966 ‘Drie van Breda’; vanaf 1979 ‘Twee van Breda’). In Breda zaten zij sinds hun veroordeling 
gevangen. [Piersma, 2005; 7; website Geschiedenis VPRO] In 1966 werd Willy Lages vrijgelaten, omdat hij 
een gevaarlijke operatie moest ondergaan en de kans dat hij zou overlijden groot was. De Nederlandse 
regering wilde niet het risico lopen dat hij zou overlijden op de operatietafel – met alle mogelijke kritiek die 
dan zou kunnen ontstaan – en besloot Lages vrij te laten. Lages leefde echter nog vijf jaar in vrijheid.

In 1972 was minister van Justitie Van Agt van plan de nog vastzittende oorlogsmisdadigers – Joseph Kotälla, 
Franz Fischer en Ferdinand aus der Fünten – gratie te verlenen. Tegen dit voornemen kwam veel protest, 
met name vanuit de belangenorganisaties voor vervolgden en verzetsdeelnemers. In de jaren zestig was er 
veel meer aandacht gekomen voor het leed van vervolgingsslachtoffers, de Holocaust en de rol van de 
Nederland daarin. Dit leidde tot een fellere houding van de Nederlandse samenleving ten opzichte van 
oorlogsmisdadigers. Tegenstanders van de vrijlating van de Drie van Breda vonden dat door het verlenen 
gratie de slachtoffers opnieuw in de steek gelaten zouden worden door Nederland. [Piersma, 2005: 97; 
Piersma, 2009: 2-3] Afgevaardigden van de belangengroeperingen voor vervolgden en verzetsdeelnemers 
vroegen en kregen toestemming om hun standpunt toe te lichten in de Tweede Kamer. De emotionele 
verhalen en de oproepen om de Drie van Breda – zoals ze sinds de vrijlating van Lages – werden genoemd, 
waren doorslaggevend voor de uitkomst van het kamerdebat. De regering besloot vervolgens om de drie 
geen gratie te verlenen vanwege onvoldoende steun in de samenleving. Daarnaast werd een commissie 
ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van vervolgden en verzetslieden die in de toekomst een 
beslissende stem zou hebben bij gratieverzoeken van oorlogsmisdadigers. Formeel wordt gratie verleend 
door het staatshoofd onder ministeriële verantwoordelijkheid, maar met betrekking tot oorlogsmisdadi-
gers werd deze beslissing overgelaten aan de samenleving in de vorm van de commissie. [Piersma: 2005, 
278-279] De commissie besloot eind jaren zeventig het verzoek van Kotälla om vrij gelaten te worden, af te 
wijzen. Hij was ernstig ziek, maar de commissie stemde tegen vrijlating, mede omdat er veel verontwaardi-
ging was geweest over Lages die nog vijf jaar had geleefd na zijn vrijlating. Kotälla overleed in 1979 in 
gevangenschap.

Het debat over de vrijlating van de laatste twee Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland wakkerde eind jaren 
tachtig weer aan. Aus der Fünten en Fischer schreven een brief aan een aantal ministers en belangengroepe-
ringen waarin een schuldbekentenis werd afgelegd. De twee werden echter niet geloofd. Gedacht werd dat 
zij alleen een schuldbekentenis hadden afgelegd om vrij te komen. De organisaties voor vervolgden en 
verzetsdeelnemers waren daarom ook niet van plan hun mening over gratie te herzien.

Toch waren er steeds meer mensen, ook uit de organisaties van verzet en vervolgden die voorstander waren 
van vrijlating. Een groep afkomstig uit de kringen van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis 
bepleitte bij de regering voor vrijlating van de Twee van Breda. De groep van negentien, zoals ze bekend 



Nationaal Archief | Welzijn 424

zouden worden, beargumenteerde dat Aus der Fünten en Fischer al zeer lang gevangen hadden gezeten. 
Nederland was zelfs het enige land in Europa waar nog Duitse oorlogsmisdadigers sinds het einde van de 
oorlog onafgebroken vastzaten. Bovendien hadden de andere ter dood veroordeelden ook gratie gekregen. 
Als laatste werd aangedragen dat de straf zijn doel had verloren. [Piersma: 2005, 171]

De minister van Justitie Korthals Altes stuurde op 24 januari 1989 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij 
opende met de oproep van de ‘groep van negentien’. Hoewel Korthals Altes de Tweede Kamer niet direct 
verzocht om de twee oorlogsmisdadigers gratie te verlenen, ging het debat in de Tweede Kamer op 26 en 27 
januari toch over de discussie of de twee wel of geen gratie zouden moeten krijgen. Na een heftig debat 
werd een motie tegen het verlenen van gratie verworpen door een meerderheid van de Tweede Kamer en 
daarmee lag de weg vrij voor de minister om aan Fischer en Aus der Fünten gratie te verlenen. Enkele uren 
na het verwerpen van de motie werden de twee als ongewenste vreemdelingen na 44 jaar gevangenschap 
het land uitgezet. [Piersma: 2005, 176-177] Beiden zouden nog hetzelfde jaar overlijden. Dat de politiek nu 
wel instemde met de vrijlating van de gevangenen uit Breda, kwam voornamelijk door het veranderen van 
het standpunt van een aantal vooraanstaande verzetsdeelnemers en vervolgden. Zij waren niet langer tegen 
het verlenen van gratie.

Het debat in 1989 was, net als het debat in 1972, ongekend fel, hoewel in 1989 de emoties minder hoog 
opliepen. De tegenstanders vonden dat de twee nooit vrij mochten komen, omdat dit de slachtoffers van 
vervolging zou schaden en het oneerbiedig ten opzichte van de doden zou zijn. Deze sociaal-psychologische 
factoren hadden er in de jaren zeventig voor gezorgd dat de drie niet vrijkwamen. De voorstanders van het 
verlenen van gratie erkenden deze argumenten, maar ‘vonden dat de in een rechtstaat geldende humane 
regels inzake de behandeling van misdadigers ook moesten gelden voor de Duitse oorlogsmisdadigers’. 
[Piersma, 2005: 193]

De discussies tussen de voor- en tegenstanders zorgden binnen de kringen van verzetsdeelnemers en 
vervolgden voor een scherpe verdeeldheid. [Piersma, 2005: 179] Een aantal verzetsmensen dat vóór gratie 
was, werd zelfs aangevallen door de tegenstanders van vrijlating. De loyaliteit van de eersten aan de eigen 
groep werd in twijfel gebracht. Met name de ex-verzetsmensen uit de ‘groep van negentien’ voelden zich 
geroepen om hun standpunt te legitimeren. [Piersma, 2005: 282]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Belangenorganisaties voor vervolgden en verzetsdeelnemers
• Penitentiaire Inrichting De Boschpoort

Bronnen en literatuur
• Piersma, H., De drie van Breda : Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap, 1945-1989 (Amsterdam 2005). 
• http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/41362439/.
• Piersma, H., ‘De ‘drie van Breda’ in het publieke debat’ 2009. Lezing http://www.niod.knaw.nl/documents/ 

actueel/drievanbredainhetpubliekedebat_piersma.pdf.
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5.18 Hotspot: Brand in Pension De Vogel (1992)

Verkorte titel: Brand Pension De Vogel

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
5.7 Thuislozenopvang
5.9 Uitbreiding werkterrein verslavingszorg
9.1 Afname crisistolerantie
9.42 Cafébrand Volendam

Datering 
16 september 1992

Beschrijving
In de nacht van 16 september 1992 woedde er een grote brand in Pension De Vogel in de Haagse Scheepmakers - 
straat, nabij Station Hollands Spoor. Het pension van Ans de Vogel (“Ma Vogel”) bood al ruim dertig jaar 
onderdak aan zwervers, daklozen en anderen die zich in de marges van de samenleving bevonden. Hoewel 
de slaapruimtes op slechts 38 personen waren ingericht, verbleven die nacht meer dan vijftig personen in 
het pension, waarvan tien op zolder. Ondanks de alerte reactie van de brandweer kwamen elf mensen om 
het leven, ofwel omdat zij door de vlammen ingesloten waren en niet meer konden ontkomen ofwel 
doordat zij zich in paniek door een sprong uit het raam in zekerheid probeerden te brengen, maar dit niet 
overleefden. Vijftien bewoners raakten gewond, waarvan vijf ernstig.

De brand bleek aangestoken door een psychiatrische bewoonster van het pension. Daags tevoren had zij 
gedreigd “de hele keet in brand” te steken, maar aan deze dreiging werd geen gehoor gegeven: er werd 
immers wel vaker wat geroepen. Eerder die avond had de vrouw een tank benzine gekocht bij een pompsta-
tion. Nadat de beheerder van het pension het licht had uitgedaan om naar bed te gaan, stak zij haar eigen 
kamer in brand om vervolgens het pand te verlaten.

Het vuur kon snel om zich heen slaan, omdat de brandveiligheid van het pand niet optimaal was. De 
eenpersoonsslaapruimtes van de bewoners werden slechts door houten tussenschotten gescheiden; van 
brandmelders, brandtrappen en brandwerende scheidingswanden was geen sprake. Evenmin had het 
pension een vergunning voor de opvang van personen. Weliswaar was in 1989 al wel een vergunning 
aangevraagd, maar deze werd niet verleend totdat verbetering in een aantal voorzieningen zou zijn 
aangebracht. De staat van de eerste twee etages van het pand werd door de brandweer gedoogd, alleen de 
zolder werd als veel te onveilig voor opvang beschouwd. 

In de media volgde kritiek op het gedoogbeleid van de gemeente. Als er ook maar aan minimale brandvei-
ligheidseisen zou zijn voldaan, zouden er al minder slachtoffers zijn gevallen, zo luidde het. Het gedogen 
gebeurde echter met name omdat de overheid allang blij was met wat extra opvanghulp. Zo werd toch een 
vangnet geboden aan de probleemgevallen die niet door het reguliere zorgaanbod bereikt werden en 
anders op straat zouden staan. Waar veel exploitanten van pensionnetjes er schimmige praktijken op na 
hielden door bewoners uit te buiten, was Pension De Vogel bovendien een witte raaf onder de onofficiële 
opvanghuizen.

Naar aanleiding van de brand in het pension werd het beleid op het gebied van veiligheid in opvanghuizen 
aangescherpt. Ans de Vogel zette, ondanks protesten van omwonenden, na de rampzalige brand haar 
werkzaamheden elders in de stad voort.



Nationaal Archief | Welzijn 426

Actoren
• Pension De Vogel
• Gemeente Den Haag
• Brandweer
• Politie
• Bewoners [waarvan? Het pension of de omwonenden?]
• GG&GD Den Haag
• Riagg Den Haag
• Sociale Dienst Den Haag
• Psychiatrisch Centrum Bloemendaal)

Bronnen en literatuur
• Bendel, C.; T. Gerritse; H. de Ruijter en L. Vankan, ‘Nachtrust daklozen wordt duur betaald’, Algemeen 

Dagblad, 19 september 1992.
• Brandsam, R., ‘Als jullie hier komen, gooien wij een brandbom naar binnen’, Brabants Dagblad,  

14 september 2010.
• Bruijnius, C., ‘Buurtbewoners gedwongen tot machteloos toekijken bij springende gasten’, Trouw,  

17 september 1992.
• Schutten, H., ‘De instanties willen de schuld afschuiven’, Het Parool, 17 september 1992.
• Website Zwaailichten.org, Brand pension de Vogel, Den Haag: http://www.zero-meridean.nl/c_den-

haag_160992.html (Benaderd op 26 november 2010).
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5.19 Hotspot: Het bezoek van Poncke Princen aan 
Nederland (1994)

Verkorte titel: Poncke Princen in Nederland

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
5.13 Aandacht leed van oorlogsgetroffenen

Datering
1994

Beschrijving
In december 1994 verleende minister van Buitenlandse Zaken H.A.F.M.O. van Mierlo (D66) aan de Indonesiër 
van Nederlandse afkomst J.C. ‘Poncke’ Princen een visum voor een bezoek aan Nederland op humanitaire 
gronden. De visumverlening aan deze voormalige Nederlandse militair leidde tot grote commotie in kringen 
van Indië-veteranen. Vanwege de bedreigingen aan zijn adres werd Princen tijdens zijn bezoek door agenten 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst beschermd. Een jaar eerder, in 1993, waren Indië-veteranen nog met 
succes in het geweer gekomen om een bezoek van Poncke Princen aan Nederland te verhinderen. 

Na de Tweede Wereldoorlog stuurde Nederland 125.000 militairen naar Indonesië om zijn koloniale gezag 
te herstellen. De militairen werden door de regering uitgezonden om er ‘recht en orde’ te handhaven. Om 
de uitzending van dienstplichtige militairen mogelijk te maken moest de Grondwet worden gewijzigd. Veel 
militairen maakten bezwaar tegen de vervulling van hun dienstplicht buiten Nederland. Enkele honderden 
principiële Indië-weigeraars werden, in afwachting van hun behandeling voor de Krijgsraad, opgesloten.  
De politiek die Nederland van 1945 tot 1949 in Indonesië volgde, mondde na vier jaar - waarin onderhande-
lingen en strijd elkaar afwisselden - uit in een militaire impasse en een politieke nederlaag voor Nederland. 
Al in de periode 1946-1950 vroegen politieke partijen en kerkelijke organisaties, die zich tegen het 
Nederlandse militaire ingrijpen in Indonesië verzetten, aandacht voor Nederlandse wreedheden, buiten-
sporige geweldsdaden en oorlogsmisdrijven op basis van (anonieme) brieven van Nederlandse militairen  
en berichten van buitenlandse persbureau’s. Ook in de Tweede Kamer werden over het optreden van de 
Nederlandse militairen vragen gesteld [Scagliola, 2010: 105]. Na terugkomst kwamen de uitgezonden 
militairen terecht in een land dat moeilijk met de nederlaag kon leven. Voor zelfonderzoek en verwerking 
van hun ervaringen in Indonesië was in de jaren van de wederopbouw weinig aandacht [Oostindie, 2010: 
94-95]. Aan het einde van de jaren zestig, in een gepolariseerd politiek klimaat waarin steeds meer kritiek 
werd uitgeoefend op het Amerikaanse militaire optreden in Vietnam, kwam de inzet van de Nederlandse 
militairen in Indonesië opnieuw in de belangstelling. In januari 1969 sprak de Indië-veteraan J.E. Hueting in 
het televisieprogramma Achter het nieuws openlijk over oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse militairen 
in de periode 1945-1949. De televisieuitzending leidde tot grote publieke beroering en het kabinet-De Jong 
liet daarop archiefonderzoek uitvoeren. In de zogenaamde Excessennota concludeerde het kabinet dat de 
krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct had gedragen en dat van systematische wreedheid geen 
sprake was geweest. Voor het Nederlandse militaire optreden in Zuid-Celebes werd een voorbehoud 
gemaakt [Excessennota, 1975: 32]. De nota werd door de Tweede Kamer verdeeld ontvangen. De oppositie-
partijen CPN, PSP, D’66 en PvdA vroegen om aanvullend onderzoek maar de regering, gesteund door een 
meerderheid van de Tweede Kamer, wees dit af. Wel gaf het kabinet opdracht een uitvoerige bronnenpubli-
catie te publiceren, de Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, die alle 
belangrijke officiële documenten over het conflict zou bevatten. 

In 1970 verscheen de kritische, wetenschappelijke publicatie Ontsporing van geweld. Over het Nederlands-
Indisch|Indonesisch conflict door J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix. De schrijvers, die zelf ook in Nederlands-
Indië gediend hadden, stelden dat het excessieve geweld van Nederlandse militairen niet het gevolg was van 
individuele ontsporingen, maar voortvloeide uit een patroon dat van bovenaf was opgelegd, om de terreur 
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van Republikeinse zijde te kunnen beantwoorden [Scagliola, 2002: 111]. Op de publicatie volgde geen 
publieke commotie. Dat gebeurde wel toen in 1987 de concepttekst van L. de Jong over het optreden van de 
Nederlandse militairen voor zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog door een van de 
meelezers naar de De Telegraaf werd gelekt. Na de kritiek van oud-militairen wijzigde De Jong de tekst van de 
paragraaf en werd de concepttitel van het hoofdstuk ‘Oorlogsmisdaden’ vervangen door ‘Excessen’. In het 
kielzog van de aandacht voor de gedragingen van Nederlandse militairen in Indonesië kwamen ook meer 
verhalen in de publiciteit van militairen die weigerden te dienen in het voormalige Nederlands-Indië. 

Johan Cornelis (roepnaam: Poncke) Princen werd in december 1946 tegen zijn wil als dienstplichtig militair 
uitgezonden naar Indonesië. Hij was principieel van mening dat de Indonesiërs een elementair recht op 
vrijheid hadden en dat zijn uitzending als dienstplichtige militair in strijd was met de grondwet [Vaders, 
1993: 49]. Op 25 september 1948 deserteerde hij en liep over naar de TNI, het Indonesische leger. Vanaf mei 
1949 nam Princen met zijn eigen gevechtsgroep Pasukan Istimewa (Speciale Troepen) in West-Java deel aan de 
strijd. Hij kreeg opdracht Nederlandse militaire eenheden te beschieten en Nederlandse ondernemingen te 
overvallen. Of Princens gevechtsgroep daadwerkelijk aanvallen op Nederlandse troepen heeft uitgevoerd, 
kan niet worden bezwezen. [De Moor, 1999: 388-389] Tot op hoog niveau hield hij de gemoederen bezig. 
Generaal E. Engles, commandant van C-Divisie ‘7 December’, was zeer gebeten op Princen en zette alles op 
alles om hem voor het ingaan van de wapenstilstand op 10 augustus 1949 te elimineren. [De Moor, 1999: 
383] Princens vermoedelijke gevechtsgroep werd bij een Nederlandse commando-actie op 9 augustus 1949 
gedood maar Princen zelf was daar niet bij. Onder de Nederlandse militairen in West-Java heerste in 1949 
een ware ‘Princen-fobie’. In de patrouillerapporten werd regelmatig melding gemaakt van ‘een blanke’ die 
men gezien meende te hebben onder de vijandelijke troepen. [De Moor, 1999: 387] In 1949 werd Princen 
Indonesisch staatsburger. Voor zijn inzet tijdens de onafhankelijkheidsstrijd ontving Poncke Princen van de 
Indonesische president Soekarno een militaire onderscheiding, de Bintang Gerilya (Guerrilla Ster). 

Voor veel Indiëveteranen was Poncke Princen een overloper en een landverrader. Zij beschuldigden hem 
ervan dat hij, gekleed in een Nederlands uniform, zijn voormalige wapenbroeders in een hinderlaag had 
gelokt. Of het laatste daadwerkelijk gebeurd was, is nooit onderzocht en dus niet bewezen [Scagliola, 2002: 
112]. Vanwege de gevoeligheden die leefden onder de Indië-veteranen besloot minister van Buitenlandse 
Zaken P.H. Kooijmans (CDA) in 1993 aan Princen geen visum te verlenen. Hij beriep zich in de Tweede 
Kamer op de morele noodzaak om de Indië-veteranen te ontzien. Wat ook meewoog, was het feit dat tegen 
Princen doodsbedreigingen waren geuit. [Scagliola, 2002: 112]. In december 1994 verstrekte minister van 
Buitenlandse Zaken Van Mierlo (D66) een visum aan Princen om humanitaire en gezondheidsredenen. 
Poncke Princen overleed in 2002 in Jakarta.

Actoren
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• J.C. ‘Poncke’ Princen
• Stichting Veteranenplatform
• Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bronnen en literatuur
• Doorn, J.A.A. en W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld. Over het Nederlands-Indisch/Indonesisch conflict (Rotterdam, 1970).
• Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950 (Den 

Haag, 1991). 
• Excessennota. Nota betreffende het achievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan naar 

Nederlandse militairen in de periode 1945-1950. (Den Haag, 1995). 
• Moor, J.A. de, Westerling’s oorlog. De geschiedenis van de commando’s en parachutisten in Nederlands-Indië 1945-1950 

(Amsterdam 1999).
• Oostindië, Gert, Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam, 2010).
• Scaliogla, Stef, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking (Amsterdam, 2002).
• Vaders, Ger, De verliezers. Indonesië op het tweede gezicht (Amsterdam, 1993).
• www.statengeneraaldigitaal.nl (geraadpleegd 23 november 2010).
• www.iisg.nl (geraadpleegd 16 november 2010).
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5.20 Hotspot: De dood van Savanna (2004)

Verkorte titel: Dood Savanna

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
5.3 Jeugdzorg
5.4 Integratiehulpverlening in de jeugdzorg

Datering 
2004

Beschrijving
Op 21 september 2004 werd per toeval bij een verkeerscontrole in de kofferbak van een auto het lichaam van 
een meisje, Savanna, gevonden. Haar moeder en stiefvader zaten in de auto en werden aangehouden. Het 
meisje bleek stelselmatig ernstig lichamelijk mishandeld en verwaarloosd, en was uiteindelijk gestikt in een 
washandje dat door haar moeder in haar mond gestopt was.

De dood van de driejarige Savanna uit Alphen aan den Rijn zorgde voor veel maatschappelijke en politieke 
ophef. De kranten stonden er vol van en in de Tweede Kamer werd een spoeddebat gehouden. De ophef 
ontstond niet in de laatste plaats omdat gelijksoortige gevallen in de voorafgaande jaren, nog vers in het 
geheugen lagen, zoals het overlijden van Rowena Rikkers (‘het meisje van Nulde’) in 2001 en het gezins-
drama in Roermond in 2002, waarbij de vader zijn eigen huis in brand stak en zes van zijn zeven kinderen 
om het leven kwamen. De gebeurtenissen hadden gemeen dat de jeugdhulpverlening, hoewel zij op de 
hoogte was van problemen van de gezinnen, niet (genoeg) kon ingrijpen cq. had ingegrepen. Zo hielden de 
hulpverlenende instanties het gezin van Savanna al sinds 2002 in de gaten. [De Bie, 2010: 34; Website: 
Canon Sociaal Werk Nederland]

Inspectie Jeugdzorg bracht in 2005 een rapport uit, waarin de kritiek op de hulpverlening aan het meisje er 
niet om loog: het ontbrak aan daadkracht, instanties werkten langs elkaar heen, alarmerende signalen 
werden niet opgemerkt en de gezinsvoogd zou al te zeer de belangen van de moeder – in tegenstelling tot 
die van Savanna – centraal gesteld hebben. [Inspectie Jeugdzorg, 2005: 2-3] Het inspectierapport had een 
ook in de media gevoerde discussie tot gevolg, waarbij het beeld dat over jeugdzorg prevaleerde somber van 
toon was en de uitvoerende instanties (o.m. Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het 
Advies en Meldpunt Kindermishandeling, AMK) het doelwit van kritiek waren. [Website Publistat]. 

In januari 2006 werd de moeder van Savanna, Sonja de J., door het gerechtshof in Den Haag wegens doodslag 
tot zes jaar hechtenis en tbs veroordeeld. Haar echtgenoot, Mario B., kreeg twee jaar cel en tbs. Een neef van 
de moeder bleek bovendien medeplichtig aan de mishandelingen, en kreeg een taakstraf opgelegd. 
Aanvankelijk had het Openbaar Ministerie drie jaar cel met oplegging van tbs geëist tegen de moeder 
vanwege dodelijke mishandeling. Dat de straf uiteindelijk hoger uitviel, was saillant, vooral omdat politici 
zich over de hoogte van de strafeis hadden uitgelaten: deze zou te laag zijn. Tevens baarde het vonnis opzien 
omdat de rechter zich had gemengd in de tenuitvoerlegging van de straf. De kliniek waar de moeder onder 
behandeling zou komen te staan moest voorkomen dat Sonja de J. opnieuw zwanger zou raken. Het recht op 
zelfbeschikking cq. de inmenging in de privésfeer van in dit geval de moeder werd in kranten bediscussieerd. 
[zie NRC Handelsblad, 22 juni 2005 en Website: J.W.Swaen op www.blikopdewereld.nl].

Niet alleen werden de moeder, de stiefvader en de neef van de moeder vervolgd, het Openbaar Ministerie 
besloot in december 2006 ook de gezinsvoogd strafrechtelijk te vervolgen. Een dergelijke vervolging van 
een hulpverlener was nog niet eerder voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis. Volgens het OM had de 
gezinsvoogd Savanna uit huis moeten plaatsen. Eind 2007 werd de voogd, hoewel zij volgens de rechter niet 
alles had gedaan om Savanna te beschermen, vrijgesproken, want een oorzakelijk verband tussen de 
mishandelingen en de nalatigheid van de voogd was niet te bewijzen.
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De strafrechtelijke procedure jegens de voogd bewerkstelligde het zogenoemde ‘Savanna-effect’: een 
alertere beleidsvoering bij jeugdzorg. Ondanks dat onvrijwillige hulpverlening en uithuisplaatsing van 
kinderen nog altijd gevoelig lag en hier niet snel toe besloten werd, werd uit angst voor meer vervolgingen 
van falende instanties en/of hun medewerkers zo veel mogelijk risico vermeden. [Holtzer, 2010: 14]

De reeds sinds begin 2000 klinkende roep om betere preventieve aanpak werd naar aanleiding van de dood 
van Savanna groter en leidde tot Wet op de Jeugdzorg in 2005. In 2007 werd een minister voor Jeugd en 
Gezin ingesteld.

Actoren
• Bureau Jeugdzorg
• Inspectie Jeugdzorg
• Advies en Meldpunt Kindermishandeling
• Raad voor de Kinderbescherming
• Politie
• Openbaar Ministerie
• Justitie
• Jeugdhulpverlening
• Stichting Thuiszorg Groot Rijnland
• Media
• Tweede Kamer
• Politici
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 Inleiding Wonen

Het domein Wonen omvat in sterke mate elkaar overlappende en aan elkaar gerelateerde trends waarin de 
relatie wordt beschreven tussen maatschappelijke ontwikkelingen en het wonen. Er wordt tevens bekeken op 
welke wijze de overheid met beleid en wetgeving op deze maatschappelijke ontwikkelingen heeft gereageerd.

Gedurende de uitvoering van het project is besloten de trends die betrekking hebben op migratie in hun 
geheel, dat wil zeggen inclusief ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, binnen het domein Cultuur: 
Leefstijl en Mentaliteit te beschrijven. De sector woningbouw wordt behandeld als onderdeel van de trend 
over De bouw in het domein hoofdstuk Economie. Daar is voor gekozen vanwege de economische 
importantie en de bijzondere wijze waarop deze sector met veranderingen in de conjunctuur verbonden is. 
De buitenkant van de woningen, oftewel de architectuur ervan, is als zodanig wel benoemd, maar op dit 
gebied zijn geen dominante ontwikkelingen waargenomen, behalve op metaniveau (hoogbouw vs. 
laagbouw). Het onderwerp Ruimtelijke Ordening wordt hier behandeld voor zover het direct betrekking 
heeft op woningbouw.

Binnen het domein Wonen zijn met name de metatrends Individualisering en Verzakelijking opvallend 
aanwezig. De invloed van Individualisering is terug te zien in de veranderde woonbehoeften van Neder-
landers met betrekking tot hun woonsituatie, keuze voor een bepaald soort woning, zijn kwaliteit en locatie. 
De verzakelijking is terug te zien in de voortdurende pogingen om de overheidsuitgaven te beperken en de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het overheidsbeleid te vergroten. Marktwerking, privatisering, 
liberalisering, juridisering en schaalvergroting zijn steeds weer terugkerende uitingen hiervan.
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6.1 Trend: De toenemende woningbehoefte als gevolg 
van bevolkingsgroei en huishoudensverdunning

Verkorte titel: Toenemende woningbehoefte

Metatrends: 13.1 Individualisering

Relatie met
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.3 Woonlocatiekeuze
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.10 kraakbeweging
6.11 Woonwagenbeleid
6.13 Kroningsrellen

Datering
Na 1945 – na 2005

Beschrijving
Tussen 1975 en 2005 groeide de Nederlandse bevolking van 13,6 tot 16,3 miljoen personen, een toename van 
bijna 20 procent. [SCP 1998: 73-77, 504; CBS 2010] Het aantal huishoudens groeide echter nog sterker: van 
ruim 4,5 miljoen tot bijna 7,1 miljoen, een stijging van ruim 54 procent. Deze veel grotere groei werd 
veroorzaakt doordat de huishoudens uit steeds minder personen gingen bestaan: de gemiddelde huishou-
densomvang daalde van 2,95 personen in 1975 tot 2,42 in 1990 en 2,27 in 2005. [SCP 1998: 504; CBS 2010]

Oorzaken voor deze huishoudensverdunning waren de groei van het aantal alleenstaanden en ontgroening 
van de bevolking. In de periode 1975-1995 nam het aandeel jongeren tot 20 jaar (die in het algemeen nog bij 
de ouders wonen) met bijna een derde af van 34,2% tot 24,4%, waarna het stabiliseerde. Bovendien gingen 
jongeren die het ouderlijk huis verlieten, vaker als alleenstaande zelfstandig wonen: in het begin van de 
jaren zeventig gold dit nog voor 27% van de jongeren, in het begin van de jaren negentig was dit gestegen 
tot 55%. Doordat stellen steeds later gingen samenwonen of trouwen en het aantal scheidingen steeg, 
groeide ook in andere leeftijdsgroepen het aantal alleenstaanden. In totaal verdrievoudigde het bijna: van 
circa 885.000 tot ruim 2,4 miljoen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens steeg daardoor van 19,4% in 1975 
tot 34,5% in 2005. [SCP 1998: 504-505, 512-513; CBS 2010]

Door de stijging van het aantal huishoudens steeg ook de woningbehoefte van de Nederlandse bevolking. 
Aanvankelijk bleef het aantal woningen hierbij achter, maar in de loop van de jaren negentig leek het 
woningtekort definitief opgelost. De woonagenda van het ministerie van VROM voor begin jaren 2000 
richtte zich vooral op de kwaliteit van wonen en de betaalbaarheid. Door stagnerende woningbouw liep het 
woningtekort echter weer op, waardoor de overheid weer de nadruk legde op de voortgang van de nieuw-
bouw en de beschikbaarheid van woningen. [SCP 2005: 264]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en taakvoorgangers

Bronnen en literatuur
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Den Haag 1998).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005).
• Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Kerncijfers’ http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/kerncijfers/

default.htm (laatst geraadpleegd 30-09-2010).
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6.2 Trend: De toenemende differentiatie van het soort 
woningen en woonvormen als gevolg van 
veranderende woonbehoeften

Verkorte titel: Differentiatie woningen en woonvormen

Metatrends: 13.1 Individualisering

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.3 Woonlocatiekeuze
6.4 Stijging woonkosten
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.8 Stedelijke vernieuwing
8.4 Zorg buiten de muren
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
11.7 Verstedelijking platteland

Datering
Na 1945 – na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog nam de woningbehoefte dusdanig sterk toe, dat daar nauwelijks tegen op te 
bouwen viel. Nog bij de landelijke verkiezingen van 1967 werd de woningnood door de kiezers als het op 
één na belangrijkste probleem gezien, na de werkloosheid. In de naoorlogse woningbouw lag hierdoor de 
nadruk vooral op kwantiteit. Flatwoningen hadden dan ook de voorkeur van de overheid en vooral in de 
tweede helft van de jaren zestig werd veel hoogbouw geproduceerd. De kwaliteit van de woningen had veel 
minder aandacht. De nadruk lag op sobere woningbouw in grote aantallen en mede door strenge controle 
van het rijk op de kosten werden veel kleine woningen, zoals kleine portiekwoningen en duplexwoningen, 
gebouwd – hoewel al in 1963 bleek dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking liefst in een 
eengezinswoning zou willen wonen, en die voorkeur sindsdien nauwelijks is veranderd. Pas aan het einde 
van de jaren zestig kwam er, onder druk van de inzettende suburbanisatie enerzijds en toenemende 
protesten van onder andere architecten tegen de absolute voorrang voor kwantiteit tegen de laagste kosten 
anderzijds, meer aandacht voor de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, maar dat was voor de 
massale hoogbouwprogramma’s al te laat. [Van der Cammen, 2008: 203; SCP 1998: 501-502]
In de jaren zeventig kwam er meer aandacht voor differentiatie in de woningbouw als gevolg van de 
problemen met de verhuurbaarheid van de hoogbouwflats en het oordeel van de bewoners. Bovendien 
werden huishoudens steeds gedifferentieerder van samenstelling: er bleken meer soorten huishoudens te 
bestaan dan het gezin met twee kinderen. Daarnaast nam de welvaart toe, waardoor de vraag naar betere en 
grotere woningen groeide. [SCP, 1998: 502, 529-530; De Vreeze, 1993: 340; Brandsen, 1999: 174]. 

De woningkwaliteit werd lange tijd door de subsidievoorwaarden en de toetsingsprijs methodiek van de 
overheid bepaald. Een groot deel van de nieuwbouw vond plaats met overheidssubsidie. In de zogenaamde 
‘Voorschriften en wenken’ werden minimum- en maximum-kwaliteitseisen vastgelegd. Doordat deze eisen 
in combinatie met de toetsingsprijs rigide werden toegepast, gaven de minimumeisen van de Voorschriften 
en wenken tegelijkertijd ook de maximumkwaliteit aan. In 1984 werden de Voorschriften en wenken 
afgeschaft als subsidievoorwaarde. In 1992 trad het Bouwbesluit in werking, waarin alleen minimale eisen 
werden gesteld aan de ruimte in de woning en de indeling ervan vrijwel volledig werd vrijgelaten. Aan de 
voorzieningen in de woning, zoals sanitair, isolatie, binnenklimaat en later ook toegankelijkheid en 
duurzaamheid, werden wel hoge eisen gesteld. Hiermee werd de kwaliteit van een groot deel van de 
nieuwbouw niet langer volledig door de overheid gestuurd, maar binnen door de overheid gestelde 
randvoorwaarden door de markt bepaald. [SCP, 1998: 529-531]
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Niet alleen de woningkwaliteit werd gedifferentieerder, ook de woningen zelf. De voorkeur voor een 
eengezinswoning bleef onveranderd groot, ondanks een daling van het aantal gezinnen met kinderen.  
De woningvoorkeuren van paren zonder kinderen zijn namelijk steeds meer gaan lijken op die van gezinnen 
met kinderen. [SCP, 1998: 506-507] Qua uiterlijk en indeling van woningen ontstond steeds meer differenti-
atie, mede als gevolg van het particulier opdrachtgeverschap, hoewel het aantal woningen dat op deze 
manier tot stand kwam vooralsnog beperkt bleef. Wel sprak de overheid in 2002 het voornemen uit om het 
aantal in particulier opdrachtgeverschap gebouwde woningen op termijn te vergroten tot eenderde van de 
nieuw te bouwen woningen, hoewel dat in de praktijk nog niet werd gehaald. [Beleidsnota VROM, 2000: 88]
Naast de eengezinswoningen en de appartementen in flatgebouwen deden ook nieuwe soorten woningen 
hun intrede. Zo kregen steeds vaker oude monumentale panden, zoals kerken, pakhuizen, watertorens, 
ziekenhuizen en loodsen, een nieuwe bestemming doordat er appartementen in werden gebouwd. 
Daarnaast kwamen er steeds meer woningen specifiek voor ouderen en jongeren.

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig was het overheidsbeleid er op gericht ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te laten wonen. Doordat de bevolking tegelijkertijd vergrijsde, groeide de behoefte aan 
ouderenwoningen sterk. Het aantal ouderenwoningen steeg tussen 1990 en 2002 van 175.000 naar bijna 
een half miljoen. [Kullberg en Ras, 2004: 19-21] In toenemende mate werden daarbij ook diensten en zorg 
geleverd, zoals thuisverpleging. Daarnaast ontstonden nieuwe voorzieningen als woonzorgcomplexen. 
Door de verbeterde voorzieningen gingen ouderen steeds vaker pas naar een verzorgings- of verpleeghuis, 
wanneer zij daadwerkelijk niet meer voor zichzelf konden zorgen. Het aantal bewoners van verzorgingshui-
zen dat, met uitzondering van enige huishoudelijke verzorging, niet hulpbehoevend was, daalde tussen 
1975 en 2001 dan ook van circa zestig tot iets meer dan twintig procent. [SCP 1998: 312-314; CBS]
Aanpassingen aan de woning konden (deels) vergoed worden via de Wet Voorzieningen Gehandicapten 
(WVG), die in 1994 van kracht werd. Vooral in huurwoningen werden grote of kleine voorzieningen 
aangebracht, zoals aangepaste drempels, beugels, verbrede deuren, trapliften of hellingbanen. Hierdoor 
was in 2004 al ruim 10% van alle woningen geschikt gemaakt voor mensen met een handicap of lichame-
lijke beperkingen. [Kullberg en Ras, 2004: 18]

Daarnaast deed de levensloopbestendige woning zijn intrede. Onder deze overkoepelende term vallen 
allerlei typen woningen, die als kenmerk hebben dat ze geschikt zijn of eenvoudig geschikt gemaakt 
kunnen worden voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval de bewoners fysiek gehandicapt of 
chronisch ziek worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde nultredenwoning, waarbij keuken, 
sanitair, woonkamer en tenminste één slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden. Hierbij gaat het 
niet alleen om galerijflats: bijna de helft van de ruim één miljoen nultredenwoningen bestaat uit eenge-
zinswoningen (eventueel met aanbouw), bungalows, villa’s, boerderijen en tuindershuizen. [Kullberg en 
Ras, 2004: 9]. Andere levensloopbestendige woningen zijn bijvoorbeeld rolstoelwoningen, die niet speciaal 
voor rolstoelgebruikers worden gebouwd maar door brede deuropeningen en het ontbreken van drempels 
daar wel geschikt voor zijn, en zogenaamde kangoeroewoningen, waarbij twee zelfstandige wooneenheden 
door middel van een inpandige verbinding aan elkaar gekoppeld zijn, zodat ouderen of mensen met een 
handicap zelfstandig kunnen blijven wonen dankzij de mantelzorg die door de familie vanuit de andere 
woning wordt verleend.

In de woningbehoefte van jongeren werd deels voorzien door de bouw van woningen voor alleenstaanden 
en tweepersoonshuishoudens. In 1975 lanceerde staatssecretaris Marcel van Dam de Nota ‘Huisvesting 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens’, waarin het voornemen werd geuit om landelijk 110.000 
HAT-eenheden te bouwen. Hiervoor werd een subsidieregeling voor woningcorporaties getroffen, waarmee 
tot 1985 ongeveer 77.000 HAT-eenheden, ook wel Van Dam-eenheden genoemd, zijn gebouwd.

Ook in de studentenhuisvesting veranderde veel. Tot in de jaren zestig woonden de meeste studenten thuis 
of bij een hospita. Doordat de universiteiten sterk groeiden, groeide ook de behoefte aan studentenhuisves-
ting. Woningcorporaties hadden hier lange tijd echter weinig aandacht voor, waarop studentenorganisaties 
en universiteitsbesturen de handen ineen sloegen. Met financiële steun van het ministerie van Onderwijs 
werden via stichtingen voor studentenhuisvesting grote aantallen studentenwoningen ontwikkeld.  
De koppeling tussen universiteiten en de verantwoordelijkheid voor studentenhuisvesting kwam vanaf  
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eind jaren zeventig ter discussie te staan, waarna deze in 1986 overging naar het ministerie van VROM.  
De stichtingen voor studentenhuisvesting gingen vervolgens in de jaren negentig, al dan niet na een fusie, 
als zelfstandige woningcorporaties fungeren. [Stichting DUWO, 2010: 10-14; Rabobank, 2006: 13]
Sinds de jaren negentig is, onder andere door de opkomst van grote hogescholen, het aantal studenten-
steden sterk uitgebreid. In plaatsen waar geen bijzondere voorzieningen voor studentenhuisvesting waren, 
zijn sommige ‘reguliere’ woningcorporaties een actieve rol gaan spelen als aanbieder van kamers en 
woningen. [Interview Wilke]
Ondanks alle inspanningen bleef in de meeste steden wel kamernood bestaan. Oorzaken hiervoor waren 
onder meer de groei van het aantal studenten, het achterblijven van (sociale) woningbouwprogramma’s, 
een gebrek aan doorstroming van afgestudeerden naar de reguliere woningmarkt, afname van de woning-
markt door herstructurering van de (binnen)steden en de afname van de particuliere woningmarkt. In 2003 
was de acute nood zelfs zo hoog, dat studentenwoningcorporaties en gemeenten overgingen tot het 
inrichten van onder meer slooppanden, zeecontainers, verlaten asielzoekerscentra en ziekenhuizen als 
studentenverblijf. [Rabobank, 2006: 7, 14] Aan de andere kant richten studentenwoningcorporaties zich 
steeds meer op het realiseren van zelfstandige woonruimte voor studenten. Deze zijn vaker dan vroeger 
geïnteresseerd in een zelfstandige woning en als ze voor onzelfstandige woonruimte kiezen, willen ze liefst 
in een kleinere groep wonen dan vroeger het geval was. [Rabobank, 2006: 9, 31; Laagland, 2010: 29-34]

Bij woningbehoefte wordt in de eerste plaats gekeken naar huishoudens. Niet iedereen wilde echter als 
‘eigen huishouden’ wonen. Na het uit de mode raken van communes ontstond sinds 1969 een beweging om 
te komen tot faciliteiten voor gezamenlijk wonen. In 1977 werd in Hilversum het eerste project gerealiseerd. 
Sindsdien is het aantal woonprojecten gestaag gegroeid; tot 2005 waren dat er naar schatting tussen de 75 
en 100. Daarbij was sprake van grote diversiteit, zowel voor wat betreft volume (projecten van drie huishou-
dens tot 160), de mate van gezamenlijkheid en de striktheid van de toegangsregelingen. [website lvcw] 

Er waren ook vormen van wonen waarbij niet zo zeer uit sociale maar uit ecologische overwegingen werd 
samengewerkt. In de jaren negentig en nul ontstonden ecologische projecten en wijken, waar duurzaam 
bouwen en wonen in de praktijk werd gebracht. In het algemeen ging het om zelfstandige woningen, maar 
veelal met gemeenschappelijke voorzieningen als tuinen en groen. [website Omslag] 

Een andere alternatieve vorm was wonen op het water, in een woonboot. Oorspronkelijk werd dit gerekend 
onder de sociaal minder wenselijke keuzen. De Wet woonwagens en woonschepen uit 1918 werd voorbereid 
door een staatscommissie onder leiding van J. Domela Nieuwenhuis, en was in wezen bedoeld als een 
aanvulling op het Wetboek van Strafrecht ter bestrijding van landloperij en bedelarij. Deze wet is pas in 1999 
vervangen door de Huisvestingswet, waarin in artikel 88 woonschepen benoemd worden. [website 
overheid] 
De situatie rond woonschepen veranderde sterk. Was het in de jaren zestig nog een soort ‘vrij wonen’, in de 
periode daarna is de regelgeving en sturing rond wonen op het water sterk verdicht, door de betreffende 
gemeenten. Naast strenge regels voor de vergunningen voor de (in totaal in Nederland circa 10.000) 
ligplaatsen, gingen de eisen aan woonschepen zelf steeds meer in de richting van die van gewone wonin-
gen, inclusief het toepassen van delen van het bouwbesluit en de welstandseisen, en het opleggen van 
WOZ-vergelijkbare belastingen. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om bijzondere eisen te stellen, 
bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan historische werkschepen, omdat die het stadsbeeld ten goede 
komen. Wonen op het water is daarmee voor velen een nog steeds aantrekkelijke, maar veelal wel luxe 
woonvorm geworden. [website lwoorg]

Een bijzonder alternatief, naast het ‘gewone’ wonen, was het benutten van een tweede verblijf in een 
aantrekkelijke omgeving: een recreatiewoning, een volkstuinhuisje of een stacaravan. Gemeenten zagen 
recreatiewoningen uit economisch oogpunt graag verschijnen, behalve wanneer het ging om recreatief 
gebruik van bestaande panden in de bebouwde kom: daar vreesde men verlies van leefbaarheid. 
Tellingen lopen uiteen, maar in 1999 ging het om circa 83.000 recreatiewoningen in Nederland, voorname-
lijk op de Wadden, langs de Zeeuwse kusten, in Drenthe en op de Veluwe. Verder waren er 90.000 tot 
100.000 stacaravans, en daarnaast nog volkstuinhuisjes en tenthuisjes. In het buitenland waren circa 
50.000 recreatiewoningen in het bezit van Nederlanders, met name in Frankrijk, nog afgezien van de 
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woonruimte die werd benut voor overwinteren, wat het meest in Spanje gebeurde. In de tweede helft van 
de jaren negentig was het aantal recreatiewoningen sterk gestegen, met 20 tot 25%. Naar schatting had toen 
5% van de huishoudens de beschikking over een recreatiewoning. [SCP, 2003: 232; SCP, 2004: 518] 
Daarboven waren nog een kleine 20.000 recreatiewoningen in Nederland in het bezit van buitenlanders, 
meest Duitsers. [Steenbekkers e.a., 2006: 192] De uitbreiding ging zo snel, dat er op dat moment prognoses 
de ronde deden dat er in 2030 sprake zou zijn van één miljoen tweede huizen. [Montijn, 2002: 169, 170] 

Hoewel daarvoor niet bedoeld, werd een toenemend deel van de recreatiewoningen permanent bewoond. 
Het ging in 2000 om circa 12.000 woningen. Dat werd ook steeds beter mogelijk, door de toenemende 
kwaliteit (sinds 1992 dienen recreatiewoningen te voldoen aan dezelfde eisen als gewone woningen). In de 
jaren nul bestond circa 40% van de ‘vaste’ bewoners uit vutters en gepensioneerden, circa 40% waren 
inwoners van de eigen gemeente die om de een of andere reden geen reguliere woning konden vinden en 
circa 15% waren personen die elders werkten maar graag in ‘het groen’ wilden wonen. In 2005 werd het 
wettelijk mogelijk om permanente bewoning te legaliseren. De beslissing daarover werd door VROM bij de 
gemeenten gelegd, die daar elk op hun eigen manier mee omgingen. [Steenbekkers e.a., 2006: 194]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• universiteiten
• woningcorporaties
• stichtingen voor studentenhuisvesting
• thuiszorgorganisaties
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stad vergeleken (Den Haag 2006).
• Stevens, H., Hergebruik van oude gebouwen (Zutphen 1986).
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• ‘Wilde Wonen Net - Achtergrond’, http://www.architectenwerk.nl/wiwo/index/achtergrond.htm.
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6.3 Trend: Veranderingen in de woonlocatiekeuze

Verkorte titel: Woonlocatiekeuze

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.4 Stijging woonkosten
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.9 Kwaliteit woningbouw
6.11 Woonwagenbeleid
6.12 Lekkerkerk
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
12.23 Woonwijken en etnische minderheden

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De aandacht voor het kiezen van woonlocaties was beleidsmatig sterk op het westen van Nederland, de 
Randstad en de grote steden daarin, gericht. Dit was het gebied waar in de periode van wederopbouw en grote 
woningnood na de oorlog de nadruk lag bij de bouw van nieuwe woningen, met het oog op het stimuleren 
van de economische bedrijvigheid. De woningen, waarvan veel in de sociale sector, werden gebouwd in 
wijken rondom de oude centra in de vorm van flats of portiekwoningen. Door de strakke top-down sturing 
werd zelfs in kleine gemeenten grootschaligheid afgedwongen. [SCP, 1998: 501-502; Lubach, 2001: 11]. 

Dit strookte niet met de voorkeur van velen voor een kwalitatief goede, grondgebonden woningen (liefst 
een ‘twee onder één kap’ met voor-, zij en achtertuin) in een groene, ruime omgeving. [Interview Maas] 
Illustratief is dat in de jaren zeventig volgens het blad Ideaal Wonen acht van de tien jonge gezinnen wel eens 
plannen gemaakt hadden om in een boerderij op het platteland te gaan wonen. [Montijn, 2002: 164].

Het gevolg van de behoefte aan grondgebonden woningen was een grote mate van ongestuurde suburbanisa-
tie. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de verbeterde vervoersmogelijkheden sinds de jaren zestig, vooral 
door het toenemend autobezit, waardoor de noodzaak om dicht bij het werk te wonen was vervallen. De locatie 
waarheen men wilde verhuizen was daarom vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de geschikte woning, 
en of het ging om een huurwoning in de sociale sector, een commerciële huurwoning of een koopwoning. 

Kleine gemeenten wisten zowel in de vrije sector als in de gesubsidieerde sector de gewenste woningen te 
realiseren. [SCP, 1998: 503] Dat gold later, in de periode tussen 1972 en 1993, ook voor de groeikernen. 
Aanvankelijk was ook daar vooral sprake van bouw van flats, zodat degenen die uit de stad vertrokken hun 
heil alsnog in plattelandsgemeenten zochten, maar weldra werden ook daar op grote schaal de gewenste 
grondgebonden woningen gerealiseerd. [SCP, 1998: 526-527; Van Praag en Uitterhoeve, 1999: 98-99].

Toename van het aantal tweeverdieners in jaren tachtig en negentig leidde er toe dat de woonlocatie 
strategischer moest worden gekozen. Beide werklocaties moesten immers zo goed mogelijk bereikbaar zijn 
vanuit de woonlocatie. [Interview Veldheer] Wanneer het ging om een gezin met kinderen, telde ook de 
locatie van scholen, kinderopvang en dergelijke. Naarmate de ouders hoger waren opgeleid was de 
werkgelegenheid meer geconcentreerd in de Randstad, en daarbinnen in de grote steden. In combinatie 
met de wens van een eengezinswoning met tuin was de keuze van de woonlocatie voor deze groepen 
beperkt tot suburbane gemeenten centraal gelegen in de Randstad. [SCP, 1998: 513]
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De keuze voor bouwen en wonen buiten de (grote) steden leidde er toe dat, terwijl in 1970 nog 18% van de 
totale woningvoorraad in Nederland zich in de vier grote steden bevond, dit in 1994 gedaald was tot 11%. 
Wat er in die periode in de steden gebouwd werd bestond vooral uit sociale huurwoningen in de vorm van 
flats. [Van Praag en Uitterhoeve, 1999: 98] ‘Gebundelde deconcentratie’ en het groeikernenbeleid hebben de 
migratiestromen van de stad naar buiten gestuurd. Het stadsvernieuwingsbeleid heeft er echter niet voor 
kunnen zorgen dat de selectieve migratie van kansrijke, draagkrachtige bewoners uit de steden een halt is 
toegeroepen, laat staan dat ze op grote schaal terugkeerden. [SCP, 1998: 538] 

Halverwege de jaren tachtig ontstond meer nuance in de behoeften. In de periode 1982–1994 bleek de 
voorkeur voor een eengezinswoning gedaald bij starters, alleenstaanden en ouderen boven de 65 jaar en 
gestegen bij paren met kinderen en vooral bij paren zonder kinderen. Grosso modo nam - relatief - de 
voorkeur van de totale bevolking voor een eengezinswoning niet meer toe en ook het aantal kamers dat 
men wilde bleef gelijk. Wel was er vraag naar meer ruimte en kwaliteit. [SCP, 1998: 506-507]

Etnische minderheden hebben sinds de jaren zeventig steeds meer gekozen voor grote steden als woon-
plaats, waar ze de plaats innamen van vertrekkers naar suburbane gebieden. Door de natuurlijke aanwas 
heeft deze concentratie een zelfversterkend karakter gekregen. Een groot deel van de gezinnen met 
kinderen uit etnische minderheidsgroepen wilde ook graag in een eengezinswoning met tuin wonen, maar 
deze wens was in de grote steden moeilijk te realiseren en verhuizen naar buiten stad was vaak niet te 
betalen. [SCP, 1998: 513-514] 

In de jaren negentig begonnen steden steeds meer inspanningen te verrichten om, door daadwerkelijk aan 
de wensen te voldoen, bewoners te binden en terug te halen. 
Een van de markante punten in de historie van de woonlocatiekeuze is de sloop van de Bijlmermeer. Deze 
hoogbouwwijk was in de periode 1962-1972 gebouwd volgens de eerdere architectonische idealen van 
hoogbouw in een parkachtige omgeving met gemeenschappelijk groen. In 1992 bleek de situatie dusdanig 
verloederd, dat besloten werd om 2800 van de 12.000 flatwoningen te slopen en te vervangen door 
laagbouwhuizen met tuinen. 70% van de bewoners gaf te kennen daar voorkeur aan te geven. [Montijn, 
2002: 100] Later werd dat aantal nog verhoogd met 4500 woningen. [Ten Haaft e.a., 2001: 71]

In een markt die steeds meer uit koophuizen bestond, was het zaak de locatiekeuze te sturen met aantrek-
kelijke projecten. [SCP 2003: 227] Via het wonen konden mensen zich status verwerven, zowel door de 
kwaliteit als de locatie van de woning. [SCP, 1998: 508; interview Veldheer] De Rijksoverheid onderschreef 
het beginsel van de keuzevrijheid in de nota Mensen, Wensen, Wonen [SCP, 2003: 223]. 
Om in een kopersmarkt aantrekkelijk te worden, kozen veel gemeenten en projectontwikkelaars voor 
zogenaamde themawijken. In rustige vorm, om variatie aan te brengen in de in opzet nogal gelijkvormige 
Vinexwijken (de waterbuurt, de bomenbuurt, etcetera) of door zich duidelijk te profileren met architectoni-
sche hoogstandjes (vuurtorenwoningen in Barendrecht). Het aanbod kon spectaculair zijn, maar dat hoefde 
niet. Extreme hoogbouw of architectuur bleven niches, net als experimenteerwijkjes, bijvoorbeeld in 
Almere waar (achteraf toch binnen strikte beperkingen vanuit de overheid) particuliere opdrachtgevers hun 
droomhuis konden realiseren. (NAI, 2004: 179-180) 

In het algemeen waren de nieuwe wijken een succes, ook door de meer formele opzet waarbij afstand werd 
gedaan van de onoverzichtelijke hofjes en woonerven uit de jaren zeventig en tachtig. [SCP, 2004, 519] Veel 
mensen bleken het niet erg te vinden als de huizen, tuinen en de mensen om hen heen nogal op elkaar leken. 
Het ging hen ook om een veilige belegging; weinigen wilden het risico lopen dat een meer extreme woning 
later niet of slechts met verlies verkoopbaar zou blijken, waardoor de gekozen woonlocatie wel erg definitief 
zou worden. [Montijn, 2002: 101-102] Vooral een extreem exterieur werd afgewezen. [SCP, 2004: 520]

In elk geval werden (potentiële) bewoners bijna nergens gevraagd om mee te denken met de architecten. Wat 
dat betreft bleef de door de rijksoverheid gepropageerde keuzevrijheid van bewoners een wassen neus. [Ten 
Haaft e.a., 2001: 25] Hoewel de markt een kopersmarkt geworden was, moesten die kopers zich nog steeds 
tevreden stellen met wat hen werd aangeboden. Het ideaal uit Mensen, Wensen, Wonen dat tenminste 30% van 
de nieuwbouw met particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd zou worden, bleef een utopie. [Interview Maas] 
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De pogingen om met bijzondere wijkjes, met een eigen sfeer en architectuur en op de een of andere manier 
afgeschermd van de omgeving, midden- en hogere inkomens te trekken naar achterstandsbuurten, 
verliepen minder succesvol. [Van Dijck, 2010] Ook het mengen van sociale en commerciële nieuwbouw 
lukte niet echt. In en buiten de steden ontstonden dure koopwijken. De doelstelling om op grote nieuw-
bouwlocaties tenminste 30% sociale huur- en koopwoningen te bouwen, werd niet of slechts met grote 
moeite gehaald. [SCP, 1998: 542-543] In de jaren negentig en nul werd dat nog minder, omdat het merendeel 
van de nieuwbouw uit koopwoningen bestond [SCP, 2003: 227] 

De mogelijkheden om binnen de sociale woningbouw een aantrekkelijke woonlocatie te kiezen zijn door 
deze ontwikkelingen beperkter geworden. Er ontstonden wijken waarin mensen woonden die eigenlijk 
geen andere keuze hadden. [SCP, 1998 542, 543] Daarbij speelde de gehele periode de discussie rond 
‘scheefwonen’: bewoners van wie het inkomen relatief hoog is (geworden) ten opzichte van de huurprijs 
van hun vaak aantrekkelijke sociale huurwoning, maar die niet wilden verhuizen en daardoor de wooncar-
rière van anderen zouden blokkeren. Hoe groot dat probleem werkelijk was bleef steeds vrij vaag. Nog in 
2009 liepen de schattingen uiteen van 4 tot 49 % scheefwoners, afhankelijk van onderzoeken en definities. 
[website kei-centrum] 

Een type sociale woningbouw dat in de jaren tachtig tot nul steeds meer werd (her)gewaardeerd waren de 
tuindorpen, zeker wanneer die voor wat betreft wooncomfort en ruimte - bijvoorbeeld door het samenvoe-
gen van woningen - up to date werden gebracht. [Montijn, 2002: 102]

Sinds 1997 bood de Huisvestingswet woningzoekenden in beginsel de vrijheid om – zonder dat daar nog 
langer een vergunning voor nodig was - zich in elke gemeente te vestigen. In de praktijk pakte dat minder 
rooskleurig uit, vooral voor degenen die op zoek waren naar een betaalbare sociale huurwoning. Op grote 
schaal werden bindingseisen gesteld aan woningzoekenden: in 2004 stelde 43% van de gemeenten 
dergelijke eisen, die veelal in strijd zijn met de wet. [SCP, 2004: 509] 

In de jaren negentig en nul werden eisen aan woningen hoger omdat woonsituaties complexer werden.  
Er was meer sprake van thuis- en telewerken, waardoor meer behoefte kwam aan een eigen plek voor 
gezinsleden in de woning [SCP, 1998: 538] De gezinssamenstelling werd door situaties als co-ouderschap 
minder eenduidig, waardoor de ruimte- en mobiliteitsbehoefte fluctueerde. Door de voortgaande ontmen-
ging van wonen, werken en overige voorzieningen door automobiliteit, werd de behoefte om één of liefst 
twee auto’s voor de deur te hebben groter, iets waar bijvoorbeeld in Vinexwijken niet was voorzien. [SCP, 
2004: 505–507]

Hoewel de tevredenheid over wonen in de Vinex-wijken meeviel, bleef het platteland voor veel 
Nederlanders een zeer aantrekkelijke woonlocatie. Dat gold met name voor degenen die daar al woonden. 
Dat was een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking. Hoewel definities van wat precies ‘het platte-
land’ is variëren en het percentage platteland sinds de jaren zestig is afgenomen door suburbanisatie en 
verstedelijking, woonde in 2006 37,5 % van de Nederlandse bevolking (6,2 miljoen personen) op het 
platteland. [Steenbekkers e.a., 2008: 25-26] 
Er is zeker ook sprake geweest van een trek van de stad naar het platteland. De al genoemde boerderijen 
speelden daarbij, in elk geval in de beeldvorming, een belangrijke rol. In de jaren zestig en zeventig 
kwamen veel boerderijen vrij in het kader van ruilverkavelingen. In 2002 waren van de in totaal 140.000 
bewoonde boerderijen nog 50.000 als boederij in gebruik. [Steenbekkers e.a. (red.), 2006: 191] Het 
merendeel van de boerderijen die in handen van stedelingen kwamen werd als ‘eerste woning’ gebruikt. In 
die tijd ontstonden termen als ‘drentenieren’. [Montijn, 2002: 173] In de jaren negentig en nul werd dit op 
ruime schaal aangevuld met aanbod van nieuwe woningen in het landelijk gebied die enerzijds kenmerken 
van boerderijen hadden, maar anderzijds het comfort van een moderne woning (‘boerderettes’). [Montijn, 
2002: 177-178] 
In Nederland verhuisden in 2002 91.000 personen van stad naar platteland, 107.000 personen gingen van 
platteland naar stad. Ter vergelijking: in totaal verhuisden in dat jaar 1.229.000 personen. 656.000 gingen 
van stad naar stad, 207.000 van platteland naar platteland. Het doorstromen naar een betere woning, liefst 
in een betere omgeving, was de belangrijkste van de redenen om te verhuizen, behalve voor degenen die 
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van platteland naar stad gingen: daar was de belangrijkste reden het zelfstandig gaan wonen. [Steenbekkers 
e.a. (red.), 2006: 263] In geval van verhuizing van stad naar het platteland wenste men overwegend een 
koopwoning. [Steenbekkers e.a. (red.), 2006: 265] Opvallend is dat één op de vijf die verhuisden van de stad 
naar het platteland uiteindelijk in een andere plaats terecht kwam dan die men eerst op het oog had, omdat 
men elders een aantrekkelijker woning ontdekte. [Steenbekkers e.a. (red.), 2006: 205] 

Het beschrijven van woonlocatiekeuzen suggereert in zeker mate dat men vooral ergens anders wil wonen. 
Dat is niet het geval. In 2002 toonde bijna 89 % van de huishoudens zich tevreden of zeer tevreden over de 
kwaliteit van de huidige woning, en er was bovendien sprake van toenemende tevredenheid. [SCP, 2005: 270] 
Ook de tevredenheid over de omgeving scoorde hoog (meer dan 80%), al was hier wat meer sprake van 
variatie tussen etnische- en inkomensgroepen, en van een lichte teruggang. [SCP, 2005: 272-273]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• gemeenten
• woningcorporaties
• aannemers en projectontwikkelaars
• bewoners
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6.4 Trend: De toename van de kosten van het wonen 
voor kopers en huurders

Verkorte titel: Stijging woonkosten

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.3 Woonlocatiekeuze
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.9 Kwaliteit woningbouw
6.14 Enquête Bouwsubsidies

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
De kosten van het wonen zijn sinds in de beschreven periode sterk gestegen. Er zijn geen coherente cijfer - 
reeksen beschikbaar voor de hele periode, maar een indicatie is wel te geven. Het aandeel woonuitgaven in 
de consumptie van gezinshuishoudens steeg van 15,1% in 1979 tot 19,9% in 1986, waarna het afnam tot 
18,6% in 1989. De totale woonquote (de totale woonuitgaven inclusief lokale lasten en uitgaven aan 
nutsbedrijven) als percentage van het netto huishoudinkomen, steeg voor huurders en kopers van 
respectievelijk 28,3% en 20,5% in 1990 tot 33,7% en 25,5% in 2000. [CBS] In 2007 bedroeg de woonlasten-
quote (het aandeel van de woonlasten in relatie tot het besteedbaar inkomen) voor kopers 30,9% en voor 
huurders 38,7%. De woonlasten in Nederland waren daarmee het hoogste van de hele Europese Unie. 
[Cüsters, 2010: 236]
Voor huurders is de kostenstijging mede te danken aan de jaarlijkse huurverhoging, die tot 2001 elk jaar 
enkele tienden van procenten tot enkele procenten boven de inflatie lag. Daarnaast kreeg een deel van de 
woningen te maken met een extra huurverhoging. Deze was een gevolg van huurharmonisatie, waarmee de 
overheid beoogde een betere verhouding aan te brengen tussen de kwaliteit en de huur van een woning. 
[CBS; SCP, 1998: 535]

Met uitzondering van de eerste helft van de jaren tachtig, toen de huizenprijzen daalden, stegen de prijzen 
van koopwoningen. Vooral in tweede helft van de jaren zeventig en in de jaren negentig was er sprake van 
een hausse op de huizenmarkt. Een koopwoning kwam binnen het bereik van steeds meer huishoudens 
doordat het beschikbare budget steeg. Hieraan lag niet alleen een stijgende welvaart ten grondslag, maar 
vooral een daling van de hypotheekrente en (vanaf de jaren negentig) nieuwe hypotheekvormen en het feit 
dat ook een tweede inkomen volwaardig ging meetellen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Als 
gevolg hiervan stegen de huizenprijzen explosief. Tussen 1985 en 2004 nam het gemiddelde prijsniveau van 
koopwoningen met maar liefst 254% toe. Tussen 1996 en 2000 bedroeg deze stijging jaarlijks zelfs 12%. 
[Rabobank, 2005].

De sterk gestegen energiekosten vormden een steeds groter aandeel van de woonlasten. Daarnaast werden 
zowel huurders als kopers geconfronteerd met hogere lokale- en waterschapsbelastingen, die niet alleen 
gebaseerd waren op de (veelal sterk gestegen) WOZ-waarde van de woning, maar waarvan bovendien de 
tarieven flink werden verhoogd. [Interviews Maas en Wilke] 
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Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• woningcorporaties
• Stichting Waarborgfonds Eigen Woning

Bronnen en literatuur
• Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Kerncijfers’, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/kerncijfers/

default.htm.
• Cüsters, John, Twintig jaar op de bres voor huurders. De geschiedenis van de Nationale Woonbond (Amsterdam 2010).
• Ekkers, Paul, Van volkshuisvesting naar woonbeleid (Den Haag 2002). 
• Interview met Bob Maas, d.d. 10 november 2010.
• Interview met Vic Veldheer, d.d. 6 oktober 2010.
• Interview met Erik Wilke, d.d. 16 november 2010.
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Den Haag 1998).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2003 (Den Haag 2003).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2007 (Den Haag 2007).
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6.5 Trend: Verschuiving van de overheidssubsidiëring 
van bouwen naar huren en kopen

Verkorte titel: Overheidssubsidiëring wonen

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.16 Vermarkting vrije tijd
6.3 Woonlocatiekeuze
6.4 Stijging woonkosten 
6.6 Verzelfstandiging woningcorporaties
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.9 Kwaliteit woningbouw
6.14 Enquête Bouwsubsidies

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
Aan het einde van de jaren zestig en begin jaren zeventig waren de bouwkosten van woningen sterk 
gestegen. Om te voorkomen dat sociale nieuwbouwwoningen een veel hogere huur zouden krijgen dan de 
bestaande huurwoningen, werden de huren van nieuwbouwwoningen tot 1995 omlaag gebracht door 
middel van objectsubsidies. Wanneer het inkomen van de bewoner steeg, stegen de huurlasten echter niet 
mee doordat de overheidssubsidie niet navenant veranderde. De overheid ging daarom vanaf 1970 steeds 
vaker over tot het verstrekken van subjectsubsidies, waarbij huurders een inkomensafhankelijke individuele 
huursubsidie kregen. In 1975 werd deze regeling sterk verruimd, waardoor het aantal gebruikers meer dan 
verdubbelde tot 300.000. Na jarenlange huurverhogingen die de inflatie ver te boven gingen, bedroeg het 
aantal huursubsidiegebruikers in 1995 ruim 900.000. [SCP, 1998: 518-520, 534-536]

De overheid streefde naar financiële verzelfstandiging van de woningcorporaties. Vanaf 1988 verstrekte de 
rijksoverheid geen leningen meer voor sociale woningbouw: woningcorporaties moesten voortaan zelf op 
de kapitaalmarkt geld lenen. De objectsubsidieverplichtingen van het rijk aan de sociale verhuurders 
werden in 1995 in één keer vereffend met de zogenoemde bruteringsoperatie, het sluitstuk van de financiële 
verzelfstandiging. Hierbij werden de leningen die het rijk nog had uitstaan bij de woningcorporaties in één 
keer verrekend met de subsidies waarop deze de komende twintig jaar nog recht hadden. Daardoor konden 
de overheidsuitgaven snel afnemen en werd de individuele huursubsidie het kerninstrument van het beleid. 
De exploitatiesubsidies op nieuwbouwwoningen verdwenen en de overheid verstrekte alleen nog eenma-
lige stimuleringssubsidies. [SCP, 1998: 517-518, 522].

De overheid zette steeds meer middelen in ter bevordering van het eigen woningbezit, dat sinds de jaren 
zestig speerpunt van het overheidsbeleid was. Door middel van de zogenaamde premie-A-regeling werd de 
bouw van koopwoningen sterk gestimuleerd: bedroeg het aandeel koopwoningen in de jaarlijkse woning-
bouw in 1970 nog 37%, in 1979 was dit maar liefst 64%. Een groot deel daarvan werd gebouwd in de 
gesubsidieerde sector. [SCP, 1998: 522] Daarnaast werd het eigen woningbezit bevorderd door de aftrekbaar-
heid van de hypotheekrente, koopsubsidie voor lagere-inkomensgroepen en de Nationale Hypotheek 
Garantie. Hierdoor kwam een koopwoning voor steeds meer huishoudens binnen bereik.

Het aantal koopwoningen steeg hierdoor gestaag, vooral vanaf de jaren negentig. Bedroeg dit in 1975 nog 
38%, in 1990 was het 43% en in 2006 bijna 56% [Ekkers, 2002: 169; SCP, 1998: 504; idem, 2003: 223; idem, 
2007: 252] Op de huurmarkt was een grote verschuiving van particuliere naar sociale sector te zien. 
Gemeentelijke woningbedrijven verdwenen vrijwel geheel en fuseerden met of werden omgevormd tot 
corporaties. Het aandeel van de particuliere huursector daalde, mede door de stadsvernieuwingsoperaties 
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en de verkoop van woningen zodra groot onderhoud nodig was, van 44% in 1960 tot 12% in 1999. Het 
aandeel van de sociale sector nam toe van 26% in 1960 tot 42% in 1992, waarna een daling inzette. [Ekkers, 
2002: 147, 169-170; commentaar Priemus 2010] Dit betekende dat ruim driekwart van alle huurwoningen in 
de sociale sector viel, waarmee de Nederlandse woningmarkt uniek was. [Interview Veldheer] 

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• woningcorporaties
• Stichting Waarborgfonds Eigen Woning

Bronnen en literatuur
• Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Kerncijfers’, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/kerncijfers/

default.htm.
• Cüsters, John, Twintig jaar op de bres voor huurders. De geschiedenis van de Nationale Woonbond (Amsterdam 2010).
• Ekkers, Paul, Van volkshuisvesting naar woonbeleid (Den Haag 2002). 
• Interview met Bob Maas, d.d. 10 november 2010.
• Interview met Vic Veldheer, d.d. 6 oktober 2010.
• Priemus, Hugo, Kanttekeningen bij het concept rapport trendanalyse domein (zorg voor) wonen d.d.  

15 november 2010 (Leiden/Delft 2010).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Den Haag 1998).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2003 (Den Haag 2003).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2007 (Den Haag 2007).
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6.6 Trend: De verzelfstandiging van de 
woningcorporaties

Verkorte titel: Verzelfstandiging woningcorporaties

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.14 Enquête Bouwsubsidies

Datering
Jaren zeventig – 1995

Beschrijving
Al sinds de Woningwet van 1901 bestonden er financiële banden tussen de overheid en de woningcorpora-
ties. Investeringen werden door de overheid gefinancierd (rijksleningen) en indien nodig kwamen 
woningcorporaties in aanmerking voor subsidies in de woningexploitatie. Voor de bouw van nieuwe 
woningen waren de corporaties vaak afhankelijk van de lokale overheden (bouwvergunningen, verwerving 
bouwkavels). [Van der Schaar, 2006: 7] Na de Tweede Wereldoorlog ontstond discussie over de vraag of 
woningcorporaties ten opzichte van met name de gemeenten niet een zelfstandiger positie zouden moeten 
hebben. In 1958 werd de Commissie-De Roos ingesteld, die vier jaar later hiertoe met een aantal voorstellen 
kwam. Zo kregen de woningcorporaties een eigen financiële huishouding, één bedrijfsreserve en werd er 
meer nadruk gelegd op rijkstoezicht en professionalisering. Het duurde echter tot 1977 voordat de voorstel-
len waren geïmplementeerd. [Van der Schaar e.a., 1996: 132-144; Van der Schaar, 2006, 8]
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig was er door het instorten van de koopwoningenmarkt en de 
oplopende woningnood een grote crisis op de woningmarkt ontstaan. In nauwe samenwerking met 
gemeenten besteedden de woningcorporaties miljarden guldens aan overheidssubsidie aan nieuwbouw, 
woningverbetering en stadsvernieuwing. Om te voorkomen dat de subsidiestromen uit de hand zouden 
lopen, werden daarop de rijksleningen vervangen door rijksgaranties, die later werden ondergebracht bij 
het Waarborgfonds Sociale Huurwoningen. Om de budgettaire risico’s voor het rijk te verminderen, werden 
de open subsidieregelingen aangepast en de exploitatierisico’s bij de woningcorporaties gelegd. [SCP, 1998: 
517-522; Van der Schaar, 2006: 8-9]

Na de Parlementaire Enquête Bouwsubsidies schoeide staatssecretaris E. Heerma (1986-1994) het volkshuisves-
tingsbeleid op nieuwe en sobere leest. Hij wilde een concentratie van het rijk op kerntaken, meer decentralisatie 
van het beleid naar gemeenten en meer zelfstandigheid voor de woningcorporaties. Deze kregen een bredere 
taakstelling, een grotere vrijheid van bestuur en intern toezicht en een grotere vrijheid in het huurprijsbeleid. 
[Van der Schaar, 2006: 9-10] Nog tijdens het bewind van Heerma werden verdergaande stappen gezet richting 
het volledig doorsnijden van de financiële banden tussen de overheid en de woningcorporaties. Uiteindelijk 
werden in 1995 alle subsidieverplichtingen van het rijk aan de sociale verhuurders vereffend met de zogenoem-
de bruteringsoperatie, het sluitstuk van de financiële verzelfstandiging. Hierbij werden de leningen die het rijk 
nog had uitstaan bij de woningcorporaties in één keer verrekend met de subsidies waarop deze de komende 
twintig jaar nog recht hadden. De exploitatiesubsidies op nieuwbouwwoningen verdwenen en de overheid 
verstrekte alleen nog eenmalige stimuleringssubsidies. [SCP, 1998: 517-522; Van der Schaar, 2006: 10-11].

De bruteringsoperatie was een stimulans voor verdere ontwikkeling van de woningcorporaties als zelfstan-
dige organisaties, zowel financieel en organisatorisch als qua takenpakket. Door de gunstige rentestand 
konden veel corporaties kort na de operatie herfinancieren, waardoor hun rentelasten sterk omlaag gingen 
en het vermogen toenam. Het takenpakket werd verbreed en er werd meer nadruk gelegd op het ontwikke-
len en beheren van vastgoed. Ook werden bestaande activiteiten uitgebreid, zoals het mede-exploiteren van 
woonzorg-faciliteiten. In de jaren nul hebben corporaties veel aandacht besteed aan de maatschappelijke 
inbedding in buurten en wijken.
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Voor de bruteringsoperatie was er door fusies (vooral door grote corporaties) al sprake van vermindering 
van het aantal woningcorporaties en toename van de omvang ervan. Na de operatie zette het proces zich 
voort. Doordat de bestuurlijke belasting (inclusief toezicht en visitatie) steeds zwaarder was geworden, 
waren het nu vooral de kleine corporaties (met minder dan 200 woningen) die nu fuseerden. 
In de jaren nul toonde de rijksoverheid een toenemende behoefte om opnieuw greep te krijgen op de 
verzelfstandigde corporaties, vooral op hun financiële reserves. Dat gold zowel voor de het realiseren van de 
eigen beleidsdoelen (bijvoorbeeld verkoop van huurwoningen) als door het betrekken van het vermogen 
van corporaties voor het financieren van rijksbeleid. [interview Wilke]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Ministerie van Financiën
• Woningcorporaties 

Bronnen en literatuur
• Conijn, J. en F. van der Zon, Volkshuisvesting na de brutering (Den Haag 1994).
• Ekkers, Paul, Van volkshuisvesting naar woonbeleid (Den Haag 2006). 
• Interview met Erik Wilke, d.d. 16 november 2010.
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Den Haag 1998).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005).
• Schaar, J. van der, A.W. Faber en J.J. Koffijberg, Volkshuisvesting in goud. Verandering en continuïteit in beleid en 

organisatie van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (Den Haag 1996).
• Schaar, J. van der, Verzelfstandiging van woningcorporaties. Dynamiek in beleid en organisaties (Amsterdam 2006).
• Vreeze, Noud de, Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland 

(Almere 1993).
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6.7 Trend: Inhoudelijke en bestuurlijke veranderingen 
van de ruimtelijke ordening met betrekking tot de 
woningbouw

Verkorte titel: Invloed overheid op woningbouw

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.3 Woonlocatiekeuze
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.11 Woonwagenbeleid
6.12 Lekkerkerk
11.1 Denken over natuur en milieu
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
12.23 Woonwijken en etnische minderheden

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Voor de Tweede Wereldoorlog was volkshuisvesting - en de bijbehorende ruimtelijke planning - een zaak 
van de gemeenten. Na de oorlog was er sprake van ernstige woningnood en kreeg de rijksoverheid door 
subsidiëring veel invloed op de bouwproductie, vooral gericht op het realiseren van grote aantallen 
woningen. [SCP, 1998: 501-502]. Die moesten bij voorkeur rond industriële centra gebouwd worden, om de 
economie te stimuleren: vooral in de Randstad, in en rond de grote steden. De betrokken gemeenten 
werden een verlengstuk van het Rijk, belast met de uitvoering van de investeringsprogramma’s die tot in 
detail centraal waren vastgesteld. [Van der Schaar, 2001: 11]

De concentratie van de bouwinspanningen lukte maar ten dele. Door de welvaartsgroei in de jaren zestig 
werden er naast de door het Rijk gesubsidieerde woningen (veelal flats) ook veel niet-gesubsidieerde woningen 
gebouwd van een door velen meer gewenst type (huis met tuin), wat in combinatie met de verbeterde 
vervoersmogelijkheden leidde tot een aanzienlijk mate van ongecoördineerde suburbanisatie. [SCP 1998, 502]. 

De rijksoverheid probeerde dit alsnog in goede banen te leiden. Ruimtelijke ordening op rijksniveau kreeg, 
los van de Woningwet, een eigen plaats in het proces met de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) van 1965. 
[Ekkers, 2002: 68] Enige tijd daarvoor, in 1960, was in de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke ordening van 
Nederland, met een verwijzing naar de ontwikkelingen rond suburbanisatie in de Verenigde Staten, de grote 
wens om ‘buiten’ te wonen al erkend. Dit diende in goede banen geleid te worden. De rijksplanologen 
stelden voor om steden aantrekkelijker te maken door minder dicht te bouwen, en groene gebieden -  
met name in de Randstad - te sparen door locaties voor buiten wonen te kiezen dicht bij de grote steden. 
Ontwikkeling in de perifere gebieden van Nederland zou de druk op het westen moeten wegnemen. [Ekkers, 
2002: 203] In 1966 werd in de Tweede nota ruimtelijke ordening het concept van ‘gebundelde deconcentra-
tie’ ontwikkeld. Dit stond voor het loslaten van de aandacht voor woningbouw in de voor velen onaantrek-
kelijk geworden grote steden. Oude stadscentra konden worden omgevormd tot werkcentrum en ‘city’. 
Suburbanisatie zou binnen stadsgewesten gebeuren, met uitbreiding aan de rand van bestaande bebouwing 
en met nieuwe woongebieden meer buitenaf, gescheiden door groene zones. [Ekkers, 2002: 203-204]  
In combinatie hiermee werd vanuit de rijksoverheid gestreefd naar spreiding van de werkgelegenheid en 
daarmee de naar verwachting nog steeds sterk groeiende bevolking over het land, onder andere naar de 
noordelijke provincies. [SCP, 1998: 503]
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In de jaren zeventig veranderde het karakter van de invloed van de rijksoverheid op de keuze van bouwloca-
ties. Tot 1970 werden – top down - (kwantitatieve) bouwprogramma’s toebedeeld aan provincies, die ze 
vervolgens weer over gemeenten verdeelden. Daarna werd de volgorde omgedraaid. Gemeenten moesten 
meerjarige woningbouwplannen opstellen, om deze via de provincies bij het Rijk in te dienen. Het Rijk 
verdeelde daarop de subsidies. Het aspect van ruimtelijke ordening kwam vooral aan de orde bij het toetsen 
van de plannen door de provincies. [SCP, 1998: 526] 

Deze benadering leidde er toe dat bouw, niet alleen in de vrije sector maar ook van gesubsidieerde 
woningen, vooral in kleinschalige projecten in kleine gemeenten plaatsvond. [SCP, 1998: 503] Grote steden 
kampten met een tekort aan bouwlocaties binnen hun grenzen en bovendien was het ontwikkelen van 
grootschalige projecten complex en duur, vooral door benodigde extra infrastructuur. 

Een consequentie van de meerjarige gemeentelijke bouwplannen was, dat speculanten of partijen als 
projectontwikkelaars grond op de beoogde bouwlocaties kochten, om geld te verdienen of preferente 
positie te hebben wanneer plannen gerealiseerd zouden worden. Om die ontwikkeling te stuiten werd in 
1981 de Wet voorkeursrecht gemeenten van kracht waarin werd bepaald dat, bij verkoop van aangewezen 
percelen, zij als eerste in de gelegenheid moesten worden gesteld om die te verwerven. [website Wetten]

De beheersing van de suburbanisatie, zoals die was ingezet in de Tweede nota Ruimtelijke Ordening, maar 
via het concept van stedelijke deconcentratie niet zeer succesvol was gebleken, werd omgezet in een 
groeikernenbeleid, met het aanwijzen van een aantal plaatsen waarin de overloop uit de grote steden moest 
worden opgevangen. Dit werd een succes in de zin dat in de periode tussen 1972 en 1993 een belangrijk deel 
van de nieuwe woningen (ca. 300.000) in de groeikernen gebouwd werd. Wel gebeurde dat aanvankelijk 
vaak in de vorm van flats, zodat van de vertrekkers uit de steden die daartoe de mogelijkheid hadden zich 
alsnog verspreid over kleine plattelandsgemeenten vestigden. 

In de Derde nota ruimtelijke ordening (1974-1976) werd het belang van de steden speerpunt van het 
rijksbeleid. Ongeremde suburbanisatie zou de kwaliteit van de steden aantasten. De groei van de bevolking 
in stadsgewesten diende opgevangen te worden in de groeikernen, zonder dat ze de steden moesten 
leegzuigen. Er was sprake van drie typen groeikernen: groeisteden (Groningen, Zwolle, Breda, Helmond), 
groeikernen met een aflopende taakstelling ten aanzien van het aantal te bouwen woningen (bijvoorbeeld 
Hoorn, Huizen, Nieuwegein, Hellevoetsluis) en groeikernen met een nieuwe of verlengde taakstelling 
(bijvoorbeeld Zoetermeer, Spijkenisse, Alkmaar, Almere, Lelystad, Houten). [Ekkers, 2002: 204] Het 
groeikernenbeleid werd ondersteund met een uitgebreid financieel instrumentarium. Voor de groeikernen 
kwamen er grondkostensubsidies, gesubsidieerde woningbouw contingenten, middelen voor de versterking 
van het ambtenarenapparaat en bekostiging van en groot deel van de hoofdinfrastructuur. Een ruimtelijke 
ordening-toeslag moest er voor zorgen dat in de groeikernen voldoende bedrijven en werkgelegenheid 
zouden komen. Investeringen van bedrijven in gebouwen en in installaties op locaties in de Randstad 
buiten de groeikernen werden ontmoedigd met heffingen. In dezelfde periode was het streven om het 
aantal reizigerskilometers – vooral met de auto – te beperken. Om wonen en werken binnen het bereik van 
het openbaar vervoer te brengen, werden nieuwe railverbindingen aangelegd (onder andere 
Zoetermeerlijn, doortrekken van de Rotterdamse metrolijn naar Spijkenise, tramlijnen naar Amstelveen en 
Nieuwegein). Ook werden tal van nieuwe stations aan bestaande spoorlijnen geopend. [Brouwer en Van 
Kesteren, 2008: 662–664, 668] 
Het woonklimaat in de steden zelf moest verbeterd worden, om stedelingen vast te houden. Het laatste lukte 
niet al te goed; veel stedelingen vertrokken toch naar de groeikernen, die steeds meer de gewenste ‘huizen 
met tuinen’ gingen bieden en zich voor wat betreft voorzieningen ook steeds meer tot zelfstandige concur-
renten van de grote steden gingen ontwikkelen. De vrijkomende stadswoningen werden veelal ingenomen 
door nieuwe vestigers uit het buitenland. [SCP, 1998: 526-527; Van Praag en Uitterhoeve, 1999: 98- 99]

In de Structuurschets stedelijke gebieden (1983) kwam de aandacht nog meer bij de (grote) steden te liggen, 
met het concept van de ‘compacte stad’. Ontwikkelingen in de woningbouw zouden primair binnen 
bestaande stedelijke gebieden moeten plaatsvinden. Als dat niet kon, dan in onmiddellijk aangrenzende 
gebieden en pas in laatste instantie in nabijgelegen groeikernen.
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In de Vierde nota ruimtelijke ordening (1990) werd dit concept bevestigd, waarbij de nadruk ligt op de 
ontwikkeling van de Randstad. Er werd, met inzet op stadsvernieuwing, nu gestreefd naar hoogwaardige 
woonvoorzieningen op locaties binnen de steden. In de Vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex 1993) 
werd deze lijn voortgezet, maar werd tevens ingespeeld op de weer sterk groeiende woningbehoefte. In 
convenanten tussen Rijk, provincies en stadsbesturen werd voor de periode 1995-2015 de bouw van 624.800 
woningen vastgelegd, waarbij locatiegerichte subsidiestromen de implementatie van het beleid stimuleer-
den. [Ekkers, 2002: 206] Van deze woningen moesten er in de periode 1995–2005 binnen de zeven grootste 
stadsgewesten 295.000 worden gebouwd, waarvan 100.000 in de steden zelf. Waar nieuwe wijken gebouwd 
moesten worden, dienden deze zo dicht mogelijk bij bestaande voorzieningen te liggen, om winkelcentra 
te versterken, de leegloop uit de steden te voorkomen, de automobiliteit te beperken en open gebieden te 
beschermen: het Groene Hart van de Randstad werd afgepaald met ‘rode contouren’ 

De locaties van Vinex-wijken werden door het Rijk bepaald. Dat gebeurde weliswaar in overleg met de 
betrokken gemeenten, maar deze werden geconfronteerd met het probleem dat zij niet de kans hadden 
gekregen om de benodigde grond tijdig te verwerven, om de prijzen in de hand te houden. [Ekkers, 2002: 206]
In 1996 verscheen de Actualisering Vierde nota ruimtelijke ordening extra. Hierin werden de eerdere lijnen 
doorgetrokken, met een zwaarder accent op bouwen van woningen in (bestaand) stedelijk gebied. Daarbij 
werd alle ruimte geboden aan marktpartijen, met de gedachte dat dit nieuwe, grote woningen in de 
koopsector zou opleveren, wat de stad (weer) aantrekkelijk moest maken voor mensen met hogere 
inkomens. Het begrip ‘complete stad’ verving het eerdere begrip ‘compacte stad’. [Ekkers, 2002: 206] 
 
Het rijksbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening had in beginsel betrekking op alle aspecten van het 
ruimtelijk beleid, met wegen en overige infrastructuur, industrie, natuurgebieden, vliegvelden, etcetera. 
Wonen en woningbouw waren er een onderdeel van. Het resultaat werd neergelegd in planologische 
kernbeslissingen (PKB), die ‘indicatief ’ waren voor andere overheden, in die zin dat zij er bij hun plannen 
rekening mee moesten houden. Concretisering vond plaats in provinciale streekplannen waarin de 
strategische keuzes werden vastgelegd (jaren negentig en nul ook: provinciale omgevingsplannen, waarin 
ook andere terreinen van het fysieke omgevingsbeleid zijn opgenomen, zoals water- en milieubeheer).  
Op gemeentelijk niveau pasten daarbij het structuurplan en het meer operationele bestemmingsplan. 
[Hidding, 2006: 124-127] Bij de afstemming tussen de plannen op verschillende niveaus lag de sleutelrol bij 
de provincie, vooral bij de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Sinds de jaren negentig is de 
procedure hiërarchischer geworden en heeft de rijksoverheid met verschillende instrumenten meer greep 
gekregen op de planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo kwam in 1993 een bijzondere 
procedure voor ‘grote projecten van nationaal belang’ tot stand in de vorm van een PKB met bindende 
status voor andere overheden, trad in 1994 de NIMBY-wet in werking en ontstond in 2000 het instrument 
van de ‘concrete beleidsbeslissing’, een bindend besluit bij uitwerking van PKB, streekplan of structuurplan 
in ruimtelijke plannen. [Hidding, 2006: 127-128] In 2006 is een nieuwe WRO van kracht geworden.
De voortdurende inspanningen van het Rijk om via ruimtelijke ordening vooral de stedelijke ontwikkelin-
gen te versterken, hebben in de jaren zeventig, tachtig en negentig wel effect gehad. Het is echter niet 
mogelijk gebleken om echt in te grijpen in de voorkeur van velen voor een meer landelijk woonmilieu. 
Bijna de helft van de woningbouw in die periode heeft in de kleinere gemeenten plaatsgevonden. [SCP, 
1998: 527-528]

Waar het Rijk zelf sterk heeft gestuurd zijn de uitkomsten niet onbetwist gunstig. De rekenmodellen bij het 
afsluiten van de convenanten voor Vinex-wijken gingen uit van 33 woningen per hectare, met maximaal 
30% sociale woningbouw. In de praktijk werd 80% van de woningen als eengezinskoopwoning gerealiseerd. 
Dichte bebouwing, kleine tuinen en weinig parkeerplaatsen waren het gevolg van de al krappe planning én 
een groot aandeel eengezinswoningen, terwijl de voorgespiegelde voorzieningen voor openbaar vervoer 
slechts in beperkte mate gerealiseerd werden. [Heijmans, 2010]
Ook de mogelijkheden om de intenties van de Vinex te bewaken bleken beperkt. De rijksoverheid heeft het 
toezicht gelegd bij provincies en gemeenten wat niet altijd het beoogde resultaat had. De rode contouren 
voor woningbouw zijn overschreden. Grenzen tussen stad en platteland zijn vervaagd; landschappelijk 
wonen tastte, bijvoorbeeld in de vorm van ‘witte schimmel’ de aantrekkelijkheid van het landschap aan. 
[SCP, 2004: 523 - 525]
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Begin jaren nul verschenen twee nieuwe rijksnota’s. De Nota Mensen, Wensen, Wonen (2000), gaf een visie 
op het wonen in de 21e eeuw. Na alle inspanningen gericht op decentralisatie van beleid naar gemeenten en 
verzelfstandiging van woningcorporaties, eind jaren tachtig en jaren negentig, zou nu de burger centraal 
komen te staan, om deze kwaliteit en keuzevrijheid te bieden. Het Rijk zag zichzelf als betrokken partner 
van de lokale en regionale uitvoerders, vanuit zijn specifieke deskundigheid en visie en zijn positie als 
wet- en regelgever. Een bijzonder aandachtspunt was het verbeteren van stedelijke woonkwaliteit, onder 
andere door potentiële vertrekkers een alternatief in de eigen wijk te bieden. Om een en ander te realiseren 
zouden in de periode 2000 - 2010 ondermeer 225.000 woningen worden gesloopt om ruimte te maken voor 
verbetering en 150.000 kleine woningen worden samengevoegd tot 75.000 grote. [Nota Wonen 2000]
In de periode 1999-2001 werd de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorbereid. Deze nota is nooit formeel 
vastgesteld. In de concepten werd veel aandacht gegeven aan contouren rondom (nu alle) steden en 
dorpen, waarbinnen bebouwing mocht plaatsvinden en aan de ontwikkeling van stedelijke netwerken, 
waarin - gestimuleerd met rijkssubsidie - samenwerkende gemeenten afspraken zouden maken over de 
locatie van grote nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. De taak van de provincies 
op het gebied van planvorming zou worden versterkt. De rijksoverheid zelf wees geen nieuwe woningbouw-
locaties aan, maar noemde wel een aantal ‘richtingen’: in de Bollenstreek, op het terrein van het vliegkamp 
Valkenburg, en aan de randen van het Groene Hart.

In plaats van de Vijfde Nota werd in 2004 de Nota Ruimte gepresenteerd. Hierin stelde het Rijk de verant-
woordelijkheid voor gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten weer uitdrukkelijk bij gemeenten en 
provincies te zullen leggen, waarbij het rijk een stimulerende en controlerende rol zou uitoefenen. Deze 
nota is in 2006 van kracht geworden

Een van de punten waar in de Nota Ruimte aandacht aan werd geschonken was het kleine kernenbeleid. In 
de jaren zeventig, tachtig en negentig was de aandacht van het rijk en de provincies vooral gericht geweest 
op versterking van woonfunctie in steden of stedelijke agglomeraties; bouwen in landelijk gebied werd zo 
veel mogelijk beperkt. Dit had – in combinatie met sociale, economische en bestuurlijke ontwikkelingen 
(herindeling) - er toe geleid dat het draagvlak voor allerlei voorzieningen in kleine kernen als scholen, 
winkels, postagentschappen, openbaar vervoer, etcetera sterk was afgenomen. [Mak 1996] 
In de Nota Ruimte werd geconstateerd dat het economisch draagvlak en de vitaliteit van de landelijke 
gebieden onder druk stonden. Een oplossing daarvoor zou zijn om op grotere schaal woningbouw in kleine 
kernen toe te staan, ten hoogste op het niveau van de natuurlijke bevolkingsgroei en voor regionale en 
lokale bedrijvigheid. Om ‘verstening’ van het platteland tegen te gaan dienden daarbij de uitgangspunten 
van het Belvedèreprogramma, zoals dat sinds 1999 bestond, te worden gevolgd. Dit betekende dat bij 
woningbouw de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van een gebied behouden en versterkt 
moesten worden. De lokale vormgeving van het kleine kernenbeleid werd neergelegd bij de provincies, de 
uitwerking bij de gemeenten, die daarvoor instrumenten kon inzetten als het bestemmingsplan, een 
welstandsnota, een beeldkwaliteitplan en een landschapsontwikkelingsplan. Provincies en gemeenten 
konden op deze manier een op de lokale situatie toegesneden invulling geven aan het kleine kernenbeleid 
en daarmee ook versterking van de woonfunctie en beleid ten aanzien van herstel van basisvoorzieningen 
combineren. Het rijk toetste alleen de provinciale plannen aan de Nota Ruimte. [website belvedere]

Bij de realisatie van de politieke keuzen die via de nota’s werden uitgedragen, is het in de gehele periode 
een probleem van het Rijk geweest dat ruimtelijke ordening, woningbouw en wonen voor allerlei verschil-
lende doeleinden werden ingezet, van sociale- en inkomenspolitiek tot natuur- en milieubeleid. Centrale 
sturing ontbrak en het was voor betrokken partijen vaak moeilijk om een duidelijke lijn te ontwaren. 
[Interview Maas] 
In de jaren negentig kwam er een andersoortige impuls voor de ordening van (locaties voor) woningbouw, 
vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder de luchtkwaliteit. Eind jaren negentig verscheen de eerste van een 
serie Europese richtlijnen waarin normen voor luchtkwaliteit werden vastgesteld. Velen lieten zich door 
deze aangescherpte normen overvallen. Door rechterlijke uitspraken werden vele projecten stilgelegd. 
Midden jaren nul verklaarde het Rijk het ongewenst dat in gebieden waarin luchtkwaliteit onvoldoende kon 
worden gewaarborgd, bewoning zou plaatsvinden. Het regelen daarvan gebeurt via (gemeentelijke) 
bestemmingsplannen. [Hidding, 2006: 210-213; Priemus 2010]
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Actoren
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6.8 Trend: Van stads- naar stedelijke vernieuwing

Verkorte titel: Stedelijke vernieuwing

Metatrends: 13.6 Verzakelijking

Relatie met
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.3 Woonlocatiekeuze
6.4 Stijging woonkosten
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.9 Kwaliteit woningbouw
6.10 Kraakbeweging
6.13 Kroningsrellen

Datering
Medio jaren zestig - na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk van het overheidsbeleid op uitbreiding van de woningvoorraad 
en de betaalbaarheid van de woningen. In tegenstelling tot de periode voor de Tweede Wereldoorlog toen 
volkshuisvesting een zaak van de gemeente was, met de rijksoverheid op grote afstand, werd volkshuisves-
ting nu centraal aangestuurd. Deze centrale aansturing heeft lang aangehouden tot in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. [SCP, 1998: 501] 

In de tweede helft van de jaren zestig ontstond er aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Hierbij lag 
de nadruk in het overheidsbeleid op krotopruiming en sanering van de bestaande wijken. Vooral de 
sanering werd voortvarend ter hand genomen toen in de loop van de jaren zestig bleek dat de economie 
fors groeide en de welvaart toenam. Naar Amerikaans voorbeeld wilde men de cityvorming versterken: 
economische activiteiten in het centrum van de stad, wonen in de nieuwe uitbreidingsgebieden rond de 
steden. De city moest ontsloten worden voor het autoverkeer en het openbaar vervoer. [Siraa e.a., 1995: 159] 
Het wonen en de bewoners stonden niet centraal. [SCR, 1998: 531; Siraa e.a., 1995: 161]. 

De democratiseringsprocessen die het gevolg waren van de veranderende ideeën over de rol van de overheid 
in de samenleving in de jaren zestig, hadden een grote weerslag op het denken van de stadsvernieuwing. 
[SCP, 1998: 531; Siraa e.a., 1995: 165] Eind jaren zestig groeide de maatschappelijke weerstand tegen de 
gemeentelijke sloopplannen. Volgens Koffijberg [1977: 37] waren de belangrijkste aanleidingen hiertoe de 
voortdurende woningnood in de grote steden, de onvrede over verhuizing naar een andere oude wijk als 
gevolg van sanering en reconstructie en de afkeer van naoorlogs nieuwbouw. Bovendien bestond de vrees 
dat na sloop de nieuwbouwhuren te hoog zouden zijn. De protesten vonden gehoor in de gemeentelijke en 
landelijke politiek. Bij de gemeenten was het roer het eerst omgegaan, het Rijk volgde op enige afstand. 
Rond 1970 verdwenen veel kaalslagplannen (Amsterdam, Den Haag) en plannen voor verkeersdoorbraken 
(Utrecht, Alkmaar, Delft, Dordrecht) van de agenda. [Siraa e.a, 1995: 162]

In de landelijke politiek speelde de PvdA’er J.L.N. Schaefer een doorslaggevende rol in het stadsvernieu-
wingsbeleid. [SCR, 1998: 531; Siraa e.a., 1995: 165; Koffijberg, 1977: 87, 94] Schaefer, zelf afkomstig uit een 
oude wijk en bewonersorganisatie, had het sociale element in het concept stadsvernieuwing gebracht. Hij 
wees erop dat het in de volkshuisvesting, en de stadsvernieuwing in het bijzonder, om mensen en niet om 
dingen, de huizen ging. Stadsvernieuwing was, volgens Schaefer, een maatschappelijk en niet uitsluitend 
een technisch proces. [Koffijberg, 1977: 84] Onder het Kabinet-Den Uyl (1973-1977) nam Schaefer als 
staatsecretaris bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het beleid zelf ter hand. In 
het ontwerp van de Wet op de Stadsvernieuwing, ingediend op 31 mei 1976, werd aangestuurd op een 
integrale aanpak om de ontwikkeling tegen te gaan waarbij sterke economische functies, zoals kantoren, 
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winkels en dure appartementen in het centrum van de stad ten koste ging van de zwakkere functies zoals 
woningen van mensen met lage inkomens. Een krachtige overheidsinterventie was noodzakelijk om de 
negatieve gevolgen voor de bewoners van de oude wijken weg te nemen. [Siraa e.a., 1995: 165] 
De doelstellingen van de stadsvernieuwing werden vastgelegd in de Verstedelijkingsnota [TK1975/1976] en 
het Structuurschema volkshuisvesting uit 1977. In de tweede helft van de jaren zeventig kreeg de stadsver-
nieuwing een aparte plaats in het huur- en subsidiebeleid met speciale regimes als garantiehuren en 
vergelijkingshuren. [SCP, 1998: 531]

Eind jaren zeventig werd ook de plaats van de rijksoverheid in het stadsvernieuwingsbeleid ter discussie 
gesteld. [Siraa e.a., 1997: 169; SCP, 1998: 531] Het initiatief kwam van de grote steden. De Werkgroep 
decentralisatie Stadsvernieuwing werd ingesteld [Siraa e.a., 1995: 169] en bracht in 1979 een rapport uit aan 
minister Beelaerts van Blokland. De werkgroep pleitte voor de instelling van een stadsvernieuwingsfonds en 
decentralisatie van de besluitvorming over de besteding van de middelen voor concrete projecten. Deze 
voorstellen werden opgenomen in de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, die op 1 januari 1985 in 
werking zou treden. Met de intrede van het Stadsvernieuwingfonds vond decentralisatie slechts gedeeltelijk 
plaats: negentien afzonderlijke subsidieregelingen werden gebundeld in een uitkering en via een verdeel-
sleutel over de gemeenten verdeeld. De verbeteringsregelingen werden in het Stadsvernieuwingsfonds 
opgenomen. Naast het stadsvernieuwingsfonds bestonden er in 1989 nog 23 specifieke subsidies die door 
het Rijk verstrekt werden in het ruime kader van de stadsvernieuwing. [Siraa e.a., 1995: 171; SCP, 1998: 531] 
Stadsvernieuwing werd vanaf het begin van de jaren tachtig door de verschillende kabinetten gezien als een 
inhaaloperatie. Deze operatie had een looptijd tot 2005 en de financiering hiervan was vastgelegd in het 
Stadsvernieuwingsfonds. Met het Beleid voor Stadsvernieuwing in de Toekomst (Belstato) werden ijkmo-
menten vastgesteld waarbij het beleid getoetst werd en deze eventueel kon worden aangepast [Siraa e.a., 
1995: 173-175; SCP, 1998: 531].
 
Vanaf het midden van de jaren tachtig raakte een nieuw concept ingeburgerd: stedelijke vernieuwing. [Siraa 
e.a., 1997: 173] Hierbij lag de nadruk op het stimuleren van economische bedrijvigheid en het scheppen van 
banen in de steden. Eind jaren tachtig verschenen er verschillende studies over ongewenste ontwikkelingen 
in de steden. Zo rapporteerde de Commissie Montyn over de zorgelijke sociale en economische situatie en 
over de agglomeratieproblematiek van de grote steden en een jaar later pleitte de WRR voor een bestuur-
lijke herpositionering van de grote steden [Veldheer (red.) e.a., 2006: 3]. De problematiek oversteeg het 
sociale vernieuwingsbeleid dat op gemeentelijk en provinciaal niveau werd uitgevoerd en de WRR zag een 
grotere interveniërende rol weggelegd voor het Ministerie van BZK. 
In 1994 werd vanuit het ministerie van BZK gestart met het grotestedenbeleid. De vier grootste steden van 
Nederland kampten met onevenredige grote problemen, groter dan in de rest van Nederland: een zwakke 
economische structuur met weinig werkgelegenheid en dus een hoge werkloosheid, relatief veel mensen 
met lage inkomens, relatief veel allochtonen, een zwakke sociale en fysieke leefomgeving en een eenzijdige 
woningvoorraad. Het grotestedenbeleid was een poging daaraan wat te doen. [Veldheer (red) e.a., 2006: 3] 
In de Nota stedelijke vernieuwing werd bepleit dat de klassieke stadsvernieuwing in de komende jaren zou 
moeten overgaan in stedelijke vernieuwing om het hoofd te bieden aan ongewenste ontwikkelingen in de 
steden, de trend van ruimtelijke segregatie en de verpaupering. [TK1996/1997] Het betrof een overgang van 
de vooroorlogse wijken naar de naoorlogse wijken en daarmee van particuliere naar corporatiewoningen. 
Er werd minder nadruk gelegd op puur technische tekorten, maar meer en meer op de sociale en economi-
sche pijlers van het grotestedenbeleid en de mismatch vraag/aanbod op de woningmarkt. Dit werd 
gerealiseerd door onder andere meer aandacht voor de werkgelegenheid in de buurt en door herstructure-
ring van de bestaande woningvoorraad. Het doel was te komen tot een meer gedifferentieerde bevolkings-
opbouw in de bestaande stedelijke wijken. [SCP, 1998: 542-544]. Over het aantal probleemwijken circuleren 
tal van cijfers. In de nota Stedelijke Vernieuwing werd gesproken over 170 wijken; enige jaren later werden 
56 prioriteitswijken benoemd [TK 1996/1997; VROM, 2003; Wittebrood en Van Dijk, 2007: 9]. Het stedelijke 
vernieuwingsbeleid stond niet langer op zich, maar vormde een van de afzonderlijke pijlers van het 
grotestedenbeleid, waarin veel aandacht is voor het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid. 
[Wittebrood en Van Dijk, 2007: 9]
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6.9 Trend: Veranderingen in kwaliteit van woningbouw 
en woningen: van centrale sturing naar 
marktsturing

Verkorte titel: Kwaliteit woningbouw

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering

Relatie met
6.3 Woonlocatiekeuze
6.4 Stijging woonkosten voor kopers en huurders
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.12 Lekkerkerk
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Het naoorlogse kwaliteitsbeleid in de woningbouw is lange tijd bepaald geweest door het streven van de 
rijksoverheid om zo veel mogelijk woningen te bouwen. Standaardisatie, beperking van het aantal typen 
woningen en prijstoetsing stonden centraal. [SCP, 1998: 529] Zowel technische- als woonkwaliteit kwam op 
de tweede plaats. Mede als gevolg van de strenge prijscontrole door het rijk werden er vooral kleine 
woningen als portiekwoningen en duplexwoningen gebouwd. Ook in de jaren zestig werd onder druk van 
de woningnood nadruk gelegd op sobere woningbouw in grote aantallen. [SCP, 1998: 502]

Pas aan het einde van de jaren zestig kwam er meer aandacht voor differentiatie in het aanbod en de 
kwaliteit van woningen plus de omgeving onder andere door problemen met de verhuurbaarheid van 
woningen Ook kwam er meer aandacht voor de kwaliteit van bestaande bouw en werd een begin gemaakt 
met stadsvernieuwing. [SCP, 1998: 502] Bij stadsvernieuwing werd eerst gedacht aan wijkbrede sloop en 
vervangende nieuwbouw. In de jaren zeventig werd, onder invloed van de toen heersende democratise-
ringsgolf, een ommezwaai gemaakt naar woningverbetering. Het resultaat was dat sindsdien de bouwkun-
dige kwaliteit van de bestaande woningvoorraad sterk toenam. Wel is de kwaliteitsverbetering relatief 
achtergebleven bij die in de nieuwbouw, door de eis dat na woningverbetering voor de zittende huurders 
nog steeds een betaalbare huur moest gelden. [SCP, 1998: 531-533]

In de praktijk werd de kwaliteit van de gesubsidieerde bouw – het overgrote deel ‘van de woningbouw – 
gestuurd door de ‘Voorschriften en Wenken’ (V&W), een programma van eisen voor nieuwbouw, oorspron-
kelijk uit 1951. Daarin waren onder andere standaardmaten voor de breedte van deuren, de hoogte van 
verdiepingen en de helling van trappen opgenomen. Het had een groot sturend effect: het voldoen aan de 
V&W was bepalend voor het verkrijgen van overheidssteun. [SCP, 1998: 529]
Formeel vormden de V&W een aanvulling op de gemeentelijke bouwverordeningen waarin bouwtechnische 
eisen waren vastgelegd. De V&W stelden grenzen aan de minimale en de maximale kwaliteit. In de praktijk 
werden de minimumeisen aangehouden, omdat ontwerpers en opdrachtgevers op die manier probeerden 
zo veel mogelijk subsidie binnen te krijgen.
De beperkingen vanuit de V&W leidden onder andere tot weinig variatie in de gebouwde woningen, hoewel 
de markt juist wel meer diversiteit vroeg. Dit riep de nodige discussies en pogingen tot aanpassing op, maar 
zonder resultaat. In 1976 werden nieuwe, maar nagenoeg ongewijzigde V&W vastgesteld. 
Rond 1980 was er periode van grote malaise in de bouw. De bouw van koopwoningen stortte helemaal in. 
De rijksoverheid wilde de sector op gang houden met de bouw van extra sociale huurwoningen, maar zelfs 
met de minimumeisen die de V&W stelden zou dat veel te duur worden. De V&W werden onhoudbaar en 
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werden in 1984 ingetrokken. De regulerende rol werd overgenomen door de Modelbouwverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het was een standaardisatie van de gemeentelijke bouwverorde-
ningen waarmee al in 1965 een aanvang werd gemaakt. [SCP, 1998: 530] 

In 1992 werd met het in werking treden van het Bouwbesluit een heel andere, meer marktgerichte koers 
ingeslagen. In het Bouwbesluit werden bouwtechnische voorschriften opgenomen voor veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De voorschriften waren geformuleerd als prestatie-eisen: 
in maten of getallen. Er werd ook conformiteit met Europese regelgeving nagestreefd: de concurrentievoor-
waarden werden geharmoniseerd door koppeling aan Europese normen. Technologische innovaties 
dienden zo min mogelijk belemmerd te worden. Mochten de eisen en normen in het Bouwbesluit 
innovaties in de weg staan, kon de minister ontheffing verlenen. 
In het Bouwbesluit werden minimale eisen gesteld aan de ruimte en werd de indeling vrijgelaten. Er werden 
wel hoge eisen gesteld aan voorzieningen in de woning, als sanitair, isolatie, binnenklimaat e.d. De gewenste 
kwaliteit kon verder bepaald worden door de marktpartijen onderling. [SCP 1998: 530; Priemus, 2001: 17-20]
Na 1994 is het Bouwbesluit geregeld aangepast, vooral met nieuwe eisen op het gebied van energiegebruik, 
in 1995, 1998 en 2000. [Bregman en Lubach (red.), 2001: 74-75] 

In 2003 werd een nieuw ‘duurzaam’ Bouwbesluit van kracht. Hierin kregen milieu en energiezuinigheid een 
belangrijke plaats. In het kader van deregulering werd een aantal verplichtingen geschrapt, zoals de aanwezig-
heid van buitenruimten en bergingen. Het bleek dat de markt onvoldoende in staat was hier zelfregulerend 
op te treden. Bouwers gingen er op grote schaal toe over appartementen te leveren zonder deze voorzienin-
gen, zeer tegen de zin van kopers, consumentenorganisaties en gemeenten. Uiteindelijk zijn in 2010 de 
buitenruimte en berging weer in het Bouwbesluit opgenomen. [Interview Maas; website Vromtotaal] 

De werking van de regelgeving is in die zin effectief geweest dat in Nederland zelden of nooit een gebouw 
instort en dat sloopkosten opvallend hoog zijn. [Priemus, 2001: 18] Het toezicht op naleving van de 
regelgeving berustte bij het de gemeenten, bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Het toezicht is 
steeds meer een ambtelijk-preventieve zaak geworden; controle op de bouwplaats gebeurde steeds minder. 
Gebrek aan toezicht en vooral van aandacht van de zijde van de aannemers heeft er toe geleid dat bouwfou-
ten een min of meer structureel onderdeel zijn geworden van de Nederlandse woningbouw. Voor nieuw 
opgeleverde koopwoningen heeft het aantal geconstateerde fouten zich al jaren gestabiliseerd rond de 26, 
variërend van simpele zaken als krassen op het glas tot ernstige missers als het ontbreken van CV-ketels en 
fouten in de fundering. [Interview Maas] 
Controle op bestaande bouw ontbrak sinds de jaren negentig nagenoeg geheel. [Priemus, 2001: 29] In beginsel 
kon de eigenaar de dag na de oplevering beginnen met het aanbrengen van bouwkundige veranderingen. 

In de woningbouw heeft zich een aantal ernstige incidenten voorgedaan, die betrekking hadden op de 
kwaliteit van woningen. Een voorbeeld is betonrot in de zogenaamde Kwaaitaal- en Manta-vloeren. Tussen 
1965 en 1984 zijn in 110.000 Nederlandse nieuwbouwwoningen vloeren van deze merken aangebracht, 
opgebouwd uit betonnen elementen. Bij de productie van de elementen is een versneller gebruikt, 
calciumchloride, wat er toe kan leiden dat de wapening gaat roesten, uitzet en het beton uit elkaar drukt. 
Beide firma’s zijn failliet; de schade kwam voor rekening van de eigenaren van de woningen. In het totaal 
werd deze geschat op 675 miljoen gulden. [website Perfectbouw] 
Meer recent, in april 2003, braken in de nieuwbouwwijk Céramique in Maastricht vijf balkons van een 
appartementengebouw af. Twee mensen kwamen om het leven toen ze onder vijftig ton beton werden 
bedolven. Het bleek dat er sprake was van een ernstige constructiefout: de balkons en de vloeren waaraan 
ze verankerd moesten worden waren apart ontworpen, maar de ontwerpen waren niet op elkaar afgestemd. 
[website Bouwenenwonen]
Ook de nadruk in de jaren negentig en nul op duurzaamheid bracht problemen met zich mee. Installatie 
van balansventilatiesystemen in honderdduizenden woningen leidde tot een stroom van gezondheids-
klachten. Tenminste een deel van de problemen werd veroorzaakt door ondeugdelijke apparatuur of door 
fouten bij de installatie, onder de normen van het Bouwbesluit. Gemeenten werd verweten dat zij onvol-
doende controleerden of nieuwbouwwoningen voldeden aan de eisen van gezondheid en veiligheid. 
[Interview Maas; website Nieuwsbank; website Sapadvocaten]
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Ook bestaande woningen bleken gevoelig voor grootscheepse problemen. Rond 2000 dook het probleem 
van de paalrot op: aantasting van houten funderingen door schimmels of bacteriën, onder andere door 
verlaging van de grondwaterstand, waardoor lastige of zelfs gevaarlijke verzakkingen plaatsvonden. 
Naarmate meer onderzoek werd gedaan bleek dat het ging om vele duizenden woningen over het hele land, 
maar met name in het Westen. De kosten van herstel konden oplopen tot € 65.000,- voor een rijtjeswoning. 
De kwestie leidde tot langdurige rechtszaken over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de 
oorzaken. [http://www.platformfundering.nl]

Ondanks de moeizame herstart na de oorlog, gebreken en incidenten is in Nederland in de loop der tijd een 
woningvoorraad opgebouwd van een kwalitatief zeer behoorlijk niveau, zeker in vergelijking met omlig-
gende landen. Echter, de stijging van woonlasten, vooral van lokale lasten zoals die zich in de jaren nul 
heeft voorgedaan, draagt er aan bij dat de (financiële) ruimte voor noodzakelijk onderhoud bij eigenaren is 
afgenomen. [website Vakcentralemhp] Het deel van de particuliere woningvoorraad, zowel in de koop als in 
de (vooroorlogse) huursector, dat dringend aan onderhoud toe is stijgt, met tot gevolg een dreigende 
achteruitgang van de gemiddelde kwaliteit. [Interview Maas]

De uiterlijke kwaliteit van woningen is de laatste decennia steeds belangrijker geworden. Was lange tijd 
soberheid en eenvormigheid troef, in de jaren tachtig en negentig kwam er meer variatie, zij het dat deze 
zich vaak beperkte tot de buitenkant van rijtjeswoningen. Toen de markt steeds meer een kopersmarkt werd, 
poogden gemeenten en projectontwikkelaars zich te profileren met bijzondere projecten, waarbij architec-
ten soms de regie kregen over een hele nieuwbouwwijk. Over de uitkomsten werd verschillend gedacht, 
maar dat is, zeker onder architecten onderling, geen nieuwe ontwikkeling. [Ten Haaft, 2001: 146-152]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Europese Unie
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Gemeenten
• gemeentelijk bouw- en woningtoezicht
• woningcorporaties
• arbeidsinspectie
• architecten, projectontwikkelaars en aannemers
• leveranciers van bouwmaterialen 
• Vereniging Eigen Huis
• Consumentenorganisaties
• GGD-en
• waterschappen
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6.10 Trend: De opkomst en neergang van de 
kraakbeweging

Verkorte titel: Kraakbeweging

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.13 Kroningsrellen

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland een groot woningtekort. Het leidde ertoe dat, vooral 
in de grote steden, leegstaande woningen clandestien werden bezet. In de jaren zestig groeide het stilletjes 
‘op een woning kruipen’ echter uit tot het openlijk kraken van woningen als protestactie tegen woning-
nood. [Duivenvoorden, 2000: 14-15].

In november 1964 berichtte het Amsterdamse studentenblad Propria Cures onder de kop ‘Redt een pandje’ 
over de ‘kortzichtigheid’ van de gemeente Amsterdam. Die was eind jaren vijftig begonnen met de sanering 
van het eiland Kattenburg. Bewoners werden elders gehuisvest, de woningen dichtgetimmerd, maar sloop 
liet nog jarenlang op zich wachten. Propria Cures noemde het onbewoonbaar maken van de woningen ‘legaal 
vandalisme’ en stelde dat ze nog jarenlang honderden studenten zouden kunnen huisvesten. Het blad riep 
studenten op om mee te doen met het ‘onverklaarbaar bewoond pand-verbeuren’ en gaf allerlei tips hoe je 
zo veilig mogelijk illegaal elektriciteit kon aftappen. Diezelfde maand vond een aantal stille bezettingen 
plaats. Enkele weken later, in januari 1965, werden in Amsterdam-West een aantal dichtgespijkerde 
woningen bezet. Deze actie kreeg enorme media-aandacht en bracht de woningnood onder jongeren voor 
het eerst over het voetlicht. [Duivenvoorden, 2000: 15-18]

Begin 1969 kreeg het clandestien bezetten van woningen een politiek karakter. Verschillende mensen van 
Provo legden contact met studenten van de sociale academie en er ontstond een aparte organisatie om 
kraakacties voor te bereiden en uit te dragen: Koöperatief Woningburo de Kraker (doet het steeds vaker).  
In mei 1969 publiceerde deze de Handleiding voor krakers, waardoor het kraken ook buiten Amsterdam werd 
overgenomen. [Duivenvoorden, 2000: 24-34, 40]

Kraken was op zich niet illegaal. In 1914 had de Hoge Raad al bepaald dat het binnendringen van een 
leegstaande woning niet strafbaar was, en dat sprake was van huisvrede indien een stoel, een tafel en een 
bed aanwezig waren. In 1971 werd bovendien bepaald dat leegstaande woningen per definitie niet in gebruik 
waren door de eigenaar. De regering diende hierop in maart 1973 bij de Tweede Kamer het wetsontwerp voor 
de Anti-Kraakwet in, dat echter pas in mei 1976 werd behandeld. [Duivenvoorden, 2000: 14, 65, 72-74]

Begin 1975 kreeg in Amsterdam de kraakbeweging definitief vorm, toen grootschalige ontruimingen in de 
Nieuwmarktbuurt dreigden ten behoeve van de sanering en de aanleg van de metro. Met de behandeling 
van de Anti-Kraakwet in het vooruitzicht, ontstond eind dat jaar tevens een landelijk overleg tussen de 
plaatselijke kraakgroepen. Tegen die tijd waren er in Nederland zo’n tienduizend krakers actief, waarvan 
ongeveer de helft in Amsterdam. [Duivenvoorden, 2000: 78, 117-120] Gezamenlijke protesten tegen de 
Anti-Kraakwet en de steeds verder oplopende woningnood, mede als gevolg van het inklappen van de 
woningmarkt, en een oproep van de Raad van Kerken om de woningnood aan te pakken door leegstand te 
bestrijden, leidden ertoe dat de Eerste Kamer de Anti-Kraakwet niet in behandeling nam. [Duivenvoorden, 
2000: 127-132]
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Krakers richtten zich niet alleen op woningen, maar ook op leegstaande bedrijfspanden. Omdat dit nogal 
eens voor de eigenaren interessante speculatieobjecten waren, bleef een tegenreactie niet uit. Kraken was 
echter niet strafbaar en civielrechtelijk procedures namen veel tijd in beslag. Een doeltreffende methode 
was dan ook het inzetten van knokploegen. Daarnaast kregen de krakers te maken met geweld door de 
politie. Vaak waren krakers niet van plan verzet te plegen bij ontruimingen, maar lieten ze zich onder 
protest wegslepen. Eind 1978 werd in de Amsterdamse Kinkerbuurt echter een blok huizen met veel geweld 
leeggeruimd. Daarna waren krakers in toenemende mate bereid geweld tegen de politie te gebruiken. 
[Duivenvoorden, 2000: 140-142] In 1980 leidde dit zelfs tot het inzetten van – ongewapende – tanks bij het 
ontruimen van de ‘Vondelvrijstaat’ in Amsterdam en massale rellen bij de inhuldiging van koning Beatrix 
op 30 april. Na de gummiknuppel en de lange lat werd er in 1981 ook gebruik gemaakt van traangas. De 
krakers verdedigden zich met stenen en rookbommen en incidenteel ook met molotovcocktails – hoewel 
het gebruik daarvan ook binnen de kraakbeweging zeer omstreden was. [Duivenvoorden, 2000: 221-229] 

Binnen de kraakbeweging ontstonden geleidelijk twee stromingen: één waarbij zelfwerkzaamheid en 
zelforganisatie oftewel de manier van samenleven centraal stonden, en één waarbij het doel was de verstarde 
politieke verhoudingen in beweging te krijgen. [Duivenvoorden, 2000: 147-149] De kraakbeweging ontwik-
kelde zich daarbij geleidelijk tot een bredere protestbeweging. Niet alleen werd geprotesteerd tegen de 
woningnood, maar krakers richtten zich ook steeds vaker tegen militarisme, kernwapens, kernenergie, 
apartheid en racisme. [Duivenvoorden, 2000: 207-216] Rond 1982 bereikte de kraakbeweging in aantallen haar 
piek: het aantal krakers bedroeg toen ongeveer twintigduizend. Vanaf dat moment slonk de beweging snel. 
Het stadsvernieuwingsbeleid kwam op gang, waardoor veel kraakpanden plaats maakten voor nieuwbouw. 
Bovendien werd vanaf 1994 het kraken van woningen die korter dan een jaar leegstonden, verboden. Het 
aantal kraakbare panden nam hierdoor dramatisch af. Rond 1985 was het aantal krakers gehalveerd, aan het 
begin van de jaren negentig waren het er nog maar zo’n vierduizend en rond de eeuwwisseling waren er nog 
hooguit duizend mensen in de kraakbeweging actief. [Duivenvoorden, 2000: 218-219, 307-308, 314-315] 

De kraakbeweging bleef op cultureel gebied echter zeer actief. Sommige kraakpanden ontwikkelden zich 
tot centra voor al dan niet kleinschalige culturele activiteiten, met eetcafés, crèches, weggeefwinkels, 
buurtpodia, etcetera. In de loop van de jaren negentig werd de meerwaarde daarvan steeds vaker ingezien 
door gemeenten. Soms werden dergelijke panden gelegaliseerd of kregen de krakers van de gemeente 
alternatieve huisvesting aangeboden. [Duivenvoorden, 2000: 326-329]

Een opvallende ontwikkeling gedurende de jaren negentig is die van het anti-kraken. Om kraken te voorko-
men, maakten eigenaren van leegstaande panden in toenemende mate gebruik van de kraakwacht, ook wel 
‘anti-kraak’ genoemd. In de jaren negentig groeide dit fenomeen uit tot een alternatieve vorm van (jongeren)
huisvesting en ontstonden zelfs anti-kraakbureaus die bemiddelden tussen eigenaren en anti-krakers. Deze 
laatsten werden door krakers wel beschouwd als onderkruipers, die meewerkten aan speculatie en bovendien 
met slechts enkelen in een gebouw zaten waar vaak nog tientallen bij konden. Opvallend is dat in de jaren 
negentig het aantal kraakwachten echter veel groter was dan het aantal krakers. [Duivenvoorden, 2000: 312-313]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Gemeenten
• Politie
• Woningcorporaties
• Kraakbeweging
• Anti-kraakbureaus

Bronnen en literatuur
• Duivenvoorden, Eric, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999 (Amsterdam/

Antwerpen 2000).
• Priemus, H., ‘Kraken en antikraken’ Geografie 19 (2010) 6-9.
• www.koppenhinksteeg.nl (laatst geraadpleegd op 15 november 2010).
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6.11 Trend: De intensivering en afschaffing van het 
woonwagenbeleid

Verkorte titel: Woonwagenbeleid

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.3 Woonlocatiekeuze
6.7 Invloed overheid op woningbouw 

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Vanaf het moment dat de woonwagen als (definitieve) woonvorm zijn intrede deed, in de tweede helft van 
de negentiende eeuw, heeft de overheid geworsteld met de vraag hoe om te gaan met woonwagenbewo-
ners. Aanvankelijk werden zij zoveel mogelijk uit de samenleving geweerd, later, toen bleek dat dit niet 
lukte, werden zij onder strikte voorwaarden gedoogd. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het accent 
meer van beheersing van naar zorg voor woonwagenbewoners. Onder dit mom zette de overheid vanaf 
midden jaren zestig steeds meer druk op woonwagenbewoners om zich aan de ‘burger-samenleving’ aan te 
passen. [Khonraad, 2000: 4-5, 20-21] De rijksoverheid trachtte de vermeende maatschappelijke en culturele 
achterstand aan te pakken door woonwagenbewoners te concentreren op een beperkt aantal grote 
woonwagencentra met allerlei (‘categoriale’) voorzieningen en hen zo ‘in vrijheid (…) naar de sedentaire 
status’ te brengen’. Dit concentratie- en categorialisatiebeleid werd met de Woonwagenwet van 1968 
formeel van kracht, hoewel het al langer werd toegepast. [Khonraad, 2000: 21-22]

Met deze Woonwagenwet kregen gemeenten de mogelijkheid om kleinere centra te sluiten en de betref-
fende woonwagenbewoners naar een regionaal centrum te sturen, desnoods tegen hun wil. De standplaat-
sen en sanitaire voorzieningen op deze regionale centra waren, zeker voor die tijd, van behoorlijk niveau. 
Veel bewoners hadden hier voor het eerst elektriciteit, water en een toilet dat op de riolering was aangeslo-
ten. Op de meeste centra bevonden zich een school, buurthuis, wijkagent en recreatie- en sportvoorzienin-
gen. Van diverse kanten werd echter gewaarschuwd dat het maatschappelijk isolement van de woonwagen-
bewoners met deze aanpak juist werd vergroot. De centra (in de volksmond vaak ‘kampen’ genoemd) 
werden vaak weggestopt achter snel- en spoorwegen, op afstand van andere woonwijken en voorzien van 
omheining en een slagboom aan de ingang. Het ‘trekken’ van woonwagenbewoners werd praktisch 
onmogelijk gemaakt. [Verduyn, 2010: 6; Khonraad, 2000: 22-23; Van Ooijen, 1993: 193-197]

Al met de Regeringsnota Woonwagenbeleid (1975) werd het concentratiebeleid weer losgelaten en werd gestreefd 
naar deconcentratie, decategorialisatie en normalisatie. Regionale centra werden weer verkleind of 
opgeheven, categoriale instellingen dienden hun taken over te dragen aan reguliere instellingen en 
woonwagenbewoners dienden te worden beschouwd als ‘normale’ burgers, zonder bijzondere regelingen, 
voorzieningen of structuren. Verder werd de verantwoordelijkheid voor het woonwagenbeleid overgedra-
gen aan de gemeenten. De overheid trachtte hiermee de negatieve gevolgen van het concentratiebeleid 
ongedaan te maken, maar het deconcentratieproces verliep zonder samenhang of coördinatie.
Op centraal niveau werd het woonwagenbeleid voortvarend afgestoten, terwijl op lokaal niveau de 
problemen en de chaos groeiden. Waar het concentratiebeleid met strakke hand was doorgevoerd en de 
regionale centra vervolgens weer snel waren ontmanteld, waren de gevolgen voor de bewoners en andere 
betrokkenen doorgaans heftig, maar van korte duur. Waar regionale centra min of meer spontaan waren 
gegroeid en de deconcentratie met weinig animo was aangepakt, waren de gevolgen relatief gering. Er 
waren echter ook regio’s waar het nieuwe beleid tot grote problemen leidde.
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Terwijl de regionale kampen snel overbevolkt raakten, waren de centrumgemeenten niet geneigd de 
situatie door nieuwe investeringen structureel te verbeteren. Zij vreesden niet alleen dat dit kapitaalvernie-
tiging zou zijn, maar ook dat dit de deconcentratie zou vertragen. Regiogemeenten die vaak al lang blij 
waren dat ze door het concentratiebeleid van een lastig probleem waren verlost, probeerden zich op allerlei 
manieren te onttrekken aan de verplichting om weer standplaatsen in te richten, of dit zo lang mogelijk 
voor zich uit te schuiven. Het gevolg was dat de centra in hoog tempo verloederden en dat de spanningen 
en onvrede toenamen door overbevolking, massawerkloosheid, enorme uitkerings afhankelijk heid, 
wanbetalingen en conflicten tussen bewoners onderling en met de ‘buitenwereld’, de overheid in het 
bijzonder. Sommige centra groeiden uit tot ‘no go areas’ waar de bewoners zich nauwelijks iets aantrokken 
van de in de ‘burger’maatschappij geldende wetten, regels, normen en waarden en niet zelden actief waren 
in de georganiseerde criminaliteit (met name hennepteelt en drugshandel). Zoals de critici al hadden 
voorspeld, heeft dit de integratie niet bepaald bevorderd. [Van Ooijen, 1993: 194-197, 207-209; Khonraad, 
2000: 23-27, 112-116; Khonraad en Overbekking, 2002: 27]

Het overheidsbeleid ten aanzien van woonwagenbewoners lijkt meer problemen te hebben gecreëerd dan 
opgelost. [Khonraad en Overbekking, 2002: 9] Onderwijs en scholing, arbeid en inkomen zijn lange tijd 
verwaarloosd, doordat ze ondergeschikt werden gemaakt aan huisvestings- c.q. standplaatsenproblematiek. 
De woon- en leefsituatie an sich is in het algemeen echter wel sterk verbeterd. [Khonraad en Overbekking, 
2002: 25] 

In 1999 zette de overheid de laatste stap in het proces van normalisatie: met ingang van 1 maart van dat jaar 
werd de Woonwagenwet ingetrokken. Voortaan bestond er geen wettelijk onderscheid meer tussen 
bewoners van huizen en van woonwagens. [Vos, 2001: 1] Dit betekende echter niet dat de problemen met de 
woonwagenbewoners de wereld uitwaren, integendeel. Zij vormen echter niet langer een aparte doelgroep 
meer, enerzijds omdat de overheid om ideologische redenen geen categoriaal beleid meer nastreeft, 
anderzijds omdat het overheidsbeleid tot dusverre niets heeft opgeleverd of zelfs het tegendeel van wat 
werd beoogd. [Khonraad en Overbekking, 2002: 28] Door woonwagenbewoners niet meer als aparte 
doelgroep te kenmerken, zijn voor de overheid de problemen echter uit het zicht verdwenen. Hierdoor 
ontstond de paradoxale situatie dat woonwagenbewoners feitelijk steeds meer als probleem werden 
ervaren door gemeenten en uitvoeringsorganisaties, maar officieel door de (rijks)overheid steeds minder 
als zodanig werden erkend. [Khonraad, 2000: 116]

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de relatie tussen woonwagenbewoners en de overheid in het 
algemeen slecht is. Woonwagenbewoners hebben de overheid veeleer als blokkade dan als voorwaarde voor 
een succesvol participeren in de samenleving ervaren. Het overheidsbeleid kende weinig tot geen consi-
stentie, maar één aspect bleef hetzelfde: overleg met de woonwagenbewoners was er niet. Steeds vaker, 
steeds openlijker en met steeds meer succes hebben zij eigen oplossingen gezocht en gevonden, al dan niet 
los van of zelfs ten koste van de rest van de samenleving. [Verduyn, 2010: 5-7; Khonraad en Overbekking, 
2002: 28, 37]. Wanneer de overheid dan ingreep, leidde dit niet zelden tot hevige protesten, zoals bij het 
woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht in 2003 en 2004.

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Gemeenten
• Politie
• Energiebedrijven

Bronnen en literatuur
• Graaf, Peter de, ‘‘Jammer dat ik boeman ben, dat moet dan maar’’ (interview met Gerd Leers) Volkskrant 

d.d. 16 april 2004 (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/712392/2004/04/16/
Jammer-dat-ik-boeman-ben-dat-moet-dan-maar.dhtml, laatst geraadpleegd op 9 november 2010).

• Khonraad, Sjaak, Woonwagenbewoners, burgers in de risicomaatschappij (Utrecht 2000). 
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• Khonraad, Sjaak, en Jos Overbekking, Een andere kijk. Nieuwe uitgangspunten voor een interactief woonwagenbeleid 
(Utrecht 2002).

• Khonraad, Sjaak, Jos Overbekking en Coyan Tromp, Op weg naar nieuw woonwagenbeleid. Eindrapport Stichting 
Sterrenburg Conferentie (Utrecht 2002).

• Ooijen, D.A.Th. van, “Je moet weg, hier komen mensen wonen”. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990  
(Den Haag 1993). 

• Verduyn, M.G., Beelden van reizigers. Woonwagenbewoners in Nederland (Rotterdam 2010).
• Vos, W., Ieder zijn vak. De effecten van de afschaffing van de Woonwagenwet (Den Haag 2001).
• Werdmölder, Hans, ‘Desnoods komt de kamper zelf even langs’, Trouw d.d. 15 mei 2010 (http://www.

trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article3067922.ece/Desnoods_komt_de_kamper__zelf_even_langs_.
html?all=true, laatst geraadpleegd op 9 november 2010).
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6.12 Hotspot: Gif in Lekkerkerk (1979-1980)

Verkorte titel: Lekkerkerk

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
6.3 Woonlocatiekeuze
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.9 Kwaliteit woningbouw
9.24 Extern veiligheidsbeleid
9.36 Verbod asbest
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging

Datering 
1979-1980

Beschrijving
In 1979 werd in Lekkerkerk, onder de woonwijk Lekkerkerk West, gif gevonden. Het was een nieuwbouw-
wijk met 257 woningen en een school, waarheen eerder veel stedelingen waren verhuisd op zoek naar frisse 
lucht en een huis met een tuin in een gezonde omgeving. Al eerder, in 1978, was in die wijk bij de reparatie 
van een gasleiding sterk vervuild grondwater de werkput in gestroomd, maar daar was verder geen 
onderzoek naar gedaan. In september 1979 sprong een waterleiding, waarbij een enorme fontein meters 
bestrating wegspoelde. De plastic waterleidingbuizen bleken door onbekende, agressieve stoffen ernstig te 
zijn aangetast.

De gesprongen waterleiding leidde tot grote onrust bij de bewoners, die van de gemeente duidelijkheid 
eisten over de oorzaak. Het bleek dat er al een onderzoek gaande was: in april 1979 was door de provincie 
Zuid-Holland een projectgroep opgezet om onderzoek te doen naar mogelijke verontreinigingen in de 
bodem. In maart 1980 kwam deze projectgroep met een rapport. Hierin werd vermeld dat bodem en 
grondwater in oude sloottracé’s onder de hele woonwijk verontreinigd waren en dat in de kruipruimten van 
de huizen tolueen, xyleen en mogelijk ook benzeen waren aangetroffen.

Het was de bewoners van de wijk niet bekend dat zij een huis gekocht of gehuurd hadden op een voorma-
lige vuilstortplaats. Zoals in de jaren zestig en zeventig op veel plaatsen gebeurde waren in Lekkerkerk twee 
zaken met elkaar verenigd: de behoefte aan bouwgrond voor nieuwe wijken en een oplossing voor het 
landelijk groeiende afvalprobleem. Door het storten van afval, waarmee onder andere sloten werden 
gedempt, werd landbouwgrond bouwrijp gemaakt. In 1971 had de gemeente een hinderwetvergunning 
verleend voor storten van ‘schoon’ afval op het terrein van de geplande wijk Lekkerkerk West. Er werd echter 
geen controle uitgevoerd op wat er gestort werd, en de transporteur maakte daarvan gebruik door ook 
chemisch afval, vooral producten uit de verfindustrie, te dumpen. 

Bij het verschijnen van het rapport werd door burgemeester Ouwerkerk bekend gemaakt dat de bodem van 
de hele wijk Lekkerkerk West ernstig verontreinigd was. Op 3 april 1980 was er een bijeenkomst met 
bewoners. Door de daarbij aanwezige pers, waaronder die van het televisieprogramma Tros Aktua, werd 
ruim aandacht aan de problemen geschonken, vooral aan de aanwezigheid van het kankerverwekkende 
benzeen. Het ‘gifschandaal Lekkerkerk’ was geboren. De landelijke bekendheid van burgemeester 
Ouwerkerk speelde hierbij een rol; als hij zich - als oud televisieombudsman - zorgen maakte, moest er wel 
iets ernstigs aan de hand zijn. Zijn bekendheid en toegang tot de media gaf hem ook de mogelijkheid om de 
kwestie hoog op de politieke en bestuurlijke agenda’s te krijgen. 

Er volgde snel verder onderzoek. Er werden uitgebreide bodem- en luchtmetingen in de kruipruimten 
gedaan, bewoners werden medisch getest en er werd een klein stukje van de wijk afgegraven, waarbij een 
tiental lekkende vaten naar boven werd gebracht. Uit het medisch onderzoek bleek niets te vinden dat kon 
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duiden op gezondheidsrisico’s als gevolg van de verontreinigde bodem. Door het risico van aantasting van 
waterleidingbuizen door xyleen en tolueen, zoals ook in 1979 was gebleken, kon de kwaliteit van het 
drinkwater echter niet meer worden gegarandeerd. De waterleiding werd afgesloten en er werden tappun-
ten ingericht waar bewoners water konden halen. 
Op 2 mei werd besloten de hele wijk te ontruimen. Het gevaar was dat ook gasleidingen en rioolbuizen door 
het giftig afval aangetast zouden zijn. Maar ook speelde mee dat de grote onzekerheid bij de bewoners over 
de veiligheid van hun woonsituatie niet langer aanvaardbaar werd geacht. Op 1 juni werd de wijk afgeslo-
ten. Bewoners werden ondergebracht in een stacaravans en noodwoningen op een terrein elders in 
Lekkerkerk, dat als snel de naam ‘camping Benzidorm’ kreeg. Daar werd ook een noodschool gebouwd.

Het probleem van Lekkerkerk was inmiddels een probleem van het Rijk geworden. Er werden in ruime mate 
middelen vrijgemaakt om het gif snel en grondig te verwijderen. De vervuilde grond zou worden afgevoerd 
en vervangen worden door schoon lavazand uit de Eifel. Koopwoningen werden onteigend. Vice-premier 
Wiegel maakte zich er sterk voor dat dit met een ‘ruimhartige interpretatie’ van de onteigeningswet 
gebeurde, waardoor de gedupeerde eigenaren meer dan de marktprijs kregen. Koningin Beatrix bezocht – 
in het eerste publieke optreden na haar kroning – op 14 juni 1980 het getroffen gebied en de bewoners in 
hun tijdelijke onderkomens. Het bezoek en de televisiebeelden daarvan gaven de affaire de status van een 
‘echte ramp’. 

In hoog tempo werd de bodem tot vier meter diep afgegraven. In totaal werden 1641 vaten geruimd. 
Benzeen werd uiteindelijk niet aangetroffen. Achteraf bleek dat bij een eerste meting in een kruipruimte 
wel iets gemeten was, maar dat door een tikfout in de rapportage de hoeveelheid met een factor duizend 
was overdreven. In november 1980 konden de eerste bewoners weer naar hun huizen terugkeren. De laatste 
caravans werden in mei 1982 ontruimd. Onteigende huizen werden te koop aangeboden als staande op de 
schoonste grond van Nederland. 
Uiteindelijk kostte de hele schoonmaakoperatie 188 miljoen gulden. In 2008 werd een schikking bereikt 
tussen de staat en de twee bedrijven die betrokken waren bij het veroorzaken van de bodemverontreiniging. 
Zij betaalden ieder één miljoen euro. 

Door de gifaffaire was de aandacht in de politiek voor de risico’s van bodemverontreiniging sterk gestegen. 
Minister Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhygiëne greep de gelegenheid aan om het milieubeleid aan 
te scherpen. Een in behandeling zijnd wetsvoorstel voor een Wet bodembescherming werd ingeruild voor 
een veel meer dwingende “Wet houdende tijdelijke regeling inzake sanering in geval van verontreiniging 
van de bodem” ofwel de Interimwet bodemsanering. Deze Interimwet bodemsanering trad in januari 1983 
in werking.
Andere te saneren locaties werden in beeld gebracht. Dat kon niet verhinderen dat in de komende jaren nog 
een reeks onverwachte giflocaties aan het licht zou komen, waar bewoners ernstig getroffen werden, als de 
Merwedepolder in Dordrecht (1981) en de Steendijkpolder in Maassluis (1983). De nieuwe gevallen hadden 
echter niet het ‘voordeel’ van Lekkerkerk dat de overheid, ook al waren geen objectieve, acute gezondheids-
risico’s vastgesteld, op de golf van publiciteit als vanzelfsprekend tot een snelle en totale sanering door 
afgraven overging. In de tijd daarna werd steeds vaker gekozen voor een andere, minder ingrijpende en 
minder dure aanpak als isolatie, grondwaterreiniging, bacteriële bestrijding, etcetera. Dit bracht problemen 
mee voor kopers van woningen die ongewild eigenaar waren geworden van een stukje vervuilde grond, en 
die - wanneer niet tot volledige sanering werd overgegaan – geconfronteerd werden met waardeverminde-
ring of zelfs onverkoopbaarheid van hun pand. Bovendien bleven ze zitten met zorgen over wat dit op de 
lange termijn zou betekenen voor de gezondheid van henzelf en van hun kinderen. 

Actoren
• Gemeente Lekkerkerk
• Provincie Zuid-Holland
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
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Bronnen en literatuur
• http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=124075 (geraadpleegd 4 november 2010).
• Ontwerp van Wet, Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 1980-1981, 16 821, nrs. 1-2.
• http://www.binnenlandsbestuur.nl/legendarische-gifaffaire.169959.lynkx (geraadpleegd 4 november 2010)
• http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/article/detail/659221/2005/07/30/Giframp-binnen-de-

normen.dhtml (geraadpleegd 4 november 2010).
• http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/19015735/ (Lekkerkerk. Andere tijden.  

7 september 2004) (geraadpleegd 4 november 2010).
• Veen, Ben van, Giftig dagboek: leven in Lekkerkerk-West ’79 –’80 (Rijswijk 1988).
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6.13 Hotspot: Kroningsrellen (1980)

Verkorte titel: Kroningsrellen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering

Relatie met
6.1 Toenemende woningbehoefte
6.8 Stedelijke vernieuwing
6.10 Kraakbeweging
12.17 Koningshuis

Datering
30 april 1980

Beschrijving
Op 30 april 1980 werd Beatrix in Amsterdam ingehuldigd als nieuwe koningin. Door krakers werd deze dag 
aangegrepen om onder de leus ‘geen woning, geen kroning’ te protesteren tegen de woningnood. Wat een 
volksfeest had moeten worden, leidde tot de grootste rellen in de Nederlandse geschiedenis in vredestijd. 

Eind 1979 wisten Amsterdamse krakers met een actie rond de Groote Keijser, zes gekraakte panden aan de 
Keizersgracht, de woningnood en het falend overheidsbeleid hoog op de politieke agenda te krijgen. De 
krakers bereidden zich voor op gewelddadig verzet tegen ontruiming en slaagden erin dit in de media breed 
uit te laten meten. Burgemeester Polak erkende zelfs bang te zijn dat er bij een politie-ingrijpen wel eens 
doden zouden kunnen vallen. [Duivenvoorden, 2000: 153-158] Sommige krakers waren echter juist uit op 
een confrontatie met de overheid, omdat in hun ogen alleen een harde botsing het falende overheidsbeleid 
zou blootleggen. In februari 1980 liepen de spanningen tussen krakers en politie op als gevolg van 
verscherpt politie-optreden. Op 29 februari liep de herkraak van een pand aan de Vondelstraat uit op een 
veldslag met de mobiele eenheid (ME), die gewonnen werd door de krakers. Zij verwachtten dat de ME 
opnieuw en nu versterkt zou terugkeren, en richtten rond het pand barricades op. De ME keerde echter niet 
terug, waarna de Vondelvrijstaat een feit was. Op 3 maart werden de barricades echter opgeruimd door – 
ongewapende – tanks. De tanks en de krakers haalden de internationale voorpagina’s en de woningnood 
werd een groot, urgent landelijk vraagstuk. [Duivenvoorden, 2000: 159-165] 

De krakersgroep die in de Groote Keijser en de Vondelstraat de touwtjes in handen had, besloot het gunstige 
tij uit te buiten en april uit te roepen tot ‘actiemaand’. De apotheose zou op 30 april moeten plaatsvinden, 
wanneer Beatrix in Amsterdam zou worden ingehuldigd als de nieuwe koningin. Met diverse acties werd ook 
voor de buitenwacht duidelijk gemaakt dat de kraakbeweging die dag zou aangrijpen voor een grootscheeps 
protest tegen de woningnood. 30 april wordt uitgeroepen tot Nationale Kraakdag en in vele steden en 
dorpen werden die dag panden gekraakt, enkele honderden in totaal. [Duivenvoorden, 2000: 166-170]

In Amsterdam ging het even na elven al mis. In de Amsterdamse Kinkerbuurt bouwden krakers op die dag 
een feestje op een kruispunt vlak voor een pand dat ze diezelfde morgen hadden gekraakt. Auto’s werden 
tegengehouden, maar de tram mocht erdoor. De politieleiding zag om die reden vooralsnog geen reden het 
kruispunt te ontruimen. Bovendien wist men inmiddels uit ervaring dat alleen al het verschijnen van de ME 
voldoende was om de vlam in de pan te doen slaan. De autoriteiten wilden zoveel mogelijk provocatie van 
hun kant voorkomen en de ME was dan ook geïnstrueerd zich vooral terughoudend op te stellen. Toch 
kreeg de ME om onduidelijke redenen de opdracht het kruispunt te ontruimen, hetgeen met harde hand 
gebeurde. [Duivenvoorden, 2000: 86-92] Fanatieke Ajax-supporters hoorden van het ME-optreden en 
snelden naar de Kinkerbuurt, waar ze vernielingen aanrichtten. [Duivenvoorden, 2000: 94-96] De toon voor 
de rest van de dag was gezet.
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Rond twee uur vertrok een demonstratie van ‘autonomen’ vanaf de Dokwerker richting de Dam. Op de 
Blauwbrug, bij het Waterlooplein, stond de ME opgesteld om te voorkomen dat de demonstratie de Dam 
zou bereiken. Omdat de voorste linie op het hoogste punt van de brug stond, was deze erg kwetsbaar voor 
eventuele projectielen. Deze linie kreeg daarom opdracht een paar meter naar voren te gaan, wat tot paniek 
onder de demonstranten leidde. Voor sommigen was dat het startsein om met stenen te gooien, waarna 
harde gevechten uitbraken. De demonstratie viel uiteen in verschillende groepen, waarna de rellen zich 
verspreidden over grote delen van het centrum. [Duivenvoorden, 2005: 99-110]

Het waren lang niet alleen krakers die meededen, ook Ajax-supporters en toeschouwers raakten slaags met 
de ME. Met grote moeite kon worden voorkomen dat demonstranten de Dam bereikten. Het rumoer, de 
sirenes en de rondcirkelende helikopters waren echter te horen tot in de Nieuwe Kerk, waar de inhuldiging 
van de nieuwe koningin plaatsvond. Uiteindelijk werden de plechtigheden niet verstoord, maar de rellen 
duurden tot laat in de avond. Uiteindelijk besefte de politieleiding dat de aanwezigheid van de ME de 
relschoppers steeds maar bleef aantrekken, en rond één uur ’s nachts werden alle aanwezige eenheden 
teruggetrokken. [Duivenvoorde, 2005: 166-172; idem, 2000: 123-126, 152-153]

Onder de politiemensen vielen niet minder dan tweehonderd gewonden, waarvan er 101 in het ziekenhuis 
moesten worden behandeld. Onder de demonstranten en omstanders vielen circa 400 gewonden, waarvan 
er minstens 163 in het ziekenhuis werden behandeld. De materiële schade bedroeg bijna 2 miljoen gulden 
(0,9 miljoen euro). [Duivenvoorden, 2005: 156-161] Het doel van de kraakbeweging, de woningnood hoog 
op de politieke agenda krijgen, was behaald, maar ten koste van de in eerder jaren opgebouwde goodwill. 
Bovendien was binnen de beweging een tweedeling ontstaan tussen degenen die waren afgeknapt op het 
geweld, en degenen die daar geen moeite mee hadden. Hoewel de gebeurtenissen van 30 april 1980 in het 
hele land een golf van nieuw kraakelan teweegbrachten en zelfs krakers in het buitenland inspireerden, 
kreeg de kraakbeweging nooit meer zoveel invloed op het publieke debat en jongerenhuisvesting als in 
april 1980. [Duivenvoorden, 2000: 177-181; idem, 2005: 180-182]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Gemeente Amsterdam
• Politie
• Kraakbeweging

Bronnen en literatuur
• Duivenvoorden, Eric, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999 (Amsterdam/

Antwerpen 2000).
• Duivenvoorden, Eric, Het kroningsoproer (30 april 1980). Reconstructie van een historisch keerpunt (Amsterdam/

Antwerpen 2005).
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6.14 Hotspot: Parlementaire Enquête Bouwsubsidies 
(1986-1988)

Verkorte titel: Enquête Bouwsubsidies

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.17 RSV-enquête
6.4 Stijging woonkosten
6.5 Overheidssubsidiëring wonen
6.6 Verzelfstandiging woningcorporaties
12.23 Woonwijken en etnische minderheden

Datering 
1986–1988

Beschrijving
In november 1986 startte het onderzoek van de Enquêtecommissie Bouwsubsidies. De commissie, onder 
leiding van PvdA’er Klaas de Vries, bekeek het huur-, subsidie- en financieringsbeleid op het gebied van 
volkshuisvesting, met name in de jaren ’70 en de beginjaren ‘80.

De directe aanleiding voor de instelling van de parlementaire enquêtecommissie door de Tweede Kamer 
vormde een artikel in de Volkskrant, op 19 augustus 1986. Het artikel berichtte van het surplus aan overheids-
subsidiëring van woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het zou hierbij 
om miljoenen gaan, die na schriftvervalsing zouden zijn uitgekeerd. Het artikel bleek een opmaat voor veel 
meer berichten over en verdenkingen van onjuiste opgaven van kosten door investeerders, projectontwik-
kelaars en hypotheekbanken.

Kamerleden van de regeringspartijen CDA en VVD evenals een lid van de PvdA-fractie stelden naar aanlei-
ding van de berichten schriftelijke Kamervragen aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting Gerrit Brokx. 
Brokx kon niet beloven binnen de gestelde termijn van drie weken te antwoorden, omdat hij eerst wilde 
overleggen. Parallel aan deze gebeurtenissen in Den Haag hadden namelijk de procureur-generaal van Den 
Bosch en de hoofdofficier van justitie te Maastricht een feitenonderzoek ingesteld. Mede ingegeven door 
berichten in de media over de afspraken tussen ABP en het ministerie van VROM (men sprak van ‘herenak-
koorden’), waren tegen de tijd dat er wel antwoorden kwamen, de grootste Kamerfracties overtuigd van de 
verkeerde praktijken op het ministerie van VROM. De affaire werd tijdens de algemene beschouwingen van 
dat jaar besproken. [Website: Europa NU; Hoekema, 2000: 245]

De verdenkingen waren dusdanig dat de CDA-staatssecretaris op 23 oktober 1986, nog voordat de commissie 
goed en wel was ingesteld, opstapte. Naar later bleek, speelde ook de druk vanuit de top van zijn eigen partij 
om zijn aftreden een grote rol; de staatssecretaris zou minder willen bezuinigen dan in het beleid dat het 
kabinet voorstond was opgenomen. [Priemus, 2007: 3]

De commissie had als opdracht, onderzoek uit te voeren naar een drietal beschikkingen danwel regelingen. 
Deze waren in de jaren zeventig en tachtig bedoeld om de crisis op de woningmarkt te beslechten, die was 
ontstaan nadat beleggers zich vanwege tweede oliecrisis en de daaruit volgende recessie in groten getale 
hadden teruggetrokken. Om nieuwbouw van woningen te bevorderen, konden beleggers nu tegen zeer 
gunstige voorwaarden overheidssubsidies verkrijgen, via de Beschikking Geldelijke Steun Particuliere 
Huurwoningen (1968) en de Beschikking Geldelijke Steun Huurwoningen (1975). Tevens konden onverkoop-
bare woningen gesubsidieerd worden omgezet in huurwoningen, door gebruik te maken van de zogenoem-
de Omzetting Koop in Huur-regeling (OKH-regeling) uit 1980. Het rapport dat na de enquête zou verschij-
nen moest antwoord geven op vragen naar de totstandkoming en uitvoering van de subsidieregelingen 
voor de huurwoningen alsmede naar de controle die daarop moest plaatsvinden.
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Er werden in de eerste helft van 1987 meer dan honderd informele gesprekken gevoerd, eer op 31 augustus 
met de openbare verhoren begonnen kon worden. Dat waren er 97 in getal, waarbij 83 getuige-deskundigen 
werden opgeroepen, die allen op advies van het ministerie van VROM vooraf een mediatraining hadden 
gevolgd – dit vanwege het memorabele openbare optreden van deskundigen in de Rijn-Schelde-Verolme-
Enquête. [Website: Europa NU]

De conclusies in het rapport, dat twee jaar na aanvang uitkwam, waren niet mals, maar van daadwerkelijke 
fraude van VROM-ambtenaren, zoals voorafgaand aan de enquête gedacht werd, was geen sprake. Subsidies 
waren door de bank genomen rechtmatig verstrekt en kwamen daadwerkelijk in de woningbouw terecht. 
De kritische noten betroffen voornamelijk de controle op de uitvoering en op het subsidiestelsel in het 
algemeen. Dit was weliswaar effectief, maar had tot zeer hoge publieke uitgaven geleid als gevolg van de 
sterke nadruk van de overheid op ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’. [Rapport Bouwcommissie, 1988; 
De Vries, 2002: 87]

De commissie beval onder meer aan de controle te verbeteren door helderheid in (juridische) regelgeving 
en vastlegging van taken en bevoegdheden van verschillende instanties. Het tot dan geldende uniforme 
subsidiesysteem zou moeten worden omgebouwd tot meerdere subsidie-instrumenten, toegepast op 
markt- en sociale sector.
Mede door de aanbevelingen uit het Enquête-rapport, kon Brokx’ opvolger Enneüs Heerma in de jaren 
daarna grote wijzigingen in de volkshuisvestingssector doorvoeren. Dit leidde zelfs tot de Bruteringswet 
(1995) en de afschaffing van jaarlijkse objectsubsidies in de volkshuisvesting. [Priemus, 2007: 3; De Vries, 
2002: 86-87; website Europa NU] Een dergelijke omwenteling in de gesloten woningsector had voor de 
Enquête Bouwsubsidies niemand kunnen bevroeden.

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Enquêtecommissie Bouwsubsidies
• Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
• Ambtenaren/getuige-deskundigen
• Openbaar Ministerie
• Gemeente Maastricht
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 Inleiding Onderwijs en Wetenschap

Het domein Onderwijs en Wetenschap bevat twee componenten. Het onderdeel ‘onderwijs’ strekt zich 
volgens de omschrijving van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit van primair tot wetenschappelijk 
onderwijs, van korte cursussen tot jarenlange opleidingen, van voor- en vroegschoolse educatie tot een 
leven lang leren. Het onderdeel ‘wetenschap’ betreft het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

De trends dienen te worden gelezen als resultaat van het onderzoek naar de veranderingen in het denken 
over de maatschappelijke betekenis van onderwijs en wetenschap en de rol die zij in de samenleving 
toebedeeld krijgen, vertaald in en gestaafd door concrete uitwerkingen.

Omdat de ontwikkelingen vaak sectoroverstijgend zijn geweest, hebben de beschrijvingen het karakter van 
overkoepelende trends waarin aandacht is besteed aan afzonderlijke sectorale ontwikkelingen met 
betrekking tot
• basisonderwijs
• middelbaar beroepsonderwijs
• beroepsonderwijs
• wetenschap en wetenschappelijk onderwijs en 
• volwasseneneducatie.

Typerend voor de periode 1976-2005 was een spectaculaire verbetering van toegang tot onderwijs, een 
aanzienlijk groei van deelname aan onderwijs en een grootschalige herstructurering van het gehele 
Nederlandse onderwijssysteem.
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7.1 Trend: Omslagen in denken over maatschappelijke 
betekenis van onderwijs: Van cultureel-
emancipatorische via economisch-utilitaire naar 
normatieve functie

Verkorte titel: Maatschappelijke betekenis van onderwijs

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.12 Multiculturalisering, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking 
institutionele verbanden, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
3.1 Economische structuur en conjunctuur
3.5 De rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
7.5 Schaalvergroting op institutioneel vlak van onderwijsinstellingen

Datering
Jaren zestig/zeventig – na 2005

Beschrijving
Tussen de jaren zestig van de twintigste eeuw en de jaren nul van de eenentwintigste eeuw vonden er een 
drietal omslagen plaats in het denken over de maatschappelijke betekenis van onderwijs.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de regulerende rol van de overheid toe en won het idee van de maakbare 
samenleving aan populariteit: de maatschappij kon worden ingericht naar de idealen die de samenleving 
hanteerde. Vooral door overheidsingrijpen moest dat ideaal in de praktijk worden gebracht. Sinds de 
culturele omwenteling in de jaren zestig die een democratiseringsgolf in gang zette, kende de Nederlandse 
maatschappij veel belang toe aan een eerlijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Er bestond een 
groot optimisme over de mogelijkheid om via het onderwijs maatschappelijke ongelijkheid uit te bannen. 
[Meijnen en Wieringen, 2000: 112] In het verlengde daarvan vervulde het onderwijs tot aan het eind van de 
jaren zeventig in de ogen van de beleidsmakers vooral een cultuurpolitieke en emancipatorische functie. 
[Leune, 2001: 25; Knippenburg en Van der Ham, 1993: 472, 563] Onderwijs werd opgevat als ‘een onmisbare 
(…) toegangsweg tot deelname aan de samenleving’ voor individuele burgers [Van Kemenade aangehaald in 
Kury, 1998: 11] en, zoals het in de Contourennota van 1975 verwoord werd, ‘een welzijnsvoorziening, gericht 
op persoonlijke ontplooiing (…) en op maatschappelijke voorbereiding van zijn leerlingen in veel ruimere 
zin dan de beroepsuitoefening alleen.’ [TK 1974/1975: 20] Een te directe koppeling van onderwijs en 
arbeidsmarkt was toen niet wenselijk. [Onderwijsraad, 2009: 15]

In de jaren tachtig en negentig werd de cultuurpolitieke functie van het onderwijs juist overschaduwd door 
de economisch-utilitaire. Deze omslag had te maken met veranderende politiek-economische omstandig-
heden, met name met de verslechterde economische situatie door de oliecrises in de jaren zeventig. De 
teruglopende economische groei, hoge (jeugd)werkloosheid en inflatie droegen bij aan het inwisselen van 
keynesianisme voor neoliberalisme als leidende politiek-bestuurlijke ideologie in de jaren tachtig en de 
eerste helft van de jaren negentig. In tegenstelling tot keynesianisme gold binnen het neoliberale denken 
een onbeperkte marktwerking als beste remedie, de interventie van de staat in welk maatschappelijk 
domein dan ook, maar in het bijzonder in de economie, werd gezien als ongewenst of zelfs schadelijk. Deze 
verandering liep parallel aan de opkomst van het denken in termen van rendement, opbrengst, efficiency, 
(al dan niet behaalde en bij voorkeur met cijfers gestaafde) targets en het streven naar de vergroting van 
marktwerking bij publieke diensten. [Leune: website SCP; Kury, 1998: 1] De pedagogisch-vormende functie 
van het onderwijs raakte hierdoor naar de achtergrond. Onderwijs werd in die periode vooral gezien als 
arbeidsvoorzieningsinstrument. [Knippenburg en Van der Ham, 1993: 627; Leune: website SCP] Onderwijs-
instellingen werden gedefinieerd als productiebedrijven, de deelnemers aan het onderwijs als cliënten of 
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consumenten. Er kwam steeds meer nadruk te liggen op individuele prestatie van de leerling/student, 
economisch nut en goede aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Dit ging gepaard met een 
aanzienlijke toename van de invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op het onderwijsbeleid en 
resulteerde in een bijzondere positionering van het beroepsonderwijs. [Leune: website SCP; Wieringen, 
1996: 405-406] Beroepsonderwijs op alle niveaus werd sterk gestuurd door arbeidsmarkt in de zin dat de 
ontwikkelingen op de arbeidsmark invloed uitoefenden op omvang, aard, keuze en duur van onderwijs-
deelname, en op inrichting van het onderwijs. Zo bracht bijvoorbeeld de verschuiving van industriële naar 
diensteneconomie verandering teweeg in opleidingseisen en opleidingsinhoud van het beroepsonderwijs. 
De overheid werd verantwoordelijk gehouden voor de beroepsvoorbereiding op school en het bedrijfsleven 
voor de beroepskwalificatie in de praktijk. [Onderwijsraad, 2009: 15-16]

In het laatste decennium van de twintigste eeuw was er opnieuw sprake van een omslag in het denken over 
de maatschappelijke betekenis van het onderwijs. Tegen de achtergrond van een oplaaiend maatschappelijk 
debat over de normvervaging en toenemend onveiligheidsgevoel onder de Nederlanders maakte de 
economisch-utilitaire functie weer meer plaats voor een normatieve functie van het onderwijs [Leune, 1997: 
36]. Door de ministeries van Justitie en Onderwijs werd begin jaren negentig een discussie geïnitieerd over 
het belang van gemeenschappelijk gedragen normen en waarden voor de samenleving. De overheid ging 
weer meer waarde hechten aan ‘de balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid’. [Ritzen, 1992: 
3; Bronneman-Helmers en Zeijl, 2008: 174-175] Onderwijs werd in dit kader opgevat als tegenwicht tegen 
afgenomen sociale verbanden, middel ter bevordering van sociale cohesie, veiligheid en integratie evenals 
als een plek waar de normen en waarden van de samenleving en sociale competenties aangeleerd kunnen 
worden. [Turkenburg, 2005: 23-25; website Onderwijsraad] De opdracht van scholen met betrekking tot 
sociale vorming van de leerlingen werd duidelijk omschreven in de wet Bevordering actief burgerschap en 
sociale integratie die begin 2006 van kracht ging: ‘Het onderwijs (a) gaat er mede van uit dat leerlingen 
opgroeien in een pluriforme samenleving, (b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie, en (c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.’ [Bronneman-Helmers en Zeijl, 2008: 176]

Een opvallende uitwerking van groeiend belang van normatieve functie van het onderwijs was het idee van 
de basisschool als centrum van de buurt, waarbij aandacht geschonken werd aan de totale omgeving waarin 
kinderen en jongeren opgroeiden. Dit idee vond haar neerslag in de zogenoemde brede school, d.w.z. 
onderwijsvorm die was ‘gericht (…) op het vergroten van onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen 
(…) middels een divers aanbod van educatieve en sociaal-culturele activiteiten’ [Walrecht, 2006] en was 
aangepast aan de behoeften van de wijk. De eerste brede scholen ontstonden in de jaren negentig, sinds 
2001 nam hun aantal substantieel toe. De meeste bevonden zich in achterstandswijken in stedelijke 
gebieden. Hun doelstelling was onder andere het voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden, 
het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en tegelijkertijd van de arbeidspartici-
patie van de ouders door te zorgen voor opvangmogelijkheden buiten de schooltijd. [Walrecht, 2006] De 
koppeling van educatieve en sociaal-culturele voorzieningen aan de school werden door de overheid actief 
ondersteund en aangemoedigd. [Leune, website SCP]

Sinds de tweede helft van de jaren negentig werd ook toenemend gewicht gehecht aan een leven lang leren, 
een constante bij- of omscholing, die enerzijds economische doelen diende, maar anderzijds ook ‘de 
culturele vooruitgang van de samenleving en de persoonlijke ontwikkeling van burgers’ zou bevorderen. 
[website Onderwijsraad] Voor de voorbereiding op de uitoefening van een beroep werd de betekenis van 
algemene ontwikkeling herontdekt. Veel ‘sleutelkwalificaties’ die in het kader van beroepsvorming van 
belang werden geacht omdat ze flexibiliteit en brede inzetbaarheid van werknemers mogelijk maken, 
hadden het karakter van algemene en niet functiespecifieke vaardigheden. Hierdoor grepen algemene en 
beroepsvorming in elkaar. [Nijhof en Streumer 1994: 17; Van Zolingen, 1995: 95]



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 477

Actoren
• Brede scholen
• Commissie-Rauwenhof
• Commissie-Wagner
• Gemeenten
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• MBO
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• MKB Nederland
• Platform Beroepsonderwijs
• Rijksoverheid
• ROC’s
• VNO-NCW

Bronnen en literatuur
• De Koning, J. e.a., De maatschappelijke betekenis van het hoger onderwijs: een vooronderzoek naar 

niet-markteffecten (Den Haag 2003).
• Website http://www.onderwijsraad.nl/dossiers/een-leven-lang-leren/item75 (geraadpleegd op 2 augustus 

2011).
• Dronkers, J. en M. van Erp, ‘Maatschappelijke ontwikkelingen en toegankelijkheid van het Nederlands 

onderwijs’, in: Meijnen, G.W. en A.M.L. van Wieringen (red.), Onderwijs in maatschappelijk perspectief (Leuven, 
Apeldoorn 2000): 111-134.

• Knippenberg, H. en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en 
Wetenschappen. 1918-1993 (Assen 1993).

• Kury, B., Trends in onderwijsdeelname. Van analyse tot prognose (SCP, Rijswijk 1998).
• Leune, J.M.G., ‘Normatieve taak van school en culturele verscheidenheid’, in: Meijnen, G.W. (red.) 

Opvoeding, onderwijs en sociale integratie (Groningen 1997): 33-45.
• Leune, J.M.G., Onderwijs in beweging. Enige opmerkingen over veranderingen in het Nederlandse onderwijs gedurende het 

laatste kwart van de twintigste eeuw. http://www.scp.nl/dsresource?objectid=24717&type=org
• Leune, J.M.G., Onderwijs in verandering. Reflecties op een dynamische sector (Groningen 2001).
• Nijhof, W.J. en J.N. Streumer, Verbreed beroepsonderwijs (De Lier 1994). 
• Ritzen, J.M.M., De pedagogisch opdracht van het onderwijs; een uitnodiging tot gezamenlijke actie (OC&W, 

Zoetermeer 1992).
• s.n., Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Een verkenning (Onderwijsraad, Den Haag 2009).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Rijswijk 1998).
• Turkenburg, M., Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school. Een verkenning (SCP, Den Haag 2005).
• Van Zolingen, S.J., Gevraagd: sleutelkwalificaties. Een studie naar sleutelkwalificaties voor het middelbaar beroepsonder-

wijs (Nijmegen 1995).
• Walrecht, E. S., Brede innovatie, passende strategie? De Groninger Vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en 

invoering (Groningen 2006), geraadpleegd op 02 augustus 2011 op http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/
gmw/2006/e.s.walrecht/. 

• Wieringen, A.M.L., Onderwijsbeleid in Nederland (Alphen aan de Rijn 1996).
• Bronneman-Helmers, R. en E. Zeijl, ‘Burgerschapsvorming in het onderwijs’, Schnabel, P., R. Bijl en J. de 

Hart (red.), Betrekkelijke betrokkenheid, Studies in sociale cohesie, Sociaal en Cultureel Rapport 2008 (Den Haag 2008) 
p. 170-205.

• Website http://www.bredeschool.nl/ (geraadpleegd op 2 augustus 2011).
• Website http://www.nutalgemeen.nl/ (geraadpleegd op 2 augustus 2011).



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 478

7.2 Trend: Verandering van de identiteit van 
basisscholen

Verkorte titel: Identiteit van basisscholen

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.1 Individualisering, 13.12 Multiculturalisering

Datering
Jaren zestig/zeventig tot na 2005

Beschrijving
De identiteit van een basisschool wordt in Nederland verbonden aan haar levensbeschouwelijke grondslag. 
Naast scholen met bijvoorbeeld katholieke, gereformeerde of islamitische grondslag zijn er ook openbare 
scholen die geen levensbeschouwelijke identiteit mogen uitdragen en worden geacht alle levensovertuigin-
gen en godsdiensten te eerbiedingen. Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht 
hun achtergrond. Bijzondere scholen mogen kinderen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond 
dan de identiteit van de school weigeren. [Veugelers en De Kat, 2001: 6-7] Naast hun levensbeschouwelijke 
grondslag worden scholen ook op hun onderwijskundige identiteit onderscheiden. De pedagogisch-didac-
tische benadering (bijvoorbeeld Montessori, Jenaplan en Iederwijs) bepaalt de identiteit van deze scholen 
maar wordt volgens de regelgeving niet als richting beschouwd. De levensbeschouwelijke identiteit en de 
onderwijskundige identiteit kunnen overlappen. Er bestaan katholieke scholen die volgens de Jenaplan-
methode werken en er zijn openbare en bijzondere Montessorischolen.
Processen als secularisatie, individualisering en multiculturalisering, de veranderde achtergrond van de 
leerlingen en de veranderingen op het gebied van bestuursvormen hebben de identiteit van scholen 
beïnvloed. Toch bleef het marktaandeel van het bijzonder onderwijs in Nederland opvallend stabiel. Veel 
confessionele scholen zijn gematigder geworden. Daarnaast zijn andere kleinere scholen ontstaan die juist 
meer belang hechten aan de vorming van een kind volgens een levensbeschouwelijke stroming. Bovendien 
zijn ook openbare scholen onder invloed van bestuurlijke veranderingen en de invoering van pedagogisch-
didactische methodes van identiteit veranderd.

Als resultaat van de schoolstrijd werd in 1917 met artikel 23 in de Grondwet vastgelegd dat elke levensbe-
schouwelijke richting in Nederland aanspraak kan maken op eigen scholen. Openbare en bijzondere scholen 
werden financieel gelijkgesteld. Deze gelijkstelliing heeft een sterke groei van scholen met confessioneel 
onderwijs tot gevolg gehad. [Hermans e.a., 1997: 53] Vanaf de jaren zestig kwam daar verandering in. De 
processen van ontzuiling en ontkerkelijking zetten in en met name in de katholieke zuil waren deze 
ontwikkelingen goed zichtbaar. Steeds minder mensen waren lid van een kerkgenootschap en steeds meer 
mensen beschouwden zichzelf niet langer als gelovige. Het werd daarnaast niet langer als vanzelfsprekend 
gevonden om lid te zijn van een sportvereniging of vakbond uit dezelfde zuil, of te stemmen op de aan de 
zuil gerelateerde politieke partij. [Vreeburg, 1997: 190-191]. Het onderwijs neemt echter een aparte positie in 
binnen deze ontwikkelingen. Ondanks het proces van ontzuiling is het onderwijs aan bijzondere scholen in 
Nederland altijd populair gebleven, hoewel het proces van secularisatie en ontzuiling wel zijn weerslag heeft 
gehad op het onderwijs. Met name het katholieke onderwijs heeft te lijden gehad van dalende aantallen 
katholieke leerlingen en scholen en daarnaast een toename van niet-katholieke leerlingen op katholieke 
scholen. De heterogenisering van de leerlingenpopulatie werd daarnaast versterkt door de groei van het 
aantal allochtone leerlingen vanaf begin jaren tachtig. [Thurlings, 1998: 97]

Ondanks de ontkerkelijking en ontzuiling is marktaandeel van het confessionele bijzonder onderwijs 
opvallend groot gebleven. In de periode 1975-1990 daalde weliswaar het marktaandeel van katholieke 
scholen met 6% van 40% naar 34% maar daarna bleef het stabiel. Het protestants-christelijk onderwijs heeft 
in vergelijking met 1975 geen marktaandeel verloren. In 1975 en in 2005 bedroeg zijn aandeel 28%. Er waren 
wel wat schommelingen in tussenliggende jaren zichtbaar. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs 
schommelde de hele periode 1975-2005 rond de 30-31%. Overig bijzonderonderwijs steeg van 3% naar 8% 
[Herwijer 2014; CBS statline en SCP 1998: 566]. In de jaren negentig is bij de kleinere stromingen in het 
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onderwijs, te weten het algemeen bijzonder onderwijs en onderwijs verzorgd door kleine confessionele 
groeperingen, het aantal scholen gestegen. Het gaat hier om scholen met een niet-christelijke levensbe-
schouwing en om scholen die gebaseerd zijn op pedagogische-didactische methoden, maar levensbeschou-
welijk neutraal zijn. Hieronder vallen de antroposofen (Vrije Scholen), de diverse soorten van orthodox-
calvinisten en de islamitische scholen. In het midden van de jaren tachtig werd de eerste islamitische 
basisschool gesticht. Midden jaren nul waren er ongeveer 40 islamitische basisscholen.
De lichte daling van het aantal confessionele scholen die in de periode 1985-1993 plaatsvond (in het 
katholiek onderwijs met 6,5 % en in het protestants-christelijk onderwijs met 4,6%) had echter niet alleen 
te maken met de afname van het confessioneel onderwijs. Belangrijkere factoren waren ook de demografi-
sche krimp, de omvang van scholen (katholieke scholen waren bijvoorbeeld van oudsher groter) en de 
schoolfusies die hebben geleid tot de schaalvergroting in het onderwijs. [Thulings, 1998: 99]

De bovenstaande ontwikkelingen zijn onder andere een gevolg van de verandering in de voorkeuren die 
ouders hebben voor een bepaald soort school. In 1966 hadden de katholieken en de gereformeerden een 
sterke voorkeur voor confessioneel onderwijs. Buitenkerkelijken prefereerden openbaar onderwijs. De 
hervormden en leden van overige gezindten hadden deels een voorkeur voor confessioneel onderwijs en 
deels voor openbaar onderwijs. In 1996 was het beeld sterk gewijzigd. Een lichte meerderheid van de 
katholieken wilden zijn kinderen nog wel naar een confessionele school sturen, maar een grote minderheid 
had geen voorkeur voor een bepaalde school. Ook de gereformeerden wilden minder dan in 1966 hun 
kinderen op een bijzondere school hebben. Daarentegen kozen de hervormden juist vaker voor bijzonder 
onderwijs, evenals de ouders met een andere godsdienst dan de christelijke. De veranderde voorkeuren in de 
protestants-christelijke zuil kwamen met name door interne ontwikkelingen als interkerkelijke mobiliteit en 
vermeniging van de verschillende stromingen. [Thurlings, 1998: 94-96]
Opmerkelijk is ook dat de buitenkerkelijken in de loop van de jaren steeds meer een voorkeur voor confes-
sioneel onderwijs hebben gekregen. Ouders hebben de verwachting dat op scholen met een levensbeschou-
welijke identiteit meer gehecht wordt aan kwaliteiten als orde, discipline, normen en waarden. Daarnaast 
wordt aan scholen voor bijzonder onderwijs een hogere kwaliteit toegedicht. Dit zou de kans op een 
gunstiger schoolloopbaan verhogen. Deze (vermeende) eigenschappen maken daardoor bijzondere scholen 
ook aantrekkelijk voor ouders die geen confessionele achtergrond hebben. [SCP, 1998: 566] 

De levenbeschouwelijke identiteit van scholen wordt niet alleen door de signatuur bepaald en door de 
achtergrond van de leerlingen, maar ook door de mate van religieuze socialisatie. Onder religieuze socialisa-
tie wordt verstaan ‘het proces waarin het individu zich levensbeschouwelijke overtuigingen, inzichten, 
waarden en gedragingen eigen maakt’. [Vreeburg, 1997: 185] Bij kleinere confessionele stromingen, zoals het 
reformatorisch en het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs, en op de islamitische scholen is deze religieuze 
socialisatie sterk aanwezig. Bij met name het katholieke onderwijs, maar ook het protestants-christelijke 
onderwijs, zijn de religieuze socialisatiemechanismen afgenomen. De afname van deze religieuze socialisa-
tie heeft ten eerste te maken met de ontkerkelijking. Door de daling van het aantal gelovige leerlingen en de 
toename van het aantal niet-kerkelijke leerlingen, werd de leerlingenpopulatie op scholen heterogener. Het 
werd voor scholen en leerkrachten moeilijker om leerlingen volgens een bepaalde levensovertuiging te 
vormen en de socialisatiemechanismen werden ook minder toegepast. Deze ontwikkeling werd versterkt 
doordat ouders ook steeds minder aan religieuze socialisatie zijn gaan hechten. [Hermans e.a., 1997: 53]
Een tweede factor die meespeelde bij de afname van religieuze socialisatie was de verandering van religi-
euze praktijken en de liberalisering van het geloofsleven binnen de kerken. De toepassing van bepaalde 
rituelen, zoals de biecht bij de katholieken, nam af. Het is dan ook niet verwonderlijk dat als rituelen niet 
meer worden toegepast of dogma’s niet meer worden uitgedragen binnen de kerken, deze ook niet meer op 
scholen worden gebezigd. 
Binnen de katholieke en protestants-christelijke scholen is de levensbeschouwelijke vorming veranderd van 
het geven van catechese en bijbelonderricht naar het onderwijzen over algemene zinsgevingsvraagstukken. 
Sinds eind jaren zeventig is er meer aandacht voor levensvragen, zijn de godsdienstdocenten geprofessiona-
liseerd, en is de inbreng van leerlingen toegenomen in de lessen. De godsdienstlessen zijn daarentegen veel 
minder gericht op de initiatie in kerkelijke tradities. De religieuze socialisatie blijft aanwezig op katholieke 
en protestants-christelijke scholen, maar de vorm en de intensiteit is in loop van de tijd veranderd onder 
invloed van ontkerkelijking en verandering van het geloofsleven in de kerken. Hierdoor sturen ook ouders 
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die niet-kerkelijk zijn hun kinderen naar scholen met een katholieke of protestants-christelijke signatuur. 
Confessionele scholen hebben zich door deze matiging in opstelling van levensbeschouwelijke vorming 
weten te handhaven. [Vreeburg, 1997: 219-221; SCP, 1998: 566] 

In de jaren negentig kwam de kwestie betreffende de identiteit van scholen weer in de belangstelling. 
Samengaan van een bijzondere en openbare school is grondwettelijk niet mogelijk, omdat in de Grondwet 
staat beschreven dat een openbare school nooit een levensbeschouwelijke kleur mag kiezen. Scholen voor 
bijzonder onderwijs zijn ondergebracht bij stichtingen of verenigingen (privaatrechtelijke bestuursvorm), 
openbaar onderwijs wordt van overheidswege gegeven. Openbare scholen staan onder verantwoording van 
een gemeente en hebben dus een publiekrechtelijke vorm. Dit onderscheid tussen publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijk is lange tijd het dominante bestuurlijke onderscheidende kenmerk geweest van openbare 
en bijzondere scholen. 
In de jaren negentig kwamen stemmen op om dit stelsel aan te passen, zonder dat daar de Grondwet voor 
gewijzigd zou moeten worden. In 1996 werd de Wet inzake de bestuursvorm van het openbaar onderwijs 
ingevoerd, waardoor het mogelijk werd voor openbare scholen om andere vormen van bestuur te hebben. 
Dit zijn een integrale bestuursvorm waarbij het college van B&W het bevoegd gezag is van een school; een 
openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen; een bestuurscommissie op basis 
van artikel 82 van de Gemeentewet; een openbare rechtspersoon op basis van artikel 134 van de Grondwet; 
een overheidsstichting (privaatrechtelijk orgaan) op basis van artikel 228 van de Gemeentewet; en een 
samenwerkingsbestuur. Een zevende vorm van bestuur wordt voorbereid, namelijk de samenwerkings-
school. In deze bestuursvorm zijn een openbare school en een school voor bijzonder onderwijs gefuseerd 
en ondergebracht in één stichting. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, ondermeer dat een school 
onder de opheffingsnorm komt of dreigt te komen wanneer de school geen fusie aangaat. In de samenwer-
kingsschool wordt zowel openbaar onderwijs gegeven als onderwijs volgens een bepaalde levensbeschou-
welijke stroming. Grondwettelijk is fusie van een openbare school en een bijzondere school niet mogelijk, 
maar wettelijk mag dit binnenkort wel. De identiteit van zowel openbare scholen als bijzondere scholen 
zou kunnen veranderen onder invloed van de bestuursvorm die door de verantwoordelijken van de scholen 
gekozen wordt. [Rutgers en Van Giezen, 2000: 2-6]
In de jaren negentig kwam discussie op gang over richtingvrije scholenplanning, mede omdat het op 
levensbeschouwing gebaseerde richtingsbegrip niet meer aansloot op de voorkeuren van veel ouders. Het 
voorstel om artikel 23 van de Grondwet ruimer te gaan interpreteren strandde toen wegens praktische 
bezwaren. In de jaren tien van de eenentwintigste eeuw werd deze discussie opnieuw aangezwengeld door 
de Onderwijsraad. [Herweijer 2014; website Onderwijsraad]

Actoren
• Gemeenten
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
• Stichtingen voor scholen van bijzonder onderwijs
• Onderwijsraad
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7.3 Trend: De vermindering van sociale ongelijkheid 
van onderwijskansen door het verbeteren van 
toegang tot en doorstroming in het onderwijs

Verkorte titel: Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering, 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
5.6 Kinderopvang
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
7.1 Maatschappelijke betekenis onderwijs
7.4 Groei deelname onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog namen steeds meer Nederlanders deel aan verschillende soorten onderwijs.  
De stijging van de participatiegraad hing sterk samen met de verbetering van toegang tot en doorstroming in 
het onderwijs. Dit had op zijn beurt te maken met de vermindering van sociale ongelijkheid van onderwijs-
kansen oftewel met de afname van milieu- en seksespecifieke selectie.

De vermindering van de ongelijkheid van onderwijskansen stond sinds de jaren zestig in Nederland in het 
middenpunt van de maatschappelijke belangstelling en tegelijkertijd hoog op de politieke agenda. 
Onderwijs werd opgevat als een belangrijk middel om de emancipatie en participatie van verschillende 
groepen in de samenleving te stimuleren. Onderwijsdeelname bleek daarnaast een belangrijke motor van 
sociale stijging: door met name steeds vaker voortgezet en hoger onderwijs te volgen wisten veel 
Nederlanders in de decennia na de Tweede Wereldoorlog hun sociaaleconomische positie ten opzichte van 
die van hun ouders te verhogen. [Leune, website SCP: 54] In tegenstelling tot de decennia daarvoor oefende 
het ouderlijk milieu steeds minder invloed uit op het opleidingsniveau dat de kinderen behaalden. Zo 
traden kinderen steeds minder vaak in de sporen van hun ouders maar ontstegen steeds vaker het oplei-
dingsniveau van de groep waar zij vandaan kwamen. Dat gold voornamelijk voor kinderen uit lagere sociale 
milieus van wie de ouders laagopgeleid waren. Meisjes bevonden zich traditioneel in een bijzonder 
achtergestelde positie. De soorten onderwijs die de samenleving voor meisjes of vrouwen geschikt of 
gewenst achtte, maakten het door het slechte niveau en het beperkte curriculum nagenoeg onmogelijk om 
naar hogere onderwijsvormen door te stromen. De huishoudschool en zelfs de meer elitaire Middelbare 
Meisjesschool (MMS) besteedden veel aandacht aan huishoudelijke vakken en ‘vrouwelijke vorming’ maar 
verschaften geen toegang tot de universiteit. [Bakker e.a., 2006: 536]
Dat er steeds meer kinderen, zowel jongens als meisjes, uit hogere maar ook uit lagere sociale groepen 
steeds hogere opleidingsvormen konden volgen, werd in sterke mate mogelijk gemaakt door het overheids-
beleid dat beoogde het onderwijs voor iedereen, onafhankelijk van zijn of haar afkomst en financiële 
middelen, toegankelijk te maken en de doorstroming tussen verschillende soorten onderwijs te 
bevorderen.

Mammoetwet
Om dit te bewerkstelligen werd in 1968 de Mammoetwet ingevoerd die de basis vormde voor onderwijsver-
nieuwingen die plaatsvonden in de decennia daarna. Deze wet had een organisatorisch karakter en moest 
met name een einde maken aan de versnippering van het voortgezet onderwijs en de afstemming en de 
doorstroming tussen verschillende typen scholen verbeteren. De bedoeling was ook om de keuze van de 
leerling voor een vervolgopleiding verder in tijd uit te stellen. Op deze manier wilde de overheid de 
beslissing voor het vervolgtraject afhankelijker maken van capaciteiten van het kind zelf en juist minder af 



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 482

laten hangen van de sociale afkomst of geslacht van de leerling. Om deze reden werd er na de lagere school 
een brugperiode van minstens één jaar geïntroduceerd waarin elk kind hetzelfde onderwijs zou krijgen. In 
de praktijk beperkten de meeste scholen de duur van de brugperiode inderdaad tot het wettelijk voorge-
schreven minimum en kregen veel brugklassen al heel vroeg een onderverdeling in niveaus. [Bakker e.a., 
2006: 538] De toenemende aaneenschakeling van verschillende onderwijssoorten en de mogelijkheid om 
de opleidingen te ‘stapelen’, zou de leerling ook beter in staat stellen om eerder gemaakte keuzes later in de 
schoolloopbaan te herstellen. [Meijnen en Van Wieringen, 2000: 115]
Dankzij de introductie van drie hoofdtypen, namelijk het beroepsonderwijs (bo), het algemeen voortgezet 
onderwijs (avo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), werd het onderwijsstelsel 
vereenvoudigd. [Bakker e.a., 2006: 538] Daarnaast bestond er nog lager beroepsonderwijs (lbo), dat later, in 
de jaren negentig, voorbereidend beroepsonderwijs genoemd (vbo) werd. Specifieke meisjesopleidingen 
zoals de huishoudschool of de Middelbare Meisjesschool (MMS) werden opgeheven en gingen respectieve-
lijk op in lbo en havo. Een uitzondering daarop vormde de school voor kleuterleidster die bleef bestaan tot 
de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985. [Bakker e.a., 2006: 538] De Mammoetwet voorzag in 
dit kader dan ook in twee soorten brugklas: één voor het mavo, havo en vwo en één voor het lager algemeen 
voortgezet onderwijs (lavo) en lbo. Bovendien werd er een uitzondering gemaakt voor het gymnasium 
vanwege Latijnlessen al in het eerste jaar. [Dodde, 1981: 54]
Om de doorstroming tussen verschillende soorten onderwijs te versoepelen en hiermee ook de voortijdige 
schooluitval tegen te gaan, werd de samenwerking tussen schooltypen, voornamelijk in de vorm van fusies 
tot schoolgemeenschappen, aangemoedigd. [Bakker e.a., 2006: 538] Omdat er echter meerdere soorten 
brugklas met verschillende niveaus naast elkaar functioneerden, bleef de doorstroming naar de hogere 
opleidingssoorten in de praktijk lastig. [Dodde, 1981: 54]

Middenschool
Al voor de invoering van de Mammoetwet waren er plannen gemaakt voor geïntegreerd onderwijs dat naast 
het algemeen vormend onderwijs ook het beroepsvoorbereidend onderwijs zou omvatten. Deze plannen 
kregen een concrete uitwerking onder het kabinet-Den Uyl (1973-1977) in de discussienota Contouren van een 
toekomstig onderwijsbestel, uitgebracht door minister Van Kemenade in 1975, maar leidden pas in het begin van 
de jaren negentig tot de invoering van de Wet op de Basisvorming. [Parlementair Onderzoek Onderwijs-
vernieuwingen 2008: 27] In de Contourennota werd een aparte schoolvorm gepresenteerd die tussen het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs stond en bestemd was voor twaalf- tot vijftienjarigen. De 
bedoeling van de middenschool was om gelijke kansen te creëren voor kinderen uit alle milieus en zo een 
te vroegtijdige selectie te voorkomen. Anders dan in het geval van de brugklassen ingevoerd door de 
Mammoetwet, was er met betrekking tot de middenschool geen sprake van onderverdeling van leerlingen 
op basis van hun cognitieve intelligentie in homogene groepen. Het idee was juist om met heterogene 
leeftijdsgroepen te werken. [Contourennota, 1975: 25; Van Dijk, 2008: 49] ‘Van daaruit’, aldus de nota, 
‘(konden) de leerlingen zich in wisselende groepen van bezigheid en studieniveau naar hun aanleg en 
belangstelling bekwamen en oriënteren.’ [Contourennota, 1975: 45-46] Op het funderend onderwijs, d.w.z. 
het basisonderwijs en het middenschoolonderwijs, zou volgens de Contourennota een bovenschool volgen 
met een twee-, drie- of vierjarige opleiding in de vorm van voortgezet en hoger beroepsonderwijs of 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. [Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008: 
18-19; website Multicultureel opleiden; Van Dijk, 2008: 48-49] Het idee van de middenschool week sterk af 
van het toenmalig onderwijsstelsel, wekte veel controverses en werd, op enkele experimenten na, o.a. door 
veel onenigheid tussen verschillende politieke partijen en een snelle kabinetswisseling, in de oorspronke-
lijke vorm nooit verwezenlijkt. Het vraagstuk van het uitstel van selectie en van studie- en beroepskeuze 
bleef echter bestaan. [Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008: 18-19]

Basisvorming
In 1982 werd door minister Van Kemenade en staatsecretaris Deetman de nota Verder na de Basisschool 
gepresenteerd waarin een zelfstandig driejarig schooltype voorgesteld werd, genoemd voortgezet basisonder-
wijs, dat op het idee van de middenschool voortbouwde. [Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 
2008: 19] In 1986 verscheen het WRR-advies Basisvorming in het onderwijs ten aanzien van de invoering van de 
driejarige basisvorming met een gemeenschappelijk kerncurriculum. [Parlementair Onderzoek Onderwijs-
vernieuwingen, 2008: 19] Pas in 1992, na enkele wijzigingen van het wetsvoorstel van minister Deetman en 
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staatssecretaris Wallage uit 1987, werd de Wet op de Basisvorming door de Tweede en de Eerste Kamer 
aangenomen. De basisvorming omvatte volgens de wet een gemeenschappelijk programma van vijftien 
vakken voor alle leerlingen, duurde maximaal drie jaar, kende één niveau voor alle leerlingen met globaal 
geformuleerde kerndoelen, waarbij naast kennisverwerving veel belang gehecht werd aan algemene 
vaardigheden.
Tussen 1990 en 1995 liep bovendien een stimuleringsbeleid scholengemeenschap voor de basisvorming in 
het kader waarvan scholen die fuseerden extra geld kregen. Een doorstroming binnen een schoolgemeen-
schap zou voor een leerling makkelijker zijn dan een overstap naar een andere school. [Parlementair 
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008: 27-28]

De invoering van de basisvorming werd medio jaren tachtig voorafgegaan door het in leven roepen van de 
basisschool. Tot 1985 bestond er in Nederland een aparte tweejarige kleuterschool en een zesjarige lagere 
school. Deze vernieuwing vloeide onder andere voort uit de constatering dat grote groepen leerlingen 
tussen vier en twaalf jaar onvoldoende profiteerden van het onderwijs omdat ze of te snel doorverwezen 
werden naar het speciaal onderwijs of de lagere school verlieten met grote gebreken aan kennis en 
(maatschappelijke) vaardigheden, wat doorgaans negatieve gevolgen had voor hun verdere schoolcarrière. 
De verwachting was dat een betere aansluiting van kleuteronderwijs op de lagere school het niveau van het 
basisonderwijs zou verhogen. Na de invoering van de Wet op het Basisonderwijs fuseerden kleuter- en 
lagere scholen tot basisscholen met een curriculum van acht jaar. [Van Kemenade e.a., 1987: 229]

Eind jaren negentig en begin jaren nul werd de basisvorming door meerdere instanties geëvalueerd. De 
conclusies van de onderzoeken liepen echter uiteen. De onderwijsinspectie publiceerde in 1999 het rapport 
Werk aan de basis: evaluatie van de basisvorming na vijf jaar en in 2000 bracht de Onderwijsraad haar advies uit: 
Agenda voor een herijking van de basisvorming. Terwijl de eerste constateerde dat de basisvorming tot een betere 
doorstroming had geleid en het moment van de keuze voor het vervolgopleiding minstens met één jaar 
uitgesteld was, stelde de tweede juist vast dat de prestaties met betrekking tot algemene vaardigheden niet 
vooruit zijn gegaan en dat het uitstel van de studie- en beroepskeuze onvoldoende werden verwezenlijkt. 
[Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008: 36-37] Uit het onderzoek van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) bleek dat er enerzijds het zittenblijven verminderd 
was en er meer leerlingen doorstroomden naar havo en vwo, en hiermee dus het gemiddelde opleidingsni-
veau gestegen was, maar dat anderzijds het verschil in het kennisniveau aan het einde van de basisvorming 
tussen de leerlingen van vbo/mavo/vmbo en de leerlingen van havo/vwo even groot was gebleven als 
voorheen. [idem, p. 38] Een webenquête uitgevoerd onder schoolleiders en docenten door het 
Onderzoekscentrum ‘Leren in Interactie’ wees uit dat er in feite nauwelijks sprake was van een uitstel van 
definitieve studie- en beroepskeuze, en ook de ondervraagde ouders van leerlingen in de basisvorming 
zagen geen verbeteringen in de aansluiting op het vervolgonderwijs. De leerlingen zelf lieten zich er echter 
positiever over uit. [idem]
In 2003 werd de term ‘basisvorming’ vervangen door minister Van der Hoeven door ‘onderbouw in het 
voortgezet onderwijs’. De toenmalige regering wilde hiermee afstand nemen van het idee van één basisvor-
ming onafhankelijk van het niveau van de leerling maar hield nog steeds vast aan het oorspronkelijke idee 
van uitstel van studie- en beroepskeuze. [idem, p. 39] In 2006 ging een nieuwe regeling voor de onderbouw 
van kracht die de scholen meer uitvoeringsvrijheid gaf. Zo werd er een onderscheid gemaakt tussen een 
door de overheid vastgestelde kerncurriculum en een deel dat de scholen zelf mochten invullen. [idem]

Moedermavo
Ook buiten het reguliere onderwijs werden sinds de jaren zeventig maatregelen getroffen en voorzieningen 
gecreëerd om de toegang tot onderwijs zo breed mogelijk te maken en te houden. Het doel van het 
zogenoemde ‘tweedekansonderwijs’ was bijvoorbeeld om volwassenen zonder of met een laag diploma in 
staat te stellen om alsnog een (hoger) diploma te behalen. Zo werd er sinds de jaren zeventig (met name 
onder het kabinet-Den Uyl (1973-1977)) veel aandacht besteed aan volwasseneneducatie in de vorm van 
avondopleidingen waar oorspronkelijk, zoals de naam al zegt, alleen in de avonduren les werd gegeven.  
Om deze vorm van het onderwijs voor meer groepen toegankelijk te maken werden ze omgevormd tot 
dag-avondonderwijs. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig maakte het dag-avondonderwijs een 
spectaculaire groei door. In het topjaar 1982 namen er bijna 120 000 leerlingen deel aan. De populariteit 
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was voornamelijk te danken aan twee ontwikkelingen, namelijk de start (in 1975 in Middenmeer) en 
officiële erkenning van de zogenoemde moedermavo’s in 1976, en de introductie van het systeem van 
onderwijs per vak in 1978. In het kader van het onderwijs per vak kon men per onderdeel een certificaat 
krijgen, en zo, desgewenst, in eigen studietempo een heel vakkenpakket verzamelen en uiteindelijk het 
betreffende diploma behalen. De instellingen voor de moedermavo pasten hun lesuren aan die van de 
schoolgaande kinderen aan, en/of werkten samen met instellingen voor kinderopvang. Daardoor trokken 
ze veel vrouwen aan (maar niet uitsluitend) die op deze manier de zorg voor de kinderen en het huishouden 
met een opleiding konden combineren. [Van Kemenade e.a., 1987: 422-423] Moedermavo’s waren zeer 
populair in de jaren tachtig maar werden in de jaren negentig als aparte instellingen afgeschaft. Ze gingen 
op in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), dat vooral gericht was op jongeren en 
volwassenen zonder startkwalificatie (d.w.z. een havo-, vwo- of mbo-diploma), en werden ondergebracht in 
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) die sinds de jaren negentig verantwoordelijk zijn voor mbo en 
volwasseneneducatie. De reden voor het afschaffen van de moedermavo was positief: in een zeer korte tijd 
wisten meisjes en vrouwen hun onderwijsachterstand op jongens en mannen in te halen door deel te 
nemen aan de steeds hogere vormen van het regulier onderwijs.
De lang aanhoudende achterblijvende participatie van meisjes aan het voortgezet onderwijs in Nederland 
werd veroorzaakt door de breed in de maatschappij gedragen opvatting dat de voornaamste rol van 
vrouwen die van echtgenote en moeder zou zijn. [Bakker e.a., 2006: 530] Een betere opleiding voor een 
meisje werd daarom niet nodig of zelfs niet wenselijk geacht en de intellectuele mogelijkheden van meisjes, 
in het bijzonder ten aanzien van exact en wetenschappelijk denken, werden vaak in twijfel getrokken. [o.a. 
Bakker e.a., 2006: 536] In dit denken kwam in de loop van de tijd een omslag. Terwijl begin jaren nul 
evenveel meisjes als jongens voortgezet onderwijs volgden, waren meisjes op het havo en vwo in de 
meerderheid en maakten in 2002 respectievelijk 54 procent en 52 procent van de leerlingenpopulatie uit.  
Zij stopten ook minder vaak dan jongens voortijdig met hun opleiding. [Emancipatiemonitor 2004: 34 en 
39] In 1960 vormden vrouwen slechts achttien procent van de studentenpopulatie, in 2005 begonnen iets 
meer vrouwen dan mannen aan een hbo- of universitaire opleiding. [o.a. Bakker e.a., 2006: 536; website 
CBS] In het hbo lag het aantal vrouwen al sinds 1997 hoger dan het aantal mannen. Ook behaalden vrouwen 
over het algemeen sneller hun hbo- en vwo-diploma’s dan mannen. [Emancipatiemonitor 2004: 46 en 49] 
Tussen 1990 en 2002 steeg het percentage vrouwen met een hbo- en vwo-diploma van twaalf naar negentien 
procent. Toch lag het aandeel vrouwen met hbo- en vwo-opleiding begin jaren nul nog zes procent lager 
dan dat van mannen: negentien tegenover 25 procent in 2002. Daaraan waren voornamelijk oudere 
generaties debet. In de leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar waren er nauwelijks opleidingsverschillen meer 
tussen mannen en vrouwen. [Emancipatiemonitor 2004: 50]

Open Universiteit
Naast het scheppen van de tweede kans om een diploma te behalen in het voortgezet onderwijs, werd er in 
1984 ook de Open Universiteit opgericht die afstandsonderwijs voor hoger onderwijs aanbood. In opdracht 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verscheen in de jaren zeventig een aantal 
rapporten en werden adviezen uitgebracht over universitair onderwijs aan volwassenen. De beleidsnota 
Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die 
op 1 januari 1985 in werking trad. De Open Universiteit werd opgericht met het doel om wetenschappelijk 
onderwijs te bieden aan iedereen die daarvoor de vereiste interesse en capaciteit had. Als maatschappelijke 
taak van de Open Universiteit werd gezien ‘het aanreiken van een tweede kans of tweede weg voor het 
volgen van hoger onderwijs’ [website Open Universiteit] aan volwassenen die daar eerder om verschillende 
redenen niet aan toegekomen zijn. Het ontbreken van formele toelatingseisen behalve het leeftijdmini-
mum van achttien jaar, en ook het feit dat men hun eigen studietijd en -tempo kon bepalen, maakte de 
Open Universiteit aantrekkelijk voor een grote groep studenten met een verschillende achtergrond: hoog 
opgeleiden die hun kennis wilden actualiseren, ‘vrouwen, die de zorg voor de kinderen of voor het 
huishouden’ droegen, mensen die geen financiële middelen hadden om eerder een studie te volgen, 
gehandicapten, gepensioneerden, werklozen of juist werkenden, die zich wilden bij- of omscholen etc.  
[Een nieuw soort onderwijs, 1984: 7-8 en 13-14]
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Tot slot
Sinds de Tweede Wereldoorlog werden de sociale afkomst en sekse minder belangrijk voor het verwerven 
van een goede positie binnen de Nederlandse maatschappij. Hieraan droeg in hoge mate het overheidsbe-
leid bij ten aanzien van het onderwijs. Door de decennia heen werden voor mensen uit alle sociale klassen 
mogelijkheden gecreëerd om op de sociale ladder te stijgen dankzij het behalen van een steeds hoger 
diploma. Met name het voortgezet en hoger onderwijs veranderden van een aangelegenheid voor de elite in 
een voorziening voor de massa’s. Er vond een onderwijsexpansie plaats en het opleidingsniveau van de 
gemiddelde Nederlander steeg spectaculair. Zo nam tussen 1975 en 1995 de deelname aan het middelbaar 
onderwijs toe met 153,5 procent, aan het hbo met 111 procent en aan het wo met 44,3 procent. [Kuhry, 1998: 
18; Leune, 2011: 55] In 1973 had maar liefst 35,9 procent van de beroepsbevolking alleen lager onderwijs 
gevolgd, in 1991 was dat minder dan zeven procent. Het percentage personen met een hbo- of wo-diploma 
verdubbelde daartegenover in dezelfde periode van ca. tien naar iets meer dan 22 procent. [Kuhry, 1998: 18; 
Leune, 2001: 59] Ondanks het feit dat de deelname aan een (steeds hogere) vervolgopleiding een maat-
schappelijke norm werd, waren er eind jaren negentig en begin jaren nul nog verschillen in de onderwijs-
deelname tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. Dit gold voornamelijk voor de doorstroming 
in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder voor de deelname aan het havo/vwo-traject. Tweederde van de 
kinderen van hoogopgeleide ouders volgde het havo of vwo in tegenstelling tot maar één op de vier 
kinderen van laagopgeleide ouders. [Herweijer, 2006: 30] Bij de overgang van het voortgezet naar het hoger 
onderwijs speelde de milieuspecifieke selectie een kleinere rol. Een havo- of een vwo-diploma leken de 
grens te markeren waar de invloed van het ouderlijk milieu op de keuze van de vervolgopleiding aanzienlijk 
afnam. De jongeren met lager opgeleide ouders stroomden na het havo- of vwo niet minder vaak naar het 
hoger onderwijs, ze maakten wel een andere keuze met betrekking tot het niveau van de vervolgopleiding 
en gingen vaker vanuit de havo naar het mbo in plaats van het hbo, en vanuit het vwo naar het hbo en dan 
pas eventueel naar het wo in plaats van rechtstreeks vanuit het vwo naar het wo. Een uitzondering hierop 
vormden de allochtone leerlingen met een havo- of vwo-diploma. Zij kozen juist vaker voor een direct 
aansluitende en ook nog zo hoog mogelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. [idem, p. 31-32, 34] 
Het ouderlijk opleidingsniveau bleek ook nauwelijks een invloed te hebben op de studieresultaten en de 
studievoortgang in het hoger onderwijs. [idem, p. 35]

Actoren
• Rijksoverheid
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) en de voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de opvolgers
• Ministerie van Sociale Zaken en de opvolgers
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Basis-, voortgezet- en hoger onderwijsinstellingen
• het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
• Open Universiteit
• Onderwijsraad
• Onderwijsinspectie
• het Tweede Fase Adviespunt
• het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
• het Onderzoekscentrum ‘Leren in Interactie’
• Regionale Opleidingscentra (ROC’s)
• J. van Kemenade
• W. Deetman
• M. van der Hoeve
• J. Wallage
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7.4 Trend: De spectaculaire groei van deelname aan het 
(niet verplichte) onderwijs: middelbaar beroeps-
onderwijs, HBO en universiteit

Verkorte titel: Groei deelname onderwijs

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 
13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
7.1 Maatschappelijke betekenis van onderwijs
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.7 Aandacht voor individuele leerling

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
In de periode na de Tweede Wereldoorlog participeerden steeds meer Nederlanders in het onderwijs en 
behaalden steeds meer mensen een steeds hogere opleiding. Deze stijging van deelname aan een breed 
scala van opleidingssoorten wordt geduid met de term onderwijsexpansie. [o.a. RMO, 2011: 79]
De groei van het percentage jongeren in de leeftijdscategorie van zestien tot en met 24 dat deelnam aan de 
niet verplichte onderwijsvormen, zoals de laatste jaren van het vwo, het middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, was het meest spectaculair. In het begin van de twintigste 
eeuw was het nog gewoon dat de schoolloopbaan van een kind met de lagere school eindigde. Dit gold voor 
95 procent meisjes en 65 procent jongens in 1907. [Bakker e.a., 2006: 536] Aan het eind van de eeuw volgde 
nagenoeg elk kind tot zijn zeventiende levensjaar een vorm van voortgezet onderwijs. Van een onderwijs-
vorm die voorbehouden was aan een kleine groep kinderen uit de gegoede stand, ontwikkelde zich het 
voortgezet onderwijs tot een onderwijsvorm voor brede massa’s. [Bakker e.a., 2006: 530] In het schooljaar 
2004/05 volgde dan ook ruim vijftig procent van de achttien- tot 25-jarigen een opleiding in het mbo, hbo 
of aan een universiteit. [website CBS a]

Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlanders steeg in de tweede helft van de twintigste eeuw 
aanzienlijk, zowel van mannen als van vrouwen, waarbij de laatsten hun grote onderwijsachterstand op de 
eersten in een relatief korte tijd, sinds de jaren zeventig, wisten in te lopen. Terwijl meisjes in 1960 slechts 
achttien procent van de studentenpopulatie vormden, begonnen in 2005 iets meer vrouwen dan mannen 
aan een hbo- of universitaire opleiding [o.a. Bakker e.a., 2006: 536; website CBS] en lag vier jaar later de 
deelname van vrouwen van achttien tot 25 jaar aan het hoger onderwijs al vijf procent hoger dan van 
mannen: 36 procent versus 31 procent. [website CBS] In 1973 had meer dan een derde van de beroepsbevol-
king alleen lager onderwijs gevolgd in vergelijking met circa zeven procent in het begin van de jaren 
negentig. In dezelfde periode is het percentage van de beroepsbevolking met een diploma uit het middel-
baar en hoger (beroeps- of wetenschappelijk) onderwijs meer dan verdubbeld. [Leune, 17]

Het leerproces werd steeds minder vaak beëindigd met het behalen van een (zo hoog mogelijk) diploma bij 
het initieel onderwijs, maar werd door steeds meer mensen voortgezet ook na het betreden van de 
arbeidsmarkt. Om concurrerend te blijven en te kunnen anticiperen op de snelle veranderingen op de 
arbeidsmarkt, zien steeds meer mensen de noodzaak in tot her- of omscholing, niveauverbreding en 
specialisatie. Het idee van permanente opleiding werd enerzijds gestimuleerd door de arbeidsmarkt, 
anderzijds bevorderd door de overheid, bijvoorbeeld in het kader van een nationaal actieprogramma ‘Een 
leven lang leren’ dat in 1998 van start ging. [OCW/Onderwijsraad 1998, 5-6; Onderwijsraad 2003: 11]
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Dat het doorleren na de leerplichtige periode in de loop der tijd steeds gangbaarder werd, had te maken 
met een aantal factoren, zoals de gestage welvaartsgroei en de toenemende druk vanuit de arbeidsmarkt, 
die steeds beter gekwalificeerd personeel nodig had, [Bakker e.a., 2006: 535] maar ook met een bewust 
gevoerd overheidsbeleid.
Zo zette de Nederlandse overheid eind jaren zestig en begin jaren zeventig, conform de tijdgeest, gelijke 
onderwijskansen voor iedereen ongeacht zijn of haar sociale afkomst of sekse hoog op de agenda. Gedegen 
onderwijs dat voor iedereen toegankelijk was, zou bijdragen aan de maatschappelijke en economische 
participatie van de burger. In 1968 werd de zogenoemde Mammoetwet ingevoerd. De doelstelling van deze 
wet was de bevordering van de doorstroming tussen verschillende schoolvormen om zo kinderen uit lagere 
sociale klassen meer kans te bieden hun talenten te ontwikkelen. Met de wet werd het schoolstelsel 
vereenvoudigd en werd na de lagere school een brugperiode geïntroduceerd. Hierdoor zouden de leerlin-
gen meer tijd krijgen om te kunnen wennen aan een nieuw soort onderwijs en om te laten zien voor welk 
vervolgtraject ze geschikt waren. Hun sociale komaf zou daardoor een geringere rol gaan spelen bij de keuze 
van het vervolgonderwijs. [o.a. Bakker e.a., 2006: 538] In 1971 werd ook een nieuwe leerplichtwet ingevoerd 
waarmee de leerplichtperiode werd verlengd van zeven naar negen jaar. [Bakker e.a., 2006: 534-5; Van der 
Hulst en Van Veen, 2000: 60]

De Contourennota uit 1975 van minister Van Kemenade bevestigde dat de regering het onderwijs zag als een 
van de voornaamste middelen ter bevordering van emancipatie en participatie van de burger. In deze nota 
werden onder andere plannen gepresenteerd voor één middenschool voor alle leerlingen in de leeftijds-
groep van twaalf tot vijftien á zestien jaar met de bedoeling om een te vroege selectie te voorkomen en de 
keuze voor het vervolgonderwijs nog verder uit te stellen. De plannen ontstonden in reactie op de manco’s 
van de Mammoetwet (door het naast elkaar bestaan van meerdere soorten brugklassen met verschillende 
niveaus bleef de doorstroming naar de hogere opleidingssoorten in de praktijk lastig [Dodde, 1981: 54]) 
maar werden, op enkele experimenten na, nooit verwerkelijkt. [Van Kemenade 1975; Van Dijk, 2008: 3, 49]
In 1975 werd de leerplichtperiode nog eens verlengd, naar tien jaar. Met de samenvoeging van de kleuter-
school voor kinderen van vier en vijf jaar met de lagere school tot de basisschool in 1986 werd het begin van 
de leerplicht met een jaar verlaagd en moest elk kind dat vijf is geworden verplicht naar school. Vanaf 1994 
werd een kind na de leerplichtperiode van tien jaar nog tot en met zijn zeventiende levensjaar partieel 
leerplichtig en moest als gevolg daarvan minstens twee dagen per week onderwijs volgen. [Van der Hulst en 
Van Veen, 2000: 60; website leerplicht]

Het belang dat de overheid aan het onderwijs hechtte, kwam tot uiting in het beleid ten aanzien van de 
handhaving van de leerplicht. Schoolverzuim en schooluitval werden gezien als een maatschappelijk 
probleem dat diende te worden tegengegaan. De verantwoordelijkheid daarvoor kregen met de invoering 
van de Leerplichtwet van 1969 de gemeenten die de leerplichtambtenaar aanstelden en de onderwijsinstel-
lingen. In 1982 werd de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) opgericht teneinde de 
toezicht op de leerplicht te versterken. [Van der Hulst en Van Veen, 2000:62] Sinds medio jaren negentig 
werd er een betere samenwerking tussen betrokken partijen bevorderd met als doel een ‘vroegtijdige 
signalering, melding (…) en interventie bij beginnend schoolverzuim’. [Van der Hulst en Van Veen, 2000:63, 
76-87] De maatregelen die werden getroffen om het schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval tegen te 
gaan, schijnen hun vruchten af te werpen. Van de twee miljoen jongeren van vijftien tot 25 jaar in 2009, zat 
negen procent (zo’n 185 duizend jongeren) niet meer op school en was ook niet in het bezit van een 
zogenoemde startkwalificatie. In 2005 lag dat aandeel nog op elf en in 2001 zelfs op vijftien procent. 
[website CBS b] De startkwalificatie betekent ‘het minimale niveau dat nodig is om een volwaardige plaats 
op de arbeidsmarkt te veroveren, of door te stromen naar vervolgonderwijs (hoger onderwijs). Het niveau 
hiervan is vastgesteld op een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2).’ 
[website CBS b] In 2007 werd de starkwalificatie ingevoerd: een verlenging van de leerplicht tot 18 jaar voor 
jongeren zonder startkwalificatie. [Herweijer 2014]

De overheid trof ook financiële maatregelen om de toegang tot het onderwijs te verbreden. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw verstrekte de zij studiebeurzen aan ‘onvermogende jongelieden van buitenge-
wone aanleg’. Sinds 1956 konden studenten een lening een bescheiden gedeelte van een beurs krijgen die 
niet terugbetaald hoefde te worden. Studenten die veel talent hadden maar uit minder welvarende gezinnen 
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kwamen, kregen een volledige beurs. [IBG 2009: 61] In 1986 werd de Wet op studiefinanciering geïntrodu-
ceerd die financiële zelfstandigheid van studenten bevorderde. [Herweijer: website SCP] Iedereen tussen 
zestien en dertig had recht op een basisbeurs (en een aanvullende beurs of rentedragende lening). De 
basisbeurs werd in 1992 echter omgezet in tempobeurs en vier jaar later in prestatiebeurs. Sindsdien moest 
diegene die niet voldoende presteerde, de basisbeurs terugbetalen. De tempobeurs werd verstrekt als 
rentedragende lening die bij voldoende studiepunten niet terugbetaald hoefde te worden. De prestatie-
beurs had ook het karakter van een lening die bij voldoende prestaties, dat wil zeggen het behalen van 
voldoende studiepunten in het eerste jaar en het behalen van een diploma binnen zes of, vanaf 2000, tien 
jaar, omgezet werd in een gift. Bovendien werd het recht op studiefinanciering verkort van vijf naar vier jaar. 
[IBG 2009: 61; website financieel info; website Volkskrant]

De leerlingen- of studentenaantallen in alle soorten onderwijs werden naast de groei van de leeftijdsspeci-
fieke deelname (oftewel de participatiegraad) ook sterk beïnvloed door demografische ontwikkelingen met 
name de ontgroening die veroorzaakt werd door de scherpe daling van het aantal geboorten sinds de jaren 
zeventig. [Kuhry, 1998] De effecten van de vermindering van het aantal jongeren werden logischerwijs eerst 
zichtbaar in het basisonderwijs en delen van het voortgezet onderwijs, waarvoor overigens ook de leerplicht 
gold en geldt. Zo namen in 1975 bijna twee miljoen leerlingen deel aan het basisonderwijs, in 1995 waren 
dat slechts anderhalf miljoen. Dit betekende een daling van meer dan 22 procent. Vanaf de tweede helft van 
de jaren tachtig werden de effecten van demografische teruggang waarneembaar ook in de hogere trap van 
het voortgezet onderwijs en in de jaren negentig in het hoger onderwijs. Hier werden ze echter in grote 
mate gecompenseerd door de grote stijging van de onderwijsdeelname. [Kuhry, 1998: 11 en 159-160] Tussen 
1975 en 1995 steeg de deelname aan het middelbaar onderwijs met maar liefst 153,5 procent, aan het hbo 
met 111 procent en aan het wo met 44,3 procent. [Kuhry, 1998: 18; Leune, 13]

De aanhoudende groei van de deelname aan onderwijs en de verlenging van de leerplicht hadden als gevolg 
dat kinderen over het algemeen langer onderwijs volgden en een hogere opleiding haalden dan hun ouders 
en hierdoor op de sociale ladder stegen. Onderwijs werd enerzijds een motor van deze zogenoemde 
opwaartse mobiliteit, anderzijds ging het een steeds grotere rol spelen bij de verdeling van maatschappe-
lijke kansen. [Herweijer, website SCP] Maatschappelijke participatie en met name het verloop van de 
beroepsloopbaan hingen in steeds hogere mate met het opleidingsniveau samen en een succesvolle 
onderwijscarrière, met name het behalen van een steeds hoger diploma, werd een steeds belangrijkere 
voorwaarde voor maatschappelijk succes. [website Rijksoverheid; Wilbrink, 1997] Niet (meer) de (sociale) 
afkomst werd in de samenleving gezien als het belangrijkste selectiecriterium om tot hogere posities op te 
kunnen klimmen maar de persoonlijke bekwaamheden en prestaties gemeten naar gevolgde opleiding. 
[o.a. Wilbrink, 1997; Herweijer, website SCP] De kans dat een persoon door in praktijk opgedane ervaring en 
persoonlijke verdiensten op de maatschappelijke ladder zou klimmen zonder dat hij of zij extra onderwijs 
zou volgen, werd in de tweede helft van de twintigste eeuw kleiner. Al met al betekent dit dat ‘men (…) 
bevrijd (werd) van de last van de afstamming maar dat men tegelijkertijd meer de gevangene van het eigen 
onderwijsniveau (werd).’ [Meijnen en Van Wieringen, 2000:17]

Het gevolg of de keerzijde van onderwijsexplosie en van het meritocratisch ideaal van gelijke kansen bij 
gelijke capaciteiten was diplomadevaluatie. Omdat er steeds meer een steeds hogere diploma’s werden 
behaald, daalde tegelijkertijd hun waarde. Deze ontwikkeling genereerde weer een maatschappelijke druk 
om door te leren die al heel vroeg in het onderwijsproces inzette. Steeds meer ouders waren ook bereid om 
in het onderwijs van hun kinderen te investeren door gebruik te maken van bijvoorbeeld een huiswerkinsti-
tuut. Het oefenen voor de Cito-toets of andere vormen van bijspijkeren met de bedoeling om de kans van 
het kind op een havo- of vwo-advies te vergroten, raakten sinds de jaren negentig langzaamaan in zwang. 
[website Rijksoverheid] Ook probeerden de (hoogopgeleide) ouders hun kinderen steeds vaker op een 
categoriaal gymnasium of een smalle havo/vwo-scholengemeenschap geplaatst te krijgen, hen tweetalig 
onderwijs te laten volgen of, vaak door gebrek aan voldoende prestaties, over te stappen van een reguliere 
school die door de overheid gefinancierd werd naar een particuliere school die door de ouders bekostigd 
werd en waar het behalen van een diploma centraal stond. Dit om te voorkomen dat het kind naar een laag 
schooltype af zou stromen hetgeen zijn maatschappelijke kansen in de toekomst zou verkleinen. 
[Herweijer, website SCP]
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Actoren
• alle soorten onderwijs
• Het Platform Uitvoering Leerplichtwet (PUL)
• IBG
• Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA)
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW)
• Onderwijsraad
• Openbaar Ministerie
• Rijksoverheid
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
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7.5 Trend: Schaalvergroting van onderwijsinstellingen

Verkorte titel: Schaalvergroting onderwijsinstellingen

Metatrends: 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.4 Van keynesiaanisme naar neoliberalisme
7.1 Maatschappelijk betekenis onderwijs
7.2 Identiteit basisscholen
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.4 Groei van deelname onderwijs
7.6 Deregulering en regulering onderwijs

Datering
Jaren tachtig tot na 2005

Beschrijving
In de jaren tachtig en negentig is wetgeving gecreëerd die gericht was op schaalvergroting in het onderwijs-
veld. Dit heeft tot een groot aantal fusies geleid in alle onderwijssectoren. De schaalvergroting had onderwijs-
kundige motieven, maar was ook ingegeven door het neoliberale klimaat waarin de rijksoverheid steeds meer 
taken wilde afstoten en met name in het onderwijs deregulering en decentralisatie belangrijke beleidsdoelen 
werden. Dit beleid heeft er voor gezorgd dat onderwijsinstellingen autonomer werden, maar tevens dat de 
(financiële) risico’s voor hen groter werden. Fusies (tussen schoolbesturen) waren een oplossing om de risico’s 
beter te kunnen dragen. Daarnaast speelden bezuinigingsoverwegingen een rol om schaalvergroting te 
stimuleren. Grotere scholen waren relatief goedkoper en efficiënter dan kleinere scholen. 
De wetgeving voor schaalvergroting bestaat nog steeds, maar de fase van schaalvergroting is wel afgesloten. 
Met behulp van de in 2011 ingevoerde fusietoets kan worden bezien of bij nieuwe fusies de diversiteit van 
het aanbod en de keuzevrijheid niet worden aangetast. [Herweijer 2014]

Primair onderwijs 
In het primair onderwijs begon de schaalvergroting in de jaren tachtig met de samenvoeging van ruim 
8.000 kleuterscholen en ruim 8.700 scholen voor lager onderwijs tot basisscholen. Met de invoering van de 
Wet op het basisonderwijs in 1985 werd onder andere een betere aansluiting tussen het kleuteronderwijs en 
het lagere onderwijs beoogd. [Leune, 1999: 5]
Enkele jaren later vonden er opnieuw grootschalige fusies plaats, ditmaal tussen de besturen van de basisscho-
len en in mindere mate tussen scholen onderling. Met de operatie Toerusting en bereikbaarheid (1991) wilde de 
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, J. Wallage, de stijgende kosten voor het onderwijs beperken. 
Om de oplopende kosten van kleine scholen tegen te gaan werden de normen voor minimale omvang om voor 
bekostiging in aanmerking te komen, de zogenaamde stichting en opheffingsnormen, met als resultaat fusies. 
Om de bereikbaarheid van onderwijs in minder dicht bevolkte gebieden te garanderen en scholen aldaar in 
stand te kunnen houden, werden uitzonderingen gehanteerd. [Kervezee en Van Midden, ca 2009: 1]

De opheffingsnorm werd gerelateerd aan de leerlingendichtheid per gemeente. Hoe kleiner de leerlingendicht-
heid per gemeente, hoe lager de opheffingsnorm werd (en hoe kleiner een school mocht zijn). Kleinere scholen 
in gebieden die dichter bevolkt waren, hadden hogere opheffingsnormen en werden gedwongen om te fuseren 
als zij niet aan die normen konden voldoen. Tussen 1991 en 2006 is het aantal onderwijsinstellingen voor basis- 
onderwijs gereduceerd van ca 8.450 naar ca 6.970. [website Onderwijs in Grafieken; website CBS] Het aantal 
schoolbesturen is ook sterk gedaald. Tussen 1999 en 2006 nam het aantal besturen af van ca 2.100 naar ca 1.400. 
In de meeste gevallen betrof het fusies van besturen met dezelfde denominatie binnen een gemeente. De ver- 
wachting is dat de bestuurlijke schaalvergroting door zal zetten, om de (financiële) risico’s te beperken als gevolg 
van de autonomievergroting van scholen. Daarnaast zullen in bepaalde regio’s in Nederland fusies tussen 
besturen van openbaar en bijzonder onderwijs in een samenwerkingsbestuur plaatsvinden onder druk van de 
dalende leerlingenpopulatie. [Onderwijsraad, 2008: 22-23] 
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Voortgezet onderwijs 
Ook in het voortgezet onderwijs is schaalvergroting al decennia onderwerp van beleid. Het begon in 1983 
met de hefvo-operatie (herstructurering en fusie voorgezet onderwijs). Met deze operatie werd onder meer 
schaalvergroting beoogd in het voortgezet onderwijs. De operatie was ingezet, omdat in de jaren tachtig het 
aantal leerlingen afnam door demografische ontwikkelingen. De overheid wilde het schoolaanbod hierop 
aanpassen. De hefvo-operatie was geen succes en werd enkele jaren later alweer voortijdig afgebroken. 
Slechts 10% van de scholen was bij een fusie betrokken en de helft van de gefuseerde scholen kon niet aan 
de instandhoudingsnormen voldoen. [Herweijer, 2002: 70]

Na de afbreking van de hefvo-operatie werd ingezet op de vorming van scholengemeenschappen. Vanaf 1992 
stimuleerde de overheid door middel van tijdelijke en structurele maatregelen de vorming van scholengemeen-
schappen met minimaal 360 leerlingen. Scholen mochten nog wel zelfstandig blijven, zogenaamde categorale 
scholen, maar slechts zolang de school tenminste 240 leerlingen had. [Onderwijsraad, 2008: 23] bij schaalver-
groting wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen: Het onderbrengen van verschillende schoolsoorten 
onder één school wordt functionele schaalvergroting genoemd. Elementaire schaalvergroting houdt in dat het 
aantal leerlingen per onderwijselement toeneemt door groei of fusie van gelijke onderwijssoorten. [Herweijer, 
2002: 70]
De fusieoperatie, die de gehele jaren negentig in beslag nam, had zowel onderwijskundige, financiële als 
bestuurlijke overwegingen. [Herweijer, 2002: 81] Onderwijskundige overwegingen waren een verwacht uitstel 
van de keuze van een schoolsoort en een betere doorstroming tussen de schoolsoorten. Deze overwegingen 
zijn terug te voeren op de Mammoetwet die in 1968 is ingevoerd. Belangrijke doelstellingen van de Mammoet- 
wet waren: meer samenhang aanbrengen in het voortgezet onderwijs, het verbeteren van de doorstroming 
tussen de verschillende schoolsoorten en het uitstellen van de keuze voor een bepaalde schoolsoort. Deze 
doelstellingen werkten door in het beleid in de decennia die volgden. De overheid moedigde onderwijsinstel-
lingen aan om scholengemeenschappen op te richten. Uitstel van keuze werd pas mogelijk geacht als in één 
school meerdere schoolsoorten waren vertegenwoordigd. Bovendien vereenvoudigde een scholengemeen-
schap de overstap naar een andere schoolsoort. 
Daarnaast werd de basisvorming ingevoerd: Leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs 
krijgen een gemeenschappelijk onderwijsprogramma. Hierdoor zouden ze pas op een later moment in hun 
schoolloopbaan een definitieve keuze voor een schoolsoort te maken. Over het veronderstelde uitstel van 
de studiekeuze bestond echter al vanaf het begin aan twijfel. [Herweijer, 2002: 70; Herweijer 2014] In het 
Regeerakkoord 1989 werden afspraken gemaakt om de schaalvergroting door te zetten en de basisvorming 
te implementeren. 

Andere argumenten die gebruikt werden om schaalvergroting te stimuleren waren efficiencyoverwegingen 
en deregulering. Door deregulering kregen scholen meer autonomie, maar tegelijkertijd werden voor hen 
de (financiële) risico’s groter. Door schaalvergroting zouden scholen beter in staat zijn deze risico’s te 
dragen. [Herweijer, 2002: 70]

Begin jaren negentig waren er nog weinig scholen die meerdere onderwijssoorten aanboden. Minder dan 
10% van de scholen bood zowel algemeen vormend onderwijs aan als beroepsonderwijs. Meestal waren dit 
lbo/mavo-scholen. De meeste scholen waren in die tijd nog categoraal. Tussen 1992/1993, het jaar waarin er 
vaart kwam in het schaalvergrotingsproces, en 1999/2000 is het aantal scholen voor voortgezet onderwijs 
meer dan gehalveerd, van ca 1.400 naar ca 600.

Het gevolg van de schaalvergroting was dat de omvang van de scholen verdubbelde, van 600 leerlingen in het 
jaar 1992/1993 tot ca 1.360 leerlingen in het jaar 1999/2000. Bij deze schaalvergroting was met name sprake 
van functionele schaalvergroting. Het aantal categorale scholen slonk in deze periode dan ook snel. In het 
jaar 1992/1993 was 55% (ca 600) van het aantal scholen een categorale school. In 1999/2000 was is dit aantal 
gedaald tot minder dan 20% (ca 120). Het aantal categorale scholen voor avo/vwo liep in deze jaren terug van 
470 naar 88. In dezelfde periode verminderde het aantal zelfstandige scholen voor lbo/vbo van 320 tot 28. 
Het aantal scholengemeenschappen met een lbo/avo vervijfvoudigde daarentegen en het aandeel scholenge-
meenschappen voor mavo/havo/vwo steeg tot een kwart van de hoeveelheid scholen voor voortgezet 
onderwijs. Zelfstandige lbo- of mavo-scholen verdwenen langzamerhand. [Herweijer, 2002: 72-73] 
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Het aantal vestigingen liep veel minder hard terug dan het aantal scholen, omdat het bij fusies was 
toegestaan om nevenvestigingen te hebben. In 1992/1993 waren er 1.339 vestigingen en in 1999/2000 was dit 
aantal teruggelopen tot 1.070 hoofd- en nevenvestigingen. Het aantal leerlingen per vestiging is daardoor 
ook veel minder toegenomen (ca 20%) dan het aantal leerlingen per school. [Herweijer, 2002: 74]
Net als in het basisonderwijs zijn het vooral besturen van dezelfde denominatie (levensbeschouwelijke 
identiteit) die met elkaar fuseren. Het aantal besturen is daardoor gedaald. 

Een opvallende uitzondering in het hele bestuurlijke schaalvergrotingsproces zijn de zelfstandige gymnasia. 
De populariteit van deze vaak kleine scholen is in de loop van de jaren alleen maar gestegen. Dit zou 
kunnen komen door de voorkeur van ouders voor kleinschaliger onderwijs. Ondanks dat is het aantal 
categorale gymnasia tussen 1993 en 2005 licht gedaald van 44 naar 39. De zelfstandige scholen zijn wel sterk 
in omvang gegroeid. In de jaren zeventig was de gemiddelde leerlingenpopulatie op een gymnasium 300. 
In 2006 was dit aantal gestegen tot 700. [Onderwijsraad, 2008: 21-22]

De beeldvorming rond fusies en schaalvergroting is overwegend negatief. Uit enquêtes die in de jaren 
tachtig en negentig zijn gehouden onder ouders kwam echter naar voren dat een even groot deel de 
voorkeur gaf aan grote scholen met een breed aanbod als aan kleinere scholen met een smal aanbod. In de 
loop van de jaren tachtig nam de voorkeur voor brede scholen enigszins toe. Hoger opgeleide ouders 
hebben een lichte voorkeur voor kleinere, smallere scholen. Lager opgeleide ouders prefereren bredere 
scholen, met een groter aanbod. Uit onderzoek eind jaren negentig bleek dat driekwart van de ouders een 
voorkeur heeft voor kleinere scholen met een paar honderd leerlingen dan grotere scholen met soms 
duizenden leerlingen. Echter, er is geen algemene afkeer van grote scholen. Dit staat in tegenspraak tot 
geluiden die in de media en in de politiek zijn te horen. In 2001 nam de Tweede Kamer zelfs unaniem een 
motie aan gericht tegen schaalvergroting. Dit verschil in opinie kan verklaard worden door het feit dat 
instellingen voor voortgezet onderwijs weliswaar sterk zijn vergroot, maar de vestigingsgrootte niet in die 
mate is gegroeid dat dit als problematisch wordt ervaren door ouders en leerlingen. [Herweijer, 2002: 81]

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De economische situatie in Nederland begin jaren tachtig was niet al te best, de jeugdwerkloosheid was 
hoog en de overheid moest fors bezuinigingen. In 1981 werd door premier Van Agt de Commissie-Wagner 
(Adviescommissie inzake het Industriebeleid) ingesteld om advies uit te brengen over het overheidsbeleid 
op het gebied van de industrie en het herstel van de economie. De Commissie-Wagner concludeerde onder 
andere dat het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs te ver van elkaar af waren komen te staan, en om te 
kunnen bijdrage aan de revitalisatie van de economie moest het beroepsonderwijs beter aansluiten op de 
beroepspraktijk. Dit advies van de commissie heeft veel invloed gehad op het beleid van de overheid in de 
jaren die volgden inzake de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs. In 1986 verscheen een 
notitie van de minister van Onderwijs, W. Deetman, (Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming en vernieuwing van 
het middelbaar beroepsonderwijs) waarin het advies van de Commissie-Wagner was verwerkt. De minister 
beoogde een stelsel waarin opleidingen beter op elkaar afgestemd waren, het onderwijsaanbod meer 
flexibel zou worden, en de deregulering, autonomievergroting en schaalvergroting van de instellingen 
werden doorgevoerd. [Honingh, 2008: 8-9] 

De SVM-operatie (sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs) moest dit bewerk-
stelligen. Onder sectorvorming werd verstaan ‘het in afdelingen binnen één instituut samenbrengen van 
opleidingsprogramma’s die gedifferentieerd zijn naar cursusduur, opleidingsniveau en vormgeving en die 
zijn gericht op onderscheiden arbeidsmarktsectoren en de beroepencategorieën daarin’. Vernieuwing had 
tot doel ‘het tot stand brengen van een verbreed en gedifferentieerd opleidingsaanbod, waarbinnen flexibel 
kan worden aangesloten op de behoeften van onderwijsvragenden en van de arbeidsmarkt’. Door de 
SVM-operatie zou het middelbaar onderwijs beter moeten kunnen reageren op veranderingen op de 
arbeidsmarkt en in de beroepsuitoefening. [Van Dam-Kooij, 1999: 13] Deze operatie had, naast onderwijs-
kundige vernieuwingen, ook tot doel de autonomie van mbo-scholen te bevorderen, het onderwijsrende-
ment te verhogen en de bestuurlijke positie van de instellingen te verstevigen. [Honingh, 2008: 9]
In 1990 werd daartoe een wet ingesteld: Wet sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar onderwijs 
(SVM-wet). De SVM-operatie heeft tot een groot aantal fusies binnen het middelbaar beroepsonderwijs geleid.
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Mede naar aanleiding van het in 1989 door de Commissie-Rauwenhoff (Tijdelijke adviescommissie 
Onderwijs-Arbeidsmarkt) uitgebrachte advies, kwam de nadruk bij de vorming van het beroepsonderwijs-
bestel te liggen op brede colleges waarin zowel het beroepsonderwijs als de volwasseneneducatie vertegen-
woordigd was. [Van der Ham en van Holsteijn, 1994: 196-197] Daarnaast concludeerde de Commissie-
Rauwenhoff, evenals de Commissie-Wagner een paar jaar eerder had gedaan, dat de aansluiting van het 
beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk verbeterd moest worden. De commissie adviseerde een nauwere 
samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, meer autonomie voor de instellingen en de 
invoering van de combinatie leren en werken voor meer aansluiting met de praktijk. Het rapport van de 
commissie werd door de regering als richtinggevend gezien bij de ontwikkeling van verder beleid. 
[Honingh, 2008: 11]

Het proces van schaalvergroting zette begin jaren negentig door. Steeds meer verschillende instellingen op 
het gebied van middelbaar beroepsonderwijs, leerlingwezen en volwasseneneducatie zijn samen gaan 
werken en richtten brede scholen op. De wettelijke integratie van de verschillende soorten onderwijs vond 
plaats met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs per 1 januari 1996. De WEB is tussen 
1 januari 1996 en 1 januari 1998 gefaseerd ingevoerd en verving de afzonderlijke wetten en besluiten die tot 
dan toe golden voor de verschillende vormen van educatie en beroepsonderwijs. Dit waren de Kaderwet 
volwasseneneducatie, de Wet op Cursorisch Beroepsonderwijs, het Besluit vormingswerk voor jeugdigen en 
de Wet op het voortgezet onderwijs, waar het middelbaar beroepsonderwijs tot 1996 deel van uitmaakte. 
Sinds de invoering van de WEB zijn de verschillende onderwijsvormen - het gehele secundaire beroepson-
derwijs, de volwasseneneducatie, het vormingswerk, het cursorisch ondernemersonderwijs en de primaire 
beroepsgerichte volwasseneneducatie – ondergebracht bij het beleidsterrein beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie (Bve). [Van Dam-Kooij, 1999: 14-15; Bve Raad, Doxis, 2006:16] 

De WEB verplichtte alle onderwijsinstellingen om zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband - in de 
meeste gevallen resulteerden dit in regionale opleidingscentra (roc’s) - om aanspraak te kunnen blijven 
maken op een rijksbijdrage. [Bve Raad, Doxis, 2006:16; Dam-Kooij, 1999: 14-15] Roc’s werden opgericht om 
de samenhang tussen opleidingen in regio’s te verbeteren, de afstemming van de opleidingen op de 
regionale arbeidsmarkt te verhogen, de match tussen leerling en opleiding te verbeteren, en de efficiëntie te 
vergroten. [Burger e.a., 2004: 25] De roc’s bieden het volledige scala aan opleidingen voor het beroepsonder-
wijs en volwasseneneducatie aan. Naast de roc’s bestaan ook nog agrarische opleidingscentra (aoc’s), 
vakscholen die opleidingen verzorgen voor een specifieke branche en instellingen met een bepaalde 
confessionele grondslag. [Bve Raad, Doxis, 2006:17; Van Dam-Kooij, 1999: 14-15] Daarnaast zijn er samenwer-
kingsverbanden met scholen voor voortgezet onderwijs in het kader van de verbetering van de aansluiting 
tussen het vmbo en het mbo en de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. [Onderwijsraad, 2008, 26]

Het aantal instellingen in de Bve-sector is door deze fusiegolf de afgelopen decennia zeer sterk gedaald. 
Waren er in 1987 nog ca 900, eind jaren nul is dat aantal gezakt tot ca 60. Er zijn echter meer dan 1.000 
Bve-vestigingen. De gemiddelde omvang van een onderwijsinstelling groeide van bijna 2.000 naar 10.000 
leerlingen. Het aantal grote Bve-instellingen (met meer dan 10.000 leerlingen) steeg van 17 naar 20 tussen 
2001 en 2006. De grootste instellingen hebben soms tussen de 20.000 en 30.000 deelnemers. [Bve Raad, 
Doxis, 2006:17; Leune, 1999: 5; Onderwijsraad, 2008: 26]. 

Bij de evaluatie van de WEB kwamen een aantal knelpunten naar boven. Er was onvoldoende aansluiting op 
de vraag naar beroepsopleidingen en educatie, de WEB garandeerde onvoldoende dat roc’s beroepsoplei-
dingen aanboden die als breed en duurzaam gekwalificeerd konden worden, en er waren structurele 
problemen rond examinering, taakverdeling actoren en inflexibele bekostiging. [Burger e.a., 2004: 25] De 
schaalvergroting zou bovendien hebben bijgedragen aan het gebrek aan concurrentie door de aanzienlijke 
daling van het aantal instellingen. De keuzemogelijkheden voor leerlingen is daardoor sterk verminderd. 
[Burger e.a., 2004: 12-13] 
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Hoger onderwijs 
Ook in het hoger onderwijs was schaalvergroting een manier om te kunnen bezuinigen. Daarnaast werd met 
de schaalvergroting beoogd om de scholen voor hoger onderwijs structureel te versterken, zowel organisato-
risch als onderwijskundig. De minister van Onderwijs, Deetman, en de HBO-raad waren van mening dat de 
vele kleine scholen voor hoger onderwijs niet in staat waren hun onderwijs goed te organiseren. Bovendien 
was het grote aantal kleine hogescholen financieel inefficiënt. [Zeegers, 1999: 13; website HAN]

In 1983 ging de operatie Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) van start. Belangrijke doelen 
van de operatie waren schaalvergroting door middel van fusies en de vergroting van de autonomie van de 
instellingen. Per 1 augustus 1986 moest elke instelling minimaal 600 studenten hebben. Daarnaast 
mochten alleen instellingen met meer dan 2.500 studenten nieuwe taken uitvoeren als vervolgonderwijs, 
onderzoek en onderwijsontwikkeling. Verder moest er één bevoegd gezag komen, één directie en één 
medezeggenschapsraad per instelling. Door de invoering van de lumpsumfinanciering kregen de instellin-
gen een grotere autonomie en bestedingsvrijheid. De STC-operatie zou een bezuiniging van 68 miljoen 
gulden moeten opleveren. [website HAN]

Tegelijkertijd met de STC-operatie, werd de Wet op het hoger beroepsonderwijs ingevoerd. Ook deze wet 
had als doel de autonomievergroting van hogere scholen en de versterking van deze instellingen door 
schaalvergroting. De positie van hbo-instellingen zou hierdoor ten opzichte van universiteiten versterkt 
worden. [Zeegers, 1999: 13]

De STC-operatie liep officieel van 1983 tot 1987, maar loopt feitelijk nog. In 1983 waren er 375 instellingen 
voor hoger beroepsonderwijs, in 1988 was het aantal instellingen exceptioneel gedaald tot 88 instellingen. 
Het proces van schaalvergroting zette in de jaren negentig, in verminderd tempo, door. In 1997 waren er 
nog 65 hogere scholen en in 2005 was het aantal gedaald tot slechts 52. [website CBS] De gemiddelde 
instelling voor hoger onderwijs telde in 1985 slechts 345 studenten. Begin jaren negentig was dit opgelopen 
tot bijna 3.500 en is verder gestegen naar gemiddeld 5.200 eind jaren negentig en ruim 8.700 eind jaren nul. 
De sterke groei van het aantal studenten in het hbo ging gepaard met een uitbreiding van het aantal 
opleidingen. [Burger e.a., 2004: 18, 25; Onderwijsraad, 2008: 28]

De gemiddelde hbo-instelling groeide van een kleine school met 34 fte in de jaren tachtig uit tot een grote 
instelling met 466 fte in 2002. De verhouding studenten/docenten is toegenomen van 17,5 naar 23,8, 
doordat de toename van het onderwijzend personeel geringer was dan de stijging van het aantal studenten. 
Wel was er sprake van een sterke stijging van het ondersteunend personeel. [Burger e.a., 2004: 25]

De schaalvergroting die in het wetenschappelijk onderwijs heeft plaatsgevonden, is niet veroorzaakt door 
fusies, maar door de massale toestroom van studenten vanaf de jaren zestig en zeventig. Begin jaren zestig 
telde Nederland bijna 50.000 studenten aan 11 universiteiten. De gemiddelde universiteit telde in 1963 ca 
4.800 studenten. In 1980 was dat aantal gegroeid naar gemiddeld 11.500 studenten per instelling (13 
universiteiten). In 1980 telde Nederland in totaal 155.000 studenten. In de jaren negentig was er een 
terugloop door demografische krimp (kleinere geboortecohorten), maar daarna weer groei door de 
toenemende participatiegraad. In 2005 groeide het aantal studenten tot 206.000. Het aantal universiteiten 
steeg ook licht in de laatste decennia, door de stichting van een nieuwe universiteit in 1976 in Maastricht en 
door de opwaardering van hogescholen in Wageningen, Delft, Eindhoven, Twente, Rotterdam en Tilburg 
tot universiteit halverwege de jaren tachtig. [Burger e.a., 2004: 26; Onderwijsraad, 2008: 28; Stoelinga, 
2000: 21] In het totale aantal wetenschappelijke instellingen bracht dit echter nauwelijks een verandering. 
[Herweijer 2014]

Actoren
• Adviescommissie inzake het Industriebeleid-Commissie-Wagner
• Basisscholen
• HBO-raad
• Hogescholen
• Instellingen uit de BVE-sector
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• Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (en voorgangers)
• Onderwijsraad
• Scholen voor voortgezet onderwijs
• Tijdelijke adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (Commissie Rauwenhoff )
• Universiteiten
• W. Deetman
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7.6 Trend: Deregulering en regulering in het onderwijs

Verkorte titel: Deregulering en regulering onderwijs

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden 

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.1 Maatschappelijke betekenis van het onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.7 Aandacht voor de individuele leerling

Datering
Jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
In de afgelopen decennia heeft in de onderwijssector op bepaalde terreinen, zoals bij de besteding van 
middelen en door de introductie van de lumpsumfinanciering, deregulering plaatsgevonden en zijn 
scholen zelfstandiger geworden ten opzichte van de overheid. Deze ontwikkelingen werden aan de ene kant 
gevoed doordat de rijksoverheid meer taken wilde overlaten aan de markt en het middenveld en zich wilde 
concentreren op haar kerntaken en aan de andere kant door de noodzaak van bezuinigingen. Op andere 
terreinen, en dan met name op onderwijskundig gebied, heeft de overheid de teugels juist strakker 
aangetrokken. Met name in het basis- en voortgezet onderwijs zijn er door de overheid veel onderwijskun-
dige vernieuwingen doorgevoerd en werd de positie van de Onderwijsinspectie verstevigd. In het middel-
baar beroepsonderwijs en het hoger- en universitair onderwijs hebben de instellingen daarentegen op 
onderwijskundig gebied meer autonomie gekregen, maar ook deze instellingen zijn beperkt in hun 
handelen door de kaders die de overheid hen stelt. De toegenomen autonomie van schoolbesturen is 
gepaard gegaan met meer nadruk op de zogenoemde ‘horizontale’ verantwoording. Het meer autonome 
schoolbestuur moet zich meer dan voorheen verantwoorden tegenover externe belanghebbenden, zoals 
ouders, relevante maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. [o.a. Herweijer 2014]

In 1975 verscheen de Contourennota van minister van Onderwijs en Wetenschappen, J.A. van Kemenade. In deze 
nota pleitte Van Kemenade voor een actievere rol van de overheid. De overheid zou niet alleen op financieel en 
administratief gebied betrokken moeten zijn bij het onderwijsbestel, maar zich ook met onderwijskundige 
vernieuwingen moeten bezighouden. Van Kemenade was van mening dat de grote beleidslijnen door het 
parlement bepaald zouden moeten worden. Dit werd door onderwijskundige Ph.J. Idenburg constructieve 
onderwijspolitiek (1970) genoemd. Er kwam veel kritiek op de Contourennota, met name vanwege de sturende 
rol van de staat in de maatschappij. Na het kabinet-Den Uyl, waar Van Kemenade deel van uitmaakte, kwam een 
christendemocratisch/liberaal kabinet die het constructief onderwijsbeleid afwees. [Leune, 2001: 66-68] 
Bovendien veranderde in de jaren tachtig het denken over de rol van de overheid in de samenleving.

De tot dan toe centrale waarden als de maakbaarheid van de samenleving, de verzorgingsstaat en de actieve 
rol van de overheid daarin werden ter discussie gesteld. Dit werd gevoed door de economische crisis die was 
ontstaan na de twee oliecrises van de jaren zeventig. Vanaf de kabinetten-Lubbers trok de overheid zich 
steeds meer terug om zich te beperken tot haar kerntaken en werd besturen op afstand het nieuwe 
besturingsconcept. Dit gebeurde onder meer door taken over te dragen aan lagere overheden, door 
deregulering en door privatisering en verzelfstandiging van staatsbedrijven. Andere taken werden aan de 
markt en aan het maatschappelijke middenveld overgelaten. In het onderwijs zijn het vooral deregulering 
en autonomievergroting van instellingen geweest die bepalend waren voor het onderwijsbeleid in de 
daaropvolgende decennia. Dit wil niet zeggen dat op alle vlakken en in alle onderwijssectoren de deregule-
ring en autonomievergroting even groot waren. Bovendien was er niet altijd sprake van vermindering van 
regelgeving. Op veel gebieden, en met name onderwijskundig terrein, is de invloed van de overheid groot 
gebleven of nam de regelgeving zelfs toe.
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Met het besturen op afstand en de vergroting van de handelingsvrijheid van instellingen wilde de rijksover-
heid meerdere doelen bereiken. Zo zouden de kwaliteit van het onderwijs verhoogd en de toegankelijkheid 
vergroot worden doordat er meer oog zou komen voor de individuele onderwijsdeelnemer. Daarnaast 
waren deregulering en autonomievergroting ook middelen om de doelmatigheid te vergroten en om te 
bezuinigen. [Onderwijsraad, 2000: 86; Leune, 2001: 66-68] De uitgaven voor onderwijs en wetenschappen 
zijn tussen 1975 en 1995 fors gestegen: van 17,7 miljard naar 35,5 miljard gulden. Dit lijkt aanzienlijk, maar is 
met name te danken aan de inflatie. Los van de inflatie was de feitelijke stijging van de overheidsuitgaven 
voor onderwijs slechts 0,6% ten opzichte van 1975. Indien de uitgaven voor onderwijs worden vergeleken als 
percentage van de totale rijksuitgaven, dan wordt duidelijk dat er flink minder aan onderwijs is besteed in 
de loop van de jaren. In 1975 was het percentage dat bestemd was voor het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen 24,5% van de rijksuitgaven. Dat percentage daalde tot 15,2% in 1995. Ook gezien als 
percentage van het bruto binnenlands product is de daling zichtbaar. Het deel van het bbp dat aan onder-
wijs en wetenschappen werd uitgegeven was in 1975 8,0% en in 1995 5,6%. Dit percentage bleef de jaren 
daarna dalen. In 1997 was het 4,8%, terwijl het in West- en Noord-Europese landen die waren aangesloten 
bij de OECD 6,3% van het bbp was. Nederland gaf in vergelijking met deze landen relatief weinig uit aan 
onderwijs en wetenschap. Daarna liepen de uitgaven als percentage van het bbp weer enigszins op tot 5,6% 
in 2010. Het OECD gemiddelde was daarentegen gedaald tot 5,7%. [Leune, 1999: 21-22]

Niet alle onderwijssectoren zijn even hard getroffen door de bezuinigingen. In het basisonderwijs zijn de 
uitgaven juist toegenomen. Daarentegen heeft het hoger onderwijs, in het bijzonder het wetenschappelijk 
onderwijs, te maken gehad met een omvangrijke daling van het budget. Dit terwijl de overheid wel bleef 
verwachten dat de kwaliteit van het hoger onderwijs zou blijven stijgen. Dat binnen de begroting de 
uitgaven aan het funderend onderwijs zijn gestegen en aan het hoger onderwijs zijn gedaald verklaart 
socioloog H. Leune door de toegenomen maatschappelijke druk op de politiek om veranderingen door te 
voeren in de opzet en inrichting van het basisonderwijs. Onder andere zijn investeringen gedaan ten 
behoeve van de groei van het speciaal onderwijs, de integratie van het kleuter- en het lager onderwijs in het 
basisonderwijs en de daarbij horende positieverbetering van de kleuterleidsters; het onderwijsvoorrangsbe-
leid; het verlagen van de groepsgrootte; en ter bevordering van de informatie- en communicatietechnolo-
gie. De toename van de uitgaven in het basisonderwijs ging ten koste van de uitgaven in het hoger 
onderwijs. De bevoordeling van het basisonderwijs zou komen doordat deze sector electoraal interessanter 
is voor de politici dan de sector van het hoger onderwijs waar veel minder mensen gebruik van maken. 
Daarnaast worden in Den Haag de belangen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
beroepsonderwijs intensief behartigd door pressiegroepen. En zijn de neergaande ontwikkelingen in het 
hoger onderwijs die door de bezuinigen zijn bewerkstelligd niet echt zichtbaar geworden voor het grote 
publiek waardoor het voor betrokkenen lastiger was om hier aandacht voor te vragen. [Leune, 1999: 24-27] 

Niet alleen werd het budget voor onderwijs en wetenschap procentueel steeds kleiner, ook de manier van 
financiering veranderde. Deregulering op het terrein van de financiering heeft geleid tot de introductie van 
de lumpsumfinanciering. Door deze manier van financiering zijn de financiële risico’s verschoven van de 
rijksoverheid naar de schoolbesturen, waardoor de scholen meer handelingsvrijheid krijgen om te bepalen 
waar middelen aan worden besteed, maar tegelijkertijd werden ze verantwoordelijk voor de eigen financiële 
huishouding. De (financiële) risico’s werden groter en het was vooral voor kleinere instellingen moeilijk om 
deze risico’s te dragen. Een gevolg was dat besturen van scholen samenwerking gingen zoeken of gingen 
fuseren. Deze schaalvergroting had niet alleen te maken met de autonomievergroting en deregulering, 
maar had ook onderwijskundige achtergronden, zoals een betere doorstroming van leerlingen in het 
onderwijs. [Herweijer, 2002: 70; Kervezee en Van Midden, ca 2009: 2]

De drie grote politieke partijen, het CDA, de VVD en de PvdA, konden zich in grote lijnen vinden in de 
autonomievergroting van scholen en het streven naar deregulering, maar zij hadden wel een aantal reserves. 
De liberalen waren vooral huiverig dat de autonomievergroting ten koste zou gaan van het streven naar 
kwaliteitsverhoging. Voor het CDA zou deregulering problematisch kunnen worden als dit zou wringen met 
het pacificatieakkoord (1917). En de PvdA wilde voorkomen dat het terugtreden van de overheid negatieve 
gevolgen zou hebben voor het streven naar vergroting van onderwijskansen en onderwijsvernieuwing. 
[Leune, 2001: 68] In de jaren tachtig verschenen belangrijke nota’s over deregulering en autonomievergroting, 
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zoals Meer over management (1984), Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit (1985), Deregulering, autonomie-vergroting en 
personeelsreductie (1985), De school op weg naar 2000 (1988) en Hoofdlijnen Formatiebudgetsysteem (1988). [Leune, 2001: 
69] In de jaren negentig werd een groot deel van het beleid ten aanzien van deregulering en autonomievergro-
ting geïmplementeerd. Dit nam echter niet weg dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moest 
blijven. Aan de ene kant groeide dus de handelingsvrijheid van scholen, aan de andere kant werd het toezicht 
juist geïntensiveerd wat weer op gespannen voet stond met het streven naar meer autonomie van onderwijs-
instellingen. Terwijl in de nota “Variëteit en waarborg” uit 1999 gepleit werd voor de handelingsvrijheid van 
scholen in het vormgeven van het onderwijs, kreeg de Onderwijsinspectie met de invoering van de Wet op het 
Onderwijstoezicht al twee jaar later, in 2001, een zwaardere rol toebedeeld. Vrijwel alle aspecten van het 
functioneren van scholen worden sindsdien door de Inspectie gemonitord en beoordeeld. Vooral onderwijs-
instellingen in het basis en voortgezet onderwijs worden geacht zich aan de kwaliteitsmaatstaven houden die 
de Inspectie voorschrijft. [Herweijer 2014; Leune, 2007: 11]

Binnen het onderwijsveld was er in het basis- en voortgezet onderwijs het minst sprake van deregulering en 
autonomievergroting, in tegenstelling tot het middelbaar beroepsonderwijs (Bve-sector) en het hoger 
onderwijs die duidelijk autonomer zijn geworden. In alle sectoren is voornamelijk op materieel en 
financieel gebied en ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid meer deregulering en 
autonomie gekomen. Maar ook hier worden de onderwijsinstellingen beperkt in hun handelingsvrijheid 
door de kaders die door de overheid worden gesteld. [Onderwijsraad, 2000: 22]

In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn sinds de jaren zeventig zowel regulerende als 
deregulerende maatregelen genomen. Met name op onderwijskundig gebied is de overheid meer beleid en 
ook meer regels gaan opstellen. In de jaren zeventig was er nog weinig activiteit vanuit de overheid ten 
aanzien van het lager onderwijs op onderwijskundig terrein, er was alleen enige regulering op het gebied 
van onderwijsvoorrang en onderwijsondersteuning. In de jaren tachtig intensiveerde de overheid haar 
beleid ten aanzien van het primaire onderwijs met de invoering van de Interimwet op het speciaal onder-
wijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het basisonderwijs, waarbij de lagere school en de 
kleuterschool werden geïntegreerd tot basisschool. Deze stijgende lijn van toenemende regulering op 
onderwijskundig terrein zette door in de jaren negentig, onder meer met de invoering van kerndoelen in 
het basisonderwijs, het programma Weer Samen Naar School, waardoor er strengere regelgeving kwam voor de 
verwijzing van leerlingen naar en toelating tot het speciaal onderwijs, de Wet op het primair onderwijs 
(WPO) en de Wet op de Expertise Centra (WEC). Daarnaast kwamen er nieuwe regels op het gebied van 
kwaliteitszorg en klachtrecht, werd er een nieuw landelijk beleidskader ingevoerd voor de vormgeving van 
het onderwijsachterstandenbeleid en kwam er met de invoering van nieuwe stichtings- en opheffingsnor-
men een ingrijpende herschikking van het scholenbestand (opheffing, fusie en schaalvergroting). Op een 
aantal vlakken kwam er wel uitbreiding van de handelingsvrijheid in het basisonderwijs. Scholen kregen 
meer ruimte om op schoolniveau zelf middelen in te zetten ten behoeve van de personeelsformatie 
(formatie-budgetten), kregen ruimte om eigen beleid te ontwikkelen op het gebied van nascholing en 
kregen (beperkt) ruimte om de eigen onderwijskundige identiteit te bekostigen door invoering van 
schoolprofielbudgetten. [Onderwijsraad, 2000: 22-23; Leune, 2001: 69]

In het voortgezet onderwijs was in de jaren tachtig sprake van enige mate van deregulering door de 
afschaffing van de verplichte lessentabellen en de invoering van de vrije keuze voor vakkenpakketten en van 
de schoolonderzoeken. In de jaren negentig is echter weer sprake van regulering op onderwijskundig 
gebied, zoals de invoering van de basisvorming, het studiehuis, de profielen in de tweede fase havo/vwo en 
de invoering van leerwegen in het vmbo en de introductie van nieuwe regels op het terrein van de kwali-
teitszorg en klachtrecht. Daarnaast was er een toename van regelgeving door de implementatie van beleid 
gericht op schaalvergroting: verhogen van de stichtings- en opheffingsnormen, fusies tussen schoolbestu-
ren en de verplichting om samen te werken (bv in het vmbo).
Wel werd door de introductie van de lumpsumbegroting in 1996 de autonomie op financieel gebied 
aanzienlijk vergroot. Scholen kregen een bepaald bedrag dat zij – binnen de kaders – zelf mochten 
besteden. Bovendien werden scholen vrijer om eigen beleid te ontwikkelen op het gebied van nascholing. 
[Leune, 2001: 69-70; Onderwijsraad, 2000: 22-23]
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Naast (de)regulering en autonomievergroting was er vanaf de jaren negentig ook sprake van decentralisatie 
van taken. Bepaalde beleidsgebieden die eerst door het rijk werden uitgevoerd, werden overgedragen aan 
gemeenten. De gemeenten waren vrij om op deze gebieden, waaronder huisvesting, leerlingenvervoer en 
onderwijsachterstanden, beleid te ontwikkelen. Voor onderwijsinstellingen was hierdoor niet automatisch 
sprake van deregulering. [Onderwijsraad, 2000: 25-26]

De meest ingrijpende deregulering vond in de jaren tachtig en negentig plaats in de sectoren van het 
middelbaar en het hoger beroepsonderwijs. De invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
in 1996 bracht bij het middelbaar beroepsonderwijs (bve-sector) een ingrijpende verruiming van beleids-
ruimte met zich mee en ging gepaard met schaalvergroting. Door de invoering van de WEB verdwenen 
inrichtingsvoorschriften of werden verruimd, met name op het gebied van de onderwijskundige inrichting, 
inhoud en wijze van examinering en de bevoegdheden van docenten. [Leune, 2001: 71] Daarnaast kregen de 
besturen van regionale opleidingscentra (roc’s) de bevoegdheid om docenten aan te stellen die niet over het 
juiste bewijs van bekwaamheid van het leraarschap beschikten. Iemand die drie jaar praktijkervaring had, 
kon benoemd worden tot leraar op een roc om te doceren in het vak waar degene deskundig in was. [Leune, 
2001: 77]. De beleidsruimte op onderwijskundig niveau is beperkt gebleven in vergelijking met het hbo, 
omdat de instellingen uit de bve-sector gebonden zijn aan eindtermen in het kader van de kwalificatiestruc-
tuur. [Leune, 2001: 71]

Het hbo kreeg verruiming van de handelingsvrijheid nadat het hoger onderwijs uit de Wet op het voortgezet 
onderwijs werd gehaald en ondergebracht werd in een eigen wet: Wet op het hoger beroepsonderwijs (1986). 
Veel aspecten die in het voortgezet onderwijs verplicht waren op het gebied van de onderwijskundige 
indeling (lessentabellen), de inhoud van de examens, en de bevoegdheden van docenten verdwenen voor 
hogere scholen. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (die zowel geldt voor 
hogescholen als voor universiteiten) trad in 1993 in werking en was een uitwerking van het in de beleidsnota 
Hoger onderwijs, autonomie en kwaliteit (1985) beschreven beleid om de autonomie van hogere scholen te 
vergroten. Deze deregulering ging gepaard met een enorme schaalvergroting in het hbo. [Leune, 2001: 70-71]

De overheid heeft vanaf begin jaren tachtig ingezet op vergroting van de autonomie van universiteiten. In de 
genoemde beleidsnota van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, W.J. Deetman, werden plannen 
geschetst om universiteiten op meer afstand te plaatsen. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek leidde tot nog meer autonomievergroting. En in 1997 bracht de Wet modernisering universitaire 
bestuursstructuur een aanzienlijke uitbreiding van de bestuurlijke handelingsvrijheid van de Colleges van 
Bestuur van de universiteiten (en hogescholen) met zich mee, vooral omdat met de invoering van de wet de 
wettelijke voorschriften inzake de betrokkenheid en zeggenschap van docenten en studenten vervielen.
Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek is echter sprake van regulering door de toename vanaf 
de jaren tachtig van beheers- en beoordelingslasten, bijvoorbeeld door de komst en de intensivering van 
procedures op het terrein van de erkenning van onderzoeksscholen. Ook werd de ‘voorwaardelijke 
financiering’ ingevoerd, waarbij plannen voor onderzoek van te voren werden getoetst en het onderzoek 
ook tijdens de looptijd onderhevig was aan externe kwalitatieve toetsing. Daarnaast worden onderzoekers 
in toenemende mate afgerekend op geleverde prestaties. Er is dan ook steeds minder ruimte voor onder-
zoek dat mislukt. Bovendien publiceren wetenschappers eerder door middel van artikelen in plaats van 
tijdrovende overzichtswerken, omdat meer publiceren lonend is. Daarnaast zijn wetenschappers bij de 
aanvraag voor subsidies voor onderzoek steeds meer gebonden aan de voorschriften die de subsidiever-
strekker, in veel gevallen NWO, opstelt. De academische vrijheid is door de komst van standaarden op het 
terrein van het onderzoeksbeleid aangetast. [Leune, 2001: 71; AWT, 2008: 42-44; Interview Van Berkel, 2011]
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Actoren
• Basisscholen
• Hogescholen
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
• NWO
• Onderwijsinstellingen in de bve-sector
• Scholen voor voortgezet onderwijs
• Universiteiten
• Onderwijsinspectie
• Onderwijsraad
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7.7 Trend: De toenemende aandacht voor de 
individuele leerling en de opkomst van 
vernieuwende pedagogisch-didactische methoden 
in het onderwijs

Verkorte titel: Aandacht voor individuele leerling

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.9 Mondialisering,  
13.6 Verzakelijking

Relatie met
7.2 Identiteit basisscholen
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
In de afgelopen decennia is er in het onderwijs een groeiende behoefte ontstaan meer rekening te houden 
met individuele verschillen en talenten. Het gestandaardiseerde leerstofgerichte onderwijs maakte plaats 
voor onderwijs aangepast aan de behoefte van de individuele leerling, er kwam er meer aandacht voor 
zelfstandig leren en in plaats van de leerstof stond de leerling zelf in toenemende mate centraal. [SCP, 1998: 
562; interview Leune] Een dergelijke benadering en bijbehorende termen als ‘onderwijs op maat’ en ‘adaptief 
onderwijs’ waren niet nieuw, maar hadden hun wortels in de Reformpedagogiek van de vroege twintigste 
eeuw. [SCP, 1998: 562] Onderwijsvernieuwers als Maria Montessori en Kees Boeke stichtten respectievelijk het 
Montessori-onderwijs en de Werkplaats Kindergemeenschap, pedagogische stromingen die er in principe 
van uitgaan dat kinderen en jongeren een aangeboren wil tot leren hebben. [Bronneman, 2008: 159] De 
traditionele, ‘passieve’ ‘zitluisterschool’ waarin de leerstof centraal stond wezen zij af. [SCP, 2002: 67]

De concepten waar de traditionele vernieuwingsscholen van uitgingen hadden op verschillende punten grote 
overeenkomsten met de kenmerken van het nieuwe leren, dat in de laatste decennia van de twintigste eeuw aan 
populariteit won. Dat gold bijvoorbeeld voor kenmerken als zelfstandigheid van leerlingen, eigen keuzes van 
leerlingen, en een andere pedagogische relatie tussen leraar en leerling. In het basisonderwijs was er tot 
medio jaren tachtig een duidelijk onderscheid tussen de gewone, overwegend leerstofgerichte scholen, en de 
traditionele vernieuwingsscholen, zoals Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen. [Bronne- 
man, 2008: 162] In de afgelopen jaren zijn echter naast deze traditionele vernieuwingsscholen steeds meer 
andere scholen deels of volledig overgeschakeld op nieuwere vormen van leren. In 2006 stelde de onderwijs-
inspectie vast dat er in het schooljaar 2004/2005 ruim 50 basisscholen en bijna zestig scholen voor voortgezet 
onderwijs (of onderdelen daarvan) onderwijs volgens een vernieuwend concept verzorgden. [Bronneman, 
2008: 159] De benadering die steeds meer basisscholen hanteerden was leerling-gericht in plaats van 
docent- en leerstofgericht. [SCP, 2002: 57] In de docentgerichte benadering stonden kennis en vaardigheden 
centraal. Verschillende vakken werden afzonderlijk gedoceerd en de leerboeken speelden een centrale rol. In 
de leerling-gerichte benadering was het leren afgestemd op de behoeften en belangstelling van de leerling. 
De inhoud was weinig gestructureerd en bovendien minder belangrijk dan het leerproces. [Bronneman, 2008: 
160] Een ander voorbeeld was de klassenverkleining die aan het eind van de jaren negentig in het basisonder-
wijs in gang werd gezet. Deze werd in belangrijke mate ingegeven door de behoefte om, binnen het sociale 
verband van de klas of groep, ieder kind meer aandacht te kunnen geven. [Bronneman, 2008: 18]

Een opvallende rol in de vernieuwingsprocessen die gaande waren was weggelegd voor de onderwijsme-
thode Iederwijs, waarbij het kind zelf bepaalde hoe het leerde en wat het leerde, in plaats van de leraar. 
Scholen bestonden uit een groep van alle leeftijden en kinderen hadden een even grote stem bij de 
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besluitvorming over de dagelijkse gang van zaken dan hun volwassen begeleiders. De school bestond 
bovendien niet meer uit traditionele klaslokalen maar uit verschillende ruimtes met bepaalde functies, 
zoals een atelier, computerruimte, studiekamer of keuken. De opkomst van Iederwijs aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw leidde tot de nodige commotie: voorstanders roemden de vrijheid die kinderen er 
hadden, tegenstanders meenden dat kinderen niet voldoende kennis werd bijgebracht in wat door 
CDA-kamerlid Jan de Vries een ‘veredelde speeltuin’ werd genoemd. [De Volkskrant, 2008]

Waar het basisonderwijs al langer te maken had met vernieuwende pedagogisch-didactische werkwijzen 
zoals de Reformpedagogiek, was het voortgezet onderwijs lange tijd traditioneel sterk leerstofgericht. [SCP, 
2002: 57] Vanaf de jaren zeventig ontstonden langzaamaan enkele initiatieven om ook in het voorgezet 
onderwijs didactische en structurele vernieuwingen door te voeren. Een belangrijke rol was daarbij wegge-
legd voor Leon van Gelder, hoogleraar Onderwijskunde. Centraal in de onderwijsvernieuwing stond volgens 
Van Gelder het streven naar de emancipatie van het kind. Zijn opvattingen werden beleidsmatig uitgewerkt 
door de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen, Van Kemenade, in de Contourennota uit 
1974. [SCP, 2002: 58] Van Kemenade en Van Gelder pleitten daarin voor de komst van de zogeheten 
Middenschool, een school voor alle 12- tot 16-jarige leerlingen, waarin de nadruk lag op de ontwikkeling van 
een sterke band met de maatschappelijke werkelijkheid en de zelfstandigheid van de leerling. De midden-
school had niet alleen tot doel de beroepskeuze nog enige tijd uit te stellen en om leerlingen gelijke kansen 
tot optimale ontplooiing te bieden, maar ook passende onderwijssituaties voor individuele ontplooiing aan 
te bieden. [Bronneman, 2008: 61] De middenschool bleek uiteindelijk geen lang leven beschoren – minister 
Pais schafte het concept in 1977 na enkele experimenten af – maar Van Gelders’ ideeën wel, en evenals de 
discussie over de structuur en didactische methoden in het voortgezet onderwijs.

Begin jaren negentig kwam de directe impuls om iets te doen aan de didactische aanpak in het voortgezet 
onderwijs in de eerste plaats vanuit het onderwijs zelf. In 1992 verscheen de serie Havo-4 op televisie, waaruit 
een beeld naar voren kwam van saaie lessen en ongeïnteresseerde, berekenende leerlingen. De onderwijs-
aanpak zou haaks staan op de toegenomen zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen zouden zelf meer 
verantwoordelijkheid moeten krijgen voor hun eigen schoolloopbaan. Ook vanuit het hoger onderwijs werd 
geklaagd: leerlingen zouden te weinig algemene vaardigheden hebben en niet zelfstandig kunnen werken. 
Daarnaast kwamen er signalen vanuit de arbeidsmarkt. Als gevolg van allerlei onderwijsexterne ontwikkelin-
gen zoals globalisering en de introductie van ict verouderde kennis steeds sneller, zo was de gedachte. De 
arbeidsmarkt vroeg om flexibele werknemers die in belangrijke mate zelf verantwoordelijkheid dragen voor 
hun inzetbaarheid (employability) en daar moest het onderwijs meer op inspelen. Leerlingen moesten daarom 
tijdens hun schooltijd al leren hoe ze kennis kunnen verwerven en vernieuwen. [SCP, 2002: 58]

Er kwamen in de loop van de jaren negentig vanuit de rijksoverheid dan ook opnieuw plannen op tafel voor 
hervorming van het voortgezet onderwijs, de zogeheten tweede fase. Hierbij was een belangrijke rol 
weggelegd voor staatssecretaris van Onderwijs Jacques Wallage [Van den Akker e.a., 1998: 9] en hoge 
ambtenaar van OCW Rein Zunderdorp. Havo en vwo-scholieren moesten beter voorbereid worden op het 
vervolgonderwijs, zittenblijven en vertraging op de middelbare school moesten verminderd worden en 
kwalificaties van havisten en vwo’ers moesten omhoog. [Bronneman, 2008: 94] De vrije keuze in vakken 
werd, om de aansluiting tussen middelbare school en hbo of wo te verbeteren, vervangen door vier 
doorstroomprofielen en er kwam meer aandacht voor ict in de vorm van bijvoorbeeld speciale computer-
werkruimtes. Naast deze inhoudelijke maatregelen kwam de Stuurgroep profiel tweede fase voortgezet onderwijs, 
die vanaf 1993 aan de plannen werkte, ook met een serie aan pedagogische en didactische maatregelen 
onder de noemer studiehuis. Het studiehuis, dat ingevoerd werd in 1998, werd ook wel beschouwd als de 
concrete uitwerking van het nieuwe leren en had dan ook een grote verwantschap met de didactische 
methoden van het traditionele vernieuwingsonderwijs. [SCP, 2002: 60] Waar de traditionele vernieuwings-
scholen voorheen afzonderlijke onderwijsinstellingen waren waarvoor door ouders en leerling een bewuste 
keuze voor moest worden gemaakt, werd de leerling-gerichte, activerende aanpak nu min of meer aan alle 
scholen in het voortgezet onderwijs opgelegd. [SCP, 2002: 66] In het studiehuis kregen leerlingen meer 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het onderwijs zou veel meer moeten inspelen op hun 
behoefte aan zelfstandigheid en op de individuele verschillen tussen leerlingen. De docent zou moeten 
veranderen van een overdrager van kennis in een begeleider van leerprocessen. De nadruk lag op brede 
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vorming, de actieve leerling en het recht doen aan verschillen. Dat betekende respectievelijk dat het 
onderwijs moest bijdragen aan én cognitieve én sociaal emotionele én creatieve én lichamelijke vorming 
van de leerling, dat de zelfstandigheid en eigen initiatieven van de leerling zoveel mogelijk bevorderd 
diende te worden en dat het onderwijs verschillen tussen leerlingen moest opmerken, te honoreren en te 
benutten voor een zo hoog mogelijk niveau van kennis, vaardigheid en inzicht van iedere leerling. 
[Bronneman, 2008: 97] Concreet betekende dit, naast de invoering van de doorstroomprofielen, dat 
scholen veel meer keuze kregen uit werkvormen omdat niet langer in de wet verankerd was dat klassikale 
lessen van 50 minuten de enige norm waren. Er lag dan ook een sterkere nadruk op zelfstandig werken en 
groepswerk in plaats van het traditionele, klassikale onderwijs, en er kwam meer aandacht voor vakoverstij-
gende vaardigheden. Ook in de examenprogramma’s lag de nadruk op vaardigheden, praktische werkvor-
men en zelfstandig leren. Het was overigens niet de bedoeling dat klassikale lessen zouden verdwijnen, 
maar dat er een grotere verscheidenheid aan werkvormen zou ontstaan. [Bronneman, 2008: 97-98]

De invoering van het studiehuis door staatssecretaris Netelenbos ging overigens niet zonder slag of stoot, 
zoals ook het nieuwe leren zo zijn voor en tegenstanders had. Voordat de maatregelen landelijk werden 
doorgevoerd verschenen de resultaten van experimenten met het studiehuis op enkele middelbare scholen. 
Het bleek dat goede leerlingen prima overweg konden met het nieuwe systeem, maar dat zwakkere 
leerlingen veel meer moeite hadden met vooral het zelfstandig leren. Dat was eerder al gebleken uit 
omvangrijk Amerikaans onderzoek naar progressieve en traditionele leermethoden. [SCP, 2002: 62] Een 
vergelijkbare conclusie trok een groep van vier wetenschappers onder leiding van professor Imelman, 
hoogleraar theoretische en historische pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Goed onderwijs zou alleen 
bestaan bij de gratie van een sterke rol voor de docent. [Bronneman, 2008: 100-101] Ook op de inhoudelijke 
kant van het programma was de nodige kritiek. De studielast voor de leerlingen en de werkdruk van de 
docenten zou te hoog zijn. Daarnaast waren er verschillende problemen met de schoolorganisatie: er was te 
weinig ruimte om ruimtes voor zelfstandig werken te realiseren en docenten van verschillende vakken 
hadden vaak te weinig tijd om te overleggen. Bovendien stond het nieuwe leren op gespannen voet met het 
stellen van uniforme, landelijke geldende afsluitingseisen. In tegenstelling tot in het basisonderwijs, waar 
geen uniform einddoel was vastgesteld, werd in het voortgezet onderwijs het centraal examen gezien als 
noodzaak om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen. Landelijk geldende, 
uniforme examendoelen conflicteerden echter met het streven naar een grotere variëteit van leermetho-
den. [SCP, 2002: 61] Bovenal bestond er flinke kloof tussen wat beleidsmakers en deskundigen aan vernieu-
wingsvoorstellen ontwikkelden en de mening van zij die er in de praktijk vorm aan moesten geven – de 
leraren. In de praktijk bleek dat de nieuwe leerlinggerichte benadering vaak lastig te combineren viel met 
het bestaande leerstofgerichte onderwijs en het in stand houden van uniforme exameneisen, en dat het 
hybride systeem dat ontstond veel verwarring opleverde. [SCP, 2002: 61]

Actoren
• Commissie voor Indicatiestelling (CvI)
• Minister Arie Pais
• Minister Jos van Kemenade
• Minister Marja van Bijsterveldt
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en zijn voorgangers.
• Professor Jan Dirk Imelman
• Professor Leon van Gelder
• Regionaal Expertise Centrum (rec)
• Rein Zunderdorp
• Staatssecretaris Tineke Netelenbos
• Stuurgroep profiel tweede fase voortgezet onderwijs
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7.8 Trend: Het bevorderen van integratie van leerlingen 
met beperking in het regulier onderwijs

Verkorte titel: Integratie leerlingen met beperking

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met
7.2 Identiteit basisscholen
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Tot aan het begin van de twintigste eeuw namen leerlingen met beperkingen nauwelijks deel aan het 
onderwijs. Met de invoering van de leerplichtwet nam de overheid echter de verantwoordelijkheid op zich 
om ook voor deze groep kinderen onderwijs te organiseren. Het onderwijsveld was echter van mening dat 
voor deze leerlingen het klassikale onderwijs moeilijk bij te benen zou zijn en zij bovendien het onderwijs 
aan andere kinderen hinderden. [Hamstra 2004: 8] Als oplossing werden zogenaamde ‘buitengewone 
scholen’ gesticht, waar leerlingen met beperkingen onder aandacht van gespecialiseerde leerkrachten 
onderwijs kregen. [Hamstra 2004: 8] Deze scheiding tussen speciaal en regulier onderwijs werd vanaf de 
jaren zestig echter steeds vaker als onwenselijk beschouwd. Vanaf de jaren zeventig voerde de overheid een 
beleid dat de integratie van leerlingen met beperking in het regulier onderwijs diende te stimuleren. Het 
doel daarvan was tweeledig: het verschaffen van passend onderwijs én het indammen van kosten gemoeid 
met het speciaal onderwijs. [Herweijer 2014]

Al vanaf het ontstaan van het speciaal onderwijs was er kritiek op de segregatie van leerlingen in een aparte 
vorm van onderwijs en de stigmatisering die in sommige gevallen met zich meebracht, maar deze kritiek 
was, zeker toen het speciaal onderwijs sterker groeide, steeds prominenter aanwezig. [Hamstra 2004: 8] 
Integratie werd vervolgens het devies. Onderwijs aan kinderen met een extra zorgbehoefte moest een 
integraal onderdeel worden van het regulier onderwijs, zo werd vastgelegd in de Contourennota (1975) van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [Hamstra 2004: 9] In deze nota werd gepleit voor 
basisonderwijs met een individualiserend karakter. Hiermee werd bedoeld dat het basisonderwijs meer 
rekening zou moeten houden met individuele verschillen tussen leerlingen, zoals aanleg, interesse en 
vaardigheden, om zo de uitstroom naar het speciaal onderwijs te verminderen. [Hamstra 2004: 9] Om de 
doorstroom van leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het reguliere basisonderwijs te bevorderen, zoals 
het ministerie zich in 1975 voorgenomen had, maar ook om de groei van de kosten van het speciaal 
onderwijs binnen de perken te houden werd in 1985 de Interim-wet Speciaal Onderwijs en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (ISOVSO) ingevoerd, die een looptijd van tien jaar had. [Hamstra 2004: 10; Herweijer 
2014] Onderdeel van de wet was een regeling voor ambulante begeleiding, die het mogelijk maakte 
begeleiding te organiseren voor kinderen met leer- of gedragsproblemen, zodat zij mee konden draaien in 
het reguliere basisonderwijs. Dit beleid kreeg verder vorm na 1990, toen staatsecretaris Wallage de notitie 
“Weer Samen Naar School” (WSNS) uitbracht.

Niet alleen in Nederland maar ook internationaal stond de integratie van mensen met beperking hoog op 
de agenda. Zo nam in 1990 de Raad van Europa een resolutie aan over integratie van kinderen en jongreren 
met beperking in het regulier onderwijs. Een deelname aan het regulier onderwijs kreeg de prioriteit, het 
speciaal onderwijs werd beschouwd als aanvulling op activiteiten in het regulier onderwijs. In 1994 werd het 
belang van een dergelijk integrerend beleid bevestigd tijdens de UNESCO-conferentie in Salamanca. 
[Hamstra 2004: 1]
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Conform deze internationale ontwikkelingen was de doelstelling van het Nederlandse WSNS-beleid ervoor 
te zorgen dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hadden zoveel mogelijk naar een reguliere 
basisschool te laten gaan. Het ging daarbij om kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM), 
moeilijk lerende kinderen (MLK) en in hun opvoeding bedreigde kleuters (IOBK). [Hamstra 2004: 10] 
Daarnaast vielen hoogbegaafde leerlingen onder het WSNS-beleid. [website Rijksoverheid-a] In het kader 
van dit beleid kregen basisscholen extra geld en hulpmiddelen van de overheid om zoveel mogelijk 
kinderen passende zorg en passend onderwijs te kunnen bieden. [website Rijksoverheid-a] Ook moesten 
reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo-scholen) intensiever samenwerken. 
[website Rijksoverheid-a]

Lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met ernstige gedragsstoornis-
sen of psychiatrische stoornissen waren geen doelgroep van WSNS. [website Rijksoverheid-a] Op hen was 
leerling-gebonden financiering (LFG), ook wel het rugzakje genoemd, van toepassing. Door middel van deze 
regeling, die sinds 2003 van kracht was, werd scholen die onderwijs boden aan kind met een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke handicap, een steuntje in de rug geboden in de vorm van financiering. [SCP, 
2007: 47] Doorgaans werd deze financiering gebruikt om kinderen een aantal uren extra begeleiding te geven 
op scholen. [website Rijksoverheid-b] Ouders moesten deze financiering zelf aanvragen bij een Commissie 
voor Indicatiestelling (CvI), dat onderdeel was van het Regionaal Expertisecentrum (rec). Een indicatie 
afgegeven door een CVI kon worden benut om met een rugzakje extra begeleiding in het reguliere onderwijs 
te regelen, maar kon ook, zoals voorheen, worden gebruikt om toegang te krijgen tot een school voor 
speciaal onderwijs. Iedere basisschool moest in principe open staan voor leerlingen met een handicap of 
functiebeperking. Als een school een reden had om dat niet te doen, lag de bewijslast daarvoor bij de school. 
[SCP, 2007: 47] Met de introductie van het rugzakje dat ingezet kon worden in het basisonderwijs, voorgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, nam het aantal indicaties sterk toe. [Herweijer 2014]

Naast de wens om passende zorg te bieden aan alle leerlingen had de invoering van de WSNS-systematiek in 
de jaren negentig tot doel om de sterke groei van uitgaven door de almaar stijgende deelname aan LOM- en 
MLK-onderwijs te beteugelen. Ook bij de in 2014 ingevoerde systematiek Passend onderwijs was beheersing van 
de almaar oplopende kosten van speciaal onderwijs en rugzakjes een belangrijk motief. [Herweijer 2014]

Ondanks de diverse beleid- en stimuleringsmaatregelen die de overheid getroffen heeft en de groei van het 
aantal leerlingen dat met een rugzak regulier onderwijs volgde, is in de loop van de tijd het aantal leerlin-
gen dat naar het speciaal onderwijs sterk gestegen. Rekening houdend met de demografische ontwikkeling 
is de deelname tussen 1970 en medio jaren negentig zelfs verdubbeld van twee naar vier procent. [SCP, 1998: 
563; Hamstra 2004: 9] Tussen 2000 en 2005 nam het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs toe: met 
tien procent in het basisonderwijs (bij een demografische groei van een procent) en met 39 procent in het 
voortgezet onderwijs (bij een demografische groei van zeven procent). Vier keer zoveel leerlingen gingen in 
2005 naar het speciaal onderwijs dan – met een rugzakje – naar het regulier onderwijs. [SCP 2007: 13] Tegen 
de bedoeling van de beleidsmakers in namen ook de kosten van het onderwijs aan zorgleerlingen in de loop 
der jaren aanzienlijk toe. [CPB 2009: 39-48 en 59]

Over hoe de overheid daarop moest reageren ontstond veel discussie. Inhakend op de knelpunten in het 
onderwijs voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte kwam het ministerie van OCW in 2005 met de 
notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs. Het bestaande systeem diende meer leerling-
gericht te worden ingericht en bovendien zou er voor scholen een zorgplicht worden ingevoerd. Alle 
scholen zouden in principe reguliere basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs worden, en 
afhankelijk van het aantal geïndiceerde leerlingen dat zij opnamen zouden zij meer of minder speciaal 
worden in hun onderwijsaanbod. Naar aanleiding van de discussie die over de nota en met name de 
zorgplicht ontstond, publiceerde het ministerie een jaar later opnieuw een nota, waarin de zorgplicht van 
scholen vervangen werd door een verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor passend onderwijs. [SCP, 
2007: 61] In 2011 besloot minister van OCW Marja van Bijsterveldt in het kader van de bezuinigen op passend 
onderwijs het rugzakje af te schaffen, een beslissing die op veel protest stuitte.
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7.9 Trend: Het achterstandbeleid in het onderwijs

Verkorte titel: Achterstandbeleid onderwijs

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering, 13.1 Individualisering, 
13.8 Welvaartsgroei, 13.12 Multiculturalisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden 

Relatie met
5.6 Kinderopvang
7.1 Maatschappelijke betekenis onderwijs
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.4 Groei deelname onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.17 Academisch leven
12.22 Allochtone bevolking
12.23 Woonwijken en ethnische minderheden
12.25 Islam

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
In het naoorlogse Nederland steeg de deelname aan het onderwijs aanzienlijk. Ook behaalden steeds meer 
mensen steeds hogere diploma’s. Deze ontwikkelingen waren te danken aan de verbetering van toegang tot 
en doorstroming in het onderwijs, mede door de invoering van de Mammoetwet in 1968, de Wet op het 
Basisonderwijs in 1985, de verlenging van de schoolplicht en de uitbereiding van volwassenenonderwijs. Dit 
resulteerde wederom in de vermindering van sociale ongelijkheid van onderwijskansen, dat wil zeggen in 
de afname van selectie op basis van de sociale herkomst en/of het geslacht. Desondanks raakten leerlingen 
uit bepaalde maatschappelijke groepen steeds op onderwijsachterstand. Door een veranderende maat-
schappelijke context verschoven de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid 
geleidelijk: Beleid gericht op autochtone leerlingen uit arbeidersgezinnen én meisjes maakte plaats voor 
beleid gericht op autochtone én allochtone leerlingen uit lagere sociale klassen, waarbij de allochtone 
leerlingen een steeds prominentere rol toebedeeld kregen. In de maatschappelijke discussie kwam ook 
meer nadruk te liggen op het onderwijsachterstandenbeleid als instrument, dat ingezet kon worden om de 
integratie van allochtonen in de Nederlandse maatschappij te bewerkstelligen. [TK 28689, 2004: 259] 

Het onderwijsachterstandenbeleid is sinds de jaren zeventig vaak van naam veranderd. Het heette stimule-
ringsbeleid, onderwijsvoorrangsbeleid, onderwijskansenbeleid en tot slot gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid, en het concentreerde zich in de periode tussen 1976-2005 vooral op het basisonderwijs. 
[Idem] Het doel was om de onderwijsachterstanden van de leerlingen (vooral slechtere prestaties in taal en 
rekenen) zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te pakken, beginnend bij de voorschoolse educatie en het 
basisonderwijs, waardoor de jongeren meer kans kregen op een betere schoolloopbaan.

Uit verschillende onderzoeken bleek telkens dat de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van zowel 
autochtone als allochtone leerlingen hun sociaaleconomische achtergrond was, uitgedrukt in het oplei-
dingsniveau van hun ouders. Dit bleef onveranderd ondanks het feit dat in de afgelopen decennia het 
ouderlijk milieu steeds minder invloed uitoefende op het opleidingsniveau dat de kinderen behaalden. 
[Bakker e.a., 2006: 536] Een onvoldoende beheersing van het Nederlands door de allochtone leerlingen 
werd niet gezien als een doorslaggevende maar als een bijkomende factor die hun onderwijsachterstand 
versterkte. [TK 28689, 2004: 269] 
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Jaren zeventig
Eerste beleidsmaatregelen om achterstand van kinderen van een lagere sociale komaf te beslechten werden 
in de jaren 1955-1960 genomen in het kader van de bestrijding van ‘onmaatschappelijkheid’. Een gerichtere 
bestrijding van de onderwijsachterstanden onder arbeiderskinderen vond in de jaren zeventig plaats in en 
op initiatief van grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
De doelstelling van het zogenoemde stimuleringsbeleid dat de overheid in hetzelfde decennium geleidelijk 
tot stand bracht, was de achterstand in onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties te vermin-
deren en uiteindelijk op te heffen. Het criterium dat gehanteerd werd om te bepalen of leerlingen zich in 
een achterstandssituatie bevonden, was het beroep van hun ouders. [Idem, 273]

Door de grote instroom van kinderen van gastarbeiders in het Nederlands primair onderwijs in de tweede 
helft van de jaren zeventig bleken de middelen die scholen (voornamelijk in grote steden) op grond van het 
stimuleringsbeleid kregen, niet voldoende. De doelgroep van het beleid werd dan ook uitgebreid. Naast 
leerlingen uit sociaaleconomisch achtergestelde groepen, richtte het beleid zich nu ook op meisjes, 
anderstaligen en kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. [Idem]

Ten aanzien van onderwijs aan culturele minderheden werd een onderscheid gemaakt tussen kinderen van 
buitenlandse werknemers die naar verwachting een beperkte periode in Nederland verbleven en kinderen die 
langer zouden blijven. Bij de laatste groep lag de nadruk op integratie in de Nederlandse samenleving, bij de 
eerste op het onderwijs van moedertaal en eigen cultuur. De mogelijkheid tot bicultureel onderwijs – behalve 
regulier onderwijs ook onderwijs in eigen taal en cultuur, het OET(C) – werd voor beide groepen gewaarborgd. 
Het uitgangspunt van de overheid was dat migranten(kinderen) daardoor in staat zouden zijn om ‘op een 
adequate en verantwoorde manier terug te keren naar de eigen samenleving’. [TK 28689, 2004: 271]

Het beleid was in deze periode zeer grootschalig, sterk gedifferentieerd en berustte voor een groot deel op 
experimenten. Een goed inzicht in de aard van de achterstandsproblematiek ontbrak dikwijls. [Idem: 273-274] 
Ook waren er grote verschillen tussen regio’s en scholen. De extra middelen werden vooral gebruikt voor 
klassenverkleining en de traditionele leerdoelen werden vaak naar beneden bijgesteld. [Idem: 529]

Jaren tachtig
In 1979 verscheen het rapport Etnische minderheden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) waarin gewezen werd op de mogelijkheid van het permanent verblijf van de (arbeids)migranten en 
hun kinderen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving. Het ging hierbij 
voornamelijk om de achterstanden in deelnemingsgraad en onderwijsprestatie vanwege een andere 
culturele achtergrond en onvoldoende taalbeheersing van de leerlingen. Begin jaren tachtig zette het 
ministerie van O&W deze omslag in denken over het verblijf van immigranten als een van de eerste 
departementen om in concreet beleid. [Idem: 529] In 1981 verscheen het beleidsplan Culturele minderheden in 
het onderwijs. Het primaire doel van het beleid was om de minderheidsgroepen in staat stellen tot een 
volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving vanuit de eigen culturele achtergrond. Ook diende 
het beleid ‘onder meer via intercultureel onderwijs, de acculturatie van de minderheden én de overige leden 
van de Nederlandse samenleving te bevorderen.’ [Idem: 276] In het beleidsplan werd als minderheidsgroep 
geddefinieerd een groep personen ‘met gemeenschappelijke etnische en/of culturele kenmerken, die 
meerdere generaties omvatten waarvan het grootste deel, als gevolg van sociaaleconomische en culturele 
factoren, problemen ondervindt bij de participatie in de Nederlandse samenleving.’ [TK 16825, 1981: 6-7]. 
Hiermee werden concreet bedoeld:
• buitenlandse werknemers en hun gezinnen, Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven, 

Portugezen, Kaapverdianen, Grieken en Tunesiërs,
• ingezetenen van Surinaamse herkomst en ingezetenen afkomstig uit de Nederlandse Antillen en van de 

Molukse eilanden.
• vluchtelingen,
• Zigeuners en woonwagenbewoners [TK 28689, 2004: 276]
Naast deze doelgroepen gaf het beleidsplan voorrang aan vrouwen en meisjes; jongeren zonder adequate 
scholing en voorbereiding op de arbeidsmarkt; allochtone én de autochtone kinderen op scholen in de 
oude stadswijken met hoge concentraties van minderheden. [Idem]



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 511

OET(C) en ICO
Naast het onderwijs in de Nederlandse taal en oriëntatie op Nederlandse samenleving was in het beleids-
plan ook sprake van onderwijs in eigen taal en cultuur, het OET(C), dat zo veel mogelijk geïntegreerd diende 
te worden in het algemene onderwijsprogramma. In 1984 kreeg het OET(C) een wettelijke basis in de Wet 
lager onderwijs (later overgenomen in de Wet basisonderwijs). Scholen met leerlingen uit etnische 
minderheden of met leerlingen van wie ouders uit een land van de Europese Unie kwamen of vluchteling 
waren, konden OET(C) in het schoolwerkplan opnemen: maximaal vijf uur per week onder of na schooltijd 
bij een minimale groepsgrootte van acht leerlingen. Na 1985 werd het maximale aantal uren gereduceerd 
tot 2,5 na schooltijd. [Idem: 319] Het onderwijzen in de eigen taal zou volgens de overheid een teken van 
erkenning en waardering zijn van de culturele identiteit van de betrokken etnische minderheden en werd 
tegelijk gezien als een emancipatie-instrument voor die groepen. [Idem] De dubbele doelstelling van het 
OET(C), namelijk het mogelijk maken van integratie maar ook remigratie van de leerlingen uit etnische 
minderheden leidde niet tot duidelijkheid in het beleid. Uit latere onderzoeken is niet gebleken dat het 
onderwijs in de eigen taal een positief effect had op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Net als bij 
autochtone leerlingen waren sociaal-economische factoren van belang voor onderwijsachterstanden en 
niet de etniciteit. [Commissie –Van Kemenade, 1992: 41]

De belangrijkste actor in de uitvoering van het beleid was het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet 
onderwijs werden maatregelen getroffen. Zo werden op een aantal scholen internationale schakelklassen 
ingericht voor de opvang van leerlingen die het Nederlands niet, of nog niet voldoende, beheersten. In het 
kader van de achterstandsbestrijding konden extra leerkrachten ingezet worden en konden het vakkenaan-
bod aangepast en de examenregeling versoepeld worden. Er werd ook aandacht besteed aan de aansluiting 
van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs, de voortijdige schooluitval en het Intercultureel 
Onderwijs (ICO). [Idem: 277] Het Intercultureel Onderwijs was niet alleen gericht op de minderheden maar 
op alle leerlingen en had als doel ‘leerlingen te leren omgaan met overeenkomsten en verschillen die 
samenhangen met etnische en culturele achtergrondkenmerken.’ Dit omgangspatroon zou moeten 
bijdragen tot ‘gelijkwaardig en gezamenlijk functioneren in de Nederlandse samenleving’. [Idem: 324-325] 
In de loop der jaren nam de belangstelling voor het ICO af, de pogingen in de jaren negentig om daar een 
nieuwe impuls aan te geven ten spijt. Ondanks dat het wettelijk verplicht was, vonden de scholen met 
overwegend autochtone leerlingen het ICO voor hen niet relevant en de scholen met hoge concentratie aan 
allochtone leerlingen gingen zich steeds meer concentreren op concreet taalbeleid. [Idem: 326]

Het beleid voor culturele minderheden en het stimuleringsbeleid stonden in de jaren tachtig nog los van 
elkaar en was er, in voorbereiding op de nieuwe Wet op basisonderwijs, de behoefte om de bestaande 
maatregelen ten aanzien van verschillende achterstandsgroepen bij elkaar te brengen. In 1982 kwam, als 
resultaat van een samenwerking tussen het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en 
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het Onderwijsvoorrangsplan uit. Hierin werd als doelstelling 
genoemd het inlopen van de onderwijsachterstanden die veroorzaakt werden door economische, sociale en 
culturele factoren. De doelgroepen werden bepaald op basis van de etnische herkomst én het opleidings- 
en beroepsniveau van de ouders. Tot de belangrijkste doelgroepen behoorden zo kinderen van autochtone 
en allochtone ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau. [Idem: 277]
Aan scholen en welzijnsinstellingen werden extra middelen toegekend om de onderwijsachterstanden te 
bestrijden door extra leerkrachten in te zetten. Deze formatietoekenning gebeurde op basis van de zoge-
naamde gewichtenregeling die ook nog in de jaren nul van de eenentwintigste eeuw gold. Voor leerlingen 
die geen extra stimulans behoefden, bedroeg dit gewicht 1, voor autochtone leerlingen uit achterstandssitua-
ties 1.25 en voor allochtone leerlingen 1.9. Daarnaast werden aparte gewichten toegekend aan schipperskin-
deren (1.4) en kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden (1.7). [Idem: 278]
Naast de gewichtenregeling werd ook de categorie van onderwijsvoorrangsgebieden gehanteerd, dat wil 
zeggen gebieden ‘waar sprake (was) van een cumulatie van sociale, economische en/of culturele omstandig-
heden die onderwijsachterstanden veroorzaken.’ In deze gebieden was samenwerking tussen scholen en 
welzijnsinstellingen gewenst. [Idem]

Men stelde in die periode vast dat de (taal)achterstand van allochtone leerlingen niet afnam naarmate ze 
langer in Nederland verbleven, zoals in de jaren zeventig verwacht werd. Tot in de jaren tachtig kregen deze 
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leerlingen in principe hetzelfde onderwijs als de Nederlandstalige leerlingen, eventueel aangevuld met extra 
lessen Nederlands verzorgd door een leerkracht voor niet-Nederlandstalige leerlingen. Bij de invoering van 
het onderwijsvoorrangsbeleid werd het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen geïntegreerd in het 
algemene onderwijsachterstandenbeleid zonder dat er faciliteiten kwamen voor het onderwijs in Nederlands 
als tweede taal. Pas aan het eind van de jaren tachtig, in 1988, ging NT2 een onderdeel van het beleid vormen, 
werden specifieke maatregelen getroffen en speciaal ontwikkelde NT2-programma’s geïmplementeerd.

De evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid begin jaren negentig wees echter uit dat het niet geleid had 
tot de opheffing van prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende sociaaleconomische groepen 
en/of vermindering van de taal- en onderwijsachterstanden. [TK 28689, 2004: 530]

Jaren negentig
Het proces van bestuurlijke vernieuwing dat in de jaren tachtig geïnitieerd werd en onder meer decentrali-
satie van het onderwijsbeleid beoogde, werd in de jaren negentig voortgezet. [Karsten 2003: 120-121] In 1993 
kwam de Wet samenwerking onderwijs en sociale vernieuwing tot stand die de gemeenten en schoolbesturen 
de mogelijkheid bod om, op een vrijwillige basis, de middelen die het Rijk voor sociale vernieuwing ter 
beschikking stelde, in een lokaal fonds voor onderwijs en sociale vernieuwing bij elkaar te brengen. De 
decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid werd vijf jaar later, in 1998, nader geregeld in de Wet 
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Volgens deze wet werden voor de periode van vijf jaar 
door de rijksoverheid doelen aangegeven die door de gemeenten gerealiseerd dienden te worden. De 
concrete uitvoering daarvan werd aan de gemeenten overgelaten die daarvoor een budget kregen afhanke-
lijk van het aantal leerlingen uit de doelgroepen op de scholen die in de gemeente waren gevestigd en op 
basis van een onderwijsachterstandenplan opgesteld door de gemeente. [TK 28689, 2004: 286 en 530] De 
doelstelling van de wet was bij leerlingen zo veel mogelijk belemmeringen (veroorzaakt door sociale, 
economische of culturele factoren) weg te nemen die de voorbereiding op een volwaardig burgerschap in 
de weg staan.’ Net zoals in het hieraan voorafgaande onderwijsvoorrangsbeleid naam ook hier het primair 
onderwijs de centrale plaats in. [Idem: 286]

Een van de belangrijkste doelen van GOA was de goede beheersing van het Nederlands door leerlingen in 
achterstandssituaties. Om dit te bereiken werden NT2-programma’s ontwikkeld voor de eerste opvang van 
neveninstromers, voor het onderwijs in de kleutergroepen en voor voortgezette NT2-verwerving. Ondanks 
deze inspanningen bleven eind jaren negentig de onderwijsresultaten van allochtone leerlingen nog steeds 
achter bij die van de autochtonen van vergelijkbare sociale komaf. [Idem: 316]

Van OET(C) naar OALT
In de jaren negentig veranderden geleidelijk de opvattingen over de rol van het onderwijs in eigen taal. Het 
behield weliswaar een tweeledige doelstelling maar werd toch steeds minder gezien als middel dat emanci-
patie van de minderheden bevorderde door bij te dragen aan de versterking van hun identiteit. Het primaire 
doel daarvan was nu de ondersteuning bij het aanleren van het Nederlands in het basisonderwijs om zo de 
integratie en participatie van allochtonen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen. Met de verschui-
ving van het accent veranderde ook de naam: OET(C) ging medio jaren negentig Onderwijs in allochtone 
levende talen (OALT) heten. [Idem: 320] Sinds 1998 waren de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het OALT-beleid. [Idem: 321]. In de eerste helft van de eenentwintigste eeuw kreeg één op drie allochtone 
leerlingen in het basisonderwijs OALT-les. [Idem: 322] In 2002 werden de eisen voor taalondersteuning 
aangescherpt. OALT-leerkrachten moesten een NT2-diploma halen om als taalondersteuner aan de slag te 
kunnen blijven. Omdat het zwaartepunt van het beleid van het kabinet Balkenende I bij het leren van het 
Nederlands lag, werd op 1 augustus 2004 de financiering van OALT door de overheid stopgezet. [Idem: 322] 
Een andere reden achter het stilzetten van de financiering van OALT waren problemen in de uitvoering van 
dit onderwijs. [Herweijer 2014]

Het fenomeen van ‘zwarte scholen’
Vanaf eind jaren negentig kreeg de beheersing van de Nederlandse taal prioriteit binnen het onderwijsbeleid. 
In 2000 werd een onderwijsaanpak geformuleerd die zich richtte op de kwaliteitsverbetering van scholen 
met veel leerlingen uit achterstandssituaties, de zogenoemde ‘zwarte scholen’ of ‘concentratiescholen’, een 
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fenomeen dat al begin jaren zeventig voor het eerst door de media opgemerkt werd. Vanaf eind jaren 
negentig, toen de sociale segregatie in het onderwijs vooral in grote steden in omvang overschaduwd werd 
door de segregatie naar etnische herkomst, werden de ‘zwarte scholen’ een belangrijk onderwerp van het 
maatschappelijke en politieke debat. [Karsen, website Kennislink en Tinnemans, 2013: inleiding]
De definities van een ‘concentratieschool’ varieerden van scholen waar ten minste de helft van de leerlingen 
van niet-Nederlandse afkomst moest zijn (dagblad Trouw) tot scholen die plaats boden aan zestig procent van 
dergelijke leerlingen (CBS) of meer (de rijksoverheid). De Onderwijsraad zette bovendien het percentage van 
leerlingen uit culturele minderheden af tegen de samenstelling in de buurt. Als de samenstelling van de 
leerlingen op school met twintig procent verschilde van die in de buurt, was er sprake van een concentratie-
school (te ‘zwart’ of te ‘wit’). [Tinnemans, 2013, inleiding] Volgens de CBS was medio jaren nul twaalf procent 
van de Nederlandse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs ‘zwart’. [Vink, 2010: 65] Uit onderzoeken 
uit de jaren 1988 - 2000 bleek dat de prestaties op zwarte scholen inderdaad lager waren, maar dit was voor 
een groot deel terug te voeren op de lage sociale komaf van de leerlingen. [Uit elkaars buurt, 2005: 55] De 
etnische segregatie ging namelijk vaak samen met sociale segregatie. Veel allochtone leerlingen zaten op 
scholen waar de autochtone leerlingen ook tot een achterstandsgroep behoorden. De oorzaken van grote 
aantallen van leerlingen uit etnische mindereheden op bepaalde scholen waren de woonsegregatie – een 
ongelijke verdeling van allochtonen in het land en over de wijken – én de keuzepatronen van de (hoger 
opgeleide) autochtone ouders, die hun kinderen niet graag op een ‘zwarte school’ deden of daarvan 
afhaalden. Dit fenomeen droeg de naam ‘witte vlucht’. [TK 28689, 2004: 329]
De grotere concentraties van ‘zwarte’ of juist ‘witte’ leerlingen hingen ook samen met de levensbeschouwe-
lijke grondslag van scholen. De scholen met het grootste aandeel van allochtone leerlingen, meer dan 
zestig procent, waren in de jaren nul vaak openbare scholen. Het katholiek onderwijs telde gemiddeld 
genomen wat minder allochtone leerlingen dan het openbaar onderwijs maar meer dan het protestants-
christelijk onderwijs. Dit gold overigens niet voor katholieke scholen in Limburg waar ze traditioneel een 
volksfunctie hebben gehad en de openbare scholen opgericht werden op initiatief van de hoger opgeleide, 
niet-katholieke, niet uit de zuidelijke provincies afkomstige Nederlanders. Alle islamitische en hindoe-
scholen hadden ten minste zestig procent leerlingen met een 1.9-gewicht, terwijl de reformatorische en 
vrijgemaakt-gereformeerde scholen niet meer dan tien procent allochtone leerlingen telden. [Idem: 333]
In het voortgezet onderwijs ontstond de etnische segregatie als gevolg van verschillende resultaten in de 
Cito-toets en schooladviezen en als gevolg van keuzepatronen van ouders voor bepaalde schooltypen. Dit 
resulteerde in ‘witte’ havo/vwo-scholen en ‘zwarte’ vmbo-scholen. [Idem: 332]

Uit onderzoeken bleek keer op keer dat het effect van een ‘zwarte school’ op de onderwijsprestaties slechts 
gering was in tegenstelling tot de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen. Met betrekking tot 
het NT2-onderwijs had dit tot gevolg dat er meer belangstelling kwam voor een geïntegreerde aanpak van 
taalachterstand waarin niet alleen aandacht werd besteed aan Nederlands taalonderwijs voor leerlingen uit 
etnische minderheden maar ook aan taalzwakke leerlingen in het algemeen. [Idem: 533]

Onderwijskansenaanpak
Het onderwijskansenbeleid had als doel, zoals dit in de nota Aan de slag met onderwijskansen (2000) geformu-
leerd werd, ‘de optimale ontplooiing van alle talenten van leerlingen dichter bij te brengen.’ Enerzijds was 
er in het beleid sprake van een schoolspecifieke aanpak met betrekking tot, in eerste instantie, honderd 
scholen in de vier grote steden (G4). De aanpak zou op termijn uitgebreid worden naar de G21 en andere 
gemeenten met meer dan 100 000 inwoners. Anderzijds kwamen er extra faciliteiten voor alle scholen met 
leerlingen uit achterstandssituaties.
In de vier grote steden betrof de aanpak basisscholen die ten minste zeventig procent achterstandsleerlin-
gen (d.w.z. met het gewicht 1.25 en 1.9) hadden, in de overige gemeenten basisscholen met ten minste de 
helft achterstandsleerlingen. Voor scholen in het voortgezet onderwijs gold dat ze minimaal veertig procent 
zogenoemde CuMi-leerlingen leerlingen moesten hebben, dat wil zeggen leerlingen die tot een culturele 
minderheid behoorden. Daarbij moest het om scholen gaan waar volgens de onderwijsinspectie de 
leerprocessen en -resultaten niet aan de kwaliteitseisen voldeden. In 2003 werkten 357 gemeenten en 447 
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs met de onderwijskansenaanpak. [TK 28689, 2004: 298]
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De meest omvangrijke maatregel, als een aanvulling vastgelegd in de Regeling voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) uit 2000, was de intensivering van de voor- en vroegschoolse educatie. [TK 28689, 2004: 290] 
Deze maatregel droeg bij tot de ontwikkeling van de zogenoemde ´brede school´, die onder meer plaats 
bood aan kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisschool. Brede scholen werkten structureel samen met 
andere organisaties uit diverse disciplines en boden sociale, culturele en sportieve activiteiten. De meeste 
brede scholen waren in de jaren nul (vooral openbare) basisscholen en ze bevonden zich vooral in achter-
standswijken van grote steden, maar ook in kleinere gemeenten en op het platteland werden steeds meer 
brede scholen opgericht. In 2005 waren er naar schatting 600 in Nederland en de trend was stijgend. 
[Jaarbericht Brede school 2005: 3] Twee jaar later, in 2007, telde Nederland zo’n 1000 brede basisscholen en 
350 brede scholen in het voortgezet onderwijs. [Jaarbericht Brede school 2007: 5]

Uit een evaluatie van de Onderwijsinspectie bleek dat het onderwijskansenbeleid positief effect had. In de 
jaren 2003-2005 hebben grotestadsscholen zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs hun achterstand 
grotendeels ingelopen en in sommige gevallen zelfs omgezet in een voorsprong ten aanzien van scholen die 
niet in aanmerking kwamen voor het initiële onderwijskansenplan. [Onderwijsinspectie 2006: 13]

Onderwijsachterstanden – stand van zaken in de eerste helft van de jaren nul
Het doel van het onderwijsbeleid, dat in de jaren zeventig geinitieerd werd, om de onderwijsachterstanden 
van vrouwen op te heffen, was in het begin van de eenentwintigste eeuw zo goed als behaald. Het opleidings- 
niveau van vrouwen was in de jaren zeventig nog aanzienlijk lager dan dat van mannen. [Emancipatie-
monitor 2006: 38] In een periode van 35 jaar wisten vrouwen hun onderwijsachterstand op mannen 
grotendeels in te lopen. Zo maakten in het schooljaar 2004-2005 meisjes net iets minder dan de helft uit 
van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs en het vmbo waren meisjes in de 
minderheid en in het havo en vwo in de meerderheid. 51 procent van alle leerlingen in het havo en 53 
procent van de leerlingen in het vwo bestond uit meisjes terwijl in 1990 de verhouding tussen jongens en 
meisjes in het vwo gelijk was. [Emancipatiemonitor 2006: 41] In 2005 had driekwart van de 20-24-jarigen 
een startkwalificatie behaald, ca. 80 procent van de meisjes en 75 procent van de jongens. [Idem: 42] Sinds 
1997 lag het aantal vrouwen in het hoger beroepsonderwijs hoger dan het aantal mannen. In 2005-2006 
bestond 49,5 procent van de studenten in het voltijds wetenschappelijk onderwijs uit vrouwen. Dit was een 
stijging van 4,4 procent in tien jaar tijd. [Idem: 48] Vrouwen behaalden ook over het algemeen sneller hun 
diploma dan mannen. [Idem: 49] Het aandeel vrouwen die een doctortitel behalen verviervoudigde sinds 
1985 en bedroeg in het studiejaar 2003-2004 40 procent. In 1975 lag het aandeel vrouwen bij academische 
promoties rond vijf procent. [Idem: 50]
Het onderwijsniveau van de totale groep vrouwen was in 2005 nog steeds lager dan dat van de mannen:  
23 procent van de vrouwen was hoogopgeleid (hbo of wo) tegen 30 procent van de mannen. [Idem: 52]

Ook de allochtone meisjes en vrouwen waren bezig met een inhaalslag al bleven ze halverwege jaren nul – 
net als overigens de allochtone jongens – in vergelijking met de autochtonen nog achter. In 2004- 2005 
zaten meer meisjes dan jongens in het havo en het vwo. Van de Marokkaanse meisjes in het derde leerjaar 
zat acht procent op een vwo-school tegen zes procent van de jongens met dezelfde achtergrond. 
[Emancipatiemonitor 2006:41] Het verschil tussen autochtonen en allochtonen was echter beduidend 
groter. Zo waren er meer Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens in het vmbo en aanzienlijk minder in 
het havo en vwo dan autochtone meisjes en jongens.

In de afgelopen decennia is het opleidingsniveau onder allochtonen in het algemeen sneller gestegen dan 
onder autochtonen. Vooral het verschil in opleidingsniveau tussen jongeren uit de minderheden en autoch-
tone jongeren was in de jaren nul verminderd. Binnen alle minderheidsgroeperingen waren jongeren hoger 
opgeleid dan ouderen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen waren aanzienlijk. [TK 28689, 2004: 260-261] 
De stijging van opleidingsniveau was het sterkst onder Turkse en Marokkaanse jongeren tussen de 15 en 25 
jaar en onder Surinaamse jongeren. Toch lag het onderwijsniveau van de etnische minderheden in de jaren 
nul nog lager dan dat van autochtonen. Meer dan 50 procent Turken en Marokkanen had ten hoogste 
basisonderwijs genoten in vergelijking tot negen procent van de autochtonen. Ruim 55 procent van de Turken 
en 65 procent van de Marokkanen in de leeftijd van 20–24 jaar had geen startkwalificatie. Voor Surinamers en 
Antillianen lag het percentage in 2003 rond de 40 procent en voor autochtonen op ruim twintig procent. Ook 



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 515

het aandeel Turken en Marokkanen met een hbo- of wo-diploma halverwege jaren nul was laag: minder dan 
één op de tien. Van de Surinamers en de Antillianen was ruim zestien procent hbo-of wo-gediplomeerd, 
tegenover 26 procent van de autochtone bevolking. [Idem]

Actoren
• Rijksoverheid
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) en de voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de opvolgers
• Ministerie van Sociale Zaken en de opvolgers
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• basis-, voortgezet- en hoger onderwijsinstellingen
• Open Universiteit
• Onderwijsraad
• Onderwijsinspectie
• Regionale Opleidingscentra (ROC’s)
• Kenniscentrum Gemengde Scholen
• Stichting Kleurrijke Scholen
• Projectgroep NT2
• J. A. (Jos) van Kemenade
• W. J. (Wim) Deetman
• S.A.M. (Sharon) Dijksma
• M. J.A. (Maria) van der Hoeve
• J.M. (Marja) van Bijsterveldt
• J. (Jacques) Wallage
• K.Y.I.J. (Karin) Adelmund
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7.10 Trend: De toegenomen zorg om kwaliteit binnen 
het leraarschap

Verkorte titel: Kwaliteit binnen het leraarschap

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
7.1 Maatschappelijke betekenis onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.24 Publicatie inspectierapporten onderwijsinstellingen

Datering
1991-na 2005

Beschrijving
Gedurende de jaren tachtig, negentig en nul groeide de aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering 
van leraarschap in het basis- en voortgezet onderwijs. Vele beleidsnota’s en onderzoeksrapporten werden 
aan problematiek rond het leraarsvak gewijd. Op de achtergrond speelden zaken als een lerarentekort en 
bezuinigingen en herstructureringen in het onderwijs. Ook is een bredere maatschappelijke aandacht voor 
kwaliteitsverbetering en professionalisering als verklaring gegeven. Oplossingen voor de gepercipieerde 
problemen werden gezocht in het verbeteren van de lerarenopleidingen, in betere na- en bijscholing en in 
betere arbeidsvoorwaarden.

Tussen 1975 en 1995 vonden in het onderwijs verschillende bezuinigingsrondes plaats. De onderwijssocioloog 
Leune omschreef het overheidsbeleid met betrekking tot leraren in deze jaren als een ‘neergaande lijn’. Dit 
in tegenstelling tot de decennia hiervoor, waarin sprake was van een aanzienlijke verbetering in de arbeids- 
voorwaarden van leraren. Na 1995 probeerde de overheid volgens Leune het leraarschap te revitaliseren; 
niet alleen qua arbeidsvoorwaarden maar ook in professioneel opzicht. [Leune, 2002: 33]

Al in de jaren tachtig was bij onderwijsdeskundigen de belangstelling voor kwaliteit van het leraarschap 
gegroeid. Begrippen als professionele ontwikkeling, nascholing en training stonden hierbij centraal. 
Verschillende redenen zijn hiervoor gegeven, zoals het niet genoeg open staan van scholen voor maat-
schappelijke ontwikkelingen; te lage kwaliteitseisen voor aankomend leraren in de jaren zestig en zeventig 
wegens krapte op de arbeidsmarkt; het vanuit de Verenigde Staten overgewaaide idee dat leraren voordu-
rend op hun lesgeefkwaliteiten moeten worden beoordeeld; en de door organisaties als de OECD en 
UNESCO gepropageerde notie dat leraren continue moeten blijven leren. Voorgestelde middelen om de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren waren bijvoorbeeld nascholing of verscherping van 
selectiecriteria. [De Jong e.a., 1985: 5-9]

Het begin van de door Leune geschetste revitalisatie van het leraarsvak kan worden geplaatst in 1991. In dat 
jaar installeerde staatssecretaris Jacques Wallage de commissie Toekomst Leraarschap onder voorzitterschap 
van Andrée Van Es. Twee vragen stonden in het onderzoek centraal: hoe vitaal is het leraarschap vandaag en 
hoe zou het leraarschap van morgen eruit moeten zien? [Min. OCW, 1993: 5] Belangrijkste aanleiding voor 
instelling van de commissie was een voorspeld lerarentekort. Ruim anderhalf jaar later, in maart 1993, 
publiceerde de commissie het rapport ‘Een beroep met perspectief ’. Belangrijke problemen van het 
leraarschap bleken een hoge werkdruk, een lage maatschappelijke status en een achterblijvende professio-
nalisering. Het rapport kende twee belangrijke aanbevelingen. Scholen dienden meer dan voorheen 
zelfstandige en professionele arbeidsorganisaties te zijn en leraren dienden zich meer als hoogopgeleide 
werknemers binnen zo’n moderne organisatie te gedragen. Kortom, de school hoorde zich te gedragen als 
professionele arbeidsorganisatie en de leraar diende zich om te vormen tot vakbekwame professional. 
[Min. OCW, 1998: 4] Het rapport vormde de basis voor veel onderwijsbeleid in de jaren negentig, onder 
andere verwoord in de beleidsnota’s ‘Vitaal leraarschap’ uit 1993 en ‘Verder met vitaal leraarschap’ uit 1998. 
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Er kwam een ‘adembenemend lange lijst’ concrete voorstellen, maatregelen en plannen om professionali-
sering van scholen en leraren te stimuleren. [Commissie Leraren, 2007: 22-23] 

Eind jaren negentig groeide de bezorgdheid om een toekomstig lerarentekort. Het lerarenbestand begon 
steeds meer te vergrijzen. Veel vacatures bleven onvervuld, met name in het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. [SCP, 2002] Bovendien werd onderwijs afgeschilderd als essentieel voor de welvaart en 
concurrentiekracht van het land. De Onderwijsraad formuleerde dit in het advies ‘Toekomst leraren’ als 
volgt: ‘Alleen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan ons land ook de komende jaren blijven behoren 
tot de ‘leading nations’. [Onderwijsraad 1998; 2] In het kader van deze problematiek verscheen de beleids-
nota ‘Maatwerk voor morgen’. Daarin stond een aantal maatregelen genoemd om kwalitatief goede leraren 
te kunnen blijven garanderen. Belangrijkste waren ten eerste het voornemen om de leraren als beroeps-
groep zelf toe te laten zien op bekwaamheidseisen voor het leraarschap. Leraren zouden daarbij een 
beroepsregister in het leven kunnen roepen, naar het voorbeeld van professionals als advocaten en artsen. 
[Stuurgroep Beroepskwaliteit Leraarschap, 1997] Ten tweede stelde de nota voor om de kwaliteit van de 
lerarenopleidingen te verbeteren. Dit zou kunnen door modernisatie van het curriculum en het aanbod aan 
leertrajecten binnen deze opleidingen te verruimen. [Commissie Leraren 2007; 23-24]

In 2001 kwam opnieuw beweging in het vraagstuk rond leraarschap. De commissie-Van Rijn publiceerde het 
rapport ‘De arbeidsmarkt in de collectieve sector’. In het rapport werd geconcludeerd dat de collectieve 
sector te weinig aantrekkelijk was voor jonge mensen. Dit zou tot personeelstekorten binnen het onderwijs, 
in de zorg of bij het rijk kunnen leiden. Daarom pleitte de commissie voor sterke salarisverhogingen binnen 
de collectieve sector. Eerste stappen om dit advies in beleid om te zetten kregen echter geen navolging toen 
in 2002 een economische recessie inzette. [Commissie Leraren 2007; 24-25]

In 2005 verscheen de ‘Beleidsagenda voor lerarenopleidingen 2005-2008’. Het ministerie van OCW wilde 
hiermee zowel de kwaliteit van de universitaire lerarenopleidingen (de ULO’s) als de lerarenopleidingen op 
hbo-niveau verbeteren. In hetzelfde jaar kwamen plotseling de rekenvaardigheden van aankomende 
basisschoolleraren in het middelpunt van de belangstelling te staan. De media schonken veel aandacht aan 
een onderzoek waaruit bleek dat meer dan de helft van de eerstejaarsstudenten op de pabo slechter rekende 
dan de beste twintig procent van groep 8. [Straetmans en Eggen 2005] Ook de taalvaardigheid van pabostu-
denten bleek onder de maat. Vanaf 2006 dienden aankomende studenten eerst een taal- en rekentoets af te 
leggen voor zij werden toegelaten tot de pabo. Het ministerie van OCW liet uitgebreid onderzoek doen naar 
taal- en rekenvaardigheden onder pabostudenten. [Van der Neut e.a., 2007] 

Voor de toenemende aandacht voor kwaliteit van het leraarschap zijn verschillende verklaringen geopperd. 
Er zijn zowel maatschappelijke als onderwijsbeleidtechnische oorzaken te geven. Om met de eerste te 
beginnen, de onderwijssocioloog Leune omschreef in 1989 het streven naar kwaliteitsverbetering als een 
algemene trend in de samenleving. Deze trend zou kenmerkend zijn voor een welvarende en in technisch-
wetenschappelijk opzicht geavanceerde samenleving. Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van 
scholen kon leiden tot een streven naar optimale resultaten. Als gevolg van deze drang naar voortdurende 
kwaliteitsverbetering oefenden ouders, overheid en bedrijfsleven in toenemende mate druk uit op scholen 
om het onderwijs te verbeteren. Maar ook vanuit scholen zelf zou er behoefte bestaan om te professionalise-
ren. [Leune, 1989: 17-19] Bovendien is gesuggereerd dat op de achtergrond processen als globalisering en 
nieuwe informatie- en communicatietechnologie een rol speelden. Om in een veranderende samenleving 
dynamisch leraarschap te garanderen waren na- en bijscholing vereist: ‘Nederland kan alleen zijn plaats in de 
wereldeconomie behouden met adequaat onderwijs. Dat zal een ander onderwijs moeten zijn dan nu wordt 
gegeven’. [Stuurgroep Beroepskwaliteit Leraarschap, 1997: 15]. Bovendien nam het belang van de overdracht 
van kennis in het onderwijs af. De nadruk kwam meer te liggen op de verwerving van vaardigheden en 
persoonlijke competenties. [Klaassen, 2000] Deze omslag in het denken over onderwijs leidde tot meer 
aandacht voor kwaliteit van het onderwijsproces. [SCP, 2002: 533] Tot slot valt nog de aandacht voor ‘lifelong 
learning’ of in het Nederlands ‘een leven lang leren’ te noemen. Dit thema, eind jaren negentig veelbespro-
ken, kwam nog in een stroomversnelling dankzij de doelstellingen van de Europese top te Lissabon in 2000. 
Toen werden een aantal doelstellingen afgesproken die de Europese economie tot de meest concurrerende 
ter wereld zou moeten maken. In dit verband is ook het begrip ‘kenniseconomie’ van belang. [SER, 2002]
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Naast maatschappelijke factoren is ook een andere verklaring te geven voor de toegenomen aandacht voor 
kwaliteit van het leraarschap. Deze gaat uit van een reële achteruitgang in de kwaliteit van leraren door 
herstructureringen in het onderwijs zelf. Het niveau van leraren in zowel het basisonderwijs als het 
voorgezet onderwijs zou sinds midden jaren tachtig zijn gedaald. Basisschoolleraren zouden volgens Leune 
op de pabo minder goed geschoold worden dan voorheen op de kweekscholen. Dit had ten eerste te maken 
met de invoering van de Wet op het Hoger Beroeps Onderwijs van 1986 waardoor de pabo’s onttrokken 
werden aan externe controle. Doordat het hbo zijn eigen regels en voorschriften kon opstellen daalde het 
onderwijsniveau. [Interview met dhr. Leune, 7 juni 2011] Daarnaast zou het lerarentekort in de jaren 
negentig tot lagere toelatingseisen voor studenten hebben geleid. Studenten met een mbo-diploma kregen 
zo toegang tot de pabo. [Van Essen, 2006: 342] Toch probeert onderwijshistorica Mineke van Essen deze 
kritiek op de moderne pabo’s te relativeren. Er bestaan volgens haar veel mythes met betrekking tot de oude 
kweekschool. Het hoge intellectuele niveau van de oude kwekelingen omschrijft zij als een ‘invention of 
tradition’. Bovendien is kritiek op het curriculum en het niveau van de aankomend basisschoolleraren 
volgens haar van alle tijden. [Van Essen, 344] De zoektocht naar de ‘steen der wijzen’, de definitieve 
oplossing voor problemen in het onderwijs, zal volgens haar blijven voortgaan.

Wat betreft het voortgezet onderwijs, ook daar daalde volgens sommigen het niveau. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het verlagen van de lerarensalarissen, waardoor academici minder geneigd waren voor 
het onderwijs te kiezen. [interview Bronneman en Herweijer, 30 mei 2011] Hierbij was het beleid van 
minister Deetman essentieel. Deetman zag zich door het regeerakkoord van het kabinet Lubbers-I voor een 
grote bezuinigingsoperatie op het onderwijsbudget gesteld maar wilde het onderwijsaanbod niet aantas-
ten. Bovendien was klassenvergroting geen aantrekkelijke optie omdat dit een aantasting van de werkgele-
genheid zou betekenen. Zo kwam hij tot een inperking van de salarislasten. Onder zijn bewind werd ten 
eerste een algemene bezuiniging van 1,65% op de lerarensalarissen uitgevoerd en ten tweede kwam het tot 
een herstructurering van de salarissen volgens de nota Herziening Onderwijs Salarisstructuur, ook wel 
‘HOS-nota’ genoemd. [Knippenberg en Van der Ham, 1993: 642-644] De HOS-nota, ingevoerd in 1985, 
betekende een structurele aanpassing van en bezuiniging op de lerarensalarissen. Het beoogde een 
beloning op basis van functie en werkzaamheden in tegenstelling tot het oude systeem waarbij de bevoegd-
heid van een leraar zijn salaris bepaalde. Deze hervormingen leidden tot veel maatschappelijk protest. Niet 
alleen onderwijsgevenden, zoals bijvoorbeeld verenigd in het Nederlandse Genootschap van Leraren, maar 
ook ouders en leerlingen lieten hun ongenoegen blijken. [idem: 648-650] Al met al leidden deze verande-
ringen er toe dat het leraarsvak minder aantrekkelijk werd voor jonge academici. Vooral academici met een 
technische opleiding kozen na de HOS-nota eerder voor het bedrijfsleven dan voor het leraarschap. 
[interview Bronneman en Herweijer, 30 mei 2011]

Bij de bezorgdheid om de kwaliteit van het leraarschap vallen wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
Ten eerste omschrijft Leune beleid dat gericht is op kwaliteitsverbetering als paradoxaal. Terwijl men vroeg 
om revitalisatie van het leraarsambt vond tegelijkertijd schaalvergroting in het onderwijs plaats. Deze 
schaalvergroting leidde tot meer bureaucratie en tot minder zelfstandigheid van de leraar. Door schaalver-
groting en formalisering van schoolorganisaties zou de leraar meer ‘bureaucraat’ en juist minder ‘professio-
nal’ worden. Oftewel, er was sprake van tegenstrijdig beleid. [Leune, 2001: 244] Daarnaast wijdde het Sociaal 
en Cultureel Planbureau in zijn Sociaal Cultureel Rapport van 2002 veel aandacht aan (zorgen over) 
onderwijskwaliteit. De resultaten van hun onderzoek naar feitelijke onderwijsprestaties en een inventarisa-
tie onder direct betrokkenen wezen niet op een achteruitgang van onderwijskwaliteit. Wel constateerde het 
SCP dat problemen en knelpunten in het onderwijs breed werden uitgemeten in de media. Dit zou 
consequenties hebben voor de publieke opinie. Hoewel de gemiddelde Nederlander de onderwijskwaliteit 
goed vond had hij tegelijkertijd het gevoel dat het onderwijs er de afgelopen jaren op achteruit was gegaan. 

Dat in 2005 de bezorgdheid om de toekomst van het leraarschap niet voorbij was, bewijzen de rapporten die 
in de late jaren nul uitkwamen. Daarbinnen speelde de commissie Leraren onder het voorzitterschap van 
Alexander Rinnooy Kan een grote rol. De commissie, ingesteld op verzoek van minister Plasterk, bracht in 
september 2007 het advies ‘LeerKracht!’ uit. Het rapport signaleerde het lerarentekort en een te lage 
kwaliteit van leraren als belangrijkste euvels in het onderwijs. Oplossingen werden gezocht in betere en 
gedifferentieerde beloning, een verbetering van de lerarenopleidingen, het instellen van een beroepsgroep 
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voor leraren en doorzetten van het professionaliseren van scholen. [Commissie Leraren 2007: 8] Kortom, de 
discussie omtrent kwaliteit van het leraarschap is in 2005 niet opgehouden. De zoektocht naar de ‘steen der 
wijzen’ gaat voort.
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7.11 Trend: De opkomst van medezeggenschap in het 
onderwijs

Verkorte titel: Medezeggenschap in het onderwijs

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
7.6 Deregulering en regulering onderwijs
7.17 Academisch leven
7.24 Publicatie inspectierapporten onderwijsinstellingen

Datering
1960-2005

Beschrijving
In de jaren zestig politiseerde de jeugd. Op zowel universiteit als middelbare school nam de roep om inspraak 
en democratie toe. [Buursma, 2006] In 1969 kwam deze ontwikkeling tot een hoogtepunt met de bezettingen 
van universitaire gebouwen in verschillende Nederlandse steden. Ook elders in Europa gingen de studenten 
de barricades op. Als antwoord op de roep om meer democratie in het hoger onderwijs kwam in 1971 de Wet 
Universitaire Bestuurshervorming tot stand. Deze wet realiseerde inspraak en medebestuur van studenten en 
universitair personeel in het hoger onderwijs. Pas tien jaar later, in 1980, werd medezeggenschap in het primair 
en voortgezet onderwijs wettelijk geregeld met de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Vertegenwoordigers van 
het bijzonder onderwijs hadden een uniforme regeling eerder tegengehouden. De medezeggenschapswetten 
voor zowel hoger als voortgezet en primair onderwijs werden in de jaren negentig hervormd. De besturende 
rol van studenten in het hoger onderwijs werd teruggebracht tot een adviserende in het kader van professio-
nalisering en stroomlijning van universitair bestuur. In het lager en voorgezet onderwijs werd de rol van 
medezeggenschap juist versterkt en werden bevoegdheden voor alle scholen wettelijk vastgelegd. Na een 
sterke roep om inspraak in de jaren zestig en zeventig was het in de jaren negentig moeilijker om medezeg-
genschapsraden te vullen. [Wissema, Bouts en Rutgers, 1996: 8] 

Medezeggenschap in het Hoger Onderwijs
In 1960 genoten hoogleraren in het hoger onderwijs nog verregaande autonomie. De wetenschappelijke 
staf, het niet wetenschappelijke personeel noch de studenten hadden recht op inspraak. Naarmate het 
aantal studenten groeide, nam de behoefte aan een nieuwe bestuursstructuur toe. In 1965 werd door de 
Academische raad de Commissie-Maris ingesteld met als taak aanbevelingen te doen omtrent nieuwe 
vormen van organisatie en bestuur. Drie jaar later publiceerde de commissie een rapport waarin bestuur-
lijke hervormingen werden voorgesteld die tot veel commotie leidden. Het universitaire bestuur zou een 
meer hiërarchische en bedrijfsmatige bestuursstructuur moeten krijgen, waarbij de bestuurlijke verant-
woordelijkheid van hoogleraren naar fulltime bestuurders zou verschuiven. Inspraak voor de verschillende 
geledingen zou via een algemene universiteitsraad kunnen verlopen. [Stoelinga, 1987: 384-385]
Tot 1960 was de studentenwereld redelijk in zichzelf gekeerd en vond het studentenleven uitsluitend plaats 
binnen studentenverenigingen. Na 1960 ‘vermaatschappelijkte’ de student. Er kwam een landelijke 
studentenbeweging die maatschappelijk geëngageerd was. Deze studenten stelden nieuwe eisen aan 
bestuur en inspraak op de universiteit. In 1963 werd de Studentenvakbond opgericht. Deze was het niet 
eens met de voorstellen van de Commissie-Maris en publiceerde in 1968 een tegenvoorstel ‘Aantekeningen 
voor een radenuniversiteit’ waarin de universiteit op basis van raden werd bestuurd. Deze publicatie, waarin 
werd voorgesteld alle geledingen op alle niveaus in de universiteit mee te laten beslissen, was van grote 
invloed op de discussie rond medezeggenschap in de vroege jaren zeventig. [Stoelinga, 1987: 388] In 1969 
werden in Amsterdam het Maagdenhuis en in Tilburg de Katholieke Hogeschool bezet. Naar eigen zeggen 
gebeurde dit om eisen om inspraak kracht bij te zetten. [Website studentenraad] De minister van O&W 
reageerde met de nota-Veringa, waarin een nieuwe bestuursstructuur voor universiteiten stond beschreven. 
Deze nota resulteerde in 1970 in de Wet universitaire bestuurshervorming (WUB). 
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De WUB uit 1970 doorbrak de hegemonie van de hoogleraar; de vakgroep werd de bestuurlijke basiseen-
heid. Verder werd de democratisering van bestuurlijke verhoudingen gerealiseerd door een faculteitsraad 
en een universiteitsraad in te stellen. De universiteitsraad en het College van Bestuur vormden samen de 
hoogste bestuursorganen. De universiteitsraad kreeg bijvoorbeeld budgetrecht, waarmee ze de universitaire 
begroting kon goedkeuren en amenderen. De raden werden gekozen door de drie verschillende geledingen: 
het wetenschappelijk personeel, het niet-wetenschappelijk personeel en de studenten. [Min. OCW en 
PIVOT, 1998] Daarmee konden de verschillende geledingen op zowel vakgroepniveau, facultair niveau als 
instellingsniveau meebeslissen. 

In 1976 werd de WUB verlengd tot 1982. Ondertussen werd de wet geëvalueerd. In 1979 presenteerde de 
Commissie-Polak haar eindrapport ‘Gewubd en gewogen’. De commissie concludeerde dat met de WUB de 
universitaire democratie was vergroot maar dat de bestuurlijk efficiëntie en doelmatigheid er niet op 
vooruit waren gegaan. Daarom raadde ze aan het wetenschappelijk personeel in vaste dienst meer invloed 
te geven binnen de medezeggenschap. [Coenen, Hens en Moosdorff, 1985: 98] 

In het hbo roerden de studenten zich minder heftig dan aan de universiteit. Wel kwam het tot acties op de 
pedagogische en sociale academies. Omdat de wens om medezeggenschap van personeel en student 
gedurende de jaren zeventig toch groeide, stelde in 1975 de net opgerichte hbo-raad een commissie 
Democratisering in. Deze commissie publiceerde in 1977 haar eindrapport waarin een gefaseerd democrati-
seringsproces werd voorgestaan. De concrete voorstellen werden deels overgenomen in de Wet medezeg-
genschap onderwijs van 1982, en met de invoering van de hbo-wet van 1986 werd opnieuw teruggevallen op 
het rapport. [Stoelinga: 391-292] In het algemeen is op het hbo de belangstelling voor en betrokkenheid bij 
medezeggenschap laag. [Van den Broek, Kerstens en Warps: 2002] 

In 1995 legde minister Jo Ritzen van OCW een nieuwe wet voor aan de Tweede Kamer: de Modernisering 
Universitaire Bestuursorganisatie (MUB). De MUB hield onder andere in dat het medebestuur van personeel 
en studenten werd vervangen door medezeggenschap. Dit leidde tot veel commotie onder studenten. De 
Landelijke StudentenVakbond (LSVB) protesteerde hevig tegen het feit dat de universiteits- en faculteitsra-
den een adviserende in plaats van een beslissende rol kregen. [LSVB, 2002] In 1997 werd de MUB ondanks 
deze protesten ingevoerd.

Al snel daarna, in 1998, werd de MUB geëvalueerd door de commissie-Datema. De commissie-Datema 
constateerde in het rapport ‘De kanteling van het universitair bestuur’ onder andere dat medezeggenschap 
van studenten op opleidingsniveau niet was versterkt, hoewel dat wel de bedoeling van de MUB was 
geweest. [TUDelta, 1998] Bovendien had de WUB beoogd het wetenschappelijk personeel meer autonomie 
te geven. Dit was door het meer bedrijfsmatig worden van het universitaire bestuur niet goed uit de verf 
gekomen. [B&A Groep, 2001; 9]

In 2001 liet minister Loek Hermans een bezinning op de MUB uitvoeren, hoewel het Interstedelijk 
Studentenoverleg (ISO) en de LSVB om een evaluatie in plaats van een bezinning hadden gevraagd. De 
minister nam de conclusies van het rapport ‘De bezinning op de MUB: een tussenstand’ en de VSNU over. 
Dat wil zeggen, problemen in de universitaire medezeggenschap waren niet zozeer structureel maar 
‘cultureel’ van aard. Aan de universiteiten zou een culturele omslag moeten komen om de medezeggen-
schap te versterken. [Hermans, 2001] De studentenorganisaties echter wijdden problemen in de medezeg-
genschap aan de MUB zelf en pleitten voor aanpassingen in de wet. [LSVB, 2001; ISO, 2001] 

Medezeggenschap in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Medezeggenschap in het voortgezet onderwijs (vo) en primair onderwijs (po) heeft een kortere geschiedenis 
dan medezeggenschap aan de universiteiten. Wel was onder scholieren en docenten al sinds de jaren zestig 
de roep om meer inspraak te horen. In 1969 werden bijvoorbeeld de Scholieren Belangen Organisatie (SBO) 
en de Kritische Leraren Organisatie (KLO) opgericht. De SBO was echter geen lang leven beschoren. 
[Steenbruggen (red.), 2004: 7] 
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In het bedrijfsleven was met ingang van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) medezeggenschap al 
gangbaar sinds 1950. Zowel de WOR als de WUB hebben geleid tot een discussie over medezeggenschap in 
het vo en po. Sinds 1976 was het toegestaan de WOR binnen het bijzonder onderwijs te gebruiken. In 
openbare scholen was dit niet mogelijk, deze maakten immers deel uit van de overheid. Om te onderzoe-
ken hoe medezeggenschap vorm kon krijgen in door de overheid gesubsidieerde instellingen werd de 
Commisie-Van der Burg opgericht. De commissie adviseerde overheidsinstellingen een ondernemingsraad 
en een cliëntenraad op te richten. In 1977 dienden drie Tweede Kamerleden, Van Kemenade, Poppe en 
Worrell, een wetsvoorstel in om de medezeggenschap in zowel bijzonder als openbaar onderwijs te regelen. 
Het was de bedoeling personeel, ouders en leerlingen van alle scholen medezeggenschapsrechten toe te 
kennen. De regeringspartijen CDA en VVD wilden echter niet instemmen met een wet waarin het bijzonder 
onderwijs een dwingende regeling opgelegd kreeg. De vrijheid van onderwijs kon daarmee in het gedrang 
komen. Daarom diende de regering een alternatief voorstel in waarbij het bijzonder onderwijs zelf een 
medezeggenschapsreglement mocht opstellen. Deze wet, de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), 
werd in 1979 door minister Pais van OCW aan de kamer voorgesteld en trad in 1982 in werking. De WMO 
gold naast het vo en po tot 1986 ook voor het hbo. [Smit, 1997: 19-21; Van der Ham, 1994: 199-208]

In de WMO van 1982 stonden drie zaken centraal. Ten eerste werd een personeelsgeleding en een ouders/
leerlingengeleding in het leven geroepen. Deze zouden via het tweede element, het medezeggenschapsre-
glement, bepaalde instemming- en adviesbevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden vormen het derde 
deel. Iedere school stond het vrij in het reglement de bevoegdheden van de medezeggenschap te bepalen. 
Dit gold aanvankelijk ook voor het hbo. Het is opgemerkt dat de medezeggenschapsreglementen vaak 
vanuit de zogenaamde ‘koepels’ werden verstrekt. De koepels waren verzuilde samenwerkingsorganisaties 
van ouders, onderwijspersoneel en onderwijsbesturen. [Kotte en Van Elderen, 2007: 19] 

In 1984 werd het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) opgericht. Dit was een landelijke scholierenor-
ganisatie die leerlingen in het vo probeerde te activeren voor de medezeggenschap. Het LAKS werd 
gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (WVC) en gesteund door de 
Raad voor Jeugdbeleid. In 1988 organiseerde het LAKS voor het eerst de MR-cursus die in latere jaren werd 
herhaald. Veel leerlingen die lid waren van een medezeggenschapsraad volgden deze cursus. Bovendien 
maakte het Komitee zich sterk voor een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen 
vastgelegd waren. In 1993 werd dit statuut wettelijk verplicht. [Steenbruggen (red.), 2004: 11-15; 19]

Kort na instelling van de WMO startte de evaluatie van deze wet. In 1983 kwam de Toetsingscommissie Wet 
medezeggenschap tot stand. In haar eindrapport rapporteerde de commissie dat enige bijstelling van de 
WMO wenselijk was. Ouders en leerlingen hadden bv. ten opzichte van de personeelsgeleding weinig 
invloed op besluitvorming en agendering en de positie van de mr ten opzichte van het schoolbestuur was 
niet altijd even duidelijk. Ook de dereguleringstendens vanuit het ministerie, zich uitend in meer financiële 
zelfstandigheid voor scholen, noopte tot aanpassingen. Zo kwam het in 1992 tot een nieuwe medezeggen-
schapswet, de ‘WMO 1992’. In de WMO 1992 werden de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (mr) 
per onderwerp wettelijk vastgelegd. Hiermee kreeg elke mr in Nederland dezelfde rechten. Bovendien 
werden de bevoegdheden naar geleding gedifferentieerd; de ouder/leerlinggeleding kreeg andere rechten 
dan de personeelsgeleding. [Smit, 1997: 21-25]. 

In de jaren nul werd de WMO opnieuw aangepast. In 2006 kwam het tot de Wet Medezeggenschap Scholen 
(WMS). Redenen hiervoor waren onder andere de professionalisering van schoolbesturen, het steeds meer 
decentraal regelen van arbeidsvoorwaarden en de invoering van lumpsum financiering in het po. 
[Brekelmans, 2006] Voorts is in de aanloop naar de WMS door personeelsorganisaties geijverd voor een 
gedeelde medezeggenschap, naar voorbeeld van het bedrijfsleven. Bij gedeelde medezeggenschap zou er 
een aparte raad voor ouders/leerlingen komen en een aparte (ondernemings-)raad voor het onderwijsper-
soneel. Deze voorstellen zijn door de betreffende ministers afgewezen. [Kotte en Van Elderen, 2007: 18-22]
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Actoren
• Academische raad
• Commissie Democratisering van de hbo-raad
• Commissie-Datema
• Commissie-Maris
• Commissie-Polak
• Commissie-Van der Burg
• Hbo-raad
• Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
• Joop Worrell
• Jos van Kemenade
• Kritische Leraren Organisatie (KLO)
• Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
• Landelijke Studenten VakBond (LSVB)
• Minister Jo Ritzen
• Minister Loek Hermans
• Minister Pais
• Onderwijskoepels
• Scholieren Belangen Organisatie (SBO)
• Stan Poppe
• Toetsingscomissie Wet medezeggenschap
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7.12 Trend: De toenemende internationalisering van het 
(hoger) onderwijs en de wetenschap

Verkorte titel: Internationalisering onderwijs en wetenschap

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering

Datering
Eind jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
Internationale samenwerking in het hoger onderwijs heeft een lange traditie. Gedurende vele eeuwen 
hebben wetenschappers en studenten hun collega’s in andere landen bezocht, met elkaar gecorrespon-
deerd en in het buitenland gepubliceerd. De motieven voor de samenwerking waren een betere beoefening 
van het vak en kennismaking met principes en technieken waarover in eigen land geen kennis bestond. Het 
aantal wetenschappers, en zeker het aantal studenten dat internationaal samenwerkte was echter klein. 
[Aarts en Piket, 1991: 1] Daar kwam aan het einde van de jaren tachtig van de twintigste eeuw verandering in. 
Europa en Den Haag zetten internationalisering hoog op de onderwijsagenda, met in hun kielzog de 
universiteiten en hogescholen.

De redenen voor internationalisering waren bijzonder divers. Europese belangstelling voor onderwijs en 
onderzoek was niet vanaf het begin van het ontstaan van naoorlogse samenwerking aanwezig – toen waren 
het vooral de economische belangen die de agenda domineerden – maar naarmate de Europese eenwor-
ding serieuzere vormen begon aan te nemen werd ook samenwerking in de wetenschap belangrijker geacht 
bij het proces van Europese integratie. [Dorsman en Knegtmans, 2009: 21] De Europese Gemeenschap nam 
daarom het voortouw bij het stimuleren van de internationalisering van onderwijs en onderzoek. Het 
aantal programma’s dat op initiatief van Brussel aan het einde van de jaren tachtig ontstond was dan ook 
groot. [Aarts en Piket, 1991: 59] 

Ook de rijksoverheid zag de voordelen, of sterker nog, de noodzaak van internationalisering in. Het 
Nederlandse onderwijs diende leerlingen en studenten voor te bereiden op de steeds verder internationali-
serende arbeidsmarkt, en op het functioneren in een interculturele maatschappij. Internationale samen-
werking kon bovendien bijdragen aan verdere technologische vooruitgang en leverde zodoende ook 
financiële voordelen op. Andere organisaties, zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU), Centrum van Innovatie voor Opleidingen (CINOP) en de HBO-Raad raakten eveneens 
bij de internationalisering betrokken. [Aarts en Piket, 1991: 3]
Onderwijsinstellingen zelf maakten internationalisering ook tot een van de belangrijkste speerpunten in 
hun beleid. Zij werkten in toenemende mate samen met buitenlandse instellingen en zetten gezamenlijke 
dual degree-programma’s op, waarbij studenten een diploma ontvingen van zowel de binnenlandse- als 
buitenlandse instelling.
De focus in de internationalisering lag aanvankelijk op het hoger onderwijs, maar vanaf de jaren negentig 
kwamen ook het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs in beeld. 

De eerste initiatieven voor internationalisering richtten zich op het hoger onderwijs. Hierbij liep de Europese 
Gemeenschap voorop. De redenen daarvoor waren grotendeels politiek-economisch: samenwerking tussen 
studenten en wetenschappers uit de verschillende lidstaten zou bevorderlijk zijn voor de Europese integratie. 
[Aarts en Piket, 1991: 1] Naast uitwisselingsprojecten, die een grote rol speelden in het Europese onderwijsbe-
leid, was er eveneens aandacht voor het talenonderwijs en cultuuronderwijs. 
Een belangrijke rol in het internationaliseringsbeleid van de EG was weggelegd voor het Erasmusprogramma, 
dat in 1987 van start ging. [Aarts en Piket, 1991: 59] In dat jaar gingen er 300 studenten met een beurs de 
grens over, twintig jaar later hadden meer dan anderhalf miljoen studenten deelgenomen aan het program-
ma. [Nuffic, 2007: 4] Zo’n 2000 hogescholen en universiteiten in 31 landen, 90 procent van de instellingen 
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voor hoger onderwijs uit de participerende landen, namen deel aan Erasmus. Evenals in veel andere 
Europese landen was Erasmus ook in Nederland populair: tussen 1987 en 2006 gingen 67.654 Nederlandse 
studenten met een Erasmusbeurs naar het buitenland. [Nuffic, 2007: 5] Tegelijkertijd met het Erasmus-
programma werd ook de eerste pilot gestart voor het European Credit Transfer System. Dat systeem diende 
om de in het buitenland verworven studiepunten- en prestaties in het thuisland eenvoudiger te kunnen 
erkennen. [website Nuffic] Een Europees systeem zou uitwisseling voor zowel student als instelling 
eenvoudiger en aantrekkelijker maken, en de mobiliteit flink te bevorderen. 

In 1989 zag naast Erasmus het Lingua-programma het levenslicht, dat taalbarrières moest helpen te slechten 
door onderwijs in vreemde talen een impuls te geven. Ter bevordering van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven werd in 1986 het Comett-programma in het leven geroepen. [Aarts en Piket, 
1991: 59; Ministerie van OCW, 1991: 49] Naast Erasmus, Lingua en Comett bestonden er nog diverse andere, 
kleinschaliger programma’s zoals ARION, gericht op het organiseren van studiebezoeken voor onderwijs-
deskundigen, schoolleiders en verantwoordelijken voor het onderwijs op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau. [Ministerie van OCW, 1991: 47] Het TES-programma voorzag in de uitwisseling van docenten in het 
primair- en voorgezet onderwijs, zodat zij kennis konden nemen van elkaars onderwijspraktijk en contacten 
konden leggen om op lange termijn tot samenwerking tussen beide instellingen te komen. [Ministerie van 
OCW, 1991: 48] Het actieprogramma PETRA was erop gericht de beroepsopleidingsmogelijkheden van 
jongeren te verbeteren. [Ministerie van OCW, 1991: 48] EUROTECNET was een actieprogramma gericht op het 
gebied van de beroepsopleiding en de technologische verandering. [Ministerie van OCW, 1991: 48] Het 
actieprogramma FORCE had werkenden als belangrijkste doelgroep en was gericht op de ontwikkeling van 
de voortgezette beroepsopleiding in Europa. [Ministerie van OCW, 1991: 49]
Daarnaast droeg ook de Raad van Europa bij aan de voortgaande internationalisering. Dat deed zij in de 
vorm van de Europese Culturele Conventie, die als internationaal kader diende voor de samenwerking op 
het terrein van onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport. Zo kwam er budget om het vreemdetalenonderwijs 
een impuls te geven.
Naast de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa investeerde ook de OESO, met het oog op de 
bevordering van werkgelegenheid en internationale handel, in de internationalisering van het onderwijs. 
[Ministerie van OCW, 1991: 57] UNESCO investeerde in de internationalisering met het oog op het bevorderen 
van kennis en begrip, bijvoorbeeld door het organiseren van conferenties. [Ministerie van OCW, 1991: 58]

Vanaf 1995 werd het Erasmus-programma onderdeel van het zogeheten SOCRATES-programma van de 
Europese Commissie. Naast Erasmus maakten na 2000 ook het Comenius en Minerva-programma deel uit 
van SOCRATES. Daarmee ontstond er een overkoepelend Europees actieprogramma voor onderwijs, gericht 
op alle niveaus en sectoren, dat in de plaats kwam van de verschillende kleinere projecten uit de jaren 
tachtig. [Hermans, 1997: 52] Het Comenius-programma was gericht op scholieren van alle leeftijden, met als 
doel scholieren en leraren de waarde van verschillende Europese culturen bij te brengen en scholieren te 
ondersteunen in het ontwikkelen van basisvaardigheden zij nodig hebben in hun latere werk, evenals het 
stimuleren van actief Europees burgerschap. Dat gebeurde onder andere door middel van uitwisselingpro-
gramma’s en partnerschappen tussen twee scholen uit twee verschillende landen. [website VNG; website 
Europese Commissie-a] Het Grundtvig-programma was gericht op volwassenenonderwijs. Het doel was niet 
alleen aantal deelnemers aan volwassenenonderwijs te verhogen maar ook de mobiliteit van deelnemers 
daaraan. [website Europese Commissie-b] Het Minerva-programma was gericht op het leren op afstand en 
ICT in het onderwijs. [website EACEA] Ook enkele onderdelen van het Lingua-programma maakten 
onderdeel uit van SOCRATES.

Naast SOCRATES werd in 1995 ook het LEONARDO-programma, gericht op het beroepsonderwijs, geïntrodu-
ceerd. Onder het LEONARDO-programma vielen enkele onderdelen van het Lingua-programma, COMETT, 
PETRA, FORCE en EUROTECNET. Het doel van het programma was de vaardigheden en beroepsperspectieven 
van werknemers te verbeteren door middel van arbeidsgerelateerde training en innovatie en ondernemer-
schap te stimuleren. Dat gebeurde onder meer door het stimuleren van het volgen van trainingen in het 
buitenland en door middel van taalprojecten. [website Europese Commissie-c]
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Het LEONARDO en SOCRATES programma hadden een aanvankelijke looptijd van vijf jaar, en werden na de 
eerste fase, die afliep in 1999, nog eens met zes jaar verlengd tot en met december 2006. [website Europa 
– Summaries of EU Legislation] In 2006 werden beide programma’s vervangen door het EU-programma Een 
Leven Lang Leren (The Lifelong Learning Programme), dat deel uitmaakte van het streven naar een 
Europese ruimte voor Hoger Onderwijs (ERHO). Met een budget van bijna zeven miljard werden hoofdzake-
lijk uitwisselingen, studiebezoeken en netwerkactiviteiten georganiseerd. Deze waren gericht op zowel 
scholieren en studenten als docenten, maar ook op bestuurders en andere betrokkenen bij het onderwijs.

De internationaliseringsinitiatieven hadden in 1999 al geleid tot de ondertekening van de Bologna-
verklaring door de ministers van Onderwijs. Doel van het Bolognaproces dat vervolgens in gang werd gezet 
was het creëren van een stelsel van gemakkelijk herkenbare en vergelijkbare academische graden, de 
mobiliteit onder studenten, docenten en wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen, onderwijs van 
hoge kwaliteit te waarborgen en het hoger onderwijs een Europese dimensie te geven. In Nederland leidde 
dat tot de invoering van het bachelor-master systeem, waarbij studenten eerst een driejarige bachelor 
volgden en vervolgens een één- of tweejarige master. [website Europa-b] In het Communiqué van Praag, dat 
een jaar later verscheen, werd bovendien het streven naar een Europese ruimte voor hoger onderwijs 
vastgelegd. [website Europa]

De rijksoverheid droeg niet alleen in haar hoedanigheid als Europese lidstaat bij aan internationalisering, 
maar ook op nationaal niveau kwamen vanaf het einde van de jaren tachtig diverse initiatieven van de grond, 
aanvankelijk vooral gericht op het hoger onderwijs en de wetenschap. De redenen daarvoor waren zowel 
politiek als economisch van aard. ‘De voortschrijdende Europese integratie, de noodzakelijke schaalvergro-
ting om de internationale concurrentie (economisch, wetenschappelijk, technologisch) te kunnen weer-
staan, de ontwikkelingen op het terrein van telecommunicatie en transport maken dat het opereren van ons 
land op velerlei terrein niet meer los te denken valt van de internationale omgeving’, zo schreef het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1987. [Ministerie van O&W, 1987: 2] Internationale samenwer-
king kon de effectiviteit van wetenschappelijk onderzoek flink vergroten en verder bijdragen aan de groei van 
kennis, zo was de gedachte. [Ministerie van O&W, 1987: 3] Internationalisering werd vanaf 1987 dan ook 
onderdeel van het Wetenschapsbudget en HOOP (Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan). [Ministerie van 
O&W, 1987: 6] Dat betekende overigens niet dat de overheid alle verantwoordelijkheid voor de internationali-
sering op zich nam. Uitgangspunt was dat de verantwoordelijkheid voor internationale oriëntatie en 
samenwerking op onderzoeksgebied primair lag bij het onderzoekssysteem en de onderzoekers. Het was in 
de eerste plaats de taak van de onderzoekinstituten- en organisaties om voor hun onderzoekers de mogelijk-
heden en voorwaarderen te scheppen zich actief op het internationale vlak te bewegen. De overheid zag 
zichzelf daarbij in een voorwaardenscheppende, stimulerende rol. [Ministerie van O&W, 1987: 7] De overheid 
trad in die rol bijvoorbeeld als verdragspartner op bij het sluiten van Europese of bilaterale verdragen. 
Hoewel zaken als het inschrijven van buitenlandse studenten en het inrichten van cursussen met Engels als 
voertaal de verantwoordelijkheid van universiteiten en hogescholen waren, kon de overheid door het stellen 
van randvoorwaarden en het beschikbaar stellen van stimuleringsfondsen het instellingsbeleid enigszins 
sturen. [Ministerie van O&W, 1987: 8] Dergelijke fondsen werden ondergebracht bij drie organisaties: de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs, Nuffic. 
[Aarts en Piket, 1991: 60] Deze drie coördineerden vanaf het einde van de jaren tachtig de internationalisering 
van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Voor de drie organisaties gold dat zij samenwerkten met 
Nederlandse onderwijsinstellingen en de rijksoverheid, maar ook internationaal samenwerkten met 
buitenlandse zusterorganisaties en de Europese gemeenschap. Zo fungeert Nuffic als contactpersoon voor de 
Europese Commissie in het kader van onder andere het Erasmus-programma.

Door de financiële en organisatorische impuls vanuit Den Haag kwamen er diverse initiatieven van de 
grond. Zo kwamen er diverse projecten op basis van grensoverschrijdende onderwijssamenwerking (GROS) 
op gang. Evenals het Europese INTERREG-programma waren deze projecten gericht op de grensregio. Via 
Nuffic werden jaarlijks diverse beursprogramma’s beschikbaar gesteld. Naast Erasmus ging dat om de Cultureel 
Verdragbeurzen. Deze beurzen zijn afkomstig van een buitenlandse overheid en bieden Nederlandse studenten 
en onderzoekers de mogelijkheid enige tijd in het buitenland onderzoek te doen of te studeren. [website 
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Nuffic-b] In 2006 stelde het ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor het Huygens Scholarship 
Programme, een beurzenprogramma bestemd voor excellente studenten die tijdens of na hun studie in 
Nederland in het buitenland willen studeren. [website Nuffic-c] De Netherlands Fellowship Programmes 
(NFP), eveneens gecoördineerd door Nuffic, is een beurzenprogramma geïnitieerd en gefinancierd door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken (uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking) met als doelstelling 
het verminderen van de tekorten aan geschoolde arbeidskracht. [Nuffic-d] Nuffic was tevens actief op het 
gebied van voorlichting over een studieperiode in het buitenland, onder andere door middel van de website 
wilweg.nl

NWO was als wetenschapsfinancier bovenal actief op het gebied van internationalisering van onderzoek.  
Zo werden in de afgelopen jaren diverse grensoverstijgende onderzoeksprojecten gefinancierd en bekostigde 
NWO vooraanstaande onderzoeksfaciliteiten, zoals de Huygens supercomputer in Amsterdam. [website 
NWO-a] Sinds 2005 stelt NWO daarnaast Rubicon-beurzen beschikbaar voor talentvolle promovendi. Zij 
krijgen door middel van deze financiële steun de kans onderzoek te doen aan een buitenlands topinstituut. 
[website NWO-b] Leraren wis- en natuurkunde konden door middel van de Leraar in Onderzoek-beurs enkele 
maanden wetenschappelijk onderzoek verrichten aan een universiteit. [website NWO-c]

De KNAW richtte zich bij internationale samenwerking hoofdzakelijk op het versterken van de samenwer-
king met zich snel ontwikkelende landen, in het bijzonder China en Indonesië. [website KNAW]

In het kader van bilaterale samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied ging de meeste aandacht uit 
naar samenwerking met Duitsland. De doelstellingen van het Duitslandbeleid van het ministerie van OCW 
waren er met name op gericht de kennis van Duitsland en de Duitse taal in Nederland te verhogen. 
[Ministerie van OCW, 1998: 42] Dat gebeurde onder andere door diverse projecten uitgevoerd door het 
Duitsland Instituut te Amsterdam. Zij publiceerden onder andere lesmaterialen en organiseerden studiebe-
zoeken voor docenten Duits en scholierenprojecten. [website Duitsland Instituut]

In navolging van de rijksoverheid kwamen ook universiteiten en hogescholen zelf met verschillende 
initiatieven in het kader van internationalisering. Faculteiten van diverse universiteiten ging zich serieus 
bezighouden met de vraag hoe het eigen onderwijs sterker internationaal georiënteerd kon worden en daarbij 
aan kwaliteit kon winnen. [Aarts en Piket, 1991: 3] Het aantal Engelstalige masteropleidingen zit al enkele 
jaren in de lift en ook zagen vanaf de jaren nul enkele Engelstalige bacheloropleidingen het levenslicht. In 
2009 ging het om bijna vijftienhonderd studieprogramma’s in het Engels, verdeeld over universiteiten en 
hogescholen. [Nuffic, 2009: 2] Nederland maakte daarnaast kennis met de introductie van het zogeheten 
University College. In 1997 opende het eerste University College in Utrecht. Studenten volgen hier een 
Engelstalige liberal arts honors-opleiding naar Amerikaans model. Na Utrecht introduceerden ook andere 
onderwijsinstellingen University Colleges, zoals het Amsterdam University College (een samenwerkingsver-
band tussen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit) en Maastricht University College.

Om internationalisering in het basis- en voortgezet onderwijs, de lerarenopleidingen en de volwassenenedu-
catie te bevorderen werd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 1990 het Europees 
Platform ingesteld. [website Europa Nu] Het Europees Platform coördineerde onder andere het lerarenmobili-
teitsprogramma PLATO, het scholensamenwerkingsprogramma voor het voortgezet onderwijs IKU en het 
scholensamenwerkings- en stageprogrammma SESAM, welke alle drie in 1992 van start gingen. [Ministerie van 
O&W, 1994: 5] Leerlingen en leraren verbleven in het kader van IKU minimaal een week in een ander land, en 
werkten daar gezamenlijk met buitenlandse leerlingen en leraren aan een onderwijskundig thema. [Naayer, 
2011: 13] Eind jaren negentig is daarnaast door het Europees Platform de zogeheten EuroKisgroep opgericht, 
met als doel de kwaliteit van internationalisering op scholen te versterken. In vervolg op het EuroKis-
programma nam het Europees Platform in 2002 het initiatief tot het vormen van Europa als Leeromgeving op 
School (ELOS) om Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) op scholen verder vorm te geven.

Internationalisering in het voortgezet onderwijs vond ook plaats door middel van het zogeheten tweetalig 
onderwijs (tto). Tweetalig onderwijs bestaat in Nederland sinds 1989 en houdt in dat bij niet-talenvakken 
zoals geschiedenis en biologie een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt als instructie- en 
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communicatietaal. [Naayer, 2011: 1] Aanvankelijk waren het internationale scholen die een tweetalige 
stroom voor hun Nederlandse leerlingen aanboden, maar vanaf begin jaren negentig begonnen ook 
reguliere scholen met het aanbieden van tto. In 2011 waren er 133 scholen voor voortgezet onderwijs die 
tweetalig onderwijs aanboden. In het schooljaar 2010-2011 verzorgden hiervan 112 scholen tweetalig 
onderwijs in het vwo. In totaal kenden 25 scholen een tweetalige havo en circa 20 scholen bereiden zich 
voor op een tweetalige vmbo-afdeling. [Naayer, 2011: 1]

Ook in het basisonderwijs speelde internationalisering steeds vaker een rol. Sinds 1986 is het Engels een 
verplicht vak op basisscholen, en in de decennia die daarop volgden werden verschillende programma’s 
gestart die hoofdzakelijk gericht waren op talenonderwijs en het vergroten van kennis over Europa. [website 
Rijksoverheid] Dat gebeurde onder meer door de invoering van Vroege Vreemde Talen Onderwijs (VVTO), 
waarbij in de kleuterklassen al werd begonnen met het geven van Engelse les. [website Europees Platform]

De talloze initiatieven, uit welke richting dan ook, lijken hun uitwerking op studenten in ieder geval niet 
gemist te hebben. Was studeren in het buitenland aan het einde van de jaren tachtig nog een unicum, ruim 
twee decennia later is dat sterk veranderd. In het academische jaar 2002/2003 studeerden ruim 12.000 
studenten in het buitenland, in 2006/2007 was dat aantal gestegen naar bijna 15.000 studenten. [Nuffic, 
2009: 14] Ook was Nederland als gastland populair. In het academisch jaar 2002/2003 ging dat om ruim 
28.000 studenten, in 2008/2009 om 44.781. Vooral onder Duitse studenten was Nederland populair. [Nuffic, 
2009: 4-6]

Actoren
• CINOP
• Europees Platform
• Europese Gemeenschap en zijn opvolgers
• HBO-Raad
• KNAW
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (en zijn voorgangers)
• Nuffic
• NWO
• Raad voor Europa
• VSNU
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7.13 Trend: De afnemende autonomie van 
wetenschappers

Verkorte titel: Autonomie wetenschappers

Metatrends: 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.9 Mondialisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
7.14 Vermaatschappelijking wetenschap

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Het wetenschappelijk onderzoek kreeg na de Tweede Wereldoorlog de wind in de zeilen. Het kon zich door 
de wederopbouw, de Koude Oorlog en de welvaartgroei sterk ontwikkelen. [Vuijsje, 2000] De overheid bleef 
op de achtergrond, maar maakte wel het onderzoek financieel mogelijk. Dit leidde tot een vrijwel ongecon-
troleerde expansie van onderzoek en hoger onderwijs. Door het veranderende denken over de functie van 
wetenschap in de maatschappij ontwikkelde de overheid, tegen de achtergrond van de verslechterde 
economische situatie, een meer actieve en sturende beleid ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek. 
Bovendien werd de rol van intermediaire organisaties steeds groter. De jaren zeventig kunnen dan ook 
gezien worden als breuk met de voorgaande decennia. [Kersten, 1996: 319-320]

In de jaren zestig veranderde het denken over wetenschappelijk onderzoek. Tot die tijd hadden wetenschap-
pers bijna onbeperkt hun gang kunnen gaan. De autonomie van wetenschappers was vanzelfsprekend 
geweest. De houding van de maatschappij en de politiek sloeg echter om. De vrijblijvendheid moest 
worden beperkt en van wetenschappers werd verwacht dat zij voorzichtiger met het gemeenschapsgeld 
zouden omgaan. Deze opinie werd versterkt door het verslechterende economische klimaat in de jaren 
zeventig. Er moest flink bezuinigd worden, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien 
werd meer en meer gevonden dat wetenschappelijk onderzoek ‘nut’ moest hebben en (deels) ten dienste 
moest komen te staan van de kwakkelende economie. [interview Van Berkel; De Boer, 2003: 73; Kersten, 
1996: 319-320; Jongbloed en Salerno, 2003: 29] Daarnaast werd onder druk van internationale organisatie als 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Nederland aangezet om een 
landelijk wetenschapsbeleid op te zetten. In de jaren zestig werden de eerste initiatieven hiertoe genomen 
door de instelling van een aparte hoofddirectie wetenschapsbeleid bij het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen en vaste commissies voor de wetenschapsbeoefening bij universiteiten. Begin jaren 
zeventig kwam er zelfs een minister voor wetenschapsbeleid. [De Boer, 2003: 73-74]

De overheid wilde meer grip krijgen op de besteding van gelden in het wetenschappelijk onderzoek door 
regulering. In de jaren zeventig verschenen diverse rapporten over hoe deze geldstromen moesten gaan 
lopen, welke organisaties hierbij betrokken moesten zijn en welke taken deze organisaties zouden moeten 
krijgen. In 1974 bracht de minister voor het wetenschapsbeleid, F.H.P. Trip de nota wetenschapsbeleid uit.  
In deze nota werd een beeld geschetst van ontwikkeling van de wetenschap en het wetenschapsbeleid. 
[website Parlement en Politiek] In 1976 verscheen de nota Het toekomstig kader voor de financiering van het 
wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen en in 1978 kwam het rapport van de werkgroep-
Leibbrandt, die ingesteld was door de staatssecretaris belast met hoger- en wetenschappelijk onderwijs,  
G. Klein, Rapport van de werkgroep R.W.O. (Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek)-overleg betreffende organisatie 
en financiering van universitair onderzoek en de organisatie van de R.W.O.(Eindrapport I) uit. [Kersten, 1996: 327] In 1979 
werd de Beleidsnota Universitair Onderzoek (BUOZ-nota) uitgebracht waarin wetenschapsbeleid was opgetekend. 
De overheid had verschillende problemen gesignaleerd. Door de enorme toename van studenten op 
universiteiten kwam het onderzoek in de knel. Ook de financiële koppeling tussen het (toegenomen) aantal 
studenten en het wetenschappelijk onderzoek zorgde voor problemen. Daarnaast werd door de stroom van 
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overheidsgelden op verschillende plaatsen (te) veel wetenschappelijk personeel aangenomen; was het 
onderwerp van onderzoek te weinig gerelateerd aan de samenleving en was de verantwoording van de ter 
beschikking gestelde gelden onvoldoende. Uit de BUOZ-nota kwam naar voren dat onderzoek aan meer 
regels gebonden en minder vrijblijvend zou moeten worden en dat er meer programmering kwam van 
onderzoek. Daarnaast wilde de overheid dat de gelden beter verantwoord zouden worden, dat de resultaten 
zichtbaarder werden en dat het werd beoordeeld op kwaliteit. Bovendien moest het wetenschappelijk 
onderzoek beter aansluiten op maatschappelijke en politieke doelstellingen. Het alleenrecht van weten-
schappers om hun eigen onderzoeksagenda te bepalen, werd niet langer aanvaard. Een deel van de 
onderzoekstijd van wetenschappers moest ingepast worden in (inter-) nationale kaders.

In de jaren tachtig en negentig werden diverse beleidsinstrumentaria geïmplementeerd die waren gericht op 
het verhogen van de interne efficiëntie van het wetenschappelijk bedrijf en de kwaliteit van het onderzoek. 
Het aantal evaluatiemomenten en -mechanismen nam toe, er kwam meer aandacht voor de verantwoor-
ding van gelden, onderzoekers moesten meer geld voor onderzoek bij bedrijven en instellingen zien los te 
krijgen (derde geldstroom), en het bekostigingssysteem werd pluriformer en competitiever. [De Boer, 2003: 
74-77]

Sinds de jaren zeventig zijn de geldstromen die naar het wetenschappelijk onderzoek gaan, aanzienlijk 
veranderd. De belangrijkste financiers zijn de ministeries van onderwijs en wetenschap en economische 
zaken (eerste geldstroom), intermediaire organisaties, waarvan de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek/ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO/NWO) de 
belangrijkste is (tweede geldstroom) en de private sector (derde geldstroom). Daarnaast zijn de Europese 
subsidies steeds aanzienlijker geworden.

De voornaamste bron van inkomsten van de intermediaire organisatie is de rijksoverheid. Hiermee is de 
overheid de belangrijkste financier van het wetenschappelijk onderzoek. In de loop der tijd zijn er in en 
tussen de geldstromen wel veranderingen opgetreden. De basisfinanciering is tussen 1975 en 2005 gestegen 
van 762 miljoen euro naar 2.598 miljoen euro en in dezelfde periode steeg de projectfinanciering van  
73 miljoen euro naar 754 miljoen euro. Een vertienvoudiging van het budget. [Versleijen, 2007: 20]

Daarnaast zijn er wijzigingen geweest in de organisatie van beide geldstromen met als doel het onderzoek 
te kunnen sturen en de kwaliteit te verhogen. Tot in de jaren zeventig was het budget (eerste geldstroom) 
voor universitair onderzoek gekoppeld aan het aantal studenten. Door de toestroom van studenten is deze 
koppeling losgelaten en in 1978 deels vervangen door een studentonafhankelijke vaste voet. In 1983 werd 
het Plaatsen Geld Model (PGM) ingevoerd, waarin er onderscheid werd gemaakt in de financiering voor 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Met de invoering van het 
PGM werd ook de voorwaardelijke financiering (VF) geïmplementeerd. Een deel van het budget ontvingen 
de universiteiten onder voorwaarde dat een gedeelte van het onderzoek binnen van te voren goedgekeurde 
onderzoeksprogramma’s werd uitgevoerd. De VF leidde niet zo zeer tot autonomiebeperking van de onder - 
zoekers maar spoorde ze eerder tot creatieve omgang met formuleringen die hun onderzoek beschreven.  
In de jaren daarna werd de goedkeuring vooraf vervangen door de beoordeling achteraf. In de jaren negentig 
werden disciplinaire onderzoeksvisitaties ingevoerd bij de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. In 
1992 werd de voorwaardelijke financiering vervangen door een nieuw bekostigingssysteem HOBEK, waarbij 
de bekostiging plaatsvond op basis van prestaties. [Versleijen, 2007: 23-24] Het doel van de duale financie-
ring (eerste en tweede geldstroom) was in 1975 slechts om meer onderzoekscapaciteit te creëren en kwaliteit 
te bevorderen, in 2005 had de duale financiering meer doeleinden. De overheid wilde door gebruik te 
maken van een groot aanbod van financieringsinstrumenten meer sturing aan het onderzoek geven door 
specifieke doelen en eisen te stellen. [Interview Van Berkel, 2011; Versleijen, 2007: 50] De autonomie van 
wetenschappers om eigen onderzoek te kiezen werd daardoor steeds verder ingeperkt. Bovendien werd de 
verantwoording van de besteding van gelden steeds belangrijker.

Naast veranderingen in de eerste geldstroom traden er ook wijzigingen op in de tweede geldstroom. ZWO 
(vanaf 1987 NWO) is de belangrijkste financier van de tweede geldstroom. In 1975 financierde ZWO haar 
instituten, via stichtingen en werkgemeenschappen en door de subsidiëring van individuele wetenschappers. 



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 533

[Versleijen, 2007:26] De overheid wilde meer richting geven aan de onderzoeksagenda en vond dat het 
onderzoeksgeld het beste terecht kwam als de verdeling via ZWO zou lopen. De gedachte was dat ZWO 
onafhankelijker was en daardoor meer op de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel lette dan de universiteiten 
waarvan verwacht werd dat die het geld evenredig zouden verdelen onder hun onderzoekers en instituten. 
Steeds meer geld werd via de tweede geldstroom, dus via ZWO verdeeld in plaats van via de eerste geld-
stroom, geld dat direct naar de universiteiten ging. [Interview Van Berkel, 2011] In 1987 kreeg met de 
omvorming van ZWO tot NWO de organisatie ook andere taken. Nu ‘zuiver’ uit de naam van de organisatie 
was verdwenen, was het voor NWO ook mogelijk om toegepast wetenschappelijk onderzoek te financieren. 
Hiermee speelde NWO in op de trend om onderzoek te financieren dat maatschappelijk relevant was. 
Daarnaast subsidieerde NWO in toenemende mate interdisciplinair onderzoek. Ook legde NWO vanaf de 
jaren negentig meer nadruk in haar beleid in bevordering van de vorming van prioriteiten, onderzoekszwaar-
tepunten, centres of excellence en netwerken om meer eenheid in het universitair onderzoek te brengen.

Naast een verschuiving in het soort onderzoek veranderde ook de vorm van de financiering. Werden in de 
jaren zeventig individuele projectvoorstellen beoordeeld en gefinancierd, vanaf de jaren tachtig nam de 
financiering van door NWO geïnitieerde onderzoeksprogramma’s en persoonsgerichte subsidies enorm toe. 
[Vuijsje, 2000; Versleijen, 2007: 27-28] De persoongerichte subsidies werden ingesteld om uitmuntende 
onderzoekers de kans te geven om onderzoek te doen. Het idee was dat juist deze onderzoekers in staat zijn 
om voor onderzoekskwaliteit en vernieuwing te zorgen. NWO ontwikkelde begin jaren negentig het 
PIONIER-programma om onderzoekers de mogelijkheid te bieden een eigen onderzoeksprogramma op te 
stellen. In 2002 werd de PIONIER-subsidie omgezet in de Vici-subsidie, die deel uitmaakt van het Veni-Vidi-
Vici-programma (Vernieuwingsimpuls). Naast dit programma bestonden ook andere persoonsgerichte 
subsidies, zoals het Aspasia-programma, het programma Meervoud, het Mozaïek-programma en het 
Rubicon-programma. Daarnaast had NWO de prestigieuze Spinoza-premie ingesteld, die elk jaar werd 
uitgereikt aan vier excellente onderzoekers om verder onderzoek te doen. [Versleijen, 2007: 58-59]

Doordat steeds meer geld via NWO werd verdeeld en het eigen programma’s is gaan opzetten, kreeg de 
organisatie steeds meer invloed op de wetenschapsagenda en bepaalde zij in belangrijke mate wat in 
Nederland voor wetenschap doorging. Onderzoekers conformeerden zich aan de richtlijnen en de kwali-
teits- en beoordelingseisen van NWO, omdat bij deze organisatie geld voor onderzoek te krijgen was. 
Onderzoekers publiceerden artikelen in plaats van overzichtswerken, want het aantal publicaties telde. Net 
als met wie je publiceerde, waarover, in welk tijdschrift en hoe vaak je geciteerd werd in andere publicaties 
(H-index). Onderzoekers werden kortom strategischer om kans te maken op geld voor onderzoek. Ondanks 
dat hun keuzevrijheid door de richtlijnen van NWO in sterke mate beperkt werd, werden de inititiatieven tot 
onderzoek bijna altijd door hen genomen. [interview Van Berkel, 2011]

Ook binnen de universiteiten zijn er met betrekking tot het opzetten van onderzoek in de loop der jaren 
zaken veranderd. Tot in de jaren zeventig was de positie van hoogleraren autonoom. Zij bepaalden welk 
onderzoek werd uitgevoerd en door wie. Enige afstemming over het onderzoek was er bijna niet, evenmin 
als een doeltreffende samenwerking. Ook de universiteiten voerden onderling geen gecoördineerd 
onderzoeksbeleid. Met de invoering van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 1960 (WWO 1960) werd 
een eerste stap gezet om de autonomie van de hoogleraar in te perken door de positie van de faculteiten en 
de senaten te versterken. Dit had echter nauwelijks gevolgen. [De Boer, 2003: 72] De invoering van de Wet 
op de Universitaire Bestuurshervorming (1970) veranderde de positie van hoogleraren wel wezenlijk. De 
hoogleraar was niet langer alleen verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid, maar moest die verantwoor-
delijkheid – in theorie - delen met een nieuw gevormd orgaan, de vakgroep. De vakgroep werd ingesteld 
door de faculteiten en bepaalde mede het onderzoeksprogramma. In praktijk hadden hoogleraren nog 
aanzienlijke invloed. [De Boer, 2003: 73] Door de toename van programmering in de jaren tachtig nam de 
vrijheid van de individuele hoogleraar verder af, maar als groep was de mate van inspraak op de program-
mering op instellings- of nationaal niveau nog steeds groot. Vanaf 1981 was het ook voor faculteitsraden 
mogelijk om richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening uit te vaardigen. Deze waren bindend voor de 
vakgroepen. En in 1997, met de invoering van de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie, werd 
de decaan, die belast werd met het bestuur en de inrichting van het facultaire onderzoek, eindverantwoor-
delijke voor de onderzoeksagenda. De vakgroep viel weg als bestuurlijk niveau, maar daarentegen kregen de 
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colleges van bestuur van de universiteiten juist enige mate van inspraak in het onderzoeksbeleid. De eind - 
verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda heeft de hoogleraar in de loop van de tijd is toenemende mate 
moeten delen met een steeds hogere bestuurlijke laag. [De Boer, 2003: 77, 86-87]

Actoren
• Boy Trip, minister van wetenschapsbeleid
• KNAW
• Ministerie van OCW en voorgangers
• NWO/ZWO
• OESO
• Onderzoeksinstellingen
• Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (RWO)
• Universiteiten
• Werkgroep-Leibbrandt
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7.14 Trend: Afdalen uit de ivoren toren: 
vermaatschappelijking van de wetenschap in 
Nederland

Verkorte titel: Vermaatschappelijking wetenschap

Metatrends: 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.4 Technologisering en Informatisering,  
13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.6 Research en Development
7.13 Autonomie wetenschappers

Datering
1960 tot na 2005

Beschrijving
De jaren zeventig zijn als breekpunt in het Nederlands wetenschappelijk onderzoek te zien. [Interview met 
van Berkel, 2011; Kersten, 1996: 319] Tot in de jaren zestig deden wetenschappers hun onderzoek op 
betrekkelijk autonome wijze, van de samenleving gescheiden door de muren van hun laboratoria, en van 
middelen voorzien door een zich bescheiden opstellende overheid. Deze autonome positie werd gedurende 
de decennia die volgden op drie manieren bedreigd: de samenleving vroeg wetenschappers verantwoording 
af te leggen over hun werk; studenten en jonge onderzoekers vroegen om een ‘democratisering’ van het 
wetenschappelijk onderzoek; de overheid perkte de autonomie van wetenschappers in door een meer 
maatschappelijke en economische invulling van wetenschappelijk onderzoek te verlangen. Daarnaast 
reageerden overheid en onderzoekers op maatschappelijke veranderingen door wetenschapsvoorlichting 
en wetenschapscommunicatie te professionaliseren.

Wetenschap krijgt een tweede gezicht
Gedurende de jaren zestig en zeventig zette de samenleving steeds meer vraagtekens bij wetenschap en 
technologie. Verslechtering van het milieu, de gevaren van kernwapens en kernenergie en de mogelijkhe-
den van biotechnologisch onderzoek riepen veel discussie op. Dit bracht een nieuwe visie op wetenschap 
en techniek met zich mee. Niet langer werden wetenschappers uitsluitend gezien als brengers van voor-
spoed en welvaart. [Tuininga, 2000] De autonomie van de wetenschapper diende volgens sommigen 
ingeperkt te worden. Dit paste binnen een tendens waarin gevestigde waarden en normen ter discussie 
werden gesteld. Wetenschappers werd gevraagd wat ze nu eigenlijk deden met al dat gemeenschapsgeld. 
Deze discussie werd niet alleen buiten de onderzoekscentra gevoerd: ook aan de universiteiten, waar de 
studentenpopulatie was geëxplodeerd, was men bezig na te denken over de rol van wetenschap in de 
samenleving. 

‘Wetenschap & samenleving’: democratie en engagement in universitair onderzoek
De discussie over de rol van wetenschap in de samenleving leidde ertoe dat aan de universiteiten zogenaam-
de centra of vakgroepen voor ‘Wetenschap en Samenleving’ werden opgericht. Ook kwamen Instituten voor 
Maatschappelijk Gericht Onderzoek (IMGO’s) tot stand. Ze organiseerden onderwijsprojecten maar deden 
ook onderzoek. Deze enigszins idealistisch gemotiveerde centra wilden via economisch-sociologische of 
natuurwetenschappelijke weg maatschappelijke problemen analyseren en oplossen. [Miedema, 2010: 
27-28; Van Eijndhoven, 1999] Dit had gevolgen voor de positie van fundamenteel onderzoek. In een 
invloedrijk boek uit 1975, ‘natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia’, geschreven door de latere 
rector van de VU Egbert Boeker, werd bijvoorbeeld voorgesteld om 85 procent van het onderzoeksbudget 
aan toegepast onderzoek te besteden en vijftien procent aan fundamenteel onderzoek. [Boeker, 1975] Ook 
al werden deze percentages niet gerealiseerd, toch werden nieuwe initiatieven ontplooid om wetenschap-
pelijk onderzoek een meer maatschappelijk en toegepast karakter te geven. Eén van deze initiatieven was 
het tot stand brengen van zogenaamde Wetenschapswinkels. 
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De Wetenschapswinkels kwamen voort uit de wens van de studentenbeweging wetenschappelijke kennis te 
‘vermaatschappelijken’. Ze waren typisch voor het gedachtegoed van de jaren zestig en zeventig, waarbij de 
universiteit omgevormd moest worden tot kritisch en democratisch instituut. [Spits, 1999: 6 e.v.] De 
Wetenschapswinkels wilden non-profit organisaties de mogelijkheid geven om wetenschappelijk onder-
zoek te laten doen. Veelal was dit onderzoek maatschappelijk geëngageerd, zoals onderzoek naar milieuver-
vuiling door chemici en biologen, of onderzoek naar geneesmiddelen voor derde wereldlanden door 
studenten farmacie. Doorgaans werden deze winkels na een aanloopperiode financieel gesteund door het 
universiteits- of faculteitsbestuur. [Spits, 1999: 61] Overigens konden de Wetenschapswinkels rekenen op 
veel internationale belangstelling; er is zelfs een Amerikaanse wetenschapssociologe op gepromoveerd. 
[Lürsen e.a., 2000; Lürsen e.a., 1999; Burger e.a., 2003]

Wetenschap en politiek: wetenschapsbeleid tussen maatschappij en economie
In de jaren zestig en zeventig groeide de neiging in de politiek wetenschap centraal aan te sturen. In de jaren 
zestig werden organen als de Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid (RAWB, 1966) en het Interdeparte-
mentaal Overleg van het Wetenschapsbeleid (IOW, 1966) ingesteld. Bij de instelling van de RAWB sprak 
minister Diepenhorst de veelzeggende woorden: ‘wetenschap is te belangrijk om alleen aan geleerden over 
te laten’. [Knippenberg en Van der Ham, 1993: 496] In 1971 werd in het kabinet een ministerspost voor 
wetenschappelijk onderzoek en wetenschapsbeleid ingeruimd die vervuld werd door De Brauw en in 1972 
werd de Raad voor Wetenschapsbeleid opgericht, een ministeriële onderraad. [Davids en Herwaarden, 1993: 
271-272] Nog een jaar later, tijdens het eerste kabinet Den Uyl (1973-1977), werd zelfs een ministerspost voor 
uitsluitend wetenschapsbeleid gecreëerd. Hoewel de minister geen eigen budget had, was het de bedoeling 
tot een geïntegreerd wetenschapsbeleid te komen. Een jaar na zijn aanstelling, in 1974, publiceerde minister 
Trip de eerste Nederlandse nota over wetenschapsbeleid, simpelweg getiteld ‘Wetenschapsbeleid’. Deze nota 
deed veel stof opwaaien. De nota sprak over wetenschap in termen van maatschappelijke relevantie. 
Wetenschappelijk onderzoek diende functioneel te zijn door het oplossen van maatschappelijke problemen. 
[Vuijsje, 2000; Van Dijk, Frankfort e.a., 1993:149-150] Toch waren er ook andere belangrijke punten die in de 
nota werden aangesneden. De vier hoofdpunten waren: afstemming van het wetenschappelijk onderzoek op 
de prioriteiten van de samenleving; kwaliteitsbevordering; verhoging van doelmatigheid; en democratise-
ring. [Knippenberg en Van der Ham, 1993: 590] Overigens kwam tijdens de behandeling van de nota in het 
voorjaar van 1976 veel kritiek op de nota: het veronderstelde centralistische en bureaucratische karakter van 
de voorstellen lag niet goed bij de rechtse partijen terwijl voor de linkse partijen de nota qua sturing niet ver 
genoeg ging. [Knippenberg en Van der Ham, 1993: 591]

De nota Wetenschapsbeleid is te plaatsen binnen de idee van de maakbare samenleving die in het kabinet 
Den Uyl sterk tot uitdrukking kwam. De samenleving kon naar wens worden ingericht, en sectoren als 
onderwijs en wetenschap speelden daarin een funderende rol. In de maakbare samenleving speelde de 
overheid een sterke coördinerende rol. Vanuit deze gedachte perkte de overheid de autonomie van de 
wetenschap in en ontwikkelde instrumenten om de wetenschap te sturen. Universiteiten dienden bijvoor-
beeld verantwoording over het verrichte onderzoek af te leggen in wetenschappelijke jaarverslagen. 
Daarnaast stelde de overheid zogenaamde ‘sectorraden’ in die fungeerden als maatschappelijke antennes 
die de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek in een bepaald sector zouden moeten peilen. Sectorraden 
bevatten onderzoekers, ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen 
bijvoorbeeld de sector landbouw. De sectorraden dienden aan de universiteiten door te geven wat voor 
soort onderzoek nodig was. In de loop van de jaren tachtig ging de overheid echter meer vertrouwen op de 
tweede geldstroom als sturingsinstrument. [Baggen, 2005: 102; Van Dijk, Frankfor e.a., 1993: 150]

Na de verkiezingen van 1977 werd in het eerste Kabinet Van Agt opnieuw een minister voor wetenschapsbe-
leid ingesteld. Tijdens dit kabinet won, naast de maatschappelijke, ook de economische functie van 
wetenschap aan belang. Minister Rinus Peijnenburg formuleerde zijn doelstellingen als volgt: ‘mijn…
opdracht is na te gaan op welke wijze het…door de overheid te beïnvloeden onderzoekspotentieel kan 
worden ingezet om de innovatie te bevorderen…om nieuwe wetenschappelijke uitvindingen ook te laten 
uitmonden in nieuwe produkten en produktieprocessen’ [geciteerd in Knippenberg en Van der Ham, 1993: 
604]. Onder wetenschapsminister Peijnenburg, die in 1978 overleed, en onder zijn opvolger Ton van Trier 
nam de aandacht voor ‘innovatie’ en de ontwikkeling van technologie toe. Op de achtergrond speelde een 
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economie die aan het verslechteren was; er kwam meer belangstelling voor (de resultaten van) wetenschap-
pelijk onderzoek als motor van economische groei. Er kwam aandacht voor specifieke onderzoeksthema’s 
als energievoorziening, gezondheidszorg en informatica. [Van Dijk, Frankfort e.a., 1993: 152] Daarnaast ging 
de politiek universiteiten en onderzoeksinstellingen vragen contractonderzoek te doen. Bij contractonder-
zoek, ook wel omschreven als de derde geldstroom, wordt wetenschappelijk onderzoek tegen vergoeding 
verricht in opdracht van het bedrijfsleven, overheid of non-profit instelling. Een omslagpunt is hier 1980, 
wanneer van Trier het Nederlandse ruimtevaartonderzoek vraagt om het deel van hun budget dat wegbezui-
nigd dreigde te worden binnen het bedrijfsleven op te halen. [Interview Van Berkel, 2011] Cijfers tonen aan 
dat het contractonderzoek in de decennia die volgden inderdaad toenam. Cijfermateriaal van de 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) laat zien dat tussen 1990 en 2007 het 
aandeel van particulier gefinancierd onderzoek binnen universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen 
in Nederland van zes naar tien procent groeide. [website OCW] Daarnaast stegen de inkomsten uit onder-
zoek voor derden aan de universiteiten met bijna honderd procent tussen 1998 en 2005. [website CBS]

Tijdens de formatie voor het kabinet Van Agt II in 1981 adviseerde de Raad van Advies voor 
Wetenschapsbeleid de portefeuille van Van Trier op te heffen; er was te veel beleid en te weinig resultaat. 
Wetenschapsbeleid viel vervolgens weer onder de minister van OCW. Tegelijkertijd werd technologiebeleid, 
dat voorheen ook onder de minister van wetenschapsbeleid viel, overgeheveld naar het ministerie van 
Economische Zaken. [Knippenberg en Van der Ham, 1993: 607; 673] Wetenschap ging een belangrijke rol 
spelen in het beleid van Economische Zaken om industriële innovatie te stimuleren. [van Dijk, Frankfort 
e.a., 157 e.v.] In 1981 werd ook de Technologiestichting STW opgericht. Gesponsord door zowel OCW als EZ, 
was het de bedoeling door middel van fundamenteel onderzoek tot technologische toepassingen te komen. 
In 1984 publiceerde de STW bijvoorbeeld het invloedrijke evaluatierapport ‘Onderzoek zaaien, innovaties 
oogsten’. Daarin werd nogmaals bevestigd dat onderzoek tot toepassingen in de particuliere sector zou 
moeten en kunnen leiden. Samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven was daarbij erg belangrijk. 
[Interview met Van Berkel 2011; STW, 2008] Voorts continueerde OCW het beleid universitair onderzoek af te 
stemmen op maatschappelijke behoeften. Op de achtergrond speelden flinke bezuinigingen op onderwijs 
tijdens de kabinetten Lubbers. Het is opmerkelijk dat, hoewel in deze periode decentralisatie een kern-
woord binnen het regeringsbeleid was, de overheidssturing van wetenschap toenam. 

Er zijn verschillende verklaringen voor de vermaatschappelijking van wetenschap te geven. Ten eerste zette 
de maatschappij in de jaren zestig en zeventig vraagtekens bij het onderzoek dat plaatsvond in de zoge-
naamde ivoren torens (waarbij dient te worden aangetekend dat veel onderzoekers zich al toen bewust 
waren van de maatschappelijke betekenis van hun onderzoek). Enerzijds is dat te verklaren omdat er kritiek 
kwam op de relatie tussen wetenschap en technologie; anderzijds stonden velen een wetenschap voor die 
een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken leverde. Deze wensen leefden zowel binnen als 
buiten de universiteiten. Ten tweede wilde de politiek wetenschap meer gaan sturen – de komst van een 
nationaal wetenschapsbeleid is hier exemplarisch voor. Wetenschappers konden niet aan hun lot over 
worden gelaten maar dienden in de juiste richting gestuurd te worden. In de jaren zeventig zag de overheid, 
in reactie op geluiden uit de samenleving, wetenschap vooral als middel om maatschappelijke kwalen te 
genezen; in de jaren tachtig en daarna kwam de nadruk te liggen op wetenschap als bron van technologi-
sche innovatie en als motor van een (kwakkelende) economie. Een derde verklaring voor vermaatschappe-
lijking van de wetenschap ligt in de opkomst van biotechnologisch onderzoek. Dit nieuwe soort onderzoek 
liet zien dat (natuur)wetenschappelijk onderzoek zowel toegepast als fundamenteel kan zijn; dit betekende 
een directere band tussen onderzoek en markt. Dit bracht NWO en universiteiten ertoe zich steeds meer op 
dit soort toepassingsgericht onderzoek te richten. [Interview met Van Berkel, 2011] 

Binnen de sociale wetenschappen was het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast traditioneel 
minder scherp. Onderzoek naar beleidsvraagstukken werd in de jaren zestig en zeventig gemeengoed; voor 
de invoering van beleid werd eerst wetenschappelijk onderzoek verricht. Hierdoor kregen de sociale 
wetenschappen de wind in de zeilen. [Kersten: 316]. Toen bijvoorbeeld in de jaren zestig en zeventig de 
belangstelling voor onderwijsbeleid groeide, nam ook het onderzoek op dit gebied sterk toe. [Van 
Kemenade, 1979: 210] Overigens was het ook in de jaren vijftig niet ongewoon om beleidsgericht sociaal-
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland hebben 
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de Nederlandse sociale wetenschappen traditioneel een sterk beleidsgericht karakter. [Interview met Van 
Berkel, 2011] Deze beleidsrelevantie van het sociaalwetenschappelijk onderzoek werd echter beperkt door 
de grote nadruk die, naast de maatschappelijke verantwoording van het onderzoek, ook gelegd werd op 
wetenschappelijke kwaliteit en het publiceren in internationale (voornamelijk Engelstalige) tijdschriften. 
[Van Berkel 2014]

Desondanks hebben al deze ontwikkelingen ertoe geleid dat wetenschappelijk onderzoek over het 
algemeen steeds meer toepassingsgericht werd. De natuurwetenschappen dienden tot technologische 
innovaties te komen, de sociale wetenschappen dienden bij te dragen aan het oplossen van beleidsvraag-
stukken of maatschappelijke problemen. Voor wetenschapsgebieden waarbij de maatschappelijke 
relevantie niet direct aantoonbaar was werd het dan ook lastiger onderzoeksgelden te verwerven. De 
letteren zijn hier een goed voorbeeld van; hoewel ook binnen de letteren bepaalde disciplines er beter in 
slaagden zich maatschappelijk te profileren en in omvang groeiden. Zo kon het taalwetenschappelijk 
onderzoek meer licht werpen op een stoornis als dyslexie. Ander onderzoek in de geesteswetenschappen 
concentreerde zich op globalisering, democratie en de multiculturele samenleving. [Interview met Van 
Berkel, 2011] Daarnaast werd de verwevenheid van door de overheid gesubsidieerd onderzoek en industrie 
sterker. Terwijl in de jaren tachtig de grote onderzoekslaboratoria voor ‘research & development’ bij 
Nederlandse bedrijven krompen, stimuleerde de overheid samenwerking tussen universitair onderzoekers 
en particuliere bedrijven. Cijfers laten zien dat het percentage van onderzoeksgelden uit de derde geld-
stroom, oftewel het contractonderzoek, na 1990 steeg. 

De opkomst van wetenschapsvoorlichting (WTC)
De laatste component van de vermaatschappelijking van wetenschap is wetenschapsvoorlichting. Deze 
voorlichting staat ook wel bekend als wetenschap- en techniekcommunicatie of WTC. Ze ontstond als 
antwoord op bepaalde maatschappelijke vraagstukken en veranderde gedurende de tweede helft van de 
twintigste eeuw sterk van karakter. Stonden in de jaren vijftig vragen omtrent ruimtevaart centraal, in de 
jaren zeventig stelde de samenleving kritische vragen bij de ontwikkeling van kernwapens, kernenergie en 
milieuvervuiling; in de jaren tachtig en negentig betrof WTC vooral de promotie van wetenschap en 
techniek onder de jeugd. Ondanks deze verschillende accenten is er toch sprake van een rode lijn: gedu-
rende deze hele periode stond het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en 
techniek centraal. 

De oorsprong van de moderne WTC ligt in de jaren vijftig. Toen werd voorlichting voor het eerst als middel 
gezien om het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Universiteiten stelden een voorlich-
tingsambtenaar aan. In de jaren zestig groeide de belangstelling voor wetenschap; Philips stichtte bijvoor-
beeld een wetenschapsmuseum en op radio en tv was veel aandacht voor ruimtevaart. Kranten begonnen over 
wetenschap te schrijven. [Wiedenhof, 2000: 228] Tijdens het kabinet Den Uyl begon de overheid zich voor het 
eerst met WTC te bemoeien. In de Nota Wetenschapsbeleid uit 1974 was ‘democratisering’ van wetenschap één 
van de vier doelstellingen geweest. Onder minister Trip werden dan ook verschillende initiatieven ontplooid 
om wetenschapsvoorlichting te realiseren. Zo werd de Dienst Wetenschapsvoorlichting (DWV) opgericht ten 
burele van het KNAW. Verder werd de commissie-Boeker ingesteld, die zich boog over de vraag of maatschap-
pelijke organisaties die zich met WTC bezighielden door de overheid mochten worden gefinancierd. Het 
positieve advies van deze commissie leidde ertoe dat er subsidies kwamen voor universitaire cursussen 
wetenschapscorrespondentie en voor de Stichting Wetenschapsjournalistiek. Wetenschapsjournalisten waren 
niet tevreden met de aandacht voor wetenschap in de media; in 1978 belegden zij een congres in Hilversum 
waar ook wetenschapsvoorlichters naartoe kwamen. 

In de jaren tachtig werd technologiebeleid ondergebracht bij Economische Zaken en dus ging dit ministerie 
zich ook met WTC bezighouden. Het kwam in 1984 tot een gezamenlijke nota met OCW, ‘Integratie van 
Wetenschap en technologie in de Samenleving’, oftewel de IWTS-nota. Er werden twee belangrijke 
doelstellingen voor WTC geformuleerd; enerzijds voorlichting en anderzijds ‘Technology Assessment’ (TA), 
dat een bredere bewustwording van de mogelijkheden van technologie in de samenleving beoogde. Het 
DWV werd opgeheven en de voorlichtingsfunctie werd voortaan vervuld door de nieuw op te richten 
Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Technologie (Stichting PWT). De Nederlandse 
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Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA, later omgedoopt in het Rathenau Instituut) 
nam de TA-functie op zich. [Wiedenhof, 2000: 233-234] NOTA deed onderzoek naar maatschappelijke en 
ethische aspecten van onderzoek en technologie; het parlement won regelmatig advies bij haar in. [website 
Rathenau Instituut] Verder werd in 1986 voor het eerst de Nationale Wetenschapsweek georganiseerd, met 
als doel het promoten van wetenschap en techniek onder een breed publiek. 

In de jaren negentig verschoof de focus van WTC. Als reactie op een advies van het PWT bracht de overheid 
in 1992 het ‘Kabinetsstandpunt Publieksvoorlichting over wetenschap en techniek’ uit. In het standpunt 
van het kabinet werd onder andere meer aandacht voor de jeugd als doelgroep van WTC gevraagd. Immers, 
er was een tekort aan technici en studenten in de bètawetenschappen voorspeld. Het populariseren van 
wetenschap en techniek onder de jeugd werd als oplossing voor deze problemen gezien. In dit kader kwam 
het in 1994 ook tot de bouw van een nationaal techniek museum in Amsterdam: NewMetropolis (NEMO). In 
1996 fuseerden de Stichting Wetenschap & TechniekWeek met de Stichting PWT tot de Stichting Wetenschap 
en Techniek Nederland (WeTeN). Verder werden verschillende provinciale initiatieven op het gebied van 
WTC in 1998 gebundeld in de Vereniging Science Centra in Nederland (VSCN). De VSCN onderstreepte het 
belang van WTC door te wijzen op kenniseconomie en onderwijsinnovatie; dit was typisch voor de 
economische invalshoek van WTC in de jaren negentig. [Dalderup, 2000: 188] Toch bleef naast de aandacht 
voor jongeren en de economische kant van WTC ook een onderstroom bestaan waarin ‘zachtere’ aspecten 
van wetenschap aan bod kwamen. In 1994 installeerde minister Jo Ritzen bij het Rathenau Instituut het 
Platform Wetenschap en Ethiek: dit platform wilde maatschappelijke discussies over ethische aspecten van 
wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Het was nadrukkelijk de bedoeling hier ook gewone burgers in te 
laten participeren. 

In 2000 kwam het opnieuw tot een nota omtrent WTC: ‘Boeiend betrouwbaar en belangrijk: nota weten-
schap- en techniekcommunicatie’. De ministeries van Economische Zaken, OCW en Landbouw, Natuur - 
beheer en visserij probeerden meer aandacht voor wetenschap bij media te creëren; verder bleef de focus op 
jongeren en natuurwetenschap en techniek bestaan. [Dalderup: 190-191]

Actoren
• Boy Trip
• Commissie-Boeker
• Dienst Wetenschapsvoorlichting (DWV)
• Interdepartementaal Overleg van het Wetenschapsbeleid (IOW)
• Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW)
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• Ministers voor wetenschapsbeleid
• Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA) / Rathenau Instituut
• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
• Publieke onderzoeksinstellingen
• Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid (RAWB)
• Rinus Peijnenburg
• Stichting voor de Technische Wetenschappen (Technologiestichting STW)
• Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Technologie (Stichting PWT)
• Stichting Wetenschap & TechniekWeek
• Stichting Wetenschap en Techniek in Nederland (Stichting WeTeN)
• Universiteiten
• Vakgroepen Wetenschap & Samenleving
• Vereniging Science Centra in Nederland (VSCN)
• Wetenschapswinkels
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7.15 Trend: De herstructurering van het hoger onderwijs

Verkorte titel: Herstructurering hoger onderwijs

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei, 13.7 Herschikking 
institutionele verbanden 

Relatie met
7.1 Maatschappelijke betekenis onderwijs
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.4 Groei deelname onderwijs
7.5 Schaalvergroting onderwijsinstellingen
7.6 Deregulering en regulering onderwijs
7.12 Internationalisering onderwijs en wetenschap
7.14 Vermaatschappelijking wetenschap
7.17 Academisch leven

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Door een explosieve stijging van aantallen studenten in de periode na de Tweede Wereldoorlog dreigde het 
hoger onderwijssysteem in Nederland onbeheersbaar te raken. Om dit te voorkomen heeft de rijksoverheid 
stappen gezet met als gevolg verzelfstandiging, democratisering en professionalisering van het hoger onder-
wijs. [Van ’t Riet 2013: 17] Het wo en het hbo, die aanvankelijk in aparte wetten ondergebracht waren, werden 
begin jaren negentig onder één wet samengevoegd en sindsdien beschouwd als een samenhangend geheel dat 
bovendien begin jaren nul deel uit ging maken van een gemeenschappelijke ‘Europese Onderwijsruimte’.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog steeg de deelname aan (hoger) onderwijs in Nederland 
aanzienlijk. In 1970 telde Nederland ruim 100 000 deelnemers aan het hoger onderwijs (zowel wetenschap-
pelijk als beroepsgeoriënteerd) oftewel nog geen procent van de bevolking, in 1983 waren dat er 384 000 
wat bijna drie procent van de bevolking uitmaakte. [Van ’t Riet, 2013: 13 en 20] Ook de overheidsuitgaven 
voor het hoger onderwijs groeiden fors. In 1971 ging 25 procent van de onderwijsuitgaven naar het 
wetenschappelijk onderwijs (wo), in 1955 was dat nog maar tien procent. Het steeds massaler hoger 
onderwijs dreigde onbestuurbaar en onbetaalbaar te raken. Daarnaast kwam er vanuit de maatschappij 
roep om democratisering: studenten eisten inspraak in het bestuur van de universiteit en meer invloed op 
de aard en inhoud van onderwijs en onderzoek.
Gaandeweg ontstond er ook in de politiek een discussie over de noodzaak van herstructurering van het 
wetenschappelijk onderwijs. De wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) uit 1960 die de massificatie 
van het hoger onderwijs moest ondervangen, bleek niet voldoende. [Van ’t Riet, 2013: 17] De discussie 
mondde aan het eind van de jaren zestig uit in de nota De universiteit, doelstellingen, functies, structuren, bekend 
als de nota Posthumus (1968). Zij fungeerde als katalysator bij de latere vernieuwing van de wetgeving voor 
het hoger onderwijs. Een van de belangrijkste voorstellen in de nota was de verkorting van de cursusduur 
van universitaire opleidingen van vijf naar vier jaar. Daarnaast pleitte Posthumus onder andere voor 
verlaging van de minimumleeftijd voor studenten en scherpere selectiemomenten tijdens de studie door de 
indeling van de studie in twee fasen. [Onderwijsraad, 2000: 182 en 187]

In 1971 werd de Wet Universitaire Bestuursvorming (WUB) ingevoerd met als doel democratisering van het 
bestel. In plaats van de bestuursorganen zoals het College van Curatoren (aangesteld door de Kroon), de 
Senaat en de Faculteit kwamen het College van Bestuur, de Universiteitsraad, het Faculteitsbestuur en –raad 
en daarnaast nog de vakgroep en de leerstoelen met instituten. Hiermee kregen wetenschappelijk en 
niet-wetenschappelijk personeel, faculteit, vakgroep en studenten allemaal medebeslissingsrecht al bleef 
de autonomie van de hoogleraren nog altijd onevenredig groot. [Van ’t Riet 2013: 20 en 21]
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Eerste stappen op weg naar integratie wo en hbo.
Begin jaren zeventig werden eerste pogingen ondernomen om samenhang te brengen tussen het wo en het 
hbo dat op dat moment nog onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) viel. Er werd een wet 
ontworpen waarvan het vertrekpunt het inzicht was dat het onderwijs aan volwassenen als één samenhan-
gend geheel moest worden gezien. In 1970 werd de commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk Onderwijs 
(commissie-De Moor) ingesteld waarvan de taak was de minister te adviseren over de toekomst van het 
wetenschappelijk onderwijs in relatie tot andere vormen van onderwijs. De commissie pleitte voor 
nationaal beleid ten aanzien van het gehele tertiaire onderwijs en voor coördinatie tussen het hbo en het 
wo. [Onderwijsraad, 2000: 184] Ook in de Nota inzake het onderwijsbeleid uit 1973 werd voorgesteld de integratie 
tussen het hbo en het wo te bevorderen. [Idem: 185] De verdeeldheid van de betrokken instellingen was 
echter te groot om de voorstellen in praktijk te kunnen brengen. [Van ’t Riet, 2013: 46] De verschillen tussen 
het hbo en het wo betroffen onder meer twee wettelijke stelsels, andere schaalgrootte en professionele 
autonomie. Ook de toelatingsvoorwaarden voor studenten waren verschillend alsmede de status en 
startpositie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

In de Contourennota van 1975 werd opnieuw herstructurering van het stelsel beoogd. De ideeën die hierover 
in de Contourennota werden aangedragen, kwamen terug in de nota Hoger onderwijs in de toekomst (HOT-nota) 
uit hetzelfde jaar. Deze nota bevestigde op lange termijn het streven naar één stelsel van hoger onderwijs 
met daarin vier onderwijsprogramma’s: voorbereiding van wetenschappelijke onderzoekers, voorbereiding 
van beroepen waarvoor wetenschappelijke vorming vereist was, voorbereiding voor beroepen die specifieke 
wetenschappelijke kennis vereisen, en algemeen toepasbare programma’s. De wederzijdse doorstroming 
van het hbo en het wo werd bevorderd [website Parlement]. Voor alle instellingen in het hoger onderwijs 
zouden in beginsel dezelfde juridische, financiële en personele regelingen gelden. Op korte termijn richtte 
men zich vooral op de versterking van het hbo. Een belangrijk middel daarvoor was schaalvergroting door 
fusies van bestaande hbo-scholen. Er werd ook de HBO-raad opgericht met als taak verdere ontplooiing van 
het hbo. [Van ’t Riet, 2013: 47 en Onderwijsraad, 2000: 185 en 186]

In 1977 verscheen de nota Hoger Onderwijs voor Velen (HOV-nota) die de tweefasenstructuur aankondigde en 
voor integratie van het hbo en het wo in één stelsel pleitte met behoud van afzonderlijke onderwijspro-
gramma’s en voorzieningen. [Van ’t Riet, 2013: 48 en Onderwijsraad, 2000: 187]

Deze nota vond haar beslag in de Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs uit 1981 (WTF). De wet 
werd opgesteld onder minister Pais en trad in werking in het studiejaar 1982-1983. Als inhoudelijke basis 
daarvoor diende de eerdergenoemde nota Posthumus uit het einde van de jaren zestig. Een van de 
belangrijkste doelstellingen van de nieuwe wet – tegen de achtergrond van een steeds stijgende deelname 
aan het wo en een wereldwijde economische crisis waardoor gesneden moest worden in overheidsuitgaven 
– was de efficiëntieverhoging van het wo. Het kandidaats werd opgeheven, de cursusduur voor het 
doctoraalexamen (de eerste fase) werd verkort van vijf naar vier jaar, er werd een selectiemoment ingevoerd, 
de zogenoemde propedeuse, en voor geneeskunde, lerarenopleiding en opleidingen tot onderzoeker een 
tweede, postdoctorale fase. De inschrijvingsduur werd vastgelegd op zes jaar – voorheen kon men onbe-
perkt studeren. In de nota Beiaard uit 1984 werd de assistent in opleiding (AIO) als nieuwe personeelscatego-
rie geïntroduceerd. [Van ’t Riet, 2013: 22-24 en Onderwijsraad, 2000: 191-192] Ook in de wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) werden in de jaren 1981, 1984 en 1986 wijzigingen doorgevoerd. Alle 
instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gingen sinds september 1986 universiteit heten en de 
instellingen voor hoger beroepsonderwijs droegen sindsdien de naam hogeschool in plaats van ´school 
voor hoger beroepsonderwijs´. [Idem]

Minder overheidssturing, meer inhoudelijke kwaliteitsbewaking voor wo en hbo
De wijziging van de wet uit 1986 zorgde voor beperking van de sturing vanuit de overheid en voor meer 
bestuurlijke autonomie van de universiteiten maar beperkte tegelijk hun vrijheid op het terrein van 
onderwijs en onderzoek(sbeleid) door de introductie van een stelsel van interne en externe kwaliteitszorg. 
[Leune, 2001: 71; Interview met Van Berkel, 2011; Onderwijsraad, 2000: 195-196] In het kader van interne 
kwaliteitszorg dienden de opleidingen zelfstudie ten aanzien van kwaliteit van hun onderwijsaanbod te 
verrichten en de uitkomsten van deze zelfbeoordeling in een zelfstudierapport vast te leggen. De externe 
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kwaliteitszorg werd gewaarborgd door visitaties van VSNU-commissies samengesteld uit onafhankelijke 
deskundigen. Met betrekking tot (de inhoud van) het onderwijs en onderzoek werd steeds meer gekeken 
naar maatschappelijk nut en toepasbaarheid. Dit was in de lijn met de nota Hoger onderwijs: autonomie en 
kwaliteit (HOAK) uit 1985 die de noodzaak van meer vervlechting tussen wetenschap en maatschappij 
onderschreef die al eerder gesignaleerd was in Beleidsnota universitair onderzoek (BUOZ) uit 1979. Dat het hoger 
onderwijs aan maatschappelijke behoeften tegemoet diende te komen werd nog in 1988 in het Hoger 
onderwijs en Onderzoeksplan nadrukkelijk bevestigd.
Ook voor het hbo voorzag de HOAK-nota minder overheidssturing vooraf en meer autonomie in het regelen 
van eigen onderwijsaanbod wat anderzijds gepaard ging met invoering van interne en externe kwaliteitsbe-
waking. [Onderwijsraad, 2000: 195-196, 198]

In navolging van deze nota werd het hbo in 1986 uit de Wet op het voortgezet onderwijs gehaald en 
ondergebracht in een eigen Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO). Hiermee werden de hogescholen 
op bestuurlijk terrein zelfstandiger en kregen meer handelingsvrijheid op onderwijskundig gebied. De 
kwaliteitsbewaking nam een vergelijkbare vorm aan als die van de universiteiten. Aan de hogescholen 
droeg de HBO-raad verantwoordelijkheid voor de externe kwaliteitsbewaking.

Onderbrengen van wo en hbo in één wet
De ingrijpende wetswijzigingen die het mogelijk maakten om het wo met het hbo onder het gemeenschap-
pelijke kopje ‘hoger onderwijs’ samen te voegen lieten echter nog tot het begin van de jaren negentig op 
zich wachten. In 1993 werd de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van 
kracht die voor zowel de universiteiten als de hogescholen gold. Voor het eerst werden de universiteiten, 
hogescholen, academische ziekenhuizen, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) 
en de Koninklijke Bibliotheek (KB) in één juridisch kader samengebracht. Een van de belangrijkste doelen 
hiervan was het bevorderen van samenwerking en wederzijde uitwisseling tussen instellingen en opleidin-
gen. [Van ’t Riet, 2013: 58]

Invoering bachelor-master-structuur (2001/2002)
Al sinds het einde van de jaren tachtig was een proces van internationalisering van het hoger onderwijs 
gaande met als gevolg de verhoging van de internationale mobiliteit van studenten. Vanaf 1997 werden de 
hoger onderwijsdiploma’s van studenten uit de EU-landen wederzijds erkend. In 1999 ondertekenden de 
ministers van onderwijs uit 29 EU-landen in Bologna een verklaring waarin ze zich verplichtten tot 
harmonisatie van het Europees hoger onderwijssysteem. Naast een verdere bevordering van de mobiliteit 
van studenten door het hanteren van vergelijkbare graden (gebaseerd op drie niveaus: bachelor, master en 
PhD) beoogden ze hiermee het versterken van de internationale concurrentiekracht en het vergroten van 
kansen van de Europese burgers op de arbeidsmarkt. [Van ’t Riet, 2013: 76]

Op basis van de internationale afspraken voerde Nederland in 2002 de BaMa-structuur in, inclusieve een 
nieuw Europees studiepuntensysteem. [Van ’t Riet, 2013: 76]
De tweedeling in een beroepsgeoriënteerd en een wetenschappelijk georiënteerd hoger onderwijs bleef 
bestaan als kern van het stelsel. Wettelijk werd het mogelijk gemaakt om beide onderwijsniveaus, bachelor 
en master, aan te bieden met een academische of met een beroepsoriëntatie. De bedoeling was de 
vergroting van flexibiliteit en verruiming van keuzevrijheid. Na het behalen van de bachelorgraad zouden 
studenten beter in staat zijn hun studie bij een andere opleiding en/of onderwijsinstelling voort te zetten. 
Hiermee werd dus ook een overstap tussen hogeschool en universiteit vergemakkelijkt.
Voor het wo betekende dit dat de vierjarige ongedeelde doctoraalopleidingen plaats moesten maken voor 
opleidingen ingedeeld in een bachelor- en masterfase waarbij de eerste drie jaar in beslag nam en de laatste 
een jaar duurde, met uitzondering van onderzoeksmaster van twee jaar. In tegenstelling tot het wo werd in 
het hbo het afronden van een (vierjarige) bacheloropleiding beschouwd als voldoende arbeidsmarktkwalifi-
catie. Anders dan in het Bolognaproces afgesproken koos de Nederlandse regering ervoor om in het 
wetenschappelijk onderwijs alleen de master als eindkwalificatie te zien. [website Rijksoverheid, 2008 en 
Van ’t Riet, 2013: 75-77]
In de jaren nul waren universiteiten ook bezig met het structureren van hun promotietrajecten en master-
opleidingen in zogenaamde graduate schools, net als de BaMa-structuur een idee uit de Angelsaksische 
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onderwijswereld. Ze werden opgericht om de kwaliteit van de promotietrajecten te verbeteren. Binnen de 
graduate school streefde men ernaar een samenhang te creëren tussen masteropleidingen en promotietra-
jecten. De masteropleiding werd daarbij beschouwd als, tegelijk, een arbeidsmarktkwalificatie én voorbe-
reiding op een promotietraject [VSNU, 2004: 17]

Gunstig effect van de BaMa-structuur was de groeiende samenwerking tussen hogescholen en universiteiten 
op het gebied van doorstroom van HBO-bachelors naar wo-masters en het gezamenlijk aanbieden van 
nieuwe masteropleidingen (geheel of gedeeltelijk) verzorgd door universiteiten. [Van ’t Riet, 2013: 77]

Medio jaren nul werd het nieuwe stelsel geëvalueerd. Daaruit bleek dat de mobiliteit van studenten 
nauwelijks gestegen was. De meeste studenten kozen nog steeds voor de bij hun bacheloropleiding 
behorende doorstroommaster. Ook de internationale mobiliteit nam gemiddeld genomen maar licht toe. 
Ongeveer 85 procent van de studenten in het wo stroomde na de bachelor door naar een master binnen de 
eigen instelling In het academisch jaar 2006/2007 kwam elf procent van de wo-masterstudenten vanuit een 
andere universiteit. Dit was een stijging van vier procent ten aanzien van het jaar daarvoor. Voor een 
buitenlandse master kozen naar schatting niet meer dan vijf procent studenten en de overige vijf procent 
voor de arbeidsmarkt. [Onderwijsinspectie, 2008: 29]

Actoren
• Rijksoverheid
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) en de voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de opvolgers
• hoger onderwijsinstellingen
• Onderwijsraad
• VSNU
• HBO-raad
• EU
• Informatie Beheer Groep (IBG)
• Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
• Koninklijke Bibliotheek (KB)
• commissie-Rinooy Kan
• K. Posthumus
• J. van Kemenade
• W. Deetman
• J. Ritzen
• L. Hermans
• Adviescommissie Onderwijsaanbod

Bronnen en literatuur
• Van Hout, H., Vernieuwing in het hoger onderwijs (Assen 2006).
• Van ’t Riet, Peter, Slimmer in 2030. Geschiedenis en toekomst van het hoger onderwijs in Nederland (Amsterdam 2013).
• Onderwijsinspectie, Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masterop-

leidingen (Rijswijk 2008).
• VSNU, Hora est! (2004): http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/2013%20PHD%20

conference/Positionpaper_Hora_est!.pdf (geraadpleegd op 08 juli 2014).
• Onderwijsraad, Onderwijsbeleid sinds de jaren zeventig. Werkdocument bij het advies ‘Dereguleren met beleid, studie naar 

effecten van deregulering en autonomievergroting’ (december 2000): http://www.onderwijsraad.nl/upload/
documents/publicaties/volledig/werkdocument_onderwijsbeleid.pdf (geraadpleegd op 08 juli 2014).

• website Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2008/11/03/
beleidsreactie-bachelor-masterstructuur.html (geraadpleegd op 08 juli 2014).

• website Onderwijsinspectie http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publica-
ties/2007/BaMa+stroomt+door.pdf.

• website TU encyclopedie http://www.tuencyclopedie.nl/index.php?title=Nota_Posthumus (geraadpleegd 
op 01 juli 2014).



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 545

7.16 Trend: Informatisering van onderwijs en 
wetenschap

Verkorte titel: Informatisering onderwijs en wetenschap

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.4 Technologisering en Informatisering, 13.1 Individualisering,  
13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
De opkomst van informatie- en communicatietechnologie heeft tot ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen geleid. Een veelvoud aan beroepen die voor de komst van computers door mensen werden 
uitgevoerd, zijn sindsdien geautomatiseerd waardoor die beroepen verdwenen. Tegelijkertijd ontstond 
door de introductie van automatiseringsprocessen en computers op de werkvloer behoefte aan werknemers 
met nieuwe, op deze technologieën toegespitste vaardigheden. Om in deze vaardigheden te voorzien en om 
Nederlandse burgers voor te bereiden op een samenleving waarin ICT-voorzieningen en -gebruik steeds 
belangrijker werden, was gericht onderwijsbeleid noodzakelijk. Begin jaren tachtig werden hiertoe de 
eerste stappen gezet. Begin jaren negentig was het nog onduidelijk wat scholen precies te winnen hadden 
bij het gebruik van ICT. Er volgde een korte periode van bestuurlijke herbezinning, waarna het onderwijsbe-
leid ten aanzien van ICT een nieuwe impuls kreeg. Deze impuls werd voor een belangrijk deel gevoed door 
de opkomst van het internet. In de loop van de jaren nul was ICT, mede door het wijdverbreide gebruik van 
internet, niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijs. 

Informatisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)
Eind jaren zeventig werd duidelijk dat de stormachtige ontwikkeling van informatietechnologie (de term 
ICT werd pas in de jaren negentig gangbaar) verstrekkende gevolgen zou hebben voor de Nederlandse 
samenleving. Opeenvolgende kabinetten hadden deze ontwikkeling met argwaan gadegeslagen. De vrees 
bestond dat de al haperende economie verder zou verslechteren en dat de werkloosheid verder zou 
oplopen. Op verzoek van het kabinet-Van Agt I schreef een commissie onder leiding van de natuurkundige 
G. Rathenau het rapport ‘Maatschappelijke gevolgen van mikro-elektronica’ dat in 1980 verscheen. In het 
rapport werd beschreven welke gevolgen de snelle opkomst en ontwikkeling van micro-elektronica zou 
hebben voor de Nederlandse samenleving. Dit leidde tot onrust onder de Nederlandse bevolking. Enerzijds 
vreesde men dat arbeidsplaatsen verloren zouden gaan (de commissie-Rathenau ging uit van een verlies van 
300.000 arbeidsplaatsen, daarbij de slechte economische omstandigheden in acht nemend), terwijl 
anderzijds de angst bestond dat een nieuwe elite van experts de mogelijkheden van informatietechnologie 
zou misbruiken om de privacy van burgers aan te tasten en de democratische rechtstaat te ondermijnen. 
Doelmatig onderwijsbeleid ten aanzien van informatietechnologie werd daarom door de commissie urgent 
geacht. [TK 17546 nrs 1-2, 1982: 8; Verhoog, 2008: 17; Van Delft, 2013]

In 1982 werd de nota Onderwijs en Informatietechnologie aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota zetten 
zowel staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen A.J. Hermes als minister van Landbouw en Visserij J. 
de Koning uiteen welke voorzienbare invloed informatietechnologie zou hebben op de Nederlandse 
samenleving en hoe zij middels het onderwijsbeleid hierop wilden inspelen. De nadruk lag hierbij in eerste 
instantie op het leren over informatietechnologie. Leren met informatietechnologie werd wel wenselijk 
geacht, maar stuitte vooralsnog op praktische bezwaren. Zo waren er onvoldoende educatieve computer-
programma’s beschikbaar en moesten docenten eerst bijgeschoold worden. Bovendien bezaten slechts 
enkele scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een of meerdere computers.  
[TK 17546 nrs 1-2, 1982: 12]
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Het doel van informaticaonderwijs was tweeledig: enerzijds moesten leerlingen in het basis-, voortgezet-, 
en BVE-onderwijs vaardig worden met informatietechnologie. Anderzijds werd beoogd de maatschappelijke 
zorgen die geuit werden ten aanzien van informatietechnologie te ondervangen door een normatieve 
component in het informaticaonderwijs in te bouwen. Leerlingen en studenten moesten onderscheid leren 
maken tussen ‘goed’ en ‘inferieur’ computergebruik. [TK 17546 nrs 1-2, 1982: 10-11] 

Het BVE-onderwijs nam een uitzonderingspositie in het beleid in. De verwachting was dat middelbare 
beroepen meer dan andere beroepscategorieën te maken zouden krijgen met de voortschrijdende automati-
sering in het bedrijfsleven. Er zouden zowel beroepen verdwijnen als nieuwe beroepen ontstaan, waarbij voor 
de laatste categorie scholing in (toegepaste) informatietechnologie van groot belang was. Er werd daarom op 
aangestuurd om binnen alle opleidingen binnen de BVE-sector informaticaonderwijs op te nemen. Het 
optuigen van zelfstandige informaticaopleidingen werd niet wenselijk geacht. Daarnaast moest informatica-
onderwijs ook aangeboden worden in het kader van het volwassenenonderwijs om mensen die hun baan 
verloren ten gevolge van automatisering om-, her- of bij te scholen. [TK 17546 nrs 1-2, 1982: 10-11, 46-48]

In 1984 stuurden minister W. Deetman van Onderwijs en Wetenschappen en minister G. van Aardenne van 
Landbouw en Visserij de nota Informatica Stimuleringsplan (INSP) naar de Tweede Kamer. De grove lijnen die in 
1982 waren uitgezet werden hierin verder uitgewerkt, waarbij het plan tot en met 1989 jaarlijks geëvalueerd 
zou worden in de Tweede Kamer om een krachtige sturing van de overheid te kunnen bieden. Er werd 
gestart met proefscholen in het voortgezet onderwijs waar in samenwerking met universiteiten op grote 
schaal computers geïntroduceerd werden. Deze proefscholen waren bedoeld als onderwerp van weten-
schappelijk onderzoek en boden een kans om praktijkervaring op te doen voor de scholen van de toekomst. 
Tegelijkertijd kregen halverwege de jaren tachtig zo’n tweehonderd basisscholen de mogelijkheid om 
computers te introduceren. In 1987 maakte minister Deetman bekend dat PC’s in het gehele basis- en 
speciaal onderwijs ingevoerd zouden worden. Met name voor de laatste onderwijsvorm werd veel verwacht 
van de introductie van computers als didactisch hulpmiddel. Een onvoorzien probleem binnen alle 
onderwijsvormen bleek echter de onwilligheid van educatieve uitgevers om programma’s te ontwikkelen 
ten behoeve van computerondersteund onderwijs. Volgens de uitgevers was er onvoldoende vraag naar 
dergelijke programma’s en loonde het daarom niet om in de ontwikkeling ervan te investeren. Het project 
Programmatuur Ontwikkeling voor het Onderwijs, dat daarvoor in het leven geroepen was, werd daardoor 
in 1992 vroegtijdig afgesloten. [Lepeltak, 1996: 17-18] 

Ondanks het gebrek aan software en een gebrek aan enthousiasme bij docenten, werd in 1990 het 
Comeniusproject gestart. In het kader van dit project konden alle Nederlandse basisscholen een of 
meerdere computers aanschaffen en werden docenten geschoold in de omgang met computers. Deze 
computers werden door Philips gebouwd en door het rijk betaald. Dit project bleek uitermate succesvol: in 
1985 bezat tien procent van de basisscholen een computer, in 1994 was dit 98 procent. [TK 23900 VIII nr. 81, 
1995] Toch leek de introductie van informatietechnologie in zowel het basis-, voortgezet als de BVE-
onderwijs niet op de gewenste manier te zijn verlopen. Begin jaren negentig liepen veel van de gestarte 
projecten ten einde waarmee de beschikbare budgetten verdwenen. Dit had tot gevolg dat veel scholen 
verouderde hardware niet konden vervangen en nieuwe educatieve software niet konden gebruiken. Ook 
speelde de onkunde en onwil van docenten om computers te integreren in hun lesprogramma’s een grote 
rol. Veel docenten vreesden dat zij overbodig zouden worden. Deze vrees was niet geheel ongegrond, 
aangezien computers begin jaren negentig vooral ingezet werden in het kader van computer ondersteund 
onderwijs. [Oosterbaan en Pama, 1992: 1-2; Barth, 1992: 4]

De jaren negentig
Het overheidsbeleid ten aanzien van informatietechnologie in het onderwijs veranderde onder invloed van 
nieuwe opvattingen over de relatie tussen overheid en samenleving. De sturende rol die de overheid vervuld 
had, werd vervangen door een faciliterende rol. Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen J. Wallage 
kondigde in de nota Enter: de toekomst uit 1992 aan dat hij de verantwoordelijkheid voor het IT-beleid wilde 
overhevelen naar de scholen. De reden hiervoor was dat Wallage geconstateerd had dat het overheidsbeleid 
ten aanzien van het gebruik van informatietechnologie succesvol was geweest aangezien het merendeel van 
de scholen computers in huis gehaald had. Budgetten werden niet langer in het kader van gerichte 
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projecten verstrekt: scholen kregen een vast budget voor ICT. De besteding van deze gelden werd niet 
geëvalueerd: scholen konden het budget voor educatieve of administratieve toepassingen van IT gebruiken. 
Dit leidde tot protesten uit het onderwijsveld: zij voorzagen kapitaalvernietiging als de overheid zich zou 
terugtrekken. De scholen waren er volgens hen nog niet aan toe om zelfstandig verder te gaan met de 
introductie van informatietechnologie. In het voortgezet onderwijs werden daarom extra middelen 
beschikbaar gesteld. [Sligte en Meijer, 2002: 216-217; Trouw 6 februari 1992; Lepeltak, 1996: 19]

In internationaal perspectief bleek Nederland midden jaren negentig achterop te lopen, met name in het 
basis- en voortgezet onderwijs. Er was sprake van ‘bestuurlijke berusting’. [Lepeltak, 1996: 20] Het was niet 
duidelijk welke rol het basis- en voortgezet onderwijs dienden te spelen in de opkomende informaticasa-
menleving. Onderwijsorganisaties zoals de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Vereniging 
Informatiekunde en Informatietechnologie in Onderwijs waren niet overtuigd van de meerwaarde van 
computers in de klaslokalen. Zij wezen erop dat er geen middelen beschikbaar waren gesteld voor het 
onderhoud en systeembeheer of voor nascholing van docenten. [De Volkskrant, 12 maart 1997] 

Vanaf 1997 werd de invoering van informatie- en communicatietechnologie (ICT), een begrip dat het begrip 
‘informatietechnologie’ verving in deze periode, weer ter hand genomen door opeenvolgende kabinetten. 
In 1997 publiceerde Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) J. Ritzen de nota Investeren in 
voorsprong. Minister Ritzen, staatsecretaris van OCW T. Netelenbos en de minister van Economische Zaken H. 
Wijers droegen meerdere redenen aan om het gebruik van ICT in het onderwijs strakker te regisseren. Het 
onderwijsveld bleek niet op eigen kracht in staat het computerpark op scholen te moderniseren of de 
toepassingen ervan volledig te benutten en had behoefte aan sturing. Daarnaast diende het onderwijs 
ervoor te zorgen dat kinderen uit verschillende maatschappelijke geledingen gelijke kansen zouden krijgen. 
Aangezien het belang van ICT in de toekomst zeer groot zou zijn, zo was de verwachting, dienden alle 
schoolgaande kinderen ermee kennis te maken. Er werd circa 850 miljoen gulden uitgetrokken voor de 
aanschaf van nieuwe computers, het opleiden van leraren en het ontwikkelen van software in de periode 
1997-2001. Minister Ritzen sprak daarbij het voornemen uit om in het jaar 2000 een computer per tien 
leerlingen ter beschikking te kunnen stellen. [Leemans, 1997; ANP, 1996; Ackermans, 1997; Van den Broek, 
1996: 6; TK 25000 VIII nr. 107, 1997]

De opkomst en gebruik van internet in het onderwijs
Met de opkomst van het internet brak een nieuw hoofdstuk aan voor het gebruik van computers in het 
onderwijs. De mogelijkheden die het internet bood voor de spreiding en het verwerven van kennis noopten 
tot nieuwe maatregelen. In de nota ‘Investeren in voorsprong’ werd daarom onder andere een landelijk 
maar gesloten computernetwerk op basis van internet voor scholen in het basis- voortgezet- en BVE-
onderwijs aangekondigd, waarbij ook samen gewerkt werd met bibliotheken en musea. Dit netwerk kreeg 
zijn beslag in Edunet dat in 1998 opgericht werd en in 2001 werd omgedoopt tot Kennisnet. Kennisnet werd 
niet overal met open armen ontvangen. Het internet bood in potentie dezelfde mogelijkheden die met 
Kennisnet beoogd werden. Daarnaast werd het netwerk met name door BVE-instellingen als een beperking 
gezien omdat velen van hen al internet gebruikten. De internetaanbieder die Kennisnet zou vormgeven, 
nl.tree, was bij aanvang van het project het meest voordelig. Met het ministerie van OCW werd een vast 
tarief afgesproken en meer dan 11.000 scholen waren verplicht deel te nemen. Door de snelle technologi-
sche ontwikkelingen bleek eind jaren negentig echter dat marktpartijen dezelfde diensten goedkoper 
konden aanbieden. Het ministerie van OCW beëindigde in 2004 de samenwerking met nl.tree, waarna 
scholen zelf de mogelijkheid kregen hun internetfaciliteiten te regelen.[Stellinga, 2001; Website Emerce]

De hernieuwde sturing van de overheid werd in de daarop volgende jaren voort gezet. Met regelmaat 
werden nieuwe nota’s gepubliceerd zoals ‘Onderwijs oNLine’ in 1999, dat deel uitmaakte van het bredere 
‘Digitale Deltaplan. Nederland oNLine’ en ‘Leren met ict’ in 2003. Daarnaast werd de stichting ICT op School in 
het leven geroepen als ‘consumentenorganisatie’ voor het onderwijs. Doel van deze stichting was om 
deskundigheid en uitwisseling van kennis en materialen te bevorderen. Er werden snel resultaten geboekt. 
Zo gebruikte in het schooljaar 2004-2005 meer dan negentig procent van de leraren in het voortgezet 
onderwijs ICT ter ondersteuning van hun lesprogramma. Het gebruik van internet, dat in 1997 nog in de 
kinderschoenen stond, groeide explosief. In het basisonderwijs gebruikten in het schooljaar 2003-2004 
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bijna alle docenten internet in het klaslokaal, in het BVE-onderwijs circa tachtig procent van de docenten.
[Van Kessel, Hulsen en Van der Neut, 2005: 1-3]

De vooruitgang in het gebruik van ICT in het onderwijs viel het best af te lezen aan de verschuiving van de 
problemen die ervaren werden met het gebruik ervan. Waar de nadruk hierbij eind jaren negentig vooral lag 
op een gebrek aan infrastructuur, twijfels over het nut van ICT in de klas en onkunde van docenten, 
verschoof de aandacht naar een gebrek aan software en problemen met het vervangen van verouderde 
machines. In de periode 1997-2005 groeide de positieve waardering van docenten voor ICT-gebruik in de 
klas in alle sectoren fors en deze docenten waren in veel grotere getale vaardig genoeg om met behulp van 
ICT lessen te verzorgen. Dit was deels het resultaat van de extra aandacht die op PABO’s besteed werd aan 
het gebruik van ICT voor didactische doeleinden. Daarnaast beschikten de meeste scholen over moderne 
multimediale machines die een groter didactisch potentieel hadden dan de computers die in de jaren 
tachtig en negentig gangbaar waren. Het gebruik van ICT in het Nederlandse basis-, voortgezet- en 
BVE-onderwijs had midden jaren nul een vaste plaats verworven waarbij de nadruk niet langer lag op het 
leren óver ICT, maar vooral op het leren mét ICT. [Van Kessel, Hulsen en Van der Neut, 2005: 1-3]

Het hoger onderwijs
In het hoger onderwijs werden sinds begin jaren zeventig initiatieven ontplooid om studenten te leren 
omgaan met informatietechnologie én om deze technologie vorm te geven. Het rijk was hierin volgend: zij 
ondersteunde enkele van deze initiatieven financieel zodat bijvoorbeeld de benodigde apparatuur 
aangeschaft kon worden, maar initieerde niet. Deze afwachtende houding werd grotendeels ingegeven 
door de onduidelijkheid die bestond over de gevolgen van informatietechnologie. Het rapport van de 
commissie-Rathenau, waarin werd aangedrongen op een daadkrachtiger houding ten aanzien van 
informatietechnologie, bracht hier verandering in. [TK 17546 nrs 1-2, 1982: 7, 59]

Het hoger beroepsonderwijs liep begin jaren tachtig voorop met het gebruik van informatietechnologie in 
het hoger onderwijs. Er bestonden twee informatica-opleidingen die zich voornamelijk richtten op de 
toepassing van informatietechnologie in industriële processen en het ontwikkelen van nieuwe applicaties. 
Bovendien kregen alle studenten aan het HTS of de HEAO sinds begin jaren zeventig een vorm van onder-
wijs in informatietechnologie. Dit kwam overeen met de sectoren waar het kabinet-Lubbers I het zwaarte-
punt wilde leggen voor de scholing in de omgang met informatica: technische opleidingen, economisch-
administratieve opleidingen en het agrarisch onderwijs. [TK 17546 nrs 1-2, 1982: 58-59; 
Informatietechnologie Stimuleringsplan, 1984: 39]

In het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek had de computer in de jaren vijftig zijn intrede gedaan. De 
eerste Nederlandse computer, ARRA I, werd in 1952 gebouwd in het Mathematisch Centrum te Amsterdam. 
Computers zoals ARRA I bestonden uit honderden tot duizenden vacuümbuizen en hadden daardoor enorme 
dimensies, zowel ruimtelijk als in gewicht. De investeringen die noodzakelijk waren voor de bouw van 
dergelijke computers waren groot, waardoor er tot aan de introductie van de microcomputer slechts enkele 
tientallen computers beschikbaar waren voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland. De 
opkomst van het gebruik van deze computers in de jaren vijftig en zestig maakten het mogelijk dat 
Nederlandse universiteiten in latere decennia vooraanstaande posities wisten te verwerven op het gebied van 
bijvoorbeeld de sterrenkunde. [Website Technische Universiteit Eindhoven; Van Helvoort, 2012: 63-64]

In 1971 was een eerste aanzet gegeven tot bundeling van de rekenkracht van supercomputers met de 
oprichting van SARA, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 
Universiteit en het Mathematisch Centrum Amsterdam. SARA fungeerde vanaf 1984 als een nationaal 
rekencentrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. [Website SURFsara] Mainframes, centrale 
computers die vooral voor dataopslag werden gebruikt, waren in de periode 1950-1980 al snel onmisbaar 
geworden voor zowel administratieve, wetenschappelijke en, in mindere mate, didactische doeleinden. In 
de loop van de jaren zeventig hadden alle Nederlandse universiteiten een eigen rekencentrum. Hoewel 
informatica al langere tijd een belangrijke rol speelde in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, 
werd pas in het studiejaar 1981-1982 gestart met de eerste wetenschappelijke opleiding informatica. 
[Verhoog, 2008: 16;]
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In het Informatietechnologie Stimuleringsplan (INSP), dat door minister van O&W W. Deetman en minister 
G. van Aardenne van Landbouw en Visserij in 1984 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, werd kritiek 
geuit op de universitaire rekencentra omdat zij achter liepen bij de nieuwste ontwikkelingen op informati-
cagebied. De machines die de universitaire rekencentra tot hun beschikking hadden bleken verouderd en 
de rekencentra investeerden nauwelijks in nieuwe technologie terwijl sommige faculteiten de eerste 
microcomputers al aangeschaft hadden. Gevreesd werd voor een achterstand ten opzichte van andere 
landen. Daarnaast bleken de beschikbare mainframes en supercomputers in toenemende mate ontoerei-
kend om aan de vraag vanuit de universiteiten te voldoen. Steeds meer gebruikers wensten steeds com-
plexere berekeningen uit te voeren, waardoor een landelijk netwerk van rekencentra noodzakelijk werd. 
[Verhoog, 2008: 17-18; Dittrich en Plugge, 2003: 8] 

In het INSP werd ook het voornemen uitgesproken om het Nederlandse toegepaste en fundamentele 
onderzoek naar informatietechnologie te stimuleren. Het hoger onderwijs diende een voortrekkersrol te 
spelen bij de toepassing van informatietechnologie. De achterstand die Nederland had opgelopen, diende 
zo snel mogelijk ingehaald te worden. De verwachting was dat onderzoek naar informatietechnologie kon 
leiden tot kruisbestuiving met andere sectoren, die zou resulteren in nieuwe innovaties en economische 
kansen. Het rijk stelde voor de periode 1984-1988 635 miljoen gulden beschikbaar, waarvan ruim een derde 
aan het onderwijs besteed zou worden. [Informatietechnologie stimuleringsplan, 1984: ii, 31-33] Ondanks 
de door minister Deetman gewenste vernieuwingen wat betreft het gebruik van en onderzoek naar 
informatietechnologie in het hoger onderwijs, speelde het rijk vanaf het begin een rol op de achtergrond. 
Hogescholen en universiteiten hadden ten op zichtte van het basis-, voortgezet en BVE-onderwijs een grote 
autonomie in hun beleid en zouden deze gedurende de jaren negentig en jaren nul behouden. [Eurelings, 
Melief en Plekenpol, 2002: 78]

Om de ontwikkeling van informatietechnologie voorzieningen ten bate van het wetenschappelijk onder-
zoek en onderwijs en het hoger onderwijs een impuls te geven, werd in 1986 de stichting Samenwerking 
Universitaire Rekenfaciliteiten (SURF) opgericht, een initiatief van de Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten (VSNU) dat werd ondersteund door het ministerie van O&W. Middels SURF werd 
voor het eerst een collectief beleid in het hoger onderwijs uitgezet om de achterstand in te lopen bij de 
toepassing van informatietechnologie. SURF fungeerde vanaf haar conceptie als de drijvende kracht achter 
het informatietechnologiebeleid in het hoger onderwijs. Zij deed dat in nauwe samenwerking met de 
rijksoverheid, het ZWO/NWO, de KNAW en de Nederlandse universiteiten en HBO-instellingen. De stichting 
kreeg onder meer als taakstelling het uitrollen van een landelijk computernetwerk waarbij alle universitei-
ten, academische ziekenhuizen, HBO’s en onderzoeksinstituten, waarvan enkele ook uit de private sector, 
aangesloten zouden zijn. Dit netwerk kreeg de naam SURFnet en een eerste versie werd in 1987 in nauwe 
samenwerking met de PTT gerealiseerd. Vanaf 1991 bood SURF ook diensten aan zoals softwarelicenties die 
onder de marktprijs aangeschaft konden worden. [Dittrich en Plugge, 2003: 7-8; TK 19773 nr.1, 1987: 3, 
Verhoog, 2008: 36] 

De wetenschappelijke informatievoorziening maakte dankzij SURFnet in korte tijd een enorme groei door. 
Het uitwisselen van gegevens en het laten uitvoeren van complexe berekeningen op een van de supercom-
puters die op het netwerk aangesloten waren, betekenden dat ICT steeds verder geïntegreerd raakte in het 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hadden de Nederlandse universiteitsbibliotheken medio jaren 
negentig grote delen van hun collecties elektronisch ontsloten en hun catalogi waren landelijk raad te 
plegen. Er bleven echter knelpunten bestaan omdat de ontsluiting van deze informatie erg arbeidsintensief 
was. [Van Ingen Schenau, 1995: 24] 

Begin jaren negentig was het niet langer noodzakelijk dat het hoger onderwijs een voortrekkersrol speelde 
bij de invoering van ICT. De verwachting was dat het zwaartepunt van de ontwikkeling van ICT naar de 
consumentenmarkt zou verschuiven doordat steeds meer huishoudens een computer aanschaften. De 
innovatiebehoefte zou verschuiven van de techniek naar de inhoud van ICT. De universiteiten en hogescho-
len werden daarmee trendvolger in plaats van trendsetter. Zowel de financiële stimulering van de rijksover-
heid als de initiatieven van hoger onderwijsinstellingen hadden ervoor gezorgd dat er begin jaren negentig 
geen sprake meer was van noemenswaardige achterstanden. De hogescholen hadden nieuwe beroepsoplei-
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dingen opgezet waarvan het zwaartepunt bij informatica-onderwijs lag. Daarnaast werd de capaciteit van 
informaticaopleidingen fors uitgebreid en werden er grote aantallen computers aangeschaft. Op bestuurlijk 
niveau hadden de HBO’s een beleidsplan ten aanzien van ICT geformuleerd. Dezelfde tendens was zichtbaar 
op de Nederlandse universiteiten. [Van Ingen Schenau, 1995: 6, 30; Hoenderkamp: 1992]

Het aandachtspunt van het beleid van hoger onderwijsinstellingen ten aanzien van ICT verschoof daardoor 
ook. De opkomst van de informatie- of kennissamenleving werd als een van de grote (mondiale) veranderin-
gen in de jaren negentig en de eerste decennia van de jaren nul gezien. Dit leverde een nieuwe reeks 
problemen op, zoals de steeds hogere eisen die gesteld zouden gaan worden aan werknemers en de 
stortvloed aan informatie die mogelijk werd gemaakt door ICT. Daarnaast was de verwachting dat ICT een van 
de pijlers zou zijn van de Nederlandse economie in de toekomst en daarmee een belangrijke bijdrage te 
leveren had aan de welvarendheid van Nederland. [Stichting informaticaonderzoek in Nederland, 1997: 16-17]

Parallel aan de uitbreiding van het ICT-gebruik in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
speelde de vraag welke toegevoegde didactische waarde ICT-gebruik had. De hoge verwachtingen die men 
in de jaren tachtig had van computerondersteund onderwijs, waren niet ingelost. De computer had het 
uitwisselen en verwerken van informatie weliswaar vergemakkelijkt, de toegevoegde waarde voor de 
gewenste onderwijsvernieuwing was onduidelijk. Een knelpunt hierbij was het verschil in vaardigheden 
tussen het docentencorps en de studenten. Nieuwe lichtingen studenten waren vaak vaardiger met ICT dan 
docenten, terwijl een deel van de docenten weerstand bood tegen de integratie van ICT in het curriculum. 
De integratie van ICT in het hoger onderwijs zette echter onverminderd door. Nieuwe technologische 
mogelijkheden, zoals toenemende rekenkracht van processors en een steeds grotere bandbreedte van 
regionale en internationale netwerken, zorgden ervoor dat ICT tot in de haarvaten van het hoger onderwijs 
was doorgedrongen aan het einde van de jaren negentig. Dit zou er uiteindelijk toe leiden dat ICT een 
belangrijke didactische rol ging spelen, doordat bijvoorbeeld digitale leeromgevingen beschikbaar kwamen 
en breed werden ingezet. [Dittrich en Plugge, 2003: 13]

ICT was begin jaren nul in alle hoger onderwijsinstellingen een onmisbare schakel geworden in vrijwel alle 
primaire processen, gaande van administratie tot communicatie, onderwijs en onderzoek. De 
Wetenschappelijke Technische Raad van SURF, die een belangrijke adviesrol vervulde voor de hoger 
onderwijsinstellingen, constateerde in 2003 dat de ‘hypercyclus’ die in de jaren tachtig begonnen was, ten 
einde kwam. Deze cyclus bestond uit drie fasen: (over)enthousiasme, een dip en tot slot stabilisatie. In het 
wetenschappelijk onderzoek was ICT een onmisbaar onderzoeksinstrument geworden. De supercomputers 
die in de jaren vijftig hun intrede hadden gedaan, waren midden jaren nul zeer geavanceerd. Vakgebieden 
zoals de bio-informatica bestonden bij gratie van dergelijke hoogwaardige ICT. Daarnaast konden de 
grenzen van het wetenschappelijk onderzoek verlegd worden. Zo zouden de ontcijfering van het menselijk 
genoom, geavanceerd hersenonderzoek, klimaatonderzoek en fundamenteel natuurwetenschappelijk en 
ruimteonderzoek onmogelijk zijn geweest zonder ICT. ICT was zowel in het hoger onderwijs als maatschap-
pij breed een gegeven geworden en even onmisbaar als elektriciteit. [Dittrich en Plugge, 2003: 12; Valcke en 
Simons, 2003: 39] 

Actoren
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en opvolgers
• Ministerie van Economische Zaken en opvolgers
• Ministerie van Landbouw en Visserij en opvolgers
• Mathematisch Centrum Amsterdam en opvolger
• Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
• Academische Raad
• Onderwijsraad
• HBO-raad
• Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en opvolger
• Centrale commissie voor onderwijsoverleg
• Centrale commissie automatisering en onderwijs
• Verkenningscommissie informatica-opleidingen Nederland
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• Adviescommissie onderwijs en informatietechnologie
• Advies-groep Rathenau
• Nederlandse universiteiten
• Nederlandse hoger beroepsonderwijs instellingen
• ZWO en opvolgers
• Stichting SURF en bijbehorende werkmaatschappijen
• Wetenschappelijke Technische Raad SURF
• PTT en opvolgers
• NL.tree
• A.J. Hermes
• J. de Koning
• W. Deetman
• G. van Aardenne
• J. Wallage
• J. Ritzen
• T. Netelenbos
• H. Weijers
• L. Hermans
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7.17 Trend: Massificatie, democratisering en feminiserng 
van het academisch leven

Verkorte titel: Academisch leven

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
5.11 Maatschappelijke ongelijkheid vrouwen
7.3 Vermindering sociale ongelijkheid onderwijskansen
7.4 Groei deelname onderwijs
7.5 Schaalvergroting van onderwijsinstellingen
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
7.11 Medezeggenschap in het onderwijs
7.14 Vermaatschappelijking wetenschap

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De Nederlandse universiteiten werden tot begin jaren zestig gekenmerkt door kleinschaligheid en een 
elitaire atmosfeer. De aantallen studenten waren relatief klein, er studeerden overwegend mannen aan de 
Nederlandse universiteiten en de (eveneens overwegend mannelijke) hoogleraren onderhielden vaak een 
persoonlijke band met hun studenten. Twee ontwikkelingen brachten hier verandering in: het aantal 
studenten nam explosief toe, en de houding van deze studenten verschilde wezenlijk ten opzichte van hun 
voorgangers in de jaren vijftig en daarvoor. Daarnaast werd in de loop van de jaren zeventig onder invloed 
van de tweede emancipatiegolf duidelijk dat vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd waren in de academi-
sche wereld, met name in wetenschappelijke functies. Dit leidde niet onmiddellijk tot gerichte actie. Het 
aantal vrouwelijke studenten oversteeg in de jaren nul het aantal mannelijke, maar het aantal vrouwelijke 
wetenschappers hield hierbij geen gelijke tred. Medio 2000 rees echter het besef dat de ondervertegenwoor-
diging van vrouwen aan de academie niet alleen een probleem voor individuele vrouwen was, maar ook 
voor de Nederlandse samenleving.

Van kritisch student naar onderwijsconsument
Vanaf de jaren zestig zetten opeenvolgende kabinetten in op een betere toegankelijkheid van het weten-
schappelijk onderwijs, een trend die overigens al in de jaren vijftig zijn intrede had gedaan. Het gevolg was 
een forse toename van het aantal studenten: studeerden in 1950 nog een kleine 30.000 studenten aan de 
Nederlandse universiteiten, in 1990 was dit aantal ruim 185.000 om vervolgens door te groeien naar 205.000 
in het academisch jaar 2005-2006 [Leune z.j., 13; website CBS] De massale instroom van nieuwe studenten 
- die vaker dan voorheen uit de arbeiders- of middenklassen afkomstig waren - leidde tot ingrijpende 
veranderingen in het academisch leven. [Schuyt, 1991: 356] De roep om democratisering binnen het hoger 
onderwijs werd luider onder druk van de nieuwe instroom van studenten en de veranderende tijdsgeest. Dit 
leidde tot frictie tussen de elitaire universitaire cultuur en de progressieve idealen die veel Nederlandse 
jongeren aanhingen. Zowel de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam als de bezetting van de Katholieke 
Hogeschool Tilburg, beide in 1969, waren daar uitingen van.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak tot bestuurlijke hervorming én om de spanningen op de 
Nederlandse universiteiten weg te nemen, publiceerde minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap 
G.H. Veringa in 1969 de nota Bestuurshervorming van de Universiteiten en Hogescholen. Deze nota vormde 
de basis voor de in 1971 ingevoerde Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB). Deze wet beoogde het 
universitaire bestuur te democratiseren door zowel studenten, wetenschappelijk personeel als niet-weten-
schappelijk personeel evenredige beslissingsbevoegdheid te geven in het universitaire bestuur. 
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De WUB weerspiegelde de veranderende maatschappelijke verhoudingen in Nederland. De wet bood 
onbedoeld een platform voor de geëngageerde studenten, en in mindere mate docenten, van de jaren 
zeventig. Deze maatschappelijke betrokkenheid was een nieuw fenomeen binnen de Nederlandse universi-
teiten. De elitaire atmosfeer die de Nederlandse universiteiten had gekenmerkt, maakte plaats voor een 
meer egalitaire omgeving waarbinnen gevestigde machtsaanspraken niet langer als vanzelfsprekend 
werden beschouwd door studenten. De verhouding tussen docenten en studenten werd informeler.
[interview Leune; Ter Haar Romeny, 2000: 195]

Het engagement van studenten en sommige docenten leidde meer dan eens tot frictie binnen de Nederlandse 
universiteiten. Doordat de WUB vaag was over de taakstelling van de universiteitsraad en het college van 
bestuur, braken regelmatig machtsconflicten uit binnen universiteitsbesturen. In meerdere universiteitsraden 
was sprake van partijvorming en een gebrouilleerde sfeer. Het gevolg was dat het universitaire en facultaire 
beleid gepolitiseerd raakten en studenten soms in conflict kwamen met hun docenten. Aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht liep in 1981 een conflict tussen het college van bestuur en de universiteitsraad zo 
hoog op dat een regeringscommissie (commissie-Trip) werd ingesteld om de bestuurlijke patstelling waarin 
men verzeild was geraakt te ontwarren. Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht moest op 
advies van deze commissie in 1982 gedwongen aftreden. [Dorsman, 2010: 56-57; De Boer, 2003: 46-48]

De maatschappelijke betrokkenheid die de Nederlandse studenten van de jaren zeventig gekenmerkt had, 
ebde gedurende de jaren tachtig weg. Het wetenschappelijk onderwijs werd geconfronteerd met forse 
bezuinigingen en de Nederlandse economie verkeerde in zwaar weer. Studenten werden beperkt in hun 
vrijheid om (lang) te studeren. De in 1981 onder minister van Onderwijs en Wetenschappen A. Pais 
gerealiseerde wet Tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs verkorte de maximale studieduur tot zes 
jaar. Het collegegeld voor universitaire studenten werd in de loop van de jaren tachtig verhoogd en de 
inschrijvingsduur verkort met de Harmonisatiewet collegegelden en inschrijvingsduur die in 1988 door 
minister van O&W W. Deetman tot stand werd gebracht. Deze wet leidde tot een hoop consternatie omdat 
de verkorting van de inschrijvingsduur ook met terugwerkende kracht geldig was, waardoor al studerende 
studenten ook onder het nieuwe regime vielen. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) spande daarom 
een kortgeding aan tegen de Nederlandse staat omdat met de wet de rechtszekerheid van studenten 
geschonden zou worden. De LSVb deed daarbij een beroep op het Statuut van het Koninkrijk, waarin de 
rechtszekerheid van onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden gegarandeerd wordt. Het kortgeding 
werd in eerste instantie voor de Haagsche rechtbank gewonnen door de LSVb. Dit arrest werd echter 
vernietigd door de Hoge Raad in 1989.[Barth, 1996]

De versobering van de financiering van het wetenschappelijk onderwijs werd in de jaren negentig doorge-
zet. In de eerste helft van de jaren negentig werd de studiefinanciering verkort van zes naar vijf, en in 1995 
naar vier jaar. De studiefinanciering werd door minister van O&W J. Ritzen omgezet in een prestatiebeurs: 
studenten sloten in eerste instantie een lening af, die als zij snel genoeg zouden afstuderen omgezet zou 
worden in een gift. [Barth, 1996; de Volkskrant, 6 april 1995: 19] 

De veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden hadden daarmee hun weerslag op de 
manier waarop studenten hun studie benaderden. De kritische student maakte plaats voor de werkstudent. 
De werkstudent was geen nieuw fenomeen: in de jaren vijftig werkte ongeveer een derde van de studenten 
naast hun studie. Vanaf de jaren tachtig groeide het aantal werkstudenten. Werkte in 1982 ongeveer tien 
procent van de eerstejaarsstudenten, begin jaren negentig was dit aantal gegroeid tot ruim 35 procent. 
Onder tweede-, derde- en vierdejaars studenten werkte begin jaren negentig ongeveer de helft tot twee 
derde van de studenten naast hun studie. [Verbeek en De Jong, 1995: 7-8, 12, 41] Deze groei zette gedurende 
de jaren negentig door. In 2001 werkte 79 procent van de studenten in het wetenschappelijk onderwijs naast 
hun studie, niet zelden om alvast werkervaring op te doen om een streepje voor te hebben op vakgenoten 
na het afstuderen. [Bulthuis en Klok, 2004: 11]

In 1997 werd de WUB vervangen door een wetswijziging op de in 1992 ingevoerde Wet op het Hoger onderwijs 
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De strekking van de wetswijziging, de Modernisering Universitaire 
Bestuursorganisatie, was dat de universiteitsraden hun bestuurlijke bevoegdheden kwijt raakten ten gunste van 
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het college van bestuur. Studenten bleven vertegenwoordigd in Faculteits- en Universiteitsraden, maar hadden 
niet langer directe invloed op het beleid. Het verdwijnen van het medebeslissingsrecht voor studenten 
weerspiegelde ook de veranderende mentaliteit van de Nederlandse student. Hoewel er nog steeds een groep 
studenten was die zich betrokken voelde bij de universiteit en de wetenschap, was deze betrokkenheid niet 
langer zo algemeen als ten tijde van de WUB het geval was geweest.[Ter Haar Romeney, 2000: 196; Barth, 1996] 

Daarnaast had zich, mede door de introductie van moderne telecommunicatiemiddelen, een verschraling 
van de omgangsvormen voorgedaan. Een deel van de studenten leek de belichaming van de erosie van de 
academische hiërarchie: zij praatten door colleges heen, spraken hun docenten aan met je en jij en probeer-
den met minimale inspanning hun studie te voltooien. Dat laatste werd toegeschreven aan de toegenomen 
studiedruk: studenten kregen halverwege de jaren nul onder staatssecretaris van OCW M. Rutte minder tijd 
om af te studeren en dienden bij bovengemiddelde studievertraging fors meer collegegeld te betalen. Dit 
leidde tot korte protestacties: het Maagdenhuis in Amsterdam werd in 2005 nogmaals bezet door proteste-
rende studenten. De insteek van dit protest was echter anders dan in de jaren zestig en zeventig: studenten 
maakten zich vooral zorgen om hun eigen financiële situatie en kansen in de toekomst. De maatschappelijk 
geëngageerde student was midden jaren nul van de universiteit verdwenen en had plaats gemaakt voor een 
meer zakelijk ingestelde, individualistische student. [Trouw, 11 november 1992; Du Pré, 2005]

Het weerbarstige glazen plafond. Vrouwen in de academie.
Tot aan de jaren zestig studeerden er weinig vrouwen aan de Nederlandse universiteiten. Ook het aantal 
vrouwelijke wetenschappers was in verhouding tot mannelijke wetenschappers minimaal. Dit werd deels 
veroorzaakt door de geringe aantallen vrouwelijke studenten, maar ook door een universitaire cultuur 
waarbinnen mannen geschikter werden geacht voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dan 
vrouwen. Dit veranderde gedurende de jaren zestig. Het aantal studentes nam gestaag toe. [WRR 1993: 56; 
Van Balen, 2001: 3]

Ondanks de toename van het aantal vrouwelijke studenten veranderde de samenstelling van het weten-
schappelijk personeel op de Nederlandse universiteiten zeer langzaam. Hoewel zowel de rijksoverheid als 
sommige universiteiten al sinds de jaren zeventig emancipatiebeleid voerden of zich daar op beraamden, 
leidde dit niet tot een trendbreuk in het aantal benoemingen van vrouwelijk wetenschappelijk personeel. 
In 1970 was minder dan vijf procent van de hoogleraren en ongeveer negen procent van de universitair 
hoofddocenten (UHD’s) vrouw. Deze percentages waren in 1980 nagenoeg ongewijzigd, hoewel het aantal 
vrouwelijke universitair docenten (UD’s) wel toegenomen was (van twaalf naar vijftien procent). In 2000 
was zes procent van de hoogleraren, tien procent van de UHD’s en 22 procent van de UD’s vrouw. Het aantal 
vrouwen dat afstudeerde aan Nederlandse universiteiten groeide fors van circa zestien procent van de 
studenten in 1970 tot meer dan 50 procent van de studenten in 2000. Ook in vergelijking tot de gemiddelde 
arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland werkten er minder vrouwen in wetenschappelijke functies op 
de universiteiten. In internationale vergelijkingen kwam Nederland zonder uitzondering slecht uit de bus: 
in vergelijking met andere landen in de EU waren er relatief weinig vrouwelijke hoogleraren. Het probleem 
was echter niet specifiek Nederlands: in alle landen van de EU bleef het aantal vrouwelijke UD’s, UHD’s en 
hoogleraren sterk achter bij het aantal mannelijke. [Wesselius, 1995; Adviesraad voor wetenschaps- en 
technologiebeleid 2000, 16; OCW 2006, 18; Van Balen, 2001: 6-9]

De discrepantie tussen het aantal afstuderende vrouwen en het aantal vrouwen dat (hoge) wetenschappelijke 
posities bekleedde, was al enige decennia onderwerp van discussie. Verschillende verklaringen werden 
aangedragen voor de oorzaak van het achterblijven van vrouwen in de wetenschap. Zo werd gesteld dat in de 
jaren zeventig en tachtig de scheve man-vrouw verhouding het gevolg zou zijn van de geringe aantallen 
vrouwelijke studenten en een daaruit voortkomend gebrek aan geschikte vrouwelijke kandidaten die een 
promotietraject zouden kunnen starten. Daarnaast zouden vrouwen minder gemotiveerd zijn om een 
wetenschappelijke carrière te starten, onder meer omdat zij dit niet kunnen of willen combineren met een 
gezin. Tot slot zouden vrouwen moeite hebben om te aarden in de door mannen gedomineerde competitieve 
omgeving van het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zouden zij last hebben van subtiele uitsluitingsme-
chanismen die verhinderen dat vrouwen toegang kregen tot de juiste netwerken die noodzakelijk zijn om 
hogerop te komen binnen de academie. [Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid, 2000: 7]
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Het geringe aantal vrouwen dat de kans kreeg zich toe te wijden aan de wetenschap was niet alleen vanuit 
emancipatoir oogpunt een probleem. De ambitie van de Nederlandse overheid om een kennissamenleving 
vorm te geven, stond op gespannen voet met het weglekken van het vrouwelijk wetenschappelijk potenti-
eel. Vanaf medio 2000 werd daarom ingezet op actief beleid ten aanzien van vrouwen in de wetenschap. In 
1999 werd Aspasia-programma gestart. De doelstelling van dit programma, dat gefinancierd werd door het 
ministerie van OCW, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de 
Nederlandse universiteiten, was om meer vrouwelijke UD’s door te laten stromen naar de functie van UHD 
en het bevorderen van de begeleiding van post-doc of promotie onderzoek door vrouwelijke UHD’s. Dit 
programma bleek aan een behoefte te voldoen en toonde aan dat er voldoende vrouwelijk wetenschappe-
lijk potentieel beschikbaar was. Tussen 1999 en 2003 groeide het aantal vrouwelijke UHD’s van 8,3 naar 14 
procent. In navolging van het Aspasia-programma startten universiteiten hun eigen stimuleringsprogram-
ma’s om de doorstroming van vrouwen naar de wetenschappelijke top te bevorderen. Daarnaast werd in 
2001, na enige tijd een informeel bestaan te hebben geleid, de stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren (LNVH) opgericht.[Pruim, 2003; website LNVH; TK 27411 nr. 13, 2000: 20]

De Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT) uitte in 2000 in het rapport Halfslachtige wetenschap. 
Onderbenutting van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia kritiek op de rijksoverheid door erop 
te wijzen dat universiteiten grotendeels met publiek geld gefinancierd werden. Het kon daarom niet de 
bedoeling kan zijn dat er binnen deze instellingen uitsluitingsmechanismen werkzaam waren die verhin-
derden dat vrouwen gebruik konden maken van hun democratisch grondrecht om hun leven en hun 
carrière vorm te geven. Het AWT erkende dat de universiteiten in eerste instantie zelf verantwoordelijk 
waren voor het benoemingsbeleid, maar drong er bij de rijksoverheid op aan om meer sturend op te treden 
en in het kader van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging het onderwerp aan te kaarten bij de relevante 
partijen. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen K.Y.I.J. Adelmund nam in de 
Emancipatieagenda 2000-2001 de belangrijkste adviezen van het AWT over. Verschillende organisaties en 
instellingen, zoals het NWO, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de 
De Beauvoir stichting namen onderzoek en verspreiding van kennis ten behoeve van het bevorderen van 
vrouwen in de wetenschap ter hand. In 2000 werd ook door de Raad van Europa de zogenaamde 
Lissabondoelstelling geformuleerd, waarin werd vastgelegd dat de lidstaten van de EU zich ervoor zouden 
inzetten dat 25 procent van de hoogleraren vrouwelijk zouden zijn in het jaar 2010. [Gerritsen e.a., 2012: 28; 
Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid, 2000: 30; TK 27411 nr. 13, 2000: 19-21] 

Ondanks dat er vanuit zowel de universitaire wereld als de rijksoverheid ruim aandacht was voor het 
aanmoedigen en benoemen van vrouwelijke wetenschappers op hoge posities binnen de academie, bleef 
de achterstand van vrouwelijke wetenschappers op mannelijke wetenschappers groot. De 
Lissabondoelstellingen werden niet gehaald en Nederland bleef in internationaal perspectief achterop 
lopen. In 2005 was 41,5 procent van de promovendi in Nederland vrouwelijk. Het aantal vrouwelijke UD’s 
bedroeg 28 procent, het aantal vrouwelijke UHD’s ruim vijftien procent en het aantal vrouwelijke hooglera-
ren bijna tien procent.[Korsten e.a, 2006: 9,15] Hoewel dit ten opzichte van het jaar 2000 een behoorlijke 
verbetering was, zou pas in 2060 een evenredige verdeling gehaald kunnen worden als de groei van het 
aantal vrouwelijke wetenschappers op dezelfde voet zou doorzetten. [Gerritsen e.a., 2012: 3-7, 28] De 
toegenomen aandacht voor deze problematiek bleef echter. Vrijwel iedere universiteit had aan het einde 
van de jaren nul programma’s opgezet om het aantal vrouwelijke hoogleraren en UHD’s te vergroten.

Actoren
• Rijksoverheid
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) en voorgangers
• Vereniging van Universiteiten (voorheen Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) VSNU
• Nederlandse universiteiten
• Colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten
• Universiteitsraden van de Nederlandse universiteiten
• Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
• Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW)
• Commissie-Trip
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• Adviesraad voor wetenschap en technologie (AWT)
• Landelijke netwerk vrouwelijke hoogleraren (LNVH)
• Stichting De Beauvoir
• Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
• Raad van Europa
• G. Veringa
• A. Pais 
• W. Deetman
• J. Ritzen
• L. Hermans
• K. Adelmund
• M. Rutte
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7.18 Trend: Neergang en opleving van de (traditionele) 
studentenverenigingen

Verkorte titel: Studentenverenigingen

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei, 13.2 Emancipatie en participatie,  
13.3 Genderisering, 13.11 Secularisatie, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
7.4 Groei deelname onderwijs

Datering
Tweede helft jaren zestig tot na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een beweging die streefde naar eenheid onder studenten en 
vernieuwing in het verenigingsleven. Dit streven – dat in eerste instantie redelijk succesvol was - belandde 
echter al snel op een dood spoor. Net als in de maatschappij herstelden ook de verzuilde verbanden in het 
verenigingsleven zich en bloeiden de confessionele en corporale studentenverenigingen weer op. Toch zette 
de reeds voor de oorlog ontstane ontwikkeling om meer algemene studentenorganisaties op te richten door. 
In Amsterdam werd bijvoorbeeld in 1945 Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) opgericht, die 
als doel had het behartigen van de belangen van alle studenten in Amsterdam. [Caljé, 1999: 35-36]

Een aantal externe ontwikkelingen zorgde vanaf de tweede helft van de jaren zestig voor een neergang van 
de studentenverenigingen. Een belangrijke ontwikkeling was de enorme stijging van het aantal studenten 
op universiteiten. De behoefte aan academici steeg in de decennia na de Tweede Wereldoorlog door de 
industrialisatie en het gebruik van hoogwaardige technologie. Ook bij de overheid was hoogopgeleid 
personeel steeds meer gewenst. In 1956 besloot de overheid op advies van de commissie-Rutten het 
beurzenstelsel uit te breiden en te verbeteren. Hierdoor werd het voor kinderen uit minder welgestelde 
gezinnen ook mogelijk om te gaan studeren. Op korte termijn was het gevolg daarvan dat de studentenver-
enigingen groeiden, op langere termijn veranderde het het karakter van deze verenigingen door de komst 
van studenten uit een ander (lager) sociaal milieu. [Caljé, 1999: 38-39; Hagendijk, 1980: 113, 136]

Naast de toename van studenten uit andere sociale milieus op universiteiten, waren ook maatschappelijke 
processen als secularisatie, individualisering en democratisering van grote invloed op de traditionele studen-
tenverenigingen. In de jaren zestig transformeerde de samenleving door deze processen in grote mate. De 
maatschappij veranderde van een kleinburgerlijke en verzuilde samenleving in een samenleving waarin burgers 
andere maatschappelijke verhoudingen en meer inspraak wilden en zelf keuzes wilden maken, los van de 
gebondenheid van een zuil. Daarnaast kwam er steeds meer aandacht voor de emancipatie van vrouwen. 
Door de secularisatie kregen studentenverenigingen met een confessionele achtergrond steeds minder 
leden en werd godsdienst in verenigingen steeds minder prominent. Het aantal leden liep dusdanig terug 
dat een aantal confessionele studentenverenigingen zichzelf hebben moeten opheffen. Andere verenigin-
gen wisten zich te handhaven door zich te ontdoen van hun confessionele grondslag en de vereniging open 
te stellen voor alle studenten. [Hufman, 2007: 77]
Het streven naar democratisering, de afbraak van de traditionele verhoudingen en het streven naar het 
verbeteren van de maatschappij in de jaren zestig en zeventig werd (deels) gevoed door studenten en had 
(daardoor) zijn weerslag op studentenverenigingen. Studenten werden maatschappijkritisch, wilden meer 
inspraak op de universiteiten en in het wetenschappelijk onderzoek en streden voor antiautoritaire en 
postmoderne idealen om de wereld te verbeteren. De tradities, mores en het standsbesef van corporale 
verenigingen sloten in het geheel niet meer aan bij deze ontwikkelingen en bij een groeiend deel van de 
studenten. Steeds meer studenten besloten dan ook om zich niet aan te sluiten bij studentenverenigingen, 
ook omdat de overheid in toenemende mate alternatieven bood in de vorm van gesubsidieerde mensa’s, 
studentenflats en sportaccommodatie, waar voorheen de verenigingen zorg droegen. [Caljé, 1999: 38-39] 
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Deze ontwikkelingen droegen bij studentenverenigingen aan een sterke afname van het aantal leden, 
afsplitsingen en een verandering van cultuur. Verenigingen werden progressiever en politiek meer 
geëngageerd en in toenemende mate gericht op de maatschappij. Het studentenleven politiseerde en de 
traditionele studentenverenigingen wisten zich onvoldoende aan te passen aan de veranderde maatschap-
pelijke ontwikkelingen. De corporale verenigingen hadden het meest moeite zich aan te passen aan de 
veranderde tijdsgeest, omdat hier tradities zeer sterk verankerd waren. [Caljé, 1999: 45-46, 49; Hufman, 
2007: 70-71; Hagendijk, 1980: 139] 
Begin jaren zeventig was van alle tweede- en derdejaars studenten van de Universiteit van Amsterdam slechts 
tien procent lid van een studentengezelligheidsvereniging, terwijl dit midden jaren zestig nog rond de 55 
procent lag. [Hagendijk, 1980: 138] Veranderingen die verenigingen doorvoerden om meer aansluiting te 
vinden met nieuwe studenten waren het versoepelen of niet meer toepassen van mores en het afschaffen van 
ontgroeningen waaronder kaalscheren van hoofden van feuten (eerstejaars). [Hufman, 2007: 70-71] Daarnaast 
werden verenigingen steeds meer open en minder hiërarchisch. [Hagendijk, 1980: 137; Caljé, 1999: 52] 

Rond 1970 waren in ieder geval in Amsterdam bijna alle grote studentengezelligheidsverenigingen 
opgeheven of hadden zich getransformeerd tot jongerencentra die opengesteld werden voor alle jongeren. 
Dit vond ook plaatsen bij verenigingen in andere steden. Daarnaast besloten steeds meer studentenvereni-
gingen om ook studenten van hoge scholen toe te laten om het ledenaantal op te krikken. [Hagendijk, 
1980: 122, 149] Een andere optie om van het bestaansrecht verzekerd te blijven was om onderling te fuseren. 
In een aantal gevallen fuseerde ongemengde corpora tot gemengde studentenverenigingen. [Wikipedia 
Studentenvereniging]

Eind jaren zeventig keerde het tij voor studentenverenigingen. Het aantal studenten dat lid werd van een 
vereniging nam toe en verenigingen die zich hadden opengesteld voor alle jongeren draaiden deze 
beslissing terug. Wel bleven verenigingen toegankelijk voor hbo-studenten. Daarnaast werden ook de 
mores weer versterkt en werd hier en daar de ontgroening weer in ere hersteld. Kortom, de verenigingen 
werden weer wat traditioneler. Dit proces zette zich in de jaren negentig en nul door. 

De heropleving eind jaren zeventig van de studentenverenigingen had met name te maken met de 
verslechterde economische omstandigheden in Nederland, de sterk verminderde werkgelegenheid, 
individualisering en verzakelijking. Het streven naar verbetering van de maatschappij werd steeds minder 
belangrijk voor studenten, een carrièregerichte houding nam daarentegen aan belang toe. De politieke 
tegenstellingen binnen de studentenwereld werden minder hevig en de studentencultuur depolitiseerde. 
Door deze gematigder cultuur binnen en tussen studentenverenigingen nam de belangstelling bij studen-
ten om lid te worden toe. Het maatschappelijk proces van individualisering heeft er bovendien voor 
gezorgd dat studenten zelf een keuze maken voor een studentenvereniging zonder dat de achtergrond 
(sociaal milieu of godsdienst) van de student leidend is voor de beslissing. Studenten kiezen steeds vaker de 
vereniging die het beste bij hun individuele behoeften past. [Caljé, 1999: 55-61] 

Toch waren er verschillen tussen de studentenverenigingen vanaf de jaren vijftig en zestig en de studenten-
verenigingen vanaf de jaren tachtig. Er vond geen herstel plaats van het confessionele karakter van de 
voormalige confessionele verenigingen. Wel waren er nog een aantal, vaak kleinere verenigingen met een 
confessionele grondslag, maar die waren meestal in de decennia na de Tweede Wereldoorlog opgericht. 
Bovendien hebben de progressieve studentenverenigingen zich weten te handhaven. Het verenigingsleven 
is diverser en gefragmenteerder geworden in vergelijking met de periode vóór 1965.
Daarnaast waren er in de jaren negentig en nul ook binnen corpora verschillen met weleer. De band tussen 
de corporale verenigingen en de maatschappelijke elites was verzwakt. Vroeger werden leden binnen 
corpora sociaal en mentaal gevormd om na de studententijd toe te treden tot de maatschappelijke elite. 
Hoewel de corpora deze functie nog steeds hebben, is het belang ervan substantieel verminderd. Het werd 
voor de studenten gemakkelijker om een netwerk en vriendenkring op te bouwen buiten de verenigingen 
om. Tegenwoordig worden studenten veel eerder lid vanwege de sociale integratie, de gezelligheid en de 
contacten. [Hagendijk, 1980: 159; Caljé: 1999, 62] Ook de strakke hiërarchie binnen corpora is niet terugge-
keerd. De verhoudingen zijn veel informeler geworden en de studentencultuur is veel meer egalitair. 



Nationaal Archief | Onderwijs en Wetenschap 560

De studentenverenigingen maakten na de Tweede Wereldoorlog in eerste instantie een groei door, mede 
door de toename van het aantal studenten op universiteiten. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig 
daalde het ledenaantal flink onder invloed van maatschappelijke processen en veranderde het karakter van 
verenigingen. Vanaf eind jaren zeventig bloeide het verenigingsleven weer op en werden verenigingen weer 
wat traditioneler. Toch was na 1970 slechts een minderheid van studenten lid van een traditionele studen-
tenvereniging. De ontwikkelingen die het verenigingsleven heeft doorgemaakt zijn een weerspiegeling 
geweest van de maatschappelijke processen, zoals individualisering, verzakelijking en secularisatie, die de 
Nederlandse samenleving in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft gekenschetst.

Actoren
• Studentenverenigingen
• Universiteiten
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7.19 Hotspot: Nobelprijswinnaars (1975-2005)

Verkorte titel: Nobelprijswinnaars

Metatrends: 13.9 Mondialisering

Datering
1975 - na 2005

Beschrijving
De Nobelprijs is één van de meest prestigieuze wetenschapsprijzen die men kan ontvangen. De prijs wordt 
sinds 1901 door de Nobelcommissie jaarlijks uitgereikt in vijf categorieën. Deze categorieën zijn natuurkun-
de, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur. De vijfde categorie is de vrede. Daarnaast reikt de 
Zweedse Rijksbank sinds 1968 jaarlijks een prijs uit in de categorie economie’, die vaak de Nobelprijs voor de 
Economie wordt genoemd. De Nobelprijs voor Vrede wordt niet door een Zweeds wetenschappelijk instituut 
voorgesteld, maar door een Noorse Nobel-commissie, die bestaat uit vijf leden van het Noorse parlement.

Al bij de eerste uitreiking in 1901 ontving een Nederlander de Nobelprijs. Jacobus Henricus van ’t Hoff kreeg 
namelijk de Nobelprijs voor de Scheikunde. In 1954 ontving Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de eerste Hoge 
Commissaris voor Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, de Nobelprijs voor de Vrede. Hem meegerekend 
hebben in totaal, tot 2010, twintig Nederlanders de Nobelprijs gekregen voor hun verdiensten in alle 
categorieën, behalve de literatuur. In de periode 1975-2005 heeft de Nederlandse wetenschap zes 
Nobelprijswinnaars voortgebracht, met name in de natuurwetenschappen. Vier van hen ontvingen de prijs 
voor de natuurkunde, één in de scheikunde en één in de economie.
In 2013 kreeg ook de in Den Haag gevestigde en door Nederlanders geïnitieerde Organisatie voor het Verbod 
op Chemische Wapens (OPCW) de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1975, ontving Tjalling Koopmans de Nobelprijs voor de Economie. Koopmans was van oorsprong wis- en 
natuurkundige, maar had in de jaren ’30 zijn interesse verlegt van kwantummechanica naar het veld van de 
wiskundige economie. Hij werd in 1936 hoogleraar aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam, maar 
vluchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten, waar hij in 1946 het Amerikaans 
staatsburgerschap verwierf. In Amerika richtte Koopmans zich minder op theoretische economie en meer 
op planningsvraagstukken, al bleef de wiskunde zijn primaire analyseapparaat. De Nobel-commissie kende 
hem, samen met de Rus L.V. Kantorovitsj, de Nobelprijs toe voor hun onderzoek naar de optimale aanwen-
ding van natuurlijke hulpbronnen. Hij was bevriend met Jan Tinbergen, die in 1969 ook de Nobelprijs voor 
de Economie ontving. Koopmans stierf op 26 februari 1985. [website ING] 

Zes jaar later, in 1981, ging de Nobelprijs voor de Natuurkunde naar Nico Bloembergen, samen met Arthur 
Leonard Schawlow en Kai Manne Börje Siegbahn. Bloembergen was gespecialiseerd in kernspinresonantie 
(dat toegepast wordt in MRI-scanners), lasers en niet-lineaire optica. Bloembergen was in de jaren vijftig 
naar de Verenigde Staten geëmigreerd, waar hij verschillende posities als hoogleraar bekleedde aan de 
universiteit Harvard. Daarna gaf hij nog les aan de universiteit van Tucson. [website Nobelprize]

De volgende Nederlander die een Nobelprijs ontving was Simon van der Meer in 1984. Ook hij kreeg de prijs 
in de categorie natuurkunde, samen met de Italiaan Carlo Rubbia, voor hun ontdekking van de deeltjes 
W-boson en Z-boson. Al sinds 1956 werkte van der Meer voor CERN (de Europese Raad voor Kernonderzoek), 
dat in die tijd net opgericht was. Na het winnen van de Nobelprijs bleef hij werken voor CERN waar hij 
onderzoek deed naar verschillende natuurkundige projecten. In 1990 ging hij met pensioen. Simon van der 
Meer stierf op 4 maart 2011. [website Nobelprize]

In 1995 won Paul Crutzen samen met de Mexicaan Mario Jose Molina en de Amerikaan Frank Sherwood 
Rowland de Nobelprijs voor de Scheikunde, vanwege hun bijdrage aan kennis over de atmosfeerchemie, en 
in het bijzonder voor hun onderzoek naar de afbraak van ozon. Daarnaast is Crutzen uitvinder van de term 
Antropoceen, waarmee hij een nieuw geologisch tijdperk aangeeft, dat tweehonderd jaar geleden begonnen 
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is, en waarin de mens een dusdanige invloed heeft op de planeet dat geologische factoren alleen niet meer 
alles kunnen verklaren. [website Nobelprize; Crutzen et al.: 2228-2231]

In 1999 wonnen twee Nederlanders gezamenlijk de Nobelprijs voor de Natuurkunde, namelijk Gerardus  
’t Hooft en Martinus Veltman. Hun specialisatie lag in de kwantumveldentheorie, waarin zij baanbrekend 
onderzoek verrichtten. De Nobelprijscommissie kende ’t Hooft en Veltman de prijs toe ‘voor het ophelde-
ren van de kwantumstructuur van de elektrozwakke interacties in de natuurkunde’. Anno 2011 was ’t Hooft 
hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, een post die hij al sinds 1977 bekleed. 
Veltman was van 1966 tot 1981 hoogleraar theoretische natuurkunde te Utrecht, maar vertrok daarna naar 
de universiteit van Michigan, waar hij in 1996 met emeritaat ging. [website Nobelprize; website KB]

In 2010 won Andre Geim, een tot Nederlander genaturaliseerde Rus, de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Actoren
• Bloembergen, N.
• Crutzen, P.
• ’t Hooft, G.
• Koopmans, T.
• Van der Meer, S.
• Tinbergen, J.
• Veltman, M.J.G.
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7.20 Hotspot: De Affaire Buikhuisen (1978)

Verkorte titel: Affaire Buikhuisen

Relatie met
12.30 P.C. Hooftprijs

Datering
1978

Beschrijving
In 1978 werd Wouter Buikhuisen benoemd tot hoogleraar Criminologie en Penologie aan de Universiteit 
Leiden. Buikhuisen wilde onderzoek doen naar de oorzaken van crimineel gedrag en zag hierbij een 
belangrijke rol weggelegd voor biologische factoren, omdat hij ‘sommige vormen van agressie en criminali-
teit niet voldoende [kon] verklaren vanuit een psychologisch-criminologische invalshoek’. [Doreleijers 
2005: 35; website Vrije Universiteit] Buikhuisen stelde dat criminaliteit ‘een persoonsgebonden variabele is’. 
Volgens hem moest er, net zoals bij intelligentie, een schaal bestaan om crimineel gedrag te beoordelen. 
[Wiersma, 1981: 15] Om dit te bepalen wilde hij hersenonderzoek uitvoeren op delinquenten en kinderen als 
proefpersoon gebruiken. Tevens sprak Buikhuisen de wens uit dat de toekomst van de criminologie een 
‘socio-biologische’ zou zijn. [Cohen 2005; website Vrij Nederland; Fijnaut 1980: 69] Dit stuitte op zwaar 
verzet. In de jaren zeventig was empirisch onderzoek naar erfelijke aanleg met betrekking tot menselijk 
gedrag echter een taboe en al snel werden er vergelijkingen getrokken tussen Buikhuisen en Josef Mengele, 
de beruchte naziarts van Auschwitz. Ook werd Buikhuisen niet geholpen door het feit dat hij een achter-
grond had op het ministerie van Justitie. Dit werd als ‘verdacht’ gezien, omdat men vreesde dat hij daardoor 
niet onafhankelijk kon oordelen. Daarnaast had hij gewerkt op een afdeling waar geen empirische traditie 
bestond, wat zijn zaak verder benadeelde. [Cohen 2005; website Vrij Nederland]

Vanuit de wetenschappelijke wereld en de media werd er fel gereageerd op de ideeën van Buikhuisen. In Vrij 
Nederland verschenen zelfs columns van Piet Grijs (een pseudoniem van Hugo Brandt Corstius), waarin de 
auteur Buikhuisen persoonlijk aanviel en hem onder andere een ‘kale, impotente carrièrewetenschapper’ 
noemde. [Cohen 2005; website Vrij Nederland; Grijs, 1978] De ophef in de media kon zo al snel uitgroeien 
tot de ‘affaire Buikhuisen.’

Het werd duidelijk dat het in het nature-nurture-debat onwenselijk was om de kant van nature te bepleiten. 
Buikhuisen ontving doodsbedreigingen en bommeldingen. Ook Buikhuisens gezin leed onder de negatieve 
publiciteit die de affaire omringde. Tevens werd hij geroyeerd door de Vereniging voor Criminologen. 
Uiteindelijk zag Buikhuisen geen andere uitweg dan zijn functie neer te leggen en te emigreren naar Spanje. 
[Doreleijers 2005: 35; website Vrije Universiteit] 

De behandeling van Buikhuisen had verstrekkende gevolgen voor de staat van de wetenschap. Want, ‘wie 
het nog waagde biologische factoren in verband te brengen met ‘afwijkend’ gedrag werd hard aangevallen’. 
[Cohen 2005; website Vrij Nederland] Jaren later werd er vanuit zowel de media als de wetenschappelijke 
wereld geoordeeld dat de behandeling van Buikhuisen een schande voor de wetenschap was geweest. In 
2005 wijdde KRO Reporter een uitzending aan Buikhuisen, terwijl in een begeleidend artikel werd gewezen op 
de gevolgen van de affaire. Reporter concludeerde dat het onderzoek naar biologische factoren omtrent 
crimineel gedrag weliswaar weer op gang is gekomen, maar dat dit onderzoek nog steeds aan veel kritiek 
blootstaat. [KRO Reporter 2005; website KRO]

Actoren
• Wouter Buikhuisen
•  Hugo Brandt Corstius, pseudoniem Piet Grijs (1935-2014)
• Ministerie van Justitie en zijn opvolgers
• Universiteit Leiden en haar opvolgers
• Vrij Nederland
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7.21 Hotspot: Ruimtereis Wubbo Ockels (1985)

Verkorte titel: Ruimtereis Ockels

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Datering
1985

Beschrijving
Wubbo Ockels (1946-2014) was de eerste Nederlander die een ruimtereis heeft gemaakt. Hij deed dit van 31 
oktober tot en met 6 november 1985 aan boord van de spaceshuttle Challenger, waar hij als wetenschapper 
verantwoordelijk was voor het uitvoeren van proeven in het Spacelab D-1.

In 1973 behaalde Ockels cum laude zijn doctoraal in natuurkunde en wiskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Hierna werkte hij voor het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), waar hij onderzoek deed 
naar het verval van atoomkernen onder uitzending van gammastralen. Hierop promoveerde hij in 1978, 
waarna hij buitengewoon hoogleraar werd te Groningen. In Groningen kwam hij in contact met het 
European Space Agency (ESA), waarna hij zich aanmeldde en werd geselecteerd voor deelname aan een 
ruimtemissie met het Spacelab. De plek aan boord was zwaarbevochten, want er was maar plaats voor één 
Europeaan. Ockels deed het echter zeer goed tijdens de tests en behoorde uiteindelijk tot de laatste drie 
overgebleven kandidaten. Toen men dit hoorde in Groningen, organiseerde buurtbewoners bij Ockels’ huis 
in de straat een groot feest waarvan het Nieuwsblad van het Noorden uitgebreid berichtte. [Ockels 1985: 28] 
Doordat het spaceshuttle programma van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) achter op 
schema raakte, werd de reis uitgesteld, en toen in 1983 de missie eindelijk zou plaatsvinden, bleef Ockels op 
Aarde. [Titulaer, 1981: 127] De Duitser Ulf Merbold werd geselecteerd om de reis te maken. Wel mocht Ockels 
Merbold vanaf de grond begeleiden. [website KB 2010]

Bij de volgende missie, die begon op 30 oktober 1985, was Ockels er wel bij, als zogenaamde payload specialist 
(een onderzoeker-astronaut die zich niet bezighoudt met de vlucht zelf ). Vanwege de betrokkenheid van 
het Duitse instituut voor ruimtevaart, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), was er ditmaal plaats 
voor drie Europeanen. [Ockels 1985: 45] Ockels mocht mee, samen met de Duitsers Reinhard Furrer en Ernst 
Messerschmid. Aan boord deden de onderzoekers meer dan vijfenzeventig experimenten op de terreinen 
van psychologie, materiaalkunde, biologie en navigatie. [website ESA 2011] 

Na zijn terugkeer uit de ruimte ging Ockels aan de slag voor het European Space Research and Technology Centre 
(ESTEC). In 1992 werd hij benoemd tot deeltijd hoogleraar ruimtevaarttechniek aan de Technische 
Universiteit Delft (TU Delft), waar hij doceerde aan de faculteit Luchtvaart- & Ruimtetechniek. In de jaren 
2003-2014 was hij voltijd hoogleraar Sustainable Engineering and Technology (ASSET). [website TU Delft 2003] 
Ockels hield zich vooral bezig met projecten in het kader van duurzaamheid, zoals de zogenaamde 
superbus, die met hoge snelheid tussen Amsterdam en Groningen zou gaan rijden. 

Actoren
• Wubbo Johannes Ockels (1946-2014)
• Rijksuniversiteit Groningen
• Kernfysisch Versneller Instituut (KVI)
• European Space Agency (ESA)
• National Aeronautics and Space Administration (NASA)
• Ulf Merbold
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
• European Space Research and Technology Centre (ESTEC)
• Technische Universiteit Delft
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7.22 Hotspot: Student overlijdt tijdens ontgroening (1997)

Verkorte titel: Ontgroening

Relatie met
7.18 Studentenverenigingen

Datering
16 september 1997

Beschrijving
De ontgroening van Reinout Pfeiffer in 1997 bij de Groningse studentenvereniging Vindicat atque Polit eindigde 
met de dood van deze eerstejaarsstudent. Hij stierf na het overmatig drinken van alcohol bij een bijeenkomst in 
een studentenhuis die buiten de eigenlijke ontgroening plaatsvond. Pfeiffer mocht een kamer in het corpshuis 
betrekken wat volgens een traditie moest worden gevierd met het leegdrinken van een literfles jenever.
Al eerder tijdens dezelfde ontgroenings- of introductieperiode was, eveneens in Groningen, een ernstig 
ongeluk gebeurd, veroorzaakt door alcoholgebruik. [NRC: 20.09.2007]

Ontgroening van eerstejaarsstudenten is in Nederland een traditie die net zo oud is als de studentenvereni-
gingen zelf. Tijdens de introductieperiode worden de aankomende studenten (nullen, feuten) door 
ouderejaars onderworpen aan een inwijdingsritueel. Doel van de ontgroening is voor de vereniging het 
beter leren kennen van de eerstejaars, die op hun beurt met elkaar, de vereniging en haar leden en tradities 
kennis kunnen maken.

Naar aanleiding van het dodelijke incident in Groningen wilde de minister van OC&W, Jo Ritzen, een 
gedragscode instellen voor studentenverenigingen betreffende hun introductieperiode. Zover is het niet 
gekomen. [website LKvV] Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool drongen wel aan op een betere 
controle tijdens de jaarlijkse ontgroeningsperiode. In juli 1998 werd daarom een onafhankelijke Advies 
Commissie Introductietijden in het leven geroepen, waarin een toxicoloog van het Academisch Ziekenhuis, 
een huisarts en een oud-studentendecaan van de Universiteit zitting hadden. [NRC, 11.08.1998] Het Groninger 
Studentencorps nam na de dood van Reinout Pfeiffer ook zelf maatregelen om excessen bij ontgroeningen 
tegen te gaan. Deze maatregelen werden vervolgens overgenomen door de overkoepelende organisatie van 
studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen [LKvV]. Universiteiten en LKvV spraken af, dat 
de universiteiten verantwoordelijk bleven voor de handhaving van de introductieperiode, terwijl de LKvV een 
preventieve taak toegewezen kreeg. [ibid.] Zo mocht bij ontgroeningen door eerstejaars geen alcohol meer 
worden gedronken, al waren er verenigingen die een beperkt drankgebruik toelieten. Het aantal uren slaap 
dat de aankomende studenten nodig hebben vormde ook onderwerp van discussie; er werd de norm van zes 
uur per nacht ingevoerd [P. Hufman e.a., 2007: 108] Verder moest het ontgroeningsprogramma in het vervolg 
worden doorgesproken met een arts, een psycholoog en een jurist. [website wikipedia: 24.08.2011].

In 2002 heeft de vader van het overleden student het Reinout Pfeiffer Fonds opgericht en in juni 2012 werd 
het Reinout Pfeiffer Kenniscentrum in het leven geroepen. Het doel daarvan was het systematisch verzame-
len en analyseren van bestaande en nieuwe kennis over alcohol en gezondheid. In mei van hetzelfde jaar 
werd bovendien aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit van Maastricht een 
bijzonder leerstoel Alcohol and Health ingesteld.

Ondanks de getroffen maatregelen kwam het in diverse universiteitssteden nog regelmatig tot uitwassen bij 
ontgroeningen en traden de besturen van de universiteiten, bijvoorbeeld in Rotterdam, Utrecht en Groningen, 
op tegen de studentenverenigingen. Banden met de verenigingen werden opgeschort. [Volkskrant, 23.10.2007] 
In 2007 beperkte het bestuur van de TU Delft de financiële ondersteuning van een corps na een open brief in 
NRC-Handelsblad over het verloop van de ontgroening – inmiddels Kennismakingstijd (KMT), ‘novitiaat’, 
‘introductietijd’ of ‘introductieperiode’ genoemd. [NRC, 14.09.2007] In Groningen werd in 2010 zelfs een 
dispuut geschorst. Daar had zich wederom een ernstig incident voorgedaan: een eerstejaars, gehuld in een 
Sinterklaaspak, werd in brand gestoken en liep zware verwondingen op. [NU, 29.04.2010]
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Actoren
• Nederlandse Universiteiten en Hogescholen
• Studentenvereniging Vindicat atque Polit
• Studentenverenigingen
• Advies Commissie Introductietijden
• Trimbos-instituut
• Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
• Nederlands Huisartsengenootschap
• Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg
• Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
• Reinout Pfeiffer Fonds
• Reinout Pfeiffer Kenniscentrum
• Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
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7.23 Hotspot: Plagiaat René Diekstra (1996)

Verkorte titel: Plagiaat Diekstra

Datering
1996-1997

Beschrijving
In 1996 kwam de Leidse hoogleraar klinische psychologie René Diekstra in opspraak omdat hij in het blad 
Vrij Nederland werd beschuldigd van plagiaat in meerdere van zijn werken. Diekstra zou meerdere passages 
letterlijk hebben overgenomen uit werken van anderen, zonder daarbij de gangbare verwijzingen toe te 
voegen. Dit was een zeer ernstige beschuldiging aan het adres van Diekstra, want binnen de wetenschappe-
lijke wereld is er weinig zo ernstig als het stelen van andermans ideeën. Wetenschap gaat namelijk om het 
ontwikkelen van eigen originele ideeën. Deze ideeën kunnen onderbouwd, versterkt of geïllustreerd 
worden met die van een ander, maar wanneer een auteur dit doet zal hij dit duidelijk moeten vermelden, 
zodat lezers het onderscheid kunnen maken tussen de originele ideeën van de betreffende auteur en die van 
schrijvers die zich eerder met het betreffende onderwerp hebben bemoeid.

Diekstra zelf verweerde zich door te stellen dat hij de betreffende teksten zo goed bestudeerd had dat hij 
zich niet meer realiseerde dat het niet meer om zijn eigen originele ideeën ging. Later beweerde hij dat het 
in het geval van één boek, Je verdriet voorbij, om een samenwerking ging met de Amerikaanse psycholoog dr. 
Gary McEnery en dat de teksten daarom overeenkwamen. McEnery had een Engelse versie geschreven. 
Diekstra schreef de Nederlandse versie. In het Nederlandstalige boek was McEnery echter niet vermeld als 
auteur, maar wel als copyrighthouder. [Dijkhuis et al., 1997: 25-26] Later verklaarde McEnery in het voor-
woord van een herziene versie van Je verdriet voorbij dat Diekstra een ‘onacceptabel hoge prijs’ heeft moeten 
betalen voor deze onzorgvuldigheid. [De Volkskrant; 2000] McEnery deed dit echter pas jaren nadat de 
affaire had gespeeld.

Deze onthulling leidde tot grote ophef binnen de academische wereld, temeer omdat het een hoogleraar 
betrof, maar werd ook breed uitgemeten in Vrij Nederland. In een opiniestuk schreef Dolph Kohnstamm zelfs van 
‘schaamteloos plagiaat’ door Diekstra. [Dijkhuis et al., 1997: 9] De Rijksuniversiteit Leiden (RUL) stelde een 
commissie onder leiding van de Groningse hoogleraar prof. dr. Willem Hofstee in om te onderzoeken of de 
geuite beschuldigingen klopten en of dat gevolgen moest hebben voor de positie van Diekstra als Leids 
hoogleraar. Er was echter onenigheid over wat nu exact de bevoegdheid was van deze commissie. Volgens 
hoogleraar prof. dr. Jan Dijkhuis ‘stelde de commissie haar eigen regels vast’ en was de commissie ‘haar eigen 
oordelaar’. [De Volkskrant, 1998] Verder had de RUL de KNAW/VSNU/NWO-notitie als enige universiteit niet 
ondertekend, wat betekende dat ze geen helder te hanteren definitie van plagiaat had. Hierdoor ontbrak het de 
commissie aan een duidelijk kader voor de beoordeling van Diekstra’s handelen. [Dijkhuis et al., 1997: 15-16]

Terwijl de commissie zich over de zaak boog, kwam er een nieuwe beschuldiging tegen Diekstra binnen van 
prof. dr. Ad Kerkhof, hoogleraar aan de VU, die stelde dat Diekstra in de jaren tachtig het werk van dr. 
Stephen Platt geplagieerd had, toen Kerkhof deel uitmaakte van Diekstra’s werkgroep. Ook suggereerde 
Kerkhof dat hij bij zijn samenwerking met Diekstra ‘onbewust’ kon zijn aangezet tot plagiaat. Of dat ook 
daadwerkelijk het geval was, kon Kerkhof zelf niet bevestigen. Ook werd Kerkhof hier nooit door een ander 
van beschuldigd. [Dijkhuis et al., 1997: 19-21, 30-31] 

De commissie Hofstee oordeelde uiteindelijk dat ze Diekstra bij gebrek aan een heldere definitie niet van 
plagiaat konden beschuldigen, maar dat de hoogleraar wel zeer onzorgvuldig was geweest. Hierna 
oordeelde de Leidse rector magnificus prof. dr. Lammert Leertouwer dat Diekstra oneigenlijk met het 
intellectuele eigendom van anderen was omgegaan en gebruikte dit om Diekstra ‘onder druk te zetten’. 
 In 1997 diende Diekstra dan ook zijn ontslag in, waarmee de RUL instemde. De emeritus hoogleraren prof. 
dr. Jan Dijkhuis en prof. dr. Arthur Rörsch probeerden hierna weliswaar nog om de discussie te heropenen 
omdat zij vonden dat de handelwijze van de commissie en de universiteit niet zuiver was geweest, maar hun 
roep vond geen gehoor. [De Volkskrant, 1998] 
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In de jaren na de affaire bleef Diekstra actief in de wetenschap en gaf hij ondermeer les aan de Haagse 
Hogeschool en publiceerde hij enkele artikelen in internationale tijdschriften. [website Mare, 2003] In 2004 
werd Diekstra docent aan de Roosevelt Academy te Middelburg, een dependance van de Universiteit Utrecht 
(UU). Begin 2011 ontstond er een conflict tussen de Roosevelt Academy en de UU over de hoogleraartitel die 
Diekstra in Middelburg voerde. Volgens de UU kon de Roosevelt Academy niet zelfstandig hoogleraren 
benoemen zonder toestemming vanuit Utrecht. Volgens Hans Adriaansens, de decaan van de Roosevelt 
Academy, kon dit wel. De hoogleraartitel stelde Diekstra in staat om als begeleider op te treden bij een 
proefschrift. Dit lag zeer gevoelig bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UU, waar men vond dat de 
plagiaataffaire Diekstra te veel beschadigd had om geloofwaardig als promotor op te kunnen treden. 
[Agterberg 2011; website DUB] Diekstra zelf had eerder verklaard dat hij wel bevoegd was zichzelf professor 
te noemen vanwege een leeropdracht aan een masteropleiding in Basel. [website Mare, 2003] Ook na zijn 
pensionering bleef Diekstra zich bezighouden met wetenschap en wetenschappelijk onderwijs.
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7.24 Hotspot: De publicatie van inspectierapporten van 
onderwijsinstellingen in Trouw (1997)

Verkorte titel: Publicatie inspectierapporten onderwijsinstellingen

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 13.1 Individualisering

Relatie met
7.4 Groei deelname onderwijs

Datering
1997

Beschrijving
In 1997 stapte het dagblad Trouw naar de rechter om via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) de open-
baarmaking van de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs (ook wel Onderwijsinspectie genoemd) af 
te dwingen. Tot dan waren deze rapporten altijd vertrouwelijk behandeld door de inspectie. De inspectie 
maakte weliswaar een ranglijst van de beoordeelde scholen op basis van deze rapporten, maar kende geen 
eindoordelen toe aan de verschillende scholen. Trouw wilde dit nu wél gaan doen in de vorm van een cijfer, 
namelijk het gewogen gemiddelde van de drie kwaliteitsindicatoren van de inspectie. Deze indicatoren zijn 
het ´onderbouw-rendement´ (het netto percentage leerlingen dat na de onderbouw onder of boven het 
initiële schooladvies uitkomt), het ´bovenbouw-rendement´ (het percentage leerlingen dat een diploma 
zonder vertraging haalt vanaf het derde leerjaar) en het gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk 
eindexamen (CE). Tevens corrigeerde Trouw het oordeel wanneer een school een hoog percentage leerlingen 
behorend tot een minderheid in de gelederen had. [Koning & van der Wiel, 2010: 295] Deze benadering was 
volledig nieuw, doordat ze burgers beschouwde als ‘consumenten van het onderwijs’ en waardoor ze recht 
hadden om de kwaliteit van scholen voor zichzelf te kunnen beoordelen. [Smeets & Verkroost, 2011: 11]

De overheid nam deze benadering nu ook over. In 1998 had inspecteur-generaal Mertens nog verklaard dat 
hij niet wist hoe de scholen het deden en dat de inspectie alleen controleerde ‘of scholen zich aan de regels 
hielden’. Dit leidde toen tot veel commotie, zowel intern als in de media. Na de geschreven media mengde 
ook de televisie zich in het debat toen het tv-programma Zembla de tekortkomingen van een school in 
Drenthe bloot legde. Er werd besloten tot verandering en ‘openbaarheid en transparantie kwamen in de 
plaats van professionele beslotenheid’. [Smeets & Verkroost, 2011: 11] In 2002 werd dan ook de Wet op het 
onderwijstoezicht (Wot) van kracht, die de taken van Inspectie van het Onderwijs opnieuw vorm gaf en haar 
bevoegdheden uitbreidde om een slagvaardigere inspectie te creëren. Deze wet was twee jaar eerder door 
toenmalig minister Hermans ingediend. [Smeets & Verkroost, 2011: 24-25] Om de rapporten toegankelijker 
te maken voor niet-onderwijsgevenden besloot de inspectie in 2003 voor elke school een Kwaliteitskaart te 
publiceren: een samenvatting van het beschikbare inspectierapport zonder het vakjargon, bedoeld voor 
met name ouders en leerlingen. [Janssen en Visscher 2004: 2]

De publicatie van de rapporten, zowel die van de Trouw-ranglijst als publicatie van de rapporten door de 
overheid zelf, had gevolgen voor de schoolkeuze van kinderen en hun ouders. Toch concludeerde het 
onderzoek van Koning & Van der Wiel (2010) dat er wel effect is van de score op een ranglijst, met name bij 
vwo, maar dat het effect relatief beperkt is, en dat de reisafstand naar een school duidelijk een belangrijke 
rol speelt in de schoolkeuze.

Er werd verwacht dat de publicatie van de ranglijsten in Trouw, en later ook weekblad Elsevier, het onderwijs-
rendement zouden verhogen doordat de concurrentie tussen scholen zou toenemen, nu ouders konden 
zien hoe goed of slecht de scholen in hun buurt presteerden. [Dijkgraaf et al., 2008; Koning & Noailly, 2009] 
Volgens studies van Pierre Koning et al. was dit het geval. Hoewel zowel nationale als internationale studies 
aangaven dat ‘het effect van concurrentie [tussen scholen] op de prestaties van leerlingen gering (…) is’, 
luidde de conclusie ook dat dit effect evenwel ‘positief ’ is. De openbaarheid van onderwijsprestaties was 
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dus niet de enige factor in de keuze voor een bepaalde school. Wellicht speelden andere kwaliteitsdimen-
sies, ‘zoals het gebouw, de sfeer, en klassengrootte’ mee in de keuze voor een bepaalde school. [Koning & 
Noailly, 2009: 120] Ander onderzoek concludeerde echter dat scholen gevestigd in een omgeving met veel 
concurrenten niet beter presteerden dan locaties met minder concurrenten. Volgens Dijkgraaf et al. was het 
effect van concurrentie zelfs ‘significant negatief, maar zeer beperkt van omvang’. Volgens dit onderzoek 
vergaten andere onderzoeken uit te gaan van gevoeligheidsanalyses (waarbij naar een groter aantal 
concurrentiemaatstaven wordt gekeken), waardoor de robuustheid van de resultaten van deze onderzoeken 
onzeker bleef. Het onderzoek van Dijkgraaf et al. concludeerde wel, net als dat van Koning & Noailly, dat 
andere kwaliteitsaspecten, zoals het gebouw en de sfeer, mogelijk een verklaring bieden voor het uitblijven 
van (verdere) positieve effecten van concurrentie op het onderwijsrendement. [Dijkgraaf et al., 2008: 731-32]

Een effect dat de publicatie van de rapporten wél heeft veroorzaakt was een afname van leerlingen op een 
school die een slechte beoordeling ontving van de inspectie en de ranglijsten van Trouw en Elsevier. Ook wijst 
de beschikbare data erop dat de ranglijsten een groter effect hadden op de schoolkeuze van ouders met 
kinderen die naar het vwo gaan dan bij ouders met kinderen op een lager niveau. Dit wordt gereflecteerd 
door de statistiek dat vwo-scholieren gemiddeld het verst moeten reizen naar hun school, wat zou kunnen 
indiceren dat zij het meest bereid zijn verder te reizen voor beter onderwijs. [Koning & van der Wiel, 2010: 
39, 295-96] Dat VWO leerlingen een iets grotere afstand afleggen heeft echter ook te maken met de grotere 
afstand tot de dichtstbijzijnde vestiging. [Herweijer 2014]

De opvattingen over de effecten van de publicatie van de onderwijsrapporten liepen uiteen, maar duidelijk 
was wel dat het effect op het onderwijsrendement van concurrentie tussen scholen gering was. De discussie 
ging over de negatieve neveneffecten van scholenranglijsten. Zo vonden sommige critici de vergelijking van 
scholen oneerlijk omdat er onvoldoende rekening met moeilijke omstandigheden zou worden gehouden. 
Bovendien bevorderde een dergelijike scholenranking strategisch gedrag van scholen die zich gingen 
concentreren op het halen van de gemeten doelen en daardoor slechte risico’s weerden. [Herweijer 2014]
De publicatie van de schoolprestaties leidde er vooral toe dat ouders en kinderen beter geïnformeerd zijn 
over de opties die ze hebben met betrekking tot de schoolkeuze. 
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7.25 Hotspot: De moord op conrector Hans van Wieren

Verkorte titel: Moord op conrector Van Wieren

Datering
13 januari 2004

Beschrijving
Op 13 januari 2004 werd Nederland en in het bijzonder het onderwijs opgeschrikt door de moord op een 
docent van een school. Hans van Wieren, docent economie en conrector van het Terra College, een 
openbare middelbare scholengemeenschap in Den Haag Zuid–West, werd door een leerling, de 17-jarige 
Murat D., met een pistool neergeschoten en overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De dader gaf 
zichzelf dezelfde avond aan bij de politie. [Volkskrant, 15.01.2004b en 16.01.2014] Hij werd veroordeeld tot 
vijf jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Ondanks het feit dat Murat D. ten tijde van de moord 
minderjarig was, werd hij door de rechtbank wegens de ernst van het gepleegde delict als volwassene 
berecht. Dit ging tegen de mening van deskundigen in. [NRC, 29.04.2004].

Aanleiding tot de schietpartij vormde een persoonlijke vete. Murat D. zou zich getergd voelen, omdat Van 
Wieren hem geregeld in het bijzijn van medeleerlingen zou hebben berispt. [Volkskrant, 14.01.2004, NRC, 
14.04.2004 en De Haan]

De moord had tot grote commotie geleid; het was de eerste keer dat in Nederland een leerkracht was 
doodgeschoten [ibid.]. In de school zelf had de schietpartij tot paniek geleid; het incident gebeurde tijdens 
de middagpauze in de volle kantine van de school.

Terra College voerde een actief beleid om criminaliteit en overlast terug te dringen. Leerlingen hadden 
identiteitspasjes, er was cameratoezicht en er waren bewakers ingeschakeld om de school en de Haagse 
tramlijnen 8 en 9 te beveiligen. Ook konden de leerlingen gebruik maken van psychologische hulp op 
school.
Het beleid leek succesvol, de overlast op de tram bleek met 30% te zijn afgenomen. De school werd voor zijn 
initiatieven in 2003 nog beloond met de Hein Roethof-prijs, een onderscheiding voor initiatief dat 
criminaliteit terugdringt [Volkskrant, 15.01.2004 en NRC,14.01.2004].

In het land werd zeer geschokt gereageerd. Koningin Beatrix betuigde haar medeleven aan de familie en 
premier Balkenende sprak van een ‘verschrikkelijk bericht’ [Volkskrant, 14.01.2004]. Onmiddellijk kwam de 
discussie op gang over de aanpak van geweld op scholen. Op de achtergrond speelde de vraag wat de 
oorzaken waren van het toegenomen (wapen)geweld, vooral ontstaan door de dreigende gettocultuur in de 
grote steden. In bepaalde woonwijken en in sommige scholen kwamen allerlei sociale, economische en 
culturele problemen samen. Vuurwapens leken steeds gemakkelijker verkrijgbaar [Volkskrant, 15.01.2004b]. 
Geweld op school zou uiting zijn van algemene maatschappelijke ontwikkelingen zoals secularisatie, 
vervaging van normen en waarden en de te ver doorgeschoten individualisering en informalisering [De 
Haan].
De politieke partijen in de Tweede Kamer waren verdeeld over de te volgen koers. De PvdA pleitte voor 
spreiding van achterstandleerlingen over scholen maar stond hierin alleen. VVD en SP zagen de moord op 
het Terra College vooral als een symptoom van een verloederde samenleving. Men was het er over eens dat 
de gewelddadige dood van Hans van Wieren niet te voorkomen was geweest, ‘ook niet met meer politie-
agenten en detectiepoortjes’ aldus de VVD [Volkskrant, 15.01.2004c]. De reactie van SP-fractievoorzitter Jan 
Marijnissen: ‘Het gaat erom de samenleving gezond te maken en te houden’ [ibid.]. Zijn partij pleitte voor 
het terugdringen van wapenbezit.

Een oplossing voor de gerezen problemen was niet gemakkelijk te vinden. Kleinschaligheid van scholen zou 
een middel kunnen zijn. Op risicoscholen zouden de veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van detectie-
poortjes verscherpt kunnen worden [Volkskrant, 15.01.2004c]. Op het Marcanti College in Amsterdam heeft 
de politie al in 2003 preventief gefouilleerd [Volkskrant, 16.01.2004]. Ontkennen van het probleem was 
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geen optie; uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de vmbo-scholen gewelddadige conflicten niet naar 
buiten heeft gebracht, vooral uit angst voor de reputatie (en daarmee dalende leerlingenaantal en gevolgen 
voor werkgelegenheid) van de school. ‘Geweld tegen leraren wordt op te veel scholen verbloemd’, stelde 
minister van der Hoeven (CDA) van Onderwijs vast [Volkskrant, 17.01.2004]. Het toenemende geweld in de 
maatschappij zou mogelijk door scholen wel beantwoord kunnen worden met strengere veiligheidsmaatre-
gelen, maar een geheel sluitende oplossing leek vooralsnog moeilijk te vinden [ibid.].
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 Inleiding Gezondheid

Het domein Gezondheid omvat de maatschappelijke verschijnselen die direct te maken hebben met 
gezondheid of ziekte in Nederland. Met betrekking tot de gezondheidszorg worden verschillende indelings-
principes gehanteerd. De belangrijkste zijn de indelingen naar doel, naar functionele kenmerken en naar 
plaats [website Mens en gezondheid]: 

Indelingsprincipe naar doel:
• Positieve gezondheidszorg
• Preventieve gezondheidszorg
• Curatieve gezondheidszorg
• Palliatieve gezondheidzorg

Indelingsprincipe naar functionele kenmerken:
• Basisechelon: met name preventie
• Eerste echelon: huisarts, fysiotherapie etcetera
• Tweede echelon: specialistische zorg in semimurale- en intramurale zorginstellingen

Indelingsprincipe naar plaats:
• Extramurale zorg
• Semimurale zorg
• Intramurale zorg

Al deze elementen zijn gebruikt voor het definiëren van trends in het kader van dit domein. De begrenzing 
van het domein is niet spijkerhard. Verblijf in een verpleegtehuis valt er wel onder, verblijf in een serviceflat 
niet. Fysiotherapie valt er wel onder, sport niet. Gezinsvervangende tehuizen voor geestelijk gehandicapte 
kinderen vallen er wel onder, pedagogische ondersteuning voor moeilijk lerende kinderen niet. Deze 
thema’s zijn ondergebracht bij andere domeinen. Het onderzoek gaat bovendien over een lange periode en 
daarin kunnen maatschappelijke verschijnselen veranderen. Zo vallen onder invloed van toenemende 
medicalisering steeds meer elementen van het gewone, dagelijks leven, zoals voeding en ziektepreventie. 
Waar nodig worden dus overlap en relaties met trends van andere domeinen, met name bij het domein 
Welzijn, opgenomen bij de beschrijving.

Belangrijke metatrends op dit domein zijn Verzakelijking, Emancipatie en Participatie, Individualisering en 
Technologisering. Verzakelijking toont zich in de voortdurende stijging van de kosten en de pogingen om 
deze te beheersen. Emancipatie en Participatie heeft te maken met de toegankelijkheid van de zorg en de 
positie van de patiënt. Individualisering heeft betrekking op de eigen keuzemogelijkheden van de burger, 
zoals het gebruikmaken van alternatieve geneeswijzen of het gebruikmaken van de medische technieken 
voor het verbeteren van het lichaam. Technologisering gaat over sterke ontwikkelingen op het gebied van 
diagnose en behandeling die zich op alle terreinen van de zorg hebben voorgedaan.
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8.1 Trend: De toename en afname van het gebruik en de 
acceptatie van alternatieve geneeswijzen

Verkorte titel: Alternatieve geneeswijzen

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
8.5 Medicalisering samenleving

Datering
Begin jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
Begin jaren zeventig nam de belangstelling voor alternatieve geneeswijzen toe als gevolg van afnemend 
ontzag voor medici, opkomend cultuurrelativisme en de herintroductie van acupunctuur vanuit China. 
[Renckens, 2004: 285] ‘Klassieke’ alternatieve geneeswijzen als magnetiseren, kruidengeneeskunde en 
gebedsgenezing verdwenen naar de achtergrond ten gunste van nieuwe therapieën. De acupunctuur nam 
snel in populariteit toe, zeker nadat prins Bernhard in 1971 een behandeling had ondergaan door een 
acupuncturist. Ook reguliere artsen bekwaamden zich in deze behandelmethode. In 1993 nam met de 
inwerkingtreding van de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg (zie hieronder) de 
belangstelling van artsen voor de acupunctuur weliswaar af, maar het aantal behandelingen verdubbelde in 
de periode 1991-2001. [Renckens, 2004: 367]

De homeopathie maakte eenzelfde soort ontwikkeling door. Tot 1993 steeg de belangstelling voor deze 
alternatieve geneeswijze, onder meer doordat reguliere artsen ook homeopathische middelen gingen 
voorschrijven. Bovendien werden deze medicijnen tot 1993 volledig vergoed door het ziekenfonds. 
Homeopathie werd nauwelijks meer als alternatieve geneeswijze gezien. Net als bij de acupunctuur trad er 
in 1993 een kentering op. De reguliere artsen kregen minder interesse voor de homeopathie, het gebruik 
van voedingssupplementen nam een vlucht en het wetenschappelijke bewijs voor de werkzaamheid van de 
homeopathica was nog steeds niet geleverd. Toch bleven homeopathische therapeuten de meest geraad-
pleegde alternatieve genezers. [Renckens, 2004: 371-372]
Door het gunstige pro-alternatieve klimaat dat in de jaren zeventig was ontstaan, konden ook nieuwe 
methoden zich ontwikkelen en bloeiden reeds bestaande geneeswijzen op. Therapieën die sinds die tijd 
ingang kregen in de maatschappij waren onder andere de cel-, enzym en chelatietherapie, de kankerthera-
pieën van Moerman en Houtsmuller, de orthomoleculaire geneeskunde volgens Pauling en antroposofi-
sche geneeskunde. [Renckens, 2004: 368] Daarnaast ontstond in de jaren tachtig en negentig een “groot 
geloof in de kracht van de niet-paranormaal verrijkte geest” en werden therapieën populair die aan deze 
denkbeelden verwant waren, zoals haptonomie, reiki en yoga. [Renckens, 2004: 370] Een alternatieve 
therapie die door de samenleving sinds die tijd bijna niet meer als ‘alternatief ’ maar als ‘regulier’ gezien 
wordt, is de manuele geneeskunde.

Tussen 1968 en 1995 steeg het percentage Nederlanders dat een bezoek had gebracht aan alternatieve 
genezers. In 1968 had naar schatting 1% van de Nederlanders in een jaar een alternatieve therapeut of arts 
geconsulteerd; in 1981 3,8% en in 1995 was dat 6,2% van de Nederlandse bevolking. Sinds 1995 is dat 
percentage amper veranderd. [Renckens, 2004: 67; Van Dijk, 2003: 22] Het aantal beoefenaars van alterna-
tieve geneeswijzen nam in de periode 1976-1993 explosief toe. Daarna nam het aantal beoefenaars licht af. 
[Renckens, 2004: 87]

De toenemende publieke belangstelling voor alternatieve geneeswijzen had zijn weerslag in de politiek. Het 
uitoefenen van niet-reguliere geneeskunde door niet-artsen was verboden, maar werd hoe langer hoe meer 
gedoogd. Na het verschijnen van het rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (CAG, ingesteld 
door de voorzitter van de Nationale Raad voorde Volksgezondheid) in 1981 veranderde de houding van de 
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politiek. In plaats van weerstand te bieden tegen het uitoefenen van de alternatieve geneeskunde, kwam er 
een voorzichtig streven om niet-reguliere en reguliere geneeskunde te integreren. In 1993 trad de Wet op de 
individuele beroepen in de gezondheidszorg in werking. Hierdoor was het verrichten van geneeskundige 
handelingen – behalve op bepaalde terreinen, zoals het geven van injecties, het uitvoeren van operaties of 
het toedienen van narcose, de zogenaamde voorbehouden handelingen - door niet-artsen niet meer 
strafbaar. [Van Dijk: 2003, 19-20]

In de daaropvolgende jaren zette de overheid zich in om de kwaliteit van de alternatieve therapeuten te 
waarborgen. Drie organisaties zijn betrokken bij die kwaliteitsborging: het NIVEL, de Consumentenbond en 
het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. [Van Dijk, 2003: 20] Sinds de jaren zeventig hebben 
verschillende groeperingen – de burger, de politiek, artsenorganisaties, verzekeraars – de alternatieve 
geneeswijze meer en meer geaccepteerd en worden bepaalde alternatieve therapieën niet meer automatisch 
beschouwd als kwakzalverij. Rond de eeuwwisseling is de kritiek op de alternatieve geneeswijzen echter 
weer toegenomen, onder andere door het overlijden van de ex-vrouw van Roel van Duijn, José Krijnen en de 
actrice en presentatrice Sylvia Millecam. [Interview Smid, 2010] Beide vrouwen hadden zich voor de 
behandeling van een ernstige ziekte gericht op alternatieve geneeswijzen en hadden de reguliere gezond-
heidszorg afgewezen. Krijnen overleed in 1995, Millecam in 2001. Vooral het overlijden van Millecam zorgde 
voor veel opschudding, omdat zij haar leven volkomen in handen had gelegd van helderzienden en 
alternatieve genezers. Zowel de Inspectie Gezondheidszorg als het Openbaar Ministerie hebben onderzoek 
gedaan naar het behandelproces van de twee vrouwen en de rol van de geconsulteerde alternatieve genezers 
daarin. Twee artsen werden tijdelijk uit hun functie gezet en één behandelaar werd voor het leven geschorst 
als arts.

Actoren
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
• Commissie De Vreeze
• Commissie Alternatieve Geneeswijzen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
• KNMG
• NIVEL
• Consumentenbond
• Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
• Beroepsorganisaties voor beoefenaars van alternatieve geneeswijzen
• Zorgverzekeraars
• Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuurgeneeskunde
• Vereniging tegen de Kwakzalverij
• Nationale Raad voorde Volksgezondheid
• Inspectie Gezondheidszorg
• Openbaar Ministerie

Bronnen en literatuur
• Dijk, P. van, Geneeswijzen in Nederland. Compendium van alternatieve geneeswijzen (Deventer 2003).
• Renckens, C., Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijze, modeziekten en kwakzalverij (Amsterdam 

2004).
• Interview met H. Smid, directeur van ZonMw, commentaar dd 8-7-2010 op Conceptrapport trendanalyse. 

Domein gezondheid.
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8.2 Trend: Specialisatie en differentiatie in de zorg

Verkorte titel: Specialisatie gezondheidszorg

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.11 Secularisatie, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
8.3 Inzet medische kennis bij verbeteren uiterlijk en lichamelijke prestaties
8.10 Secularisatie zorginstellingen
8.4 Zorg buiten de muren
8.7 Technische ontwikkelingen zorg
8.17 Verpleegkundigenoproer

Datering
Jaren zestig - jaren negentig 

Beschrijving
In de jaren zestig groeide het aanbod van het aantal voorzieningen in verschillende sectoren van de 
gezondheidszorg, waardoor niet alleen een gedifferentieerd voorzieningenstelsel ontstond, maar ook een 
toename was te zien van het aantal soorten beroepen in de zorg. Er vond een steeds verdergaande speciali-
satie in de diepte plaats per (sub-) doelgroep/ziektebeeld en binnen de beroepsgroep naar superspecialisa-
tie per aspect, wat weer leidde tot verdergaande specialisatie. [Interview De Boer, 2010] 
Kenmerkend voor het differentiatieproces van voorzieningen was, dat het vaak incidentele initiatieven 
waren van particulieren (en dan met name ouders van patiënten) en professionele hulpverleners. De 
overheid steunde deze initiatieven geldelijk, door middel van subsidies, financieringsregelingen en het 
verzekeringsstelsel, waardoor ze verder ontwikkeld konden worden. [Boot en Knapen, 2005: 53] Het beleid 
van de overheid wijzigde vanaf het midden van de jaren zeventig en was vanaf dan gericht op het aanbren-
gen van meer structuur in de zorgsector. Ordeningsprincipes die werden ingezet om overlap en aansturings-
problemen tegen te gaan waren echelonnering (onder een echelon wordt verstaan een sector van de 
gezondheidszorg waarvan de voorzieningen bij benadering dezelfde functionele kenmerken en gerichtheid 
laten zien) en regionalisatie. [Boot en Knapen, 2005: 73]. Daarnaast maakte de secularisatie mogelijk dat 
instellingen die hetzelfde soort zorg leverden, konden fuseren.

In de zorg voor verstandelijke gehandicapten ontstonden in de jaren zestig naast de intramurale voorzienin-
gen, andere meer kleinschalige semimurale en extramurale voorzieningen, zoals de gezinsvervangende 
tehuizen, dagverblijven, sociaal-pedagogische diensten en sociale werkplaatsen. Deze sectoren ontwikkel-
den een eigen cultuur en werkwijze, hadden eigen wet- en regelgeving en zetten eigen opleidingen en 
koepelorganisaties op die niet op elkaar waren afgestemd. Hierdoor ontstond een lappendeken van 
voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. [Beltman: 2001, 16] Daarnaast waren er steeds meer 
verschillende soorten hulpverleners werkzaam in de sector. Deze professionals specialiseerden zich op een 
deelaspect van de hulpverlening, zoals psychologie, psychiatrie, logopedie, activiteitenbegeleiding en 
bewegingstherapie. [Beltman, 2001: 33] In de jaren zeventig waren - mede door de interdepartementale 
strijd tussen de betrokken ministeries [Beltman, 2001: 130] - drie takken van zorg ontstaan: de intramurale 
inrichtingen, de semimurale sector van de gezinsvervangende verblijven en dagverblijven en de extramurale 
sector van de sociaal-pedagogische diensten. Het ministerie van VWS bevorderde de intramurale voorzie-
ningen; het ministerie van CRM stimuleerde de semimurale initiatieven. Pas in de jaren tachtig werden de 
eerste initiatieven genomen om meer samenwerking te creëren tussen deze sectoren, maar tot ver in de 
jaren negentig is de scheiding tussen deze zorgvormen blijven bestaan. Vanaf dan neemt de transmurale 
zorg een vlucht, omdat de op maat gesneden zorg voor de patiënt centraal kwam te staan. [Beltman: 45, 
47-49; Boot en Knapen, 2005: 126]

Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de ziekenhuissector, het algemeen maatschappelijk werk en 
de gezinszorg is het proces van differentiatie van voorzieningen zichtbaar. In de GGZ was een belangrijke 
factor voor de differentiatie de onderkenning van steeds meer probleemgroepen en de opkomst in de jaren 
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zestig van meer sociaalgetinte opvattingen over de zorg voor psychiatrische patiënten. Het gevolg was een 
wildgroei aan instellingen, veranderingsstrategieën en therapieën. Ook nu nog is de diversiteit in behandel-
methoden groot. [Stapel en Keukens, 2009: 219, 221] Als reactie op de grote verscheidenheid aan voorzie-
ningen werd in de jaren tachtig door de overheid aangestuurd op samenwerking en samenhang. De 
RIGG-vorming (Regionale Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg) is daar een voorbeeld van. In de 
jaren negentig zette de samenwerking zich sterk door. Het resultaat waren grote regionale monopolistische 
instellingen. [Boot en Knapen, 2005: 160 en 163]

Na 1945 vond er een differentiatieproces plaats bij de ziekenhuizen, omdat die de zorg voor ouderen en 
langdurige zieken niet meer konden opvangen. Door de instelling van de Ziekenfondswet en de AWBZ werd 
het voor gemeenten en particulieren mogelijk om verpleegtehuizen te stichten. Daarna vond een verdere 
splitsing van de verpleegtehuizen naar doelgroep en soort hulpverlening plaats, zoals somatische en 
psychogeriatrische tehuizen. [Boot en Knapen, 2005: 50] Ook het algemeen maatschappelijk werk was tot 
de jaren tachtig gespecialiseerd naar doelgroep. Tevens zette een proces van fusie en schaalvergroting in. 
[Boot en Knapen, 2005: 58] De versnippering van de gezinszorg begon reeds in de jaren vijftig. Door de 
subsidiëring van de zorg voor bejaarden, chronisch zieken en gehandicapten steeg het aantal instellingen 
scherp. In 1967 werd de versnippering aangepakt door de invoering van een nieuwe subsidieregeling. Rond 
1990 werd de gezinszorg opgenomen in de AWBZ. De gezinsverzorging en kruiswerk groeiden daardoor naar 
elkaar toe en gingen uiteindelijk op in nieuwe grotere thuiszorgorganisaties. [Boot en Knapen, 2005: 57]

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Patiëntenorganisaties
• Riagg
• Zorginstellingen

Bronnen en literatuur
• Beltman, H., Een schets van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg 1945-2000 (Houten/ 

Diegem 2001).
• Boot, J.M.D. en M.H.J.M. Knapen, De Nederlandse Gezondheidszorg (Houten 2005).
• Stapel, J. en R. Keukens, Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde (Houten 2009).
• Boer, N. de, commentaar dd 14 juli 2010 op Conceptrapport trendanalyse. Domein gezondheid.
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8.3 Trend: Het in toenemende mate toepassen van 
genetische, medische of farmacologische kennis 
voor verbetering van het uiterlijk en de prestaties 
van het lichaam

Verkorte titel: Inzet medische kennis bij verbetering uiterlijk en lichamelijke prestaties

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT
8.7 Technische ontwikkelingen gezondheidszorg
12.8 Sport in de samenleving
12.9 Sport in het overheidsbeleid

Datering
Jaren negentig - na 2005

Beschrijving
Halverwege de jaren negentig was het fysieke lichaam bezig met een opleving. Mensen lieten steeds vaker 
tatoeages en piercings zetten om hun lichaam te verfraaien en een gespierd torso voor mannen werd een 
trend. De ingrepen om het lichaam te verfraaien en verbeteren werden daarna ingrijpender. Liposuctie, 
borstvergroting en Botox werden steeds meer uitgevoerd om het eigen lichaam vorm te geven naar de eigen 
maatstaven. [Est en Dijstelbloem, 2008: 49] Dat mensen hun lichaam willen verfraaien of verbeteren is van 
alle tijden, maar het gebruik van genetische, medische en farmacologische kennis om het lichaam relatief 
radicaal aan te passen is nieuw. [Bood, 2003: 85]

Door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen was het mogelijk geworden om het lichaam en/
of de prestaties te (laten) verbeteren en werd van deze ontwikkelingen ook in toenemende mate gebruik 
gemaakt. Aanbod creëerde in dit geval een toenemende vraag. De cosmetische chirurgie maakte een 
enorme groei door. Tussen 1985 en 2005 is het aantal plastische chirurgen gestegen van 90 naar 215. 
[Capaciteitsorgaan, 2010: 2]

Het aantal cosmetische ingrepen lag in 1990 nog rond de 20.000. Daarna is het aantal ingrepen jaarlijks met 
5%-10% toegenomen. In 2004 zouden er tussen de 30.000 en 50.000 ingrepen op jaarbasis hebben 
plaatsgevonden. [SCP, 2004: 449] Onder invloed van de media is de samenleving het ook steeds normaler 
gaan vinden dat mensen hun lichaam laten veranderen door middel van plastische chirurgie. Op televisie 
zijn er meerdere programma’s over cosmetische ingrepen. Deze ingrepen hadden geen medische, maar een 
sociale indicatie ten grondslag. De aandacht van deze programma’s op de ingrepen leidde tot een normali-
sering van dergelijke behandelingen. [Van Dikken, 2005: 39] 

Naast het gebruik van cosmetische chirurgie werd ook in toenemende mate gebruik gemaakt van farmaceu-
tica om de prestaties van het lichaam te veranderen of te verbeteren zonder dat er een medische indicatie 
voor was. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van anabole steroïde om de spieren te vergroten, het 
beïnvloeden van de stemming door het gebruik van psychofarmaca (marihuana, XTC en smart drugs) en het 
gebruik van Prozac om de verlegenheid te verminderen. [Bood, 2003: 86]

Actoren
• Klinieken voor cosmetische chirurgie
• Het individu
• De media
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Bronnen en literatuur
• Bood, A., ‘De maakbare mens’, in: Gezondheidsraad, Signalering Ethiek en Gezondheid 2003 (Den Haag 2003).
• s.n., Capaciteitsorgaan, Plastische chirurgie. Inspelend op behoefte en markt (Utrecht 2010).
• Dikken, A. den, Het maakbare lichaam. Een ethische studie naar de maakbaarheidsdiscussie in de gezondheidszorg 

(Utrecht 2005).
• Est, R. van en H. Dijstelbloem, Het glazen lichaam. Gegrepen door informatie (Den Haag 2008).
• SCP, In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
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8.4 Trend: Extramuralisering van de zorg

Verkorte titel: Zorg buiten de muren

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking 
institutionele verbanden

Relatie met
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
8.8 Kostenbeheersing zorg
8.13 Aandacht kwaliteit leven

Datering
Eind jaren zestig - na 2005

Beschrijving
Waar vóór de jaren zeventig intramuraal de norm was, werd na die tijd vanwege de toenemende kostenstij-
ging van de intramurale sector en een veranderde kijk op de opvang van hulpbehoevende mensen, de zorg 
meer en meer verschoven naar semimurale, extramurale en transmurale zorgverlening. Voor de verschil-
lende sectoren in de care en cure verliep dit proces anders.

Na de Tweede Wereldoorlog was er door de woningnood en bekostiging van wonen in een verzorgingshuis 
door Algemene bijstandswet een toename van de intramuralisering van de bejaarde bevolking. In 1975 
woonde 10% van de bejaarden in een verzorgingshuis, terwijl ingeschat was dat dat 7% zou zijn. [SCP, 1998: 
311] Eind jaren zeventig kwam een kentering in het beleid van de overheid. Alleen ouderen die daadwerke-
lijk niet meer voor zichzelf konden zorgen, werden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Voor 
hulpbehoevende ouderen buiten de intramurale instellingen werden nieuwe extramurale en semimurale 
voorzieningen ingesteld, zoals de maaltijdvoorziening, speciaal vervoer voor ouderen en dagverzorging en 
dagbehandeling in verpleeghuizen. In de tweede helft van de jaren tachtig werd met de introductie van het 
substitutiebeleid gepoogd ouderen te bewegen langer zelfstandig thuis te wonen door het aanbieden van 
voorzieningen, zoals de intensieve thuisverpleging, seniorenwoningen met een dienstencentrum en het 
aanpassen van de eigen woning. [SCP, 1998: 312] Het gevolg van dit beleid was dat ondanks de vergrijzing 
het aantal mensen dat in een instelling of tehuis woonde sinds het eind van de jaren zeventig sterk is 
afgenomen. Deze ontwikkeling van intramuralisering naar extramuralisering gold alleen voor de verzor-
gingshuizen. Het aantal patiënten in verpleeghuizen is als percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar 
gelijk gebleven. [SCP, 2004: 28] Na de eeuwwisseling is de daling van het aantal inwoners in tehuizen of 
instellingen sterk teruggelopen. [website CBS]

In de curatieve sector probeerde de overheid sedert de jaren zeventig de kosten te beheersen door het 
reduceren van het totaal aantal bedden in de ziekenhuissector door middel van fusie en sluiting van 
regionale ziekenhuizen. Tegen deze sluitingen kwamen veel protesten van zowel personeel als patiënten, 
daar de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg verslechterde. Daarnaast werd de opnameduur van patiënten 
drastisch teruggebracht. Het gevolg daarvan was dat de poliklinische behandelingen en de dagbehandeling 
sterk toenamen. Het aantal dagbehandelingen is in vijftien jaar met een factor 10 gestegen. Niet alleen het 
terugdringen van het gebruik van ziekenhuizen speelde bij deze ontwikkeling een rol, maar ook het 
standpunt dat ziekenhuizen geen plek waren voor gezonde mensen. Patiënten dienden zo snel mogelijk 
ontslagen te worden om thuis te herstellen. [SCP, 1998: 302-303] Het gebruik van extramurale zorg, zoals 
van huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg, nam daardoor in de jaren tachtig sterk toe. Daarnaast kreeg 
de huisarts een poortwachtersfunctie waarmee de huisarts bepaalde òf en naar welk deel van de curatieve 
zorg de patiënt werd doorverwezen. In de jaren negentig trad er een stabilisatie op van het gebruik van 
extramurale voorzieningen. [SCP, 1998: 299-300] 

Ondanks pogingen om de stijging van de kosten voor ziekenhuizen en extramurale hulp te matigen, zijn de 
kosten in 20 jaar bijna verdrievoudigd. [SCP, 1998: 306] Om de kosten te beheersen en vanwege een andere 
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kijk op de hulpverlening waarbij de patiëntgerichte zorg patiënt centraal kwam te staan, kwam in de jaren 
negentig de transmurale zorg van de grond. Bij deze vorm van hulpverlening werd de zorg afgestemd op de 
behoeften van de patiënt. Instellingen uit zowel het eerste als het tweede echelon gingen hierbij meer 
samenwerken om aan de zorgbehoeften te kunnen voldoen. [Spreeuwenberg en Elfahmi, 1998: 9-10]

In de geestelijke gezondheidszorg kwam eind jaren zestig toenemende kritiek op de ‘totale instituties’. Het 
standpunt dat GGZ-patiënten niet ergens afgezonderd zouden moeten worden in instellingen, maar zouden 
moeten integreren in de maatschappij, kreeg steeds meer ingang in de GGZ-sector en daarbuiten. Tegen het 
einde van de jaren zeventig ontstonden kleine semimurale beschermde woonvormen waar chronische 
patiënten ambulant behandeld konden worden. De beschikbaarheid van medicijnen die het psychotisch 
gedrag van patiënten konden beheersen, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze extramuralisering. 
[SCP, 1998: 308]

Ook op de intramurale instituties in de verstandelijke gehandicaptenzorg kwam veel kritiek vooral vanuit de 
kant van de ouders. In de jaren vijftig en zestig namen de ouders en zorgverleners initiatieven om semimu-
rale kleinschalige voorzieningen te creëren, met als doel de zelfstandigheid en de sociale redzaamheid van 
de gehandicapte bewoners te bevorderen. De groei van het aantal personen dat woonde in deze gezinsver-
vangende tehuizen nam echter niet zo sterk toe als het aantal bewoners in inrichtingen. In de jaren tachtig 
gingen bewoners van de gezinsvervangende tehuizen nog meer zelfstandig wonen in dependances en 
vormen van begeleid wonen. [Beltman, 2001: 22 en 42]
In de sector van de gehandicaptenzorg bleef de scheiding tussen aan de ene kant de intramurale instellin-
gen en aan de andere kant de semimurale en extramurale (sociaal-pedagogische diensten) voorzieningen 
tot ver in de jaren negentig bestaan. Onder invloed van de visie waarin de zorgbehoefte van de zorgvrager 
steeds centraler kwam te staan, werden eind jaren tachtig de eerste initiatieven genomen om tot een 
samenwerking te komen. Door een wijziging in de financiering van de zorg nam de transmurale zorgverle-
ning toe en gingen op lokaal een regionaal niveau semi- en intramurale stichtingen steeds vaker samenwer-
ken en fuseren. [Beltman, 2001: 48-49] 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• V&V-sector
• Ziekenhuizen
• Instellingen voor verstandelijk gehandicapten

Bronnen en literatuur
• Beltman, H., Een schets van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg 1945-2000 (Houten/Diegem 2001).
• SCP, Kosten en baten van extramuralisering 1998-2002 (Den Haag 2004).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• Spreeuwenberg, C. en D.M.M. Elfahmi, Transmurale zorg: Redesign van het zorgproces. Achtergrondstudie. Raad voor 

de Volksgezondheid en Zorg (Zoetermeer 1998).
• Website CBS: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-

1442-wm.htm (geraadpleegd op 18 juni 2010).
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8.5 Trend: Medicalisering van de samenleving

Verkorte titel: Medicalisering samenleving

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
5.4 Integratie hulpverlening in de jeugdzorg
8.3 Inzet medische kennis bij verbeteren uiterlijk en lichamelijke prestaties
8.11 Emancipatie van de patiënt
8.12 ICT-toepassingen in de zorg
8.13 Aandacht kwaliteit leven

Datering
Jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
In de jaren zestig en zeventig kwamen er kritische geluiden over allerlei waarden, normen en instituties in 
de samenleving, waaronder over de gezondheidszorg. Eén van de kritiekpunten was dat er een toenemende 
neiging was om allerlei aspecten van het dagelijks leven vanuit een medisch perspectief te beschouwen en 
op steeds meer zaken het label ‘ziek’ of ‘gezond’ te plakken. In 1973 werd dit fenomeen door de socioloog 
Zola beschreven als medicalisering van de samenleving. [Stapel en Keukens: 2009, 313]

Het domein van de gezondheidszorg werd uitgebreid met de sociale oorzaken en de gevolgen van gezond-
heidsproblemen, naast de biologisch-medische factoren van ziekten. Deze integrale geneeskunde had tot 
gevolg dat de invloed van medische hulpverleners zich uitbreidde. [SCP, 1998: 297-298] Medici konden 
bepalen of iemand ‘ziek’ of ‘gezond’ was en gedrag werd steeds vaker gediagnosticeerd als medische 
aandoening, zoals depressief, ADHD, PMS of paranoïde. [Stapel en Keukens, 2009: 316] Ook werden 
voorheen niet medische aangelegenheden in het medisch domein getrokken, zoals sterfte en geboorte.  
De thuisbevalling was uniek in Nederland in vergelijking met andere landen. Door de hoge zuigelingen-
sterfte is er discussie (jaren negentig-jaren nul) ontstaan of de thuisbevalling afgeschaft moest worden. 
[Interview Kooiker, 2010] Daarnaast was er een toenemende invloed van de enorm toegenomen weten-
schappelijke kennis, o.a. dankzij nieuwe diagnostische methoden en ontwikkelingen op aanpalende 
vakgebieden (b.v. voedingsleer, hygiëne, microbiologie). [Interview De Boer, 2010] 

Een ander voorbeeld van de toepassing van de integrale geneeskunde was op het gebied van de somatische 
gezondheidszorg. In de jaren zeventig was deze onderhevig aan kritiek: het ‘medische model’ was te 
technisch, te veel gericht op ziekte, te afstandelijk. De burger zou veel meer moeten participeren in zorg die 
dicht bij hem stond. De discussie werd vooral gevoerd onder actievoerders, schrijvers, zorgprofessionals en 
politiek. Als één van de oplossingen werd gezien het creëren van brede buurtgerichte, multidisciplinaire 
gezondheidscentra. Dit werd door de overheid ondersteund, en tot midden jaren tachtig nam het aantal 
centra snel toe. Daarna liep de belangstelling terug, onder invloed van een andere opstelling van huisartsen 
die zich, professioneel gezien, meer op de relatie met medisch specialisten wilden richten dan op sociale 
voorzieningen. [SCP, 1998: 299]

De invloed van de medici werd groter, doordat zij tevens gingen bepalen hoe mensen zouden moeten leven, 
wilden zij gezond worden of blijven. Mensen gingen meer sporten om fit te worden, nuttigden ‘gezonde’ 
voeding, rookten niet (langer) en zorgden voor een gezonde leefomgeving. [De Swaan, 2009: 204-205] Deze 
ontwikkeling werd versterkt door het toenemend hechten aan het belang van de eigen gezondheid. In 1966 
vond 35,4% van de Nederlanders een goede gezondheid het meest belangrijk. In 1980 was dit al gestegen tot 
43%. Ruim tien jaar later in 1993 vond 60% van de Nederlandse bevolking dat een goede gezondheid het 
meest belangrijk was in het leven. [Boot en Klinkert, 2001: 207] Deze stijgende aandacht voor de eigen 
gezondheid en voor medische onderwerpen werd bevorderd door de media waarin allerlei medische 
onderwerpen werden behandeld en door de komst van internet. 
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De farmaceutische industrie en de overheid speelden in op dit gezondheidsstreven, met name op het 
gebied van preventie. De farmacie ontwikkelde medicijnen, zoals cholesterolverlagers, die een preventieve 
werking hadden. [SCP, 2004: 420] Het gebruik van medicijnen was in Nederland in vergelijking met andere 
landen laag. De laatste jaren is het gebruik van medicijnen echter toegenomen. [Interview Kooiker]
Ook de overheid spande zich in om de volksgezondheid op peil te houden en te verbeteren. In 1957 werd 
gestart met het Rijksvaccinatieprogramma ter voorkoming van verschillende ziekten; er werden verschil-
lende bevolkingsonderzoeken uitgevoerd om in een vroeg stadium een ziekte vast te stellen; er werden 
lokale, regionale en landelijke gegevens over volksgezondheid en zorg verzameld, geanalyseerd en 
geïntegreerd in Volksgezondheid Toekomst Verkenning; er werden pogingen ondernomen om uitbraken 
van infectieziektes te beperken door het ruimen van veestapels en het instellen vervoersverboden. 
Daarnaast werden campagnes gevoerd om mensen te bewegen gezonder te gaan leven. Roken werd actief 
ontmoedigd door allerlei maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door te waarschuwen voor de effecten, het 
verbieden van reclame voor rookwaren, het instellen van het verbod op roken in openbare gelegenheden 
en het verhogen van de prijs voor rookwaren. 

Ondanks de preventieve maatregelen en het steeds belangrijker vinden van de eigen gezondheid, nemen 
mensen bewust risico’s met de gezondheid. Hoewel het aantal rokers is gedaald sinds de jaren zeventig, 
rookte in 2005 nog altijd een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking (29,5% van de mensen ouder dan 
12 jaar). [website CBS] Het aantal gebruikers van drugs is tussen 1997 en 2001 gestegen, met name onder 
jongeren tussen de 20 en 24 jaar. In de jaren negentig is het gebruik van XTC, amfetamine, cocaïne en heroïne 
onder scholieren toegenomen. Ook het aantal mensen met overgewicht is gestegen. Was in 1981 nog 1 op de 5 
mensen te zwaar, in 2000 is dat 1 op de 4 mensen. Bovendien is het aantal mensen met ernstig overgewicht 
bijna verdubbeld (1981 5%; 2000 9%). Ook nemen mensen steeds meer risico’s door het uitoefenen van 
gevaarlijke sporten of het ondernemen van risicovolle reizen. [SCP, 2004: 425-426; website CBS]

Actoren
• Ministerie van VWS
• Media
• Farmaceutische industrie
• De burger

Bronnen en literatuur
• Boot, J.M.D. en J.J. Klinkert, Inleiding in de medische sociologie (Assen 2001).
• http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D9F7FFB4-1813-49C9-8BC9-5E7DC750C047/0/pb01n132.pdf.
• SCP, SCR 1998 (Rijswijk 1998).
• SCP, SCR 2004 (Den Haag 2004).
• Stapel, J. en R. Keukens, Sociologie voor de gezondheidszorg en de geneeskunde (Houten 2009).
• Swaan, A. de, ‘Het medisch regime (III): uitbreiding en begrenzing van het medisch toezicht, in: idem,  

De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981 2e druk (Amsterdam 2009).
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8.6 Trend: De toename van de sociaal-economische en 
sociaal-demografische gezondheidsverschillen

Verkorte titel: Sociaal-economische en sociaal-demografische gezondheidsverschillen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
8.14 Zorgculturen allochtonen
12.45 Rookverbod

Datering
Voor 1945 - na 2005

Beschrijving
In Nederland bestaan substantiële verschillen in de gezondheid tussen groepen van verschillende sociaal-
economische status. Mensen met een lagere opleiding, beroep of inkomen (of een combinatie daarvan) 
hebben vaak een slechtere gezondheid dan mensen met een hogere sociaal-economische status. De verschil-
len hebben te maken met de leefwijzen (roken, overgewicht), arbeids- en andere materiële omstandigheden, 
het toegang hebben tot en gebruik maken van de gezondheidszorg, psychosociale factoren, buurtkenmerken 
en omstandigheden in de jeugd. [Schrijvers e.a., 2001: 27] Deze factoren zijn van invloed op het geboortege-
wicht en de lichaamslengte bij volwassenen. Tevens hebben mensen uit een sociaal-economische lagere 
groep meer gezondheidsklachten, hebben vaker langdurige aandoeningen en zijn vaker arbeidsongeschikt. 
Bovendien overlijden mensen in deze groep gemiddeld eerder dan mensen met een hogere status en is de 
ervaren gezondheid, de gezonde levensverwachting en de levensverwachting zonder beperkingen bij deze 
groep ook aanzienlijk slechter. [WRR, 1991, 32; Interview Timmermans, 2010] De verschillen in de gezond-
heidstoestand en in de ervaren gezondheid zijn tussen 1995 en 2005 niet veel veranderd.[SCP, 2005: 132]

De sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn in de afgelopen 100 jaar aanzienlijk vermin-
derd. Tussen het einde van de jaren dertig en begin van de jaren zestig was de ongelijkheid in gezondheid in 
Nederland het kleinst. Daarna zijn de verschillen weer vergroot. [WRR, 1992: 21] Het sterfteverschil is 
bijvoorbeeld de laatste decennia toegenomen. Het vroegtijdig overlijden is voor alle groepen afgenomen, 
maar voor mensen met een lagere komaf is dat minder dan voor groepen met een hogere sociaal-economi-
sche status. [WRR, 1992: 32]

Naast de sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn er ook sociaal-demografische gezondheidsver-
schillen. Bewoners van buurten waarvan het merendeel een lage sociaal-economische status hebben, 
hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan bewoners van betere buurten. Dit is vooral terug te zien in 
de grote steden. Sinds de jaren zeventig zijn er steeds meer mensen met een lage sociaal-economische 
status, zoals mensen met een laag inkomen, werklozen en allochtonen, in deze steden gaan wonen. 
Daardoor is de gemiddelde gezondheid in de grote steden gemiddeld slechter dan in andere plaatsen. [Van 
der Lucht en Verkleij, 2002: 17]

Vanaf 1987 is in Nederland aandacht gekomen voor de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Er 
werd een Programmacommissie Sociaal-economische Gezondheidsverschillen door de minister van VWS 
ingesteld die de verschillen in gezondheid in kaart moest gaan brengen. Een tweede Programmacommissie 
SEGV werd in 1995 geïnstalleerd. Deze commissie hield zich met name bezig met interventies ter verminde-
ring van SEGV.[Jansen, Schuit en Van der Lucht, 2002: 231] Na beëindiging van deze commissie is een deel 
voortgezet in het preventieprogramma van Zon (later ZonMw). Ook in Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning van het RIVM werd er aandacht aanbesteed. [Interview Smid, 2010] 

Actoren
• Programmacommissies Sociaal-economische Gezondheidsverschillen (PC SEGV-I en PC SEGV-II)



Nationaal Archief | Gezondheid 588

Bronnen en literatuur
• Jansen, J., A.J. Schuit en F. van der Lucht, Tijd voor gezond gedrag. Bevordering van gezond gedrag bij specifiek 

groepen (Houten/Bilthoven 2002).
• Lucht, van der F. en H. Verkleij, Gezondheid in de grote steden. Achterstanden en kansen (Houten/Bilthoven 2002).
• Schrijvers, C.T.M e.a., ‘De achtergronden van sociaal-economische gezondheidsverschillen: resultaten uit 

het GLOBE onderzoek’, in: K. Stronks en J. Hulshof (red.) De kloof verkleinen: theorie en praktijk van de strijd tegen 
sociaal-economische gezondheidsverschillen (Assen 2001).

• WRR, Sociaal-economische gezondheidsverschillen en beleid. Preadviezen (Den Haag 1991).
• WRR, Sociaal-economische gezondheidsverschillen, kansen voor beleid. Verslag van een conferentie op 20-21 november 1991 

(Den Haag 1992).
• Timmermans, J., SCP, commentaar dd 22-7-2010 op Concept rapport trendanalyse. Domein gezondheid.
• Smid, H., directeur van ZonMw, commentaar dd 8-7-2010 op Concept rapport trendanalyse. Domein gezondheid.
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8.7 Trend: Het in toenemende mate beschikbaar komen 
en toepassen van technische ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg

Verkorte titel: Technische ontwikkelingen gezondheidszorg

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
8.2 Specialisatie gezondheidszorg
8.3 Inzet medische kennis bij verbetering uiterlijk en lichamelijke prestaties
8.8 Kostenbeheersing zorg
8.9 Van planning naar marktwerking zorg 
8.12 ICT-toepassingen zorg
8.16 Aids
8.19 Genenkaart mens
12.19 Orgaandonatie

Datering
Jaren zeventig tot na 2005

Beschrijving
Al gedurende de gehele twintigste eeuw hadden nieuwe technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
plaatsgevonden. In de jaren twintig kwamen bijvoorbeeld de ijzeren long en antibiotica beschikbaar, in de 
jaren veertig de kunstnier en in de jaren vijftig en zestig werden orgaantransplantaties mogelijk. Vooraf-
gaand aan de onderzochte periode (1976-2005), in de jaren zestig, waren de verwachtingen van wat 
technologie verder zou kunnen bieden bij het voorkomen en genezen van ziekten of het aanbieden van 
hulpmiddelen zeer hooggespannen. [SCP, 2004: 416] Voor het jaar 2000 zouden kunstorganen beschikbaar 
zijn en zouden sommige ziekten als gewrichtsreumatiek geheel zijn overwonnen. In de periode zelf bleek 
het aanbod aan nieuwe technologie iets minder hemelbestormend, maar toch indrukwekkend. 

In de klinische sfeer werd vooral in de beeldvormende technieken grote vooruitgang geboekt, met de 
introductie van de computertomografie/CT (jaren zeventig), echografie (jaren tachtig) en MRI (eind jaren 
tachtig). In de chirurgie kwamen bypassoperatie, dotterbehandeling en orgaantransplantaties. 
De ontwikkeling van minder invasieve operatie- en behandelingstechnieken (‘kijkoperaties’, niersteen-
vergruizers) leidde tot minder belasting van de patiënt waardoor geen of veel kortere ziekenhuisopname 
nodig werd en herstel sneller kon verlopen. 
Ontwikkelingen in de biotechnologie hebben geleid tot nieuwe (genees)middelen en nieuwe productie-
methoden via DNA-recombinatie, mede ter ondersteuning en verbetering van diagnoses (‘biologische 
markers’). [SCP, 1998: 306-307] Medicijnen met minder bijwerkingen leidden tot minder complicaties. 
In de periode 1995 - 2005 werd grote voortgang geboekt op zowel het gebied van (vroeg)diagnostische 
technologie, biotechnologie en therapeutische technieken, in onderlinge combinatie en ondersteund door 
computertechnologie. [Spekowius en Wendler (red.), 2006]
Voor de thuissituatie kwamen technische mogelijkheden als thuisdialyse beschikbaar, evenals middelen om 
patiënten thuis te laten revalideren. Brede toepassingen op het gebied van domotica (robotica en informa-
tica in de huiselijke omgeving) zijn echter goeddeels in het aanbod blijven steken, juist omdat ze niet bij de 
overwegende vraag naar met name persoonlijke verzorging pasten. [SCP, 2004: 437-438] De grootste 
successen op dit gebied werden behaald met low tech -oplossingen als de rollator, of bij het voor individueel 
gebruik beschikbaar maken van relatief eenvoudige middelen als de bloeddrukmeter of zelftests.
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Het beschikbaar komen van nieuwe technologieën op het gebied van diagnose en behandeling heeft een 
aantal gevolgen gehad: 
• toename van het aantal specialisten en het aantal specialisaties op deelgebieden (ook huisarts is sinds 

1974 specialisme)
• toename van de stroom van informatie (vooral in de vorm van publicaties) over technologische verande-

ringen, waardoor het voor gebruikers van medische technologie steeds moeilijker is gebleken om 
ontwikkelingen bij te houden, die te beoordelen en verstandig toe te passen [De Vries, 2005: 31]

• toename van het aantal geconstateerde ziekten
• vroegere opsporing van ziekten, waardoor kansen op genezing zijn toegenomen
• verschuiving van acute naar chronische aandoeningen
• epidemiologische transitie (verschuiving van doodsoorzaak van infectieziekten naar degeneratieve 

aandoeningen)
• verschuiving van klachtbehandelende geneeskunde naar voorspellende geneeskunde.

In het onderzoek waarop de ontwikkelingen gebaseerd zijn was in toenemende mate sprake van commerci-
ele partijen, direct of als sponsors of opdrachtgevers voor academisch wetenschappelijk onderzoek. Zij 
hebben belang bij het ontwikkelen van (potentieel) commercieel succesvolle producten. Dat leidde er toe 
dat vooral in de farmacie veel op preventieve middelen werd ingezet (anti-rookpil, cholesterolverlagers). 
[SCP, 2004: 433] 

Introductie van de resultaten van technologische ontwikkeling bleek geen eenvoudig proces. In de periode van 
de aanbodsturing in de jaren zeventig en tachtig, gekoppeld aan het voortdurende streven naar kostenbeheer-
sing, was voor de aanschaf van nagenoeg elk nieuw apparaat overheidstoestemming nodig. [SCP, 1998: 307] 
De verschuiving naar vraagsturing ging vervolgens gepaard met beheersing van de kosten en daarmee de 
toepassingen via het principe van Evidence Based Medicine (nieuwe therapieën en medicijnen worden 
alleen vergoed wanneer wetenschappelijk is bewezen dat zij werken) en het zogenaamde trechtermodel van 
de Commissie Dunning (1991, ingesteld door de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
over keuzen in de zorg. Voor een goede keuze is een heldere kosten-baten analyse noodzakelijk, maar deze 
bleek bij besluiten over bestedingen in technologische producten lang niet altijd een beschikbaar. 
Verwachtingen over de doeltreffendheid van toepassingen en de breedte van toepassingsgebieden konden 
in een aantal gevallen uiteindelijk niet worden waargemaakt. [SCP, 1998: 307] 

Met name aan het eind van de periode kwam er veel aandacht voor ethische kwesties die voortvloeiden uit 
technologische mogelijkheden. Zo was er aandacht voor de aanvaardbaarheid van het kiezen van het geslacht 
van een baby, voor het toepassen van voorspellende geneeskunde in het geval dat er (nog) geen therapie 
voorhanden was en voor het genenpaspoort. Ook op het grensgebied van ethiek en kostenbeheersing deden 
zich nieuwe vragen voor. In de periode 2000-2005 werd manifest dat met de mogelijkheden van het ontrafe-
len van ziekten op moleculair niveau, steeds verfijnder, specifieker maar door het niche karakter commercieel 
minder aantrekkelijk werden. Daardoor ontstond nog meer spanning tussen kwaliteit en betaalbaarheid. 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Commissie Dunning (1991)
• Zorgaanbieders
• Zorgverzekeraars
• Universiteiten
• Aanbieders van medicijnen en technische hulpmiddelen

Bronnen en literatuur
• SCP, In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• Spekowius, G en Th. Wendler (red.), Advances in Healthcare Technology, Shaping the Future of Medical Care 

(Dordrecht 2006).
• Vries, Th. de, Technologie en zorg, Wie wordt er beter van? (Amsterdam 2005).
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8.8 Trend: Het toenemend streven van de overheid naar 
kostenbeheersing door de inzet van verschillende 
instrumenten

Verkorte titel: Kostenbeheersing zorg

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
8.9 Van planning naar marktwerking zorg
12.45 Rookverbod

Datering
Jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
Na 1945 was de gezondheidszorg in Nederland hoofdzakelijk in handen van particuliere organisaties en werd 
voor het grootste gedeelte gefinancierd door middel van verzekeringen. Via wetgeving had de overheid een 
grote invloed op de bekostiging van de zorg. Hoewel de mate van invloed in de loop van de jaren fluctueerde, 
staat sinds de jaren zeventig het overheidsbeleid jegens de gezondheidszorg door de alsmaar toenemende 
kostenstijging steeds meer in het teken van kostenbeheersing. [Boot en Knapen, 2005: 186] Vanaf 1974 richtte 
de overheid zich vooral op de kostenbeheersing aan de aanbodzijde door middel van het opstellen van 
planrichtlijnen en een richtlijnenstelsel voor de tarifering. Op deze manier had de overheid invloed op de 
capaciteit van de intramurale zorg en de tarieven daarvan. [Boot en Knapen, 2005: 192] 

In de jaren tachtig werd kostenbeheersing de centrale doelstelling van het beleid. Door de slechte economi-
sche conjunctuur, de kostenstijging, de afnemende betaalbaarheid van de gezondheidszorg en het striktere 
sociaal-economische beleid van de regering werd op het aanbod bezuinigd. [Van der Grinten en Kasdorp, 
1999: 14] Door middel van planning (beddenreductie), tarifering (budgetkortingen) en verzekeringen (eigen 
bijdrage) werd geprobeerd de toenemende kosten voor de zorg te beheersen. [Lendering, 2005: 7] Een 
maatregel tot het verminderen van het aanbod was de schaalvergroting van ziekenhuizen. Door middel van 
fusies en het sluiten van regionale ziekenhuizen, ontstonden grote medische centra. Het aantal bedden liep 
sinds 1970 met ruim 10.000 terug. [SCP, 1998: 302]

Met de introductie van elementen van marktwerking als sturingsmechanisme in de zorg eind jaren tachtig 
verschoof de kostenbeheersing van aanbodbeheersing naar vraagbeheersing. [Lendering, 2005: 196; SCP, 
2004; 441] Door de beïnvloeding van de vraag naar zorg, probeerde de overheid de kosten te beperken. Een 
aantal instrumenten dat zij inzette, was onder meer de toenemende aandacht voor preventie en de 
stimulering van alternatieven (voor de AWBZ). Alternatieven bestonden onder andere uit het zolang 
mogelijk thuis laten wonen van bejaarden in plaats van hen in een verpleeginrichting op te nemen door het 
vergroten van de extramurale hulp en het bevorderen van mantelzorg. [SCP, 2004: 441]

In de jaren negentig werden door het Paarse kabinet richtlijnen opgesteld om te komen tot doelmatig 
werken en om verspilling tegen te gaan. Centraal in het beleid van Paars was dat er keuzes gemaakt moesten 
worden. Niet alles kon. De Commissie-Dunning die was ingesteld door de Staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur om te onderzoeken hoe bezuinigd kon worden op gezondheidszorg kwam in 
1991 reeds met de Trechter van Dunning, waarmee werd bepaald welke medische behandelingen vergoed 
zouden worden en welke niet. [Boot en Knapen, 2005: 237-238; Interview Kooiker, 2010] Door het beperken 
van financiële middelen verminderde de capaciteit en dus ook het gebruik van het aanbod. Een gevolg was 
wel dat er wachtlijsten in de zorg ontstonden en patiënten soms hun toevlucht namen in het buitenland 
om snel behandeld te kunnen worden. [Boot en Knapen, 2005: 263] Een andere maatregel om de vraag naar 
zorg te remmen was het verhogen van de eigen bijdragen voor verschillende diensten en het verkleinen van 
het verzekerde pakket, zoals in de eerste helft van de jaren nul is gebeurd. Een deel van de AWBZ-zorg is 
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daarnaast overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning en tegelijkertijd zijn de voorwaarden 
verscherpt, zodat minder mensen er gebruik van konden maken. [SCP, 2004: 441-442] Het belangrijkste 
beheersinstrument van de overheid is het beperken van rechten geworden door verstrekkingen uit de 
pakketten te schrappen of door groepen niet meer voor vertrekkingen in aanmerkingen te laten komen. 
[Interview Timmerman, 2010] Tenslotte zijn onder de kabinetten-Balkenende de particuliere verzekeringen 
en de ziekenfondsverzekering samengevoegd. Per 1 januari 2006 was iedereen in Nederland verplicht zich te 
verzekeren op basis van de Zorgverzekeringswet. [Boot en Knapen, 2005: 268] 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Commissie-Dekker)
• Zorgaanbieders
• Zorgverzekeraars
• Consumenten
• Commissie-Dunning

Bronnen en literatuur
• Boot, J.M.D. en M.H.J.M. Knapen, De Nederlandse Gezondheidszorg (Houten 2005).
• Grinten, T. van der en J. Kasdorp, 25 jaar sturing in de gezondheidszorg. Van verstatelijking naar ondernemerschap 

(Den Haag 1999).
• Lendering, J., Volksgezondheidssubsidies. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsinstrument subsidiëring op het 

terrein van de volksgezondheid 1945-1997. Nationaal Archief/Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Den Haag 2005).

• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
• Timmermans, J., SCP, commentaar dd 22-7-2010 op Concept rapport trendanalyse. Domein gezondheid.
• Kooiker, Sjoerd, interview op 19 mei 2010.
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
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8.9 Trend: Van planning naar marktwerking in de zorg

Verkorte titel: Van planning naar marktwerking zorg

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
5.15 Zaak-Jolanda Venema
8.8 Kostenbeheersing zorg

Datering
Begin jaren ’70 - na 2005

Beschrijving
In de periode 1945-1985 werd de positie van de overheid ten opzichte van de zorgverleners en de verzekeraars 
en de invloed op de ontwikkelingen binnen het domein gezondheid medebepaald door de economische 
situatie. [Boot en Knapen, 2005: 210] Het gunstige economische klimaat in de jaren zestig leidde tot een 
‘laissez-faire’-politiek van de overheid die de andere partijen (verzekeraars, instellingen en beroepsbeoefe-
naars) meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gaf. De stijgende publieke financiering van de gezond- 
heidszorg en de minimale politieke controle leidden begin jaren zeventig echter tot een roep om meer 
sturing door de overheid. [Boot en Knapen, 2005: 33] De ombuiging in het ‘laissez-faire’-beleid kwam met de 
door de staatssecretaris van Volksgezondheid J.P.M. Hendriks uitgebrachte structuurnota Gezondheidszorg 
(1974). Deze nota vormde de basis voor een reeks van nota’s en wetten die gericht waren op een betere 
sturing van de gezondheidszorg. [Nationaal Archief: 2006, 2] De twee ordeningsprincipes die daarbij werden 
ingezet waren echelonnering (onder een echelon wordt verstaan een sector van de gezondheidszorg waarvan 
de voorzieningen bij benadering dezelfde functionele kenmerken en gerichtheid laten zien) en regionalisatie 
[Boot en Knapen, 2005: 66] Een van de belangrijkste wetten die werd ingevoerd was de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg (1980). Deze planningswet zorgde voor een toename van de invloed van de overheid op de 
bekostiging van de zorg door middel van de beheersing van de capaciteit van alle zorginstellingen. 
[Lendering, 2005: 7] De toenemende planning en sturing van de gezondheidszorg vanwege politieke 
motieven, werd ook wel de politisering van de gezondheidszorg genoemd. [Boot en Knapen, 2005: 193]

Op de Wet voorzieningen gezondheidszorg kwam kritiek, omdat het voor de betrokkenen onuitvoerbaar 
bleek te zijn. Vanuit de gezondheidszorg zelf en vanuit politieke partijen werd een alternatief aangedragen 
voor de planning: marktwerking. 

In de tweede helft van de jaren tachtig werd een commissie ingesteld die haar advies moest uitbrengen over 
de herziening van het zorgstelsel. Eén van de adviezen van deze Commissie Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg (Commissie-Dekker, ingesteld door de minister en de staatssecretaris van WVC) was de 
herstructurering van de zorgverzekering middels een basisverzekering voor iedereen, het invoeren van een 
mechanisme van gereguleerde marktwerking en een terugtredende overheid. [website Werken met DOT] 
Door middel van concurrentie en financiële prikkels zou de doelmatigheid in de zorg vergroot moeten 
worden. [Boot en Knapen, 2005: 193] Het eindrapport markeerde een keerpunt in het beleid van de 
overheid. Naast planning werd beheersing van de zorg door middel van het principe van marktwerking een 
instrument van de overheid. De implementatie van de uitwerking van het eindrapport van de Commissie-
Dekker – het plan-Simons – is er nooit gekomen.

Met de komst van de Paarse kabinetten kwam de marktwerking nog meer onder druk te staan. Langzamer-
hand werden wel aspecten van de marktwerking in de zorg doorgevoerd. Het beleid werd ontwikkeld door 
de rijksoverheid en de beleidsuitvoering was in handen van de andere actoren in de zorgsector. [Boot en 
Knapen, 2005: 234] Onder de kabinetten-Balkenende werd gereguleerde marktwerking het leidend 
sturingsmechanisme in de zorg. [Boot en Knapen, 2005: 259]
Uiteindelijk hadden planning en marktwerking dezelfde achtergrond: het beheersbaar houden van de 
uitgaven aan zorg, zonder verlies aan kwaliteit. [Interview Timmermans, 2010]
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Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Commissie-Dekker)
• Zorgaanbieders
• Zorgverzekeraars

Bronnen en literatuur
• Boot, J.M.D. en M.H.J.M. Knapen, De Nederlandse Gezondheidszorg (Houten 2005).
• Lendering, J., Volksgezondheidssubsidies. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsinstrument subsidiëring op het 

terrein van de volksgezondheid 1945-1997. Nationaal Archief/Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Den Haag 2005).

• Nationaal Archief, Historisch-maatschappelijk analyse Volksgezondheidssubsidies (Den Haag 2006).
• Website Werken met dot: http://www.werkenmetdot.nl/Verwante-themas/Tweede-Kamer-wetgeving/

Geschiedenis (geraadpleegd op 25 mei 2010).
• Timmermans, J., SCP, commentaar dd 22-7-2010 op Concept rapport trendanalyse. Domein gezondheid.
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8.10 Trend: Secularisatie van de care en cure-instellingen 

Verkorte titel: Secularisatie zorginstellingen

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.11 Secularisatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
4.4 Het nieuw-managerialisme
8.2 Specialisatie gezondheidszorg
8.8 Kostenbeheersing zorg

Datering
Jaren zestig - jaren negentig

Beschrijving
Kenmerkend voor de Nederlandse gezondheidszorg was dat de voorzieningen voor het grootste deel langs 
lijnen van geloofs- of levensovertuiging waren georganiseerd. Vooral confessionele verenigingen en 
stichtingen waren zeer actief in de gezondheidszorg en hadden eigen kruisverenigingen, ziekenhuizen en 
tehuizen. Daarnaast waren er ook nog gemeentelijke instellingen die voornamelijk bedoeld waren voor de 
armsten in de maatschappij. [Trommel en Van der Veen, 1999: 31]

Tot de jaren zeventig waren de confessionele visies van het subsidiariteitsbeginsel en de soevereiniteit in eigen kring 
leidend in de gezondheidszorg. Dit betekende concreet dat particulier initiatief voorrang had boven initiatie-
ven van de overheid. Particuliere organisaties besloten zelf om nieuwe voorzieningen of zorginstellingen op te 
richten. De rol van de overheid was er een van financierder van deze initiatieven. Door de (ongecontroleerde) 
uitdijing van de voorzieningen werd er in toenemende mate financieel een beroep gedaan op de overheid. In 
de jaren zeventig veranderde de overheid haar beleid en nam de controle van de overheid op de (financiering 
van de) gezondheidszorg sterk toe. Regionalisatie was één van de manieren om meer structuur aan te brengen 
in de gezondheidszorg. Het Rijk dwong de particuliere instellingen doelmatiger te gaan werken door middel 
van fusies en schaalvergroting. Een gevolg daarvan was wel dat instellingen van verschillende kleuren onder 
één dak kwamen te vallen. Door de fusies van voorzieningen in de jaren zeventig, tachtig en negentig ontston-
den er grotere algemene stichtingen zonder religieuze kleur. [Trommel en Van der Veen, 1999: 31-32] Dit proces 
was goed zichtbaar bij ziekenhuizen, maar ook in het kruiswerk. In 1978 fuseerden de drie bestaande kruisver-
enigingen - het protestante Oranje-Groene Kruis, het rooms-katholieke Wit-Gele Kruis en het neutrale Groene 
Kruis - tot de Nationale Kruisvereniging. [website Digitaal Katholiek Erfgoedhuis] In 1990 fuseerden de koepels 
van het kruiswerk en de gezinsverzorging, waardoor de oude ‘kleuren’ weinig zichtbaar meer waren. 

De kostenbeheersing vanuit de overheid was niet de enige oorzaak dat de geloofs- en levensbeschouwelijke 
identiteit op de achtergrond raakte. Door de ontzuiling in de jaren zestig hadden confessionele organisaties 
steeds meer moeite om voldoende eigen personeel in te zetten voor steeds groter wordende zorginstellingen. 
[De Boer en Dessing, 1989: 71] Vaak hadden de religieuzen en de diaconessen nog wel de leiding in handen, 
maar het werk werd meer en meer uitgevoerd door lekenzusters en broeders. Met het ontstaan van de nieuwe 
fusieorganisaties kregen de instellingen ook vaak een nieuwe bestuurlijke inrichting. [De Boer en Dessing, 
1989: 72] De (confessionele) directie en bestuur verdwenen en er kwamen een Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht voor in de plaats. Ook de rol van de arts veranderde. Niet alleen was hij of zij alleen geneeskundige, 
ook werd de arts geacht manager te zijn. [KBG, 2010] Een derde factor die van invloed is geweest op het proces 
van verzakelijking is dat een aantal taken van particuliere (confessionele) instellingen verschoof naar over-
heidsinstanties, zoals de GGD’s en de Riagg’s. Het doel van de overheid was om meer controle te krijgen op het 
gebied van de infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg. De rol van de particuliere (confessio-
nele) instanties werd hierdoor verminderd. [Nationaal Archief, 2007: 10]

Verzorgingshuizen met een bijzonder signatuur bleven bestaan, zoals de Molukse en Indische verzorgings-
huizen. In 2001 werd in verpleeghuis Rustenburg te Rotterdam de eerste verpleegafdeling voor moslims in 
Nederland geopend. [Forum, z.j.: 7] Daarna zijn er meer van deze initiatieven ontplooid. 
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Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Kruisverenigingen
• Ziekenhuizen
• Religieuze stichtingen en verenigingen

Bronnen en literatuur
• Boer, H.W.J. de en A.M.F. Dessing, Franciscanen en Mariastichting. Episode uit de geschiedenis van de Congregatie der 

Zusters Franciscanen van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem (Haarlem 1989). 
• Forum. Instituut voor multiculturele vraagstukken, Allochtone ouderen en wonen (Utrecht z.j.) 7.  

http://www.forum.nl/pdf/AllochtoneOuderenEnWonen.pdf.
• Trommel, W.A. en R.J. van der Veen, De herverdeelde samenleving. De ontwikkeling en herziening van de Nederlandse 

verzorgingsstaat (Amsterdam 1999).
• Website Nederlands katholicisme: http://nederlandskatholicisme.ruhosting.nl/maatschappelijk_leven/

zorg/maatschappelijke/witgelekruis/witgelekruis.html (geraadpleegd op 6 juni 2010).
• Nationaal Archief, Verslag driehoeksoverleg BSD infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg (Den Haag 

2007). Historisch Maatschappelijke Analyse.
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8.11 Trend: Emancipatie van de patiënt

Verkorte titel: Emancipatie patiënt

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
5.15 Zaak-Jolanda Venema
8.1 Alternatieve geneeswijzen
8.4 Zorg buiten de muren
8.7 Technische ontwikkelingen gezondheidszorg
8.15 Bloemenhovekliniek
12.18 Euthanasie

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
De positie van de patiënt in de gezondheidszorg heeft sinds de jaren zestig een aanmerkelijke ontwikkeling 
doorgemaakt. In formele zin is de patiënt veranderd van object van behandeling naar een autonome partij, 
een ‘zorgconsument’, die eigen keuzes maakt over gezondheidsproblemen. Als markeringspunt van de 
omslag geldt het in werking treden van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in 1995. 
Volgens deze wet dient de behandelend arts voor elke behandeling de patiënt duidelijk te informeren over 
de aard van de aandoening, de voorgestelde behandeling en de daaraan verbonden risico’s. De patiënt moet 
vervolgens toestemming geven voor deze behandeling. [SCP, 1998: 319-320]

Een belangrijke impuls voor patiëntenemancipatie werd gegeven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
In jaren zeventig waren met name de grote, gesloten instituten, met hun gedwongen opnamen en 
behandelingen als elektroshocks en isolatie, doelwit van heftige maatschappijkritiek. Nadat begin jaren 
zeventig de problemen manifest werden, met veel publicaties, films, de oprichting van de Cliëntenbond en 
het starten van nieuwe behandelingsmodellen als Jongerenadviescentrum en Release, kwam in de tweede 
helft van die jaren zeventig een periode vol actie. Als startpunt daarvan geldt de Dennendalaffaire in 1974. 
Dennendal was een GGZ-instelling waar geëxperimenteerd werd met een nieuwe vormen van behandeling 
met grote vrijheid voor zwakzinnige patiënten. Dat leidde tot een groot conflict met de gezondheidsautori-
teiten. Een paviljoen werd bezet en later door de politie ontruimd. Personeel werd ontslagen en de 
patiënten werden naar andere inrichtingen overgebracht.

Patiënten organiseerden zich in bonden, de Gekkenkrant werd uitgebracht, in instellingen kwamen 
patiëntenraden. De acties hadden succes; georganiseerde patiënten kregen invloed op de vormgeving van 
patiëntenrechten en behandelingsmethoden, en bij het tot stand komen van de nieuwe Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

In de jaren tachtig en negentig werkten de resultaten van de activiteiten verder door in de maatschappij: de 
‘vermaatschappelijking’ van de GGZ. Het werd steeds normaler om hulp te zoeken bij psychische proble-
men. [SCP, 1998: 320] 

In de zorg voor verstandelijk gehandicapten betrof de emancipatie in eerste instantie niet de patiënten zelf, 
maar de ouders, die voor hun kinderen opkwamen. In de jaren vijftig en zestig werden de eerste ouderver-
enigingen opgericht, naar de tijdgeest binnen de zuilen. Vanaf 1964 werkten zij samen in de Federatie van 
Ouderverenigingen (FvO). In die periode groeide het bewustzijn dat het krijgen van een gehandicapt kind 
niet de schuld van ouders of familie was. Dat gaf ruimte om problemen en misstanden publiek te maken. 
Het ging met name om opvangproblemen, zowel in inrichtingen als in gezinnen, die het gevolg waren van 
onvoldoende capaciteit bij inrichtingen. In een aantal gevallen gingen ouderverenigingen zo ver dat ze zelf 
dagverblijven of gezinsvervangende tehuizen stichtten, die aan hun wensen tegemoetkwamen. 
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De emancipatie van de ouders kreeg vorm in de jaren zeventig tot midden jaren tachtig met het claimen van 
een eigen verantwoordelijkheid, tegenover de dominantie van de zorgprofessionals. Ouderverenigingen 
werden steeds professioneler. Eind jaren tachtig hadden de ouders een grote invloed verkregen op het 
beleid van de verstandelijk gehandicaptenzorg. De verstandelijk gehandicapte zelf, met zijn behoeften en 
mogelijkheden, kwam centraal te staan. Beleidsmatig werd dat door de FvO vertaald in het streven naar een 
systeem van het persoonsgebonden budgetten, waarmee mensen met een verstandelijke handicap zelf 
konden bepalen waar ze hun zorg wilden inkopen. Deze vraaggerichte financiering stuitte op grote 
weerstand bij de instellingen. Het werd slechts beperkt toegepast, maar door creatief gebruik (bijvoorbeeld 
gezamenlijk inkopen van zorg) leidde het toch tot een kanteling in de machtsverhoudingen.

In diezelfde tijd kreeg ook de maatschappelijke emancipatie van verstandelijke gehandicapten vorm. Er 
kwam een eigen belangenorganisatie (‘Onderling Sterk’) en medezeggenschap in zorginstellingen werd 
formeel geregeld. Daarnaast ontstond geleidelijk acceptatie dat verstandelijk gehandicapten hun rechten 
hadden in de samenleving op het gebied van werken en wonen, relaties en seksualiteit, burgerlijke rechten 
en plichten. [Beltman, 2001: 101-108]

In de zorg voor psychisch of somatisch chronisch zieke bejaarde patiënten verliep de emancipatie vooral via 
de kinderen. Tot na de eeuwwisseling was er bij deze patiënten zelf sprake van een (traditioneel) grote 
terughoudendheid om eisen te stellen en sprake van een grote aanvaarding van medische autoriteit. Dit 
gold tot in de jaren tachtig ook voor hun partners en kinderen. De toenemende betrokkenheid van familie 
bij de behandeling, zowel om inhoudelijke redenen maar ook onder druk van bezuinigingen, maakte dat zij 
meer inzicht kregen in de gang van zaken en van daaruit, namens de patiënten, direct of via overlegorganen 
meer invloed op de behandeling vroegen. [Interview De Boer, 2010] 

In de somatische gezondheidszorg ontstonden reeds vroeg, in de jaren vijftig en zestig, patiëntenorganisaties 
rond bepaalde ziekten. In eerste instantie was het doel vooral het verlenen van service - geven van specifieke 
informatie, ervaringen uitwisselen, steun bij het aanvragen van hulpmiddelen of een uitkering - maar er 
werd ook aandacht gegeven aan ontevredenheid of klachten over medisch handelen. 
Parallel aan die activiteiten werden in de jaren zeventig ook algemene overkoepelende consumentenorga-
nisaties actief op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg, op een breed spectrum van onderwerpen als 
medicijngebruik, inrichting van ziekenhuizen, juridische hulp, voedingsmiddelenindustrie, veiligheid in en 
om het huis. Eind jaren zeventig kwam een samenwerking van de organisaties tot stand. Dat leidde tot de 
oprichting van het Landelijk Patiënten - Consumenten Platform (LPCP) in 1982, een bundeling van 
landelijke organisaties waarin circa 150 verenigingen met een gezamenlijk ledenbestand met in totaal 
900.000 leden vertegenwoordigd waren. Hoewel voor de afzonderlijke organisaties de directe belangenbe-
hartiging, voorlichting en ondersteuning de hoofdzaak bleef, verkreeg de patiënten- en consumentenbewe-
ging ook een duidelijke positie op beleids- en bestuursniveau, zowel landelijk, provinciaal als lokaal. 
[Koster Dreese, 1990: 52-54]
De patiëntenverenigingen hebben zich verder ontwikkeld en vertakt, mede gestimuleerd door ontwikkelin-
gen op het gebied van medische diagnose en behandeling. De grootste groei was eind jaren tachtig. [SCP, 
1998: 321]

In 1980/1981 kwam de Nota Patiëntenbeleid tot stand, waarin aandacht werd besteed aan de positie van de 
patiënt, in het bijzonder aan diens rechten. Eén van rechten die een patiënt heeft is de mogelijkheid om te 
klagen, via het klachtrecht of het tuchtrecht. Sinds 1995 moeten zorgaanbieders op grond van de Wet 
klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) een klachtenreglement hebben en een klachtencommissie. Doel 
van de klachtenprocedure is het geven van genoegdoening aan de klager, in de vorm van een onpartijdig en 
onafhankelijk oordeel over de klacht. Gezien het aantal interacties tussen patiënten en instellingen is het 
aantal klachten laag. [SCP, 2002: 307]

Voor meer ernstige zaken is er het tuchtrecht. Het aantal klachten bij de medische tuchtcolleges is percentu-
eel sterk toegenomen (370 in in 1983, 720 in 1992, circa 1000 in 2005). Enerzijds duidt dit op een toenemen-
de mondigheid van de patiënt. [SCP, 1998: 322] Anderzijds is het aantal klachten absoluut gezien, en in 
relatie tot het aantal incidenten, nog steeds niet zodanig groot dat gesproken kan worden van een serieuze 
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juridisering van de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. In het rapport ‘Onbedoelde schade in 
Nederlandse ziekenhuizen’ uit 2007 bleek dat in 2004 van de ca. 1,3 mln opgenomen patiënten 5,7% 
onbedoelde schade ondervond en 2,3% vermijdbare schade. Van de patiënten met onbedoelde schade 
overleed 8% en ondervond 5% blijvende gevolgen.

De belangrijkste kwaliteitseisen die de patiënten zijn gaan stellen in de cure-sector liggen op het gebied van 
informatievoorziening en toegankelijkheid. In de care-sector is dat op het gebied van het (handhaven van) 
autonomie. In de praktijk waren dat vooral wensen; in de spreekkamer of aan het bed bleef het toch de 
zorgaanbieder die de regie voerde.

Om als patiënt in de relatie met zorgverleners een eigen positie in te kunnen nemen is informatie nodig. 
Voor degenen bij wie een bepaalde ziekte is vastgesteld en daarvoor onder behandeling zijn, zijn vanouds 
patiëntenorganisaties in veel gevallen een bron. Algemene medische informatie kwam veelal via de media. 
Vanaf de jaren zeventig tot eind jaren tachtig was er vooral in publieksbladen veel aandacht voor medische 
behandelingen. Daarna verschoof het onderwerp naar gespecialiseerde tijdschriften en Tv-programma’s.  
De effecten van deze informatieverstrekking waren niet zo groot dat wachtkamers volstroomden. [Elie, 1996]

Eind jaren negentig raakte het internet wijdverbreid, wat de patiënt veel meer vrijheid gaf om zelf actief op 
zoek te gaan naar informatie over ziekten en behandelingen. Daarmee werden de mogelijkheden versterkt 
om zich in de relatie tot zorgverleners ‘mondig’ op te stellen.
Meer mondigheid uitte zich onder andere in een toenemende druk op de huisartsen om door te verwijzen 
naar specialisten. [SCP, 2004: 423] Was dat in de jaren zeventig nog ongebruikelijk, in 2001 stelde minister 
Borst in een interview dat een belangrijke oorzaak van de groei van het aantal specialisten gelegen was in de 
toegenomen mondigheid van de patiënt. [SCP 2002: 275]

De emancipatie van de patiënt heeft er niet toe geleid dat iedereen over alles mee wilde beslissen. Tussen de 
patiënten onderling zijn er, voor wat dat betreft, van het begin af aan grote verschillen geweest. Toch is dat 
beeld wel een eigen rol gaan spelen. Zo zou de politiek bij de constructie van het model van nieuwe 
zorgstelsel in 2005 er impliciet van uit zijn gegaan dat alle patiënten mondige ‘zorgconsumenten’ zijn, die 
reageren op signalen van openheid, kwaliteit en prijs. [Feenstra en Wansink, 2008: 89] 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Ministerie van Cultuur, recreatie en Maatschappelijk Werk
• Patiëntenverenigingen
• Consumentenorganisaties
• Ouderverenigingen
• Zorginstellingen en -inrichtingen
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8.12 Trend: Het toenemend gebruik van 
ICT-toepassingen

Verkorte titel: ICT-toepassingen zorg

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT
8.4 Zorg buiten de muren
8.7 Technische ontwikkelingen zorg
8.19 Genenkaart mens

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
In de jaren zeventig waren de verwachtingen over het toepassen van computers in de gezondheidszorg 
hooggespannen. De term ICT was op dat moment nog niet ingeburgerd en aanvankelijk werd er ook weinig 
onderscheid gemaakt tussen computertoepassingen als onderdeel van medische technologie (bijvoorbeeld 
beeldvormende diagnosetechnieken als computertomografie) en in de procesondersteunende toepassin-
gen, zij het dat de eerste afkomstig waren van de leveranciers van medische apparatuur en de tweede van 
fabrikanten van rekentuig. Er werden allerlei projecten gestart en de overheid subsidieerde fors. Het bleek 
echter moeilijk om de verwachte resultaten te realiseren; veel projecten stelden teleur. 

De overheid trad vervolgens terug en de toepassing van computertechnologie werd overgelaten aan het veld, 
instellingen en industrie. Er volgde een gestage ontwikkeling, met name op het gebied van de administra-
tieve procesondersteuning. Dat leidde er toe dat eind jaren negentig in elk ziekenhuis werkstations en 
terminals te vinden waren en dat vrijwel alle activiteiten ondersteund werden door ICT. Ook had nagenoeg 
elke Nederlandse huisarts een computer; velen gebruikten die ook voor het bijhouden van hun medische 
dossiers. [Bakker, 2001: 73] Deze ontwikkeling was mede mogelijk gemaakt door technische vooruitgang: van 
grote centrale computers naar lokale netwerken met eigen servers, toegenomen verwerkingssnelheid van 
gegevens, daling van de kosten van apparatuur en standaardisatie (bijvoorbeeld gebruik streepjescodes). 
[SCP, 1998: 60-62] 

De toepassing van computertechnologie in medische apparatuur was in deze periode steeds meer een apart 
traject geworden (technische informatica), waarbij het initiatief en de deskundigheid lagen bij ontwikke-
laars en producenten. 

Rond de eeuwwisseling groeide in de gezondheidszorg de overtuiging dat er meer mogelijk was met ICT - 
zeker in combinatie met internet - dan er gebeurde. Opvallend was dat activiteiten die tot dan vooral 
binnen instellingen of hooguit op regionale basis waren ontplooid werden overgenomen door koepelorga-
nisaties en dat de overheid haar stimulerende rol opnieuw oppakte. In 1998 werd onder auspiciën van het 
ministerie van VWS ook een platform opgericht ter bevordering van optimaal gebruik van ICT in de zorg: 
het IPZ (ICT Platform voor de Zorg) waar de koepels aan deelnamen. In november 2000 kondigde de 
minister van VWS in de ‘Beleidsbrief en Actieplan ICT in de zorg’ aan dat voor de jaren 2000 en 2001 in totaal 
220 miljoen gulden extra beschikbaar werd gesteld voor ICT in de zorg.

Een van de eerste opties was het tot stand brengen van “een eenduidige technische infrastructuur en informa-
tiestructuur voor de hele zorgsector zodat alle zorgverleners uiteindelijk naadloos met elkaar kunnen commu-
niceren via een transmuraal elektronisch patiëntendossier “(EPD) en “alle andere zorgprocessen (beheer, 
logistiek, verantwoording) daaraan gekoppeld en gestandaardiseerd kunnen worden afgewikkeld.”[TK 27529, 
2001] De Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Landelijke Huisartsen- 



Nationaal Archief | Gezondheid 601

vereniging startten al in 1998 een project ‘VIZI’ (Virtuele Integratie van Zorginformatie) om tot zo’n EPD te 
komen. [Bakker, 2001: 74] Ook ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) 

is in 1999 gestart met een programma ter ondersteuning van de totstandkoming van een EPD. Daarnaast 
werden nog andere experimenten opgezet. In de regio Eemland werd invoering van een ‘smart card’ per patiënt 
voorbereid, zij het in eerste instantie nog voor administratieve doelen, om verzekeringsgerechtigden te 
controleren en het betalingsverkeer te vereenvoudigen. 

Het EPD project kende een moeizaam verloop, niet alleen omdat het technisch lastig was om allerlei 
systemen goed aan elkaar te koppelen, maar vooral door het onderschatten van inhoudelijke en ethische 
problemen. [Vorstenbosch, 2009: 45 – 54]

Ondanks de inzet van bovenaf op het EPD en aanverwante zaken, bleef in de instellingen bij het investeren 
in ICT-toepassingen de aandacht vooral uitgaan naar het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van 
processen die het primaire medisch handelen ondersteunen. Hoewel dat niet zo spectaculair oogde, kon 
daar ook de grootste opbrengst gegenereerd worden, aangezien zorgverleners het merendeel van hun tijd 
(ongeveer 60%) besteden aan het overleg en informatie-uitwisseling, in het bijzonder met hun collega’s. 
[De Vries, 2005: 22] De meeste projecten in de zorg in de periode 2000 - 2005 waren dan ook ‘normale’ 
ICT- projecten. Een steun daarbij was de voortgaande verbetering van de ICT-technologie in combinatie met 
internet: door het beschikbaar komen van breedband werd het mogelijk om meer informatie - in het 
bijzonder (bewegende) beelden - uit te wisselen. 

Niettemin bleef de ambitie tot bredere toepassingen bestaan. In 2002 benoemde de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg in een rapport over ‘E-health’ de rol van ICT in de sector als volgt: “het gebruik van 
nieuwe informatie en communicatietechnologie, en met name internettechnologie, om gezondheid en 
gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.” [RVZ, 2002: 37]

Echter, in het rapport constateerde de Raad ook dat zorgverlening van de patiënt via internet maar zeer 
beperkt plaatsvond, zowel door culturele, financiële (vergoedingen) als door technische factoren, de laatste 
op het gebied van standaardisatie als autorisatie. Toepassingen bleven beperkt tot experimenten met 
‘telemedicine’, als bijvoorbeeld thuismonitoring van patiënten met hartfalen. Een van de meer succesvolle 
experimenten was het aanbieden van laagdrempelige psychotherapie via het internet. [SCP, 2004: 437]
 
Actoren
• Ministerie van VWS en zijn voorgangers
• IPZ
• Raad voor de Volksgezondheid
• Instellingen in de gezondheidszorg
• Koepels van instellingen en beroepsgroepen
• Leveranciers van ICT-producten
• Software ontwikkelaars 
• Nationaal Platform E-Health
• ZonMW
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8.13 Trend: Het toenemend belang van en aandacht voor 
de individuele kwaliteit van leven van 
zorgbehoevenden 

Verkorte titel: Aandacht voor kwaliteit van leven

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatise-
ring, 13.6 Verzakelijking 

Relatie met
8.3 Inzet medische kennis bij verbeteren uiterlijk en lichamelijke prestaties
8.4 Zorg buiten de muren
8.11 Emancipatie van de patiënt
12.18 Euthanasie
12.19 Orgaandonatie

Datering
Jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
Vraagstukken van kwaliteit van leven zijn verbonden aan die situaties waarin sprake is van langdurige ziekte. 
In de praktijk is dat veelal gekoppeld aan zorg in de GGZ, aan verpleeg(huis)zorg voor ouderen, zowel op 
psychogeriatrisch als somatisch gebied, en aan langdurige zorg voor ernstig gehandicapten jonger dan 55 jaar. 
Voor die kwaliteit is de overgang naar het relatiemodel in de gezondheidszorg van grote betekenis geweest. 
In de jaren zeventig en tachtig vond dit ingang in de GGZ, en later ook in andere vormen van zorg. In dit 
model van benadering en bejegening wordt de patiënt niet primair als zieke of gestoorde gezien, maar als 
een mens die persoonlijke omgang en benadering verdient. [SCP, 1998: 317] In beginsel geeft dit de patiënt 
de mogelijkheid om zelf aan te geven wat voor hem of haar belangrijk is voor de kwaliteit van medische 
dienstverlening, los van normen en standaarden die vanuit de medische professie zijn geformuleerd. 
Toepassing van het relatiemodel gebeurde met horten en stoten. Het bleek niet eenvoudig tot een even-
wichtige verhouding tussen zorgaanbieders en patiënten te komen. Bovendien strookte deze benadering, 
met alle individuele variaties daaraan verbonden, maar moeizaam met de steeds toenemende eisen van 
efficiency en kostenbeheersing. Deze eisen leidden er eerder toe dat de op de persoon gerichte zorg werd 
uitgehold. [Interview Kooiker, 2010] 

Een belangrijke impuls voor grotere aandacht voor de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden kwam uit 
de GGZ. In de jaren zeventig zette de kritische ‘antipsychiatrie’ een proces in gang om chronische patiënten 
zo veel mogelijk ambulant te behandelen, en hen te huisvesten in kleine, semi-murale, beschermde 
woonvormen. Hiermee werd eind jaren zeventig een begin gemaakt. De groei van het aantal woningen 
verliep aanvankelijk traag.[SCP, 1998: 308] Pas vanaf de jaren negentig gebeurde dat in een verhoogd tempo, 
maar niet zonder problemen, ook al omdat de ambities inmiddels verder gingen dan alleen huisvesting. 
Rond de eeuwwisseling gold daarvoor de term ‘vermaatschappelijking’: mensen met een psychiatrische 
achtergrond moesten zo veel mogelijk onderdeel van de samenleving worden of blijven, gebruik maken van 
de diensten die voor iedere burger toegankelijk zijn en door zorgaanbieders zoveel mogelijk ‘gewone’ zorg 
aangeboden krijgen. De Taskforce die hier in opdracht van de minister van VWS onderzoek naar deed 
constateerde dat het voor ruim 70.000 mensen met chronische psychiatrische problemen moeilijk was een 
volwaardige plaats in de samenleving te verkrijgen. Het ging dan naast huisvesting ook over werk, sociaal 
leven, etcetera. [Commissie Taskforce Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg, 2003] Een 
bijkomend probleem was dat naarmate patiënten minder afgezonderd in de maatschappij kwamen te 
staan, zij ook in sterkere mate geconfronteerd werden met de gevolgen van de toenemende verharding. 

In de jaren zeventig kwam er met ambulante geestelijke gezondheidszorg ook meer ruimte voor psychothe-
rapeutische behandeling, voor degenen die (voorheen) geen klant van de GGZ waren. Vanaf begin jaren 
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tachtig werd een belangrijk deel van het aanbod gebundeld in Regionale instellingen voor ambulante 
geestelijke gezondheidszorg (Riagg), naast specialistische consultatiebureaus en vrij gevestigde psycholo-
gen en psychotherapeuten. Vooral het aantal behandelingen bij deze laatste groep liep in de jaren tachtig 
en negentig sterk op. Opvallend is dat in diezelfde periode de capaciteit van psychiatrische ziekenhuizen 
nauwelijks veranderde en het aantal opnamen verdubbelde. [SCP, 1998: 309]

Hoewel bij de veranderingen in de GGZ er duidelijk naar gestreefd werd om veel meer vanuit de behoefte 
van de cliënt te werken, is de mate waarin dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven van de betrokken 
patiënten niet zo duidelijk. De ruimere aandacht, betere toegankelijkheid en meer klantgerichte benade-
ring betekenen niet per definitie dat meer problemen beter zijn opgelost. Ook na de eeuwwisseling zijn er 
onder aanbieders van zorg nog steeds discussies wat nu precies behoeftegerichte- en belevingsgerichte zorg 
inhoudt en hoe die het beste kan worden gerealiseerd. [Kruijswijk Jansen, 2002] Kwaliteitssystemen die dat 
zouden moeten bewaken werken onvoldoende, omdat zij vooral gericht zijn op de structurele kant van de 
organisatie en te weinig op de inhoud of de uitkomsten voor cliënten. [Buntinx en Van Gennip (red.), 2007: 
13-14; Interview De Boer, 2010]

Eveneens in de jaren zeventig ontstonden ook voor niet-bejaarde (zwaar) lichamelijk gehandicapten meer 
mogelijkheden om een eigen leven buiten een instelling te leiden. Meer kinderen konden thuis blijven, 
door een beter zorgaanbod en ambulante begeleiding in het onderwijs. Voor volwassenen die ernstige 
beperkingen in de huishoudelijke en persoonlijke verzorging ondervonden kwamen, mede naar aanleiding 
van acties als ‘Independent living movement’, zogenaamde adl-clusterwoningen (ook: Fokus-woningen) 
beschikbaar, zij het in aantal minder dan waar behoefte aan was. Deze woningen werden gespreid in 
gewone woonwijken gebouwd. Betrokkenen gaven aan deze voorziening de voorkeur boven Het Dorp, een 
geheel aangepaste speciale woonwijk alleen voor gehandicapten. [SCP, 1998: 319] 

Het verpleeghuis was oorspronkelijk niet bedoeld voor langdurige verblijfszorg voor ouderen. Het ontstond 
in de jaren zestig als een voorziening waar ziekenhuispatiënten die geen permanente medische aandacht 
meer behoefden terecht konden voor revalidatie en reactivering. [SCP, 1998: 298] In die zin stond het 
aanvankelijk geheel los van de verzorgingshuizen. De beide vormen zijn inhoudelijk steeds verder naar 
elkaar toe gegroeid, enerzijds omdat verpleeghuizen steeds meer gericht werden op (langdurig) verblijf van 
psychisch en/of somatisch zieke bejaarden die daar rechtstreeks instroomden, en anderzijds omdat via 
indicatiestelling toegang tot het verzorgingshuis steeds meer werd voorbehouden aan (sterk) hulpbehoe-
vende bejaarden. Daarmee zijn ook de behoeften van de bewoners steeds dichter bij elkaar komen te staan.
In de verpleeghuiszorg was er sprake van twee ontwikkelingen. In de eerste plaats waren er, sinds de jaren 
negentig, problemen rond de kwaliteit van de zorg, door grote vraag, personeelsgebrek en door financiële 
tekorten. [SCP, 2004: 431] Dezelfde financiële problemen maakten dat het beleid van schaalverkleining 
binnen de instellingen (alleen maar eenpersoonskamers) maar met mate van de grond kwam. Activerende 
en kwaliteitsbevorderende maatregelen (‘snoezelen’) kwamen onder druk te staan.
In de tweede plaats werd al sinds eind jaren tachtig door de overheid gestimuleerd dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis zouden blijven, zo nodig met ‘verpleegzorg thuis’. Het werd ondersteund met een palet aan 
zorgvoorzieningen - transmurale zorg - al of niet gekoppeld aan intramurale zorginstellingen. Uit een 
oogpunt van kwaliteit van leven was dat zeker positief, omdat werd voldaan aan de wens van velen om zo 
lang mogelijk in de thuissituatie te verblijven. Spiegel daarvan is dat er ook steeds meer negatieve kanten 
zichtbaar werden. De keuze om thuis verzorgd te worden werd ook gemaakt niet zozeer omdat dit de beste 
kwaliteit van leven zou bieden, maar omdat men in elk geval weg wilde blijven uit het verpleeghuis (zo 
wachtlijsten en indicatiecommissies dat al zouden toestaan), omdat men daar een zeer negatief beeld van 
had. Ook bleek er thuis toch sprake te zijn van vermindering van de beoogde zelfstandigheid, omdat men 
zich moest voegen in het planningsregime van de verschillende zorgverleners, waarbij de verschillende 
vormen van zorg bovendien niet vanzelfsprekend op elkaar aansloten. Tenslotte gaf het zo lang mogelijk 
thuis blijven, ook met een professioneel zorgaanbod, een hoge druk op mantelzorgers, met alle gevolgen 
van dien voor hún kwaliteit van leven. [Wever en Pool, 2000]

Als tussenvorm werd in de psychogeriatrische verpleegzorg sinds eind jaren tachtig geëxperimenteerd met 
vormen van kleinschalig wonen. Een vroeg voorbeeld was de inrichting van het Anton Pieckhofje in 
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Haarlem, waar demente bejaarden in kleine groepen (zes woningen met elk zes bewoners) een zo zelfstan-
dig mogelijk, huiselijk leven leiden, met de nodige zorg daaraan verbonden (NB: het Anton Pieckhofje valt 
onder de Stichting SHDH; zie: www.antonpieckhofje.nl). Het duurde geruime tijd voordat deze benadering 
erkenning vond. Uiteindelijk werd na de eeuwwisseling deze vorm van zorg in kleine groepen ook door de 
overheid omarmd en gestimuleerd. Of het voor de bewoners ook een succes is hangt er sterk mee samen of 
er inderdaad sprake is van zelfstandigheid, of dat er met behoud van het bestaande regime alleen sprake is 
van schaalverkleining. [Interview De Boer, 2010]

Wat onmiskenbaar aan de kwaliteit (en duur) van het leven van bejaarden in verpleeghuizen of met andere 
vormen van verpleegzorg heeft bijgedragen is het in toenemende mate beschikbaar komen van nieuwe 
technieken in de gezondheidszorg. Voorbeelden daarvan zijn minder belastende narcosetechnieken, 
waardoor operaties die voorheen te riskant waren (heupoperaties!) in meer gevallen mogelijk zijn gewor-
den, en gerichte en effectieve pijnbestrijding. 
Ook meer in het algemeen hebben zich in de curatieve zorg verbeteringen voorgedaan die op de kwaliteit 
van leven gericht zijn. Veel medisch handelen voor mensen met hart- en vaatziekten bijvoorbeeld heeft niet 
de levensduur verlengd, maar wel de kwaliteit van de resterende levensjaren verbeterd. [Interview 
Timmermans, 2010] 

Wanneer naar het oordeel van de patiënt de kwaliteit van het leven op een onaanvaardbare manier en 
definitief is verdwenen, bestaat in Nederland de mogelijkheid tot euthanasie. Het debat daarover begon al 
in de jaren zestig. In 1985 adviseerde de Staatscommissie Euthanasie, die op verzoek van de Tweede Kamer 
was ingesteld, om een wettelijke regeling te treffen voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daarmee werd 
de praktijk die inmiddels was ontstaan erkend en werd euthanasie in toenemende mate onderdeel van de 
‘gewone’ medische zorg. De discussie ging verder vooral over definities, protocollen en toetsbaarheid. In 
2001 werd de euthanasiewet waarin een en ander was vastgelegd aangenomen. Daarmee waren niet alle 
kwesties uit de weg geruimd; aan de orde bleven vragen of ondraaglijk geestelijk lijden een grond voor 
levensbeëindiging was en of euthanasie bij demente bejaarden toelaatbaar was. Meer aandacht voor en 
verbeteringen in de palliatieve zorg sinds de jaren negentig heeft in zekere mate ook voor een alternatief 
voor euthanasie gezorgd.[Kennedy, 2002]

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Ministerie van Justitie
• Instellingen
• Zorgverleners
• Woningbouwverenigingen
• Patiëntenverenigingen en actiegroepen

Bronnen en literatuur 
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• Commissie Taskforce Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg, Erbij horen. Advies van de taskforce 

vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg (Amsterdam 2002).
• Kruijswijk Jansen, J.H. (red.), Zorginnovatie en transmuralisering (Dwingeloo 2002).
• Buntinx, W.H.E en A.Th. van Gennip (red.), Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke 

beperkingen (Antwerpen-Apeldoorn 2007).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
• Wever, Ineke en Aart Pool, Verpleegzorg thuis, kwaliteit van zorg en leven (Utrecht 2000).
• Kennedy, James, Een weloverwogen dood, Euthanasie in Nederland (Amsterdam 2002).
• Boer, N. de, interview 16 juni 2010.
• Kooiker, Sjoerd, commentaar op het Concept rapport Trendanalyse NA. Domein gezondheid, 7 juli 2010.



Nationaal Archief | Gezondheid 605

8.14 Trend: De introductie van andere zorgculturen voor 
en door allochtonen

Verkorte titel: Zorgculturen allochtonen

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.12 Multiculturalisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
8.6 Sociaal-demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele gezondheidsverschillen
12.22 Allochtone bevolking
12.23 Woonwijken en etnische minderheden

Datering
1976 - 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog, doorlopend in de onderzochte periode 1976 - 2005, hebben vele immigranten 
zich in Nederland gevestigd. Het overgrote deel daarvan bestond uit Westerse immigranten, waarvan de 
oorspronkelijke cultuur in het algemeen redelijk gelijk opliep met die van de autochtonen. Maar daarnaast 
kwamen er ook grote groepen immigranten uit vroegere kolonies met een eigen achtergrond: Indische 
Nederlanders, Molukkers, Indische Chinezen [Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 28-29], later 
Surinamers, Antillianen en Arubanen, arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko (in 2001 waren aanwezig 
van eerste en tweede generatie: Surinamers 309.000, Antillianen en Arubanen 117.000, Turken 320.000, 
Marokkanen 273.000 / cijfers CBS), en zeer verschillende groepen vluchtelingen, asielzoekers en illegalen. 
De inpassing van deze groepen als patiënten in de Nederlandse gezondheidszorg heeft bij elke groep voor 
nieuwe problemen gezorgd.

De nieuwe groepen zorgden vooral in de grote steden in toenemende mate voor belasting van de voorzie-
ningen voor gezondheidszorg, doordat onder deze migranten verhoudingsgewijs veel ziekte voorkwam. Dit 
was geen cultuurgebonden verschijnsel, maar kwam doordat allochtone groepen vaak in een lage sociale 
positie verkeerden, waarin zij - net als anderen in die positie - relatief vaak getroffen werden door ziekte. 
[SCP, 2004: 422] 

Een deel van de problemen had ook een ‘technisch’ karakter, als aandoeningen die etnisch/genetisch 
bepaald bleken te zijn (bijvoorbeeld diabetes onder Hindoestanen, sikkelcelanemie bij Surinamers en 
Afrikanen). Wanneer zo’n veel voorkomende ziekte eenmaal bekend werd, werd daar ook op gereageerd, 
door huisartsen te informeren over vroegtijdige opsporing of met het inrichten van specifieke poli’s. 
[Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 105] In de laatste tien jaar is ook gebleken dat met name onder 
Afrikaanse immigranten hiv relatief veel voorkwam.

Met werkelijk cultuurgebonden problemen bleek het - vanuit de Nederlandse situatie - lastig om te gaan. 
Het ging dan om zaken als:
• een eigen visie op rol van de arts [Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 97] 
• een andere wijze van formuleren van klachten [Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 60] 
• een anders ervaren van de eigen gezondheid [Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 105] 
• het hechten van een eigen betekenis aan ziekte en genezing; een andere ziektebeleving, ook in sociaal 

verband [Wolffers en Van der Meer (red.), 2004: 77]
• het (ook) teruggrijpen naar traditionele genezingswijzen 
• ziekte en behandeling in de eigen religieuze context. 

Dit werd nog verder bemoeilijkt door taalproblemen. Inzetten van tolken was een mogelijkheid, maar 
strookte niet vanzelfsprekend met de gebruikelijke organisatie van het medische proces (zeven minuten-
consulten bij de huisarts).
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Een aantal malen is geprobeerd om - ook in de sfeer van voorlichting en opleidingen binnen de medische 
sector - grote groepen migranten met een overeenkomstige culturele achtergrond als eenheid met 
specifieke kenmerken te beschouwen en daar een eigen ‘bejegeningsprotocol’ voor te maken. In de praktijk 
echter waren er steeds zo veel individuele verschillen en verschillen tussen subgroepen, dat een vast 
stramien hoe in een bepaalde culturele setting te handelen niet bleek te werken. 

Naarmate een groep migranten langer in Nederland was, werden de problemen wel minder scherp door 
interculturalisatie. Dat gold met name voor latere generaties. Toch bleven specifieke kenmerken overeind. 
Al in de jaren zeventig was er een conflict in de psychosociale hulpverlening tussen hulpverleners die hun 
Turkse en Marokkaanse cliënten volgens een ‘mediterraan’ hulpverleningsmodel wilden bijstaan en 
degenen die vasthielden aan hun ideeën over individuele ontplooiing en gelijke rechten voor de geslach-
ten. [SCP, 1998: 265] 

Een andere constante waarde was dat vanuit allochtone groepen (vooral met een mediterrane achtergrond) 
relatief weinig beroep werd gedaan op AWBZ-voorzieningen, omdat verzorgings- en verpleegproblemen 
veelal binnen het sociale netwerk werden opgelost. [SCP, 2004: 422]
Nog in 2004 was een van de vragen over de toekomst van de zorg of allochtonen zelf zorgorganisaties 
zouden gaan opzetten met beroepskrachten uit eigen kring, een soort ‘herzuiling’ in de gezondheidszorg. 
[SCP, 2004: 415] 

Vanuit de gezondheidszorg zelf waren er, sinds de jaren negentig, initiatieven in de grote steden om in 
verpleegzorg actief in te spelen op culturele verschillen. Dit gebeurde door het bieden van een herkenbare 
omgeving en het actief werven van personeel met eenzelfde culturele achtergrond. Ook daarbij is weer 
gebleken dat de variatie binnen culturen groot is en veel oplossingen al doende moeten worden gecreëerd. 
[Boon (red.), 2001: 113 v.] 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn voorgangers
• Zorgaanbieders
• Consumenten
• Wetenschappelijke onderzoekscentra 
• Organisaties van en voor allochtone groepen

Bronnen en literatuur
• Wolffers, Iwan & van der Meer, Anke, Gezondheidszorg en cultuur (Amsterdam 2004).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• Boon, Leo, Nieuwe grenzen in de zorg (Amstelveen 2001).
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8.15 Hotspot: De bezetting van de Bloemenhovekliniek 
(1976)

Verkorte titel: Bloemenhovekliniek

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.13 Liberalisering abortuswet
8.11 Emancipatie van de patiënt

Datering
1976

Beschrijving
In de jaren zeventig was het abortusvraagstuk zowel in de samenleving als in de politiek een belangrijk 
onderwerp. Abortus was officieel illegaal, maar het afbreken van zwangerschappen onder de 12 weken was 
de geaccepteerde praktijk geworden. Begin jaren zeventig werden de eerste abortusklinieken in Nederland 
geopend, zoals het Beahuis in 1971 en de Bloemenhovekliniek in 1973. De verdeeldheid over abortus, zeker 
over afbreking van de zwangerschap na 12 weken bleef bestaan.

In 1976 diende een patiënte van de Bloemenhovekliniek een klacht in bij de politie over vermeende 
onzorgvuldigheid bij de uitvoering van een abortus. Minister van Justitie Dries van Agt zag hierin aanleiding 
om de kliniek te sluiten om nader onderzoek te doen. De officier van justitie droeg op 18 mei de directie van 
de kliniek op om de instelling te sluiten. De directie weigerde echter mee te werken en riep medestanders 
uit de vrouwenbeweging op om te demonstreren. Die avond konden de demonstranten die waren opgeko-
men, voorkomen dat een behandelkamer door de politie verzegeld zou worden en werden van de andere 
twee behandelkamers de zegels verbroken. De politie trok zich daarna terug. Ook voorstanders van 
liberalisering in de Tweede Kamer waren woedend op Van Agt en wilden dat hij wachtte op de uitspraak van 
de rechter. Van Agt was niet bereid zich hieraan te houden en bereidde een inval voor op de volgende dag. 
Minister van Volksgezondheid Irene Vorrink heeft de kliniek van dit voornemen op de hoogte gebracht.  
De volgende dag was mede hierdoor het aantal demonstranten uitgegroeid tot enkele honderden.

Door de druk van deze activisten en een deel van de Tweede Kamer, besloot Van Agt om de inval af te blazen. 
Hij was echter nog steeds voornemens de kliniek te sluiten en het aantal demonstranten liep op 24 mei op 
tot 400 à 500. Onder druk van de Tweede Kamer gaf Van Agt toe om te wachten op de uitspraak van de 
rechter over de bezwaarschriften die door de kliniek waren ingediend. Nadat dit bekend was geworden op 
25 mei, vertrokken de meeste demonstranten naar huis.

De rechter besloot dat het onderzoek opnieuw uitgevoerd moest worden en daardoor kon de Bloemen-
hovekliniek openblijven. De verdeeldheid over abortus bleef in de samenleving en de politiek bestaan en werd 
door deze affaire tijdelijk verhevigd. Pas in 1981 werd de wet Afbreking Zwangerschap in de Eerste Kamer 
aangenomen waarmee abortus onder bepaalde omstandigheden werd gelegaliseerd en daarmee was het 
voortbestaan van deze kliniek en andere abortusklinieken gewaarborgd. [Kennedy, 2005: 386-397] 

Actoren
• Minister van Justitie
• Politie
• Bloemenhovekliniek
• Tweede Kamer
• Waakgroep ‘de wakkere wieven’
• Openbaar Ministerie
• Politie
• Wij Vrouwen Eisen
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Bronnen en literatuur
• Kennedy, J., ‘Heemstede: de Bloemenhovekliniek. De abortuskwestie in de jaren zeventig’, in: W. van den 

Doel ed., Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005).
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8.16 Hotspot: Aids in Nederland (1982-1983)

Verkorte titel: Aids

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.9 Mondialisering,  
13.13 Medialisering

Relatie met
8.7 Technische ontwikkelingen gezondheidszorg
9.20 Infectieziekten
9.31 Besmetting hemofiliepatiënten met hiv

Datering
1982 - 1983

Beschrijving
In 1982 werden de eerste gevallen van Aids (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) in Nederland geconsta-
teerd. De eerste doden vielen in datzelfde jaar. De ziekte had eind jaren zeventig de kop opgestoken in Amerika. 
Beangstigend was dat de oorzaak onduidelijk was en dat de ziekte onbehandelbaar leek. Aids zou zich 
wereldwijd kunnen verspreiden en miljoenen slachtoffers kunnen maken!

Kenmerkend aan de ziekte was dat negen van de tien patiënten homoseksueel waren en 98 % man. Het leek 
een ‘homoziekte’, zoals veel kranten toen berichtten. Al snel werd, op grond van ervaringen in de Verenigde 
Staten ook duidelijk dat door homoseksuelen gedoneerd bloed de ziekte tot gevolg kon hebben, bij 
bijvoorbeeld hemofiliepatiënten. 

Van het begin af aan is de bestrijding van Aids in Nederland langs verschillende wegen actief aangepakt, 
binnen en buiten de gezondheidszorg. Door de onzekerheid over oorzaken, omvang en effectieve aanpak 
van Aids werd in eerste instantie aandacht besteed aan preventie, met voorlichting aan homoseksuele 
mannen, in het verlengde van de zorg voor Soa’s. Dat gebeurde vooral in Amsterdam, waar het Bureau 
Gezondheidsvoorlichting en –Opvoeding (GVO) al een actieve rol speelde en de GG&GD twee poliklinieken 
voor geslachtsziektebestrijding en homogezondheidszorg runde. Hierdoor kreeg Aids het odium niet alleen 
een homo- maar ook een Amsterdamse ziekte te zijn. Geprobeerd werd de voorlichting zodanig vorm te 
geven dat het niet stigmatiserend of discriminerend zou werken en betrokkenen niet zou afstoten; een 
risico dat vooral bestond als homo’s officieel als bloeddonor zouden worden geweigerd, en als dit boven-
dien breed in pers zou worden uitgemeten.

Op 1 januari 1984 werd het Landelijk Aids Coördinatieteam opgericht, waarin allerlei betrokken organisaties 
GVO en de Amsterdamse GG&GD, geneeskundige hoofdinspectie, drugshulpverlening, Soa-Stichting, 
bloedbanken, COC, et cetera vertegenwoordigd waren. Dit team speelde de eerste jaren een belangrijke rol 
bij het bestrijden van de uitbreiding van de ziekte. Vanaf 1986 trok de rijksoverheid, in de persoon van 
staatssecretaris Dees, het Aidsbeleid naar zich toe. Ook hij maakte zich sterk voor een combinatie van 
volksgezondheidsbeleid en antidiscriminatiebeleid. Een en ander werd vastgelegd in de Nota inzake het 
Aidsbeleid uit 1987. De Nationale Commissie Aids-Bestrijding (NACB), bestaande uit deskundigen, werd 
opgericht om over beleid en uitvoering te adviseren. 

In 1984 was ontdekt dat Aids werd veroorzaakt door het hiv-virus (Human Immunodeficiency Virus). Het 
hiv-virus kon worden overgedragen bij seksueel contact, door een bloedtransfusie met besmet bloed, het 
gebruik van besmette injectienaalden (drugsverslaafden!), en overdracht van moeder op kind tijdens de 
zwangerschap, geboorte of door borstvoeding. Het maakte de drager vatbaar voor sommige longziekten, 
vormen van kanker, allerlei infecties en chronische diarree. 
Eind 1984 werd in de Verenigde Staten ook een bloedtest ontwikkeld waarbij antistoffen tegen het virus 
konden worden aangetoond. Dat maakte het mogelijk bloed van bloedbanken te testen, maar ook 
personen of zij wel of geen dragers van dat virus waren. Hieromheen ontstonden in Nederland later de 
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nodige juridisch-ethische discussies: of deelname aan grootschalig prevalentie-onderzoek verplicht zou 
zijn, of een hiv-test bij een aanstellingskeuring of een keuring voor een verzekering was toegestaan. 

Het aantal mensen bij wie in Nederland Aids werd vastgesteld liep op van 5 in het jaar 1982 tot 533 in 1995. 
Daarna liep het aantal langzaam terug, tot 234 in het jaar 2002. Over de hele periode 1992 – 2002 is de 
diagnose in totaal 6011 maal gesteld. In die periode zijn in totaal 3978 patiënten overleden. Opvallend is dat 
in de eerste vijf jaren (1982 – 1986), toen de ophef en onzekerheid groot waren, het aantal patiënten nog 
relatief gering was. In totaal was de diagnose 258 maal gesteld, en er waren 117 sterfgevallen. [Mooij, 2004: 
219] Sinds de jaren negentig is een nieuwe risicogroep bekend geworden toen bleek dat met name bij 
Afrikaanse immigranten hiv-besmetting en Aids veel voorkwam.

Het medisch onderzoek was aanvankelijk vooral gericht op het vinden van een vaccin en geneesmiddelen 
tegen hiv-besmetting en Aids. Later werd ook gezocht naar middelen om de symptomen beter te kunnen 
bestrijden. Ook in Nederland werd onderzoek gedaan. In 1984 werd 1 miljoen gulden uitgegeven aan 
Aids-onderzoek. Dat liep op tot 14 miljoen in het begin van de jaren negentig. Daarna namen de uitgaven 
weer af, via 9 miljoen gulden in 1998 tot 1 miljoen euro in 2004. 
In 1996 werd een doorbraak in het onderzoek bereikt met een nieuwe generatie medicijnen die de replicatie 
van het hiv-virus remmen, de zogeheten aidsremmers. Deze therapie bleek zeer effectief, mits de patiënt 
bereid was zich aan een strak medicatieregime te onderwerpen. Een hiv-besmetting is hierdoor veranderd 
in een chronische ziekte. Het heeft er wel toe geleid dat de angst om hiv op te lopen verminderd is en 
risicovol gedrag is toegenomen. 

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorgangers
• Landelijke en gemeentelijke gezondheidsorganisaties en diensten
• Bloedbanken
• LAC
• NACB
• Medische onderzoeksinstellingen
• Vertegenwoordigende organisaties (NPV, COC etc.)

Bronnen en literatuur
• SCP, Sociaal & Cultureel Rapport 1998 (Rijswijk 1998).
• Mooij, A., Aids in Nederland 1982 - 2004 (Amsterdam 2004).
• Reinking, D., Aids-beleid in Nederland (Utrecht 1993).
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8.17 Hotspot: Verpleegkundigenoproer (1988-1990)

Verkorte titel: Verpleegkundigenoproer

Relatie met
4.4 Het nieuw-managerialisme
8.2 Specialisatie gezondheidszorg

Datering
1988 - 1990

Beschrijving
Eind jaren tachtig namen de werkdruk en de verantwoordelijkheden in de verpleging sterk toe, de oplei-
dingseisen werden verhoogd, terwijl de salarissen met meer dan 10% achterbleven bij die van mensen in het 
bedrijfsleven. Op 11 februari 1990 kwamen 15.000 verpleegkundigen in Utrecht bijeen om hun onvrede te 
uiten over de slechte salariëring. Hiermee gaven zij gehoor aan de oproep van actiegroep VVIO 
(Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand) gevormd op initiatief van de verpleegkundige, Gaby 
Breuer, die op 18 november 1988 een advertentie plaatste in de Volkskrant [Spectrum, 2009: 233; 
Verpleegkundig management, 1991: (1300)3-18]. Er volgde een golf van massale acties. Deze culmineerden op 20 
april 1990 in een tocht van ca. 60.000 verpleegkundigen en verzorgenden naar het Binnenhof. [Spectrum, 
1990: 233-234]

De demonstraties resulteerden in een nieuwe cao in juni 1990. In het verlengde van de acties in 1988 en 
1990 werd door de regering de Commissie-Werner ingesteld. In 1991 bracht deze commissie het rapport In 
hoger beroep [Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende, 1992] uit, met daarin 
aanbevelingen ter verbetering van de positie, arbeidsomstandigheden en opleidingen van verpleegkundi-
gen en verzorgenden. Naar aanleiding daarvan ontstonden verschillende initiatieven, o.a. een samenhan-
gend opleidingstelsel voor diverse niveaus in de zorg dat tot een duidelijke functiedifferentiatie binnen het 
verpleegkundig vak zou leiden. [Von Bönninghausen tot Herinkhave, 2001: 45] Ook de oprichting van het 
Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV), met subsidie van VWS, was een resultaat van de 
Commissie-Werner. Dit werd in 2003 opgevolgd door het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & 
Verzorging (LEVV). 

Met deze nieuwe initiatieven werd formeel een verzelfstandiging van de beroepsgroep bereikt. In 1993 werd 
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-wet) [website Wetten overheid] van kracht. 
Verpleegkundige werd een bij wet beschermde titel en elke verpleegkundige is vanaf deze tijd opgenomen 
in het BIG-register. In 1995 kwam de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) [website 
Hulpgids] waarin rechten en plichten van behandelaar en patiënt geregeld worden. Vanaf 1997 gingen 
verpleegkundigen ook vallen onder het tuchtrecht (1997) [website Tuchtcollege Gezondheidszorg].

Actoren
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Commissie-Werner
• Vakbonden: FNV, CNV
• Beroepsorganisatie NU’91
• Nationale Ziekenhuisraad (NZR)
• Patiëntenorganisaties
• LCVV / LEVV
• Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) 
• (Vanaf 1 augustus 2006 is de naam AVVV veranderd in V&VN). 
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Bronnen en literatuur
• Spectrum Jaarboek 1990 (Deventer 1990), p. 233; Landelijk beleidsontwikkeling op het gebied van de 

verpleging: structuren, organisaties, lobbies en informele netwerken. In: Verpleegkundig management, 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, mei 1991, pp. (1300)3 -18; http://www.nu91-leden.nl/nu91.
asp?grp=14&uid=3.

• In hoger beroep. Perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen. Rapport van de Commissie 
Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, 1992.

• Bönninghausen tot Herinkhave, R. von, ‘Allen moeten hun deel hebben!’, in: Leo Boon (red.): 
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 32. Nieuwe grenzen in de zorg. Nieuwe opties voor professies, woonzorgzone’s, 
multiculturalisatie zorg en welzijn, management, zorgstelsel en ICT (Amstelveen 2001) 45.

• Website Wetten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/geldigheidsdatum_04-06-2010 (geraadpleegd 
op 4 juni 2010).

• Website Hulpgids: http://www.hulpgids.nl/oud/wetten/wgbo-tekst.htm. (geraadpleegd op 4 juni 2010).
• Website Tuchtcollege: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/. Geraadpleegd op 4 juni 2010.
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8.18 Hotspot: De Bijlmerramp (1992)

Verkorte titel: Bijlmerramp

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Relatie met
9.26 Integrale organisatie van veiligheid
9.27 Agressie tegen hulpdiensten

Datering
1992

Beschrijving
Op 4 oktober 1992 stortte in de Amsterdamse Bijlmermeer een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaat-
schappij El Al neer. Het vliegtuig doorboorde de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Bij de ramp kwamen 
43 mensen om het leven, onder wie de 3-koppige bemanning van het vliegtuig en een passagier. De crash 
veroorzaakte een grote brand en veel schade, waardoor 300 mensen hun woning verloren en 125 woningen 
behoorlijke schade hadden. Het aantal gewonden was voor z’n dergelijke ramp zeer gering. Er waren 26 
gewonden, waarvan 11 mensen opgenomen moesten worden in een ziekenhuis. Het aantal getroffenen, 
waaronder veel hulpverleners, lag vele malen hoger op 1000 tot 1500 mensen. [Coebergh, 1999: 2301] Een 
onderzoek dat direct na de ramp was uitgevoerd wees uit dat de oorzaak een constructiefout bij de motor-
ophanging was geweest.

Hoewel er direct na de vliegramp een betrekkelijk klein aantal gewonden was, kregen in de daaropvolgende 
jaren steeds meer mensen gezondheidsklachten die werden gerelateerd aan de crash. Het aantal klachten steeg 
nadat in september 1993 verhalen in de media opdoken dat de lading van het vliegtuig gevaarlijke stoffen zou 
bevatten, en in oktober 1993 bekend werd dat in het vliegtuig zelf uranium was verwerkt. Door bewoners uit de 
Bijlmermeer werd aangedrongen op een onderzoek naar de gezondheidsklachten die mogelijk een relatie 
konden hebben met de Bijlmerramp. Dit onderzoek kwam er niet en de ongerustheid en vragen namen toe, 
evenals het wantrouwen ten opzichte van de overheid. In opdracht van het ministerie van VWS startte in mei 
1998 het AMC alsnog een inventariserend onderzoek naar de gezondheidsklachten. De meest gehoorde 
klachten waren moeheid/zwakte, hoofdpijn, slaapproblemen, kortademigheid en huidklachten. 
[Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, 1999: 295] Om antwoord te krijgen op de vele nog openstaande 
vragen werd in 1998 een parlementaire enquêtecommissie geïnstalleerd die onder andere de relatie tussen de 
ramp en de gezondheidsklachten moest gaan bekijken. De commissie concludeerde dat er geen directe relatie 
zou zijn tussen de crash en de gezondheidsklachten, maar dat de overheid wel serieuzer had moeten omgaan 
met de klachten. [Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, 1999: 338-340] Het publiekelijk boven tafel willen 
krijgen van alle feiten door de commissie werkte echter ook averechts. Door het blootleggen van alle fouten en 
procedurefoutjes die door de ambtenaren en bewindspersonen waren gemaakt, nam de angst en de boosheid 
bij de betrokkenen alleen maar toe, eveneens als de roep om meer onderzoek. [Coebergh, 1999: 2305]
 
Actoren
• Vliegmaatschappij El Al
• Luchthaven Schiphol
• Gemeente Amsterdam
• Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Bronnen en literatuur
• Coebergh, J.W.W., ‘Zorg voor de volksgezondheid na de vliegramp in de Bijlmermeer; de beladen 

nasleep’, in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 143 (46) (november 1999) 2301-2305.
• Enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer enquête (Den Haag 1999).
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8.19 Hotspot: Volledige genenkaart van de mens voltooid 
(2000)

Verkorte titel: Genenkaart mens

Relatie met
8.7 Technische ontwikkelingen gezondheidszorg

Datering
2000

Beschrijving
Op 26 juni 2000 brachten de Amerikaanse president Bill Clinton en de Britse premier Tony Blair gezamenlijk 
naar buiten dat er een ruwe kaart van het menselijk genoom beschikbaar was.[Galjaard, 2008: 40] Op 14 april 
2003 werd er via een persbericht bekend gemaakt dat het Human Genome Project met succes was afgerond 
en dat nu 99% van het menselijk genoom met een nauwkeurigheid van 99,99% bekend was.[website 
Genoscope] Door verschillende Nederlandse media werd hier aandacht aan besteed, waardoor het nieuws 
een breed publiek bereikte. 

Aan dit gebeuren was het nodige vooraf gegaan. In de jaren tachtig was de opsporing van de oorzaken van 
erfelijke ziekten zeer tijdrovend en kostbaar. Eind jaren tachtig werd besloten tot een meer integrale 
benadering van het genoom-onderzoek: het Human Genome Project. [Van Ommen, 1990: 13-14] In 1990 
ging het project van start. Het Human Genome Project is een wereldwijd publiek onderzoeksproject ter 
bepaling van de code van het erfelijk materiaal van de mens. Eind jaren negentig werd het Human Genome 
Project ingehaald door het bedrijf Celera Genomics van de Amerikaanse bioloog Craig Venter. De onder-
zoeksresultaten van het Human Genome Project zijn, en waren dit ook al tijdens het onderzoek, in 
tegenstelling tot die van Celera Genomics vrij beschikbaar en mogen door iedereen gebruikt worden. 

Het voltooien van de volledige genenkaart van de mens wordt wel beschouwd als een revolutie op het terrein 
van de moleculaire genetica. In combinatie met automatisering (robotics in het laboratorium), nanotechnolo-
gie en grootschalige groei van de bio-informatica (databases en internet) was het de verwachting aan de voor- 
avond te staan van een enorme schaalvergroting van de informatieverzameling en interpretatie in de biologie. 
[Van Ommen, 1990: 14] Dit is zeker ook in gang gezet. Genetische achtergronden bij ziekten en aandoeningen 
in alle medische specialismen werden in hoog tempo onderkend. Een scala aan onderzoeks- en behandelings-
methoden kwam binnen bereik. Dit gebeurde ook in de preventieve sfeer, bijvoorbeeld bij preventieve 
borstamputatie bij erfelijke aanleg voor agressieve borstkanker, of onderzoek naar dragers van de ziekte van 
Huntington in geval van kinderwens bij kinderen van lijders aan de ziekte. [Interview Timmermans, 2010]  
De voorspellende geneeskunde kreeg een impuls. Deze ontwikkelingen zijn ook nu (2010) nog volop gaande. 

De ontwikkelingen kenden echter ook een keerzijde. De toenemende kennis en toepassing van genetica 
kunnen ook negatieve maatschappelijke gevolgen hebben en tot ethische problemen leiden. Door politieke 
partijen en kerken en door de Gezondheidsraad zijn verschillende (ethische) kwesties al benadrukt. [SCP, 
1998: 330-332; Tibben, 1990: 50-56]

Actoren
• Celera Genomics 
• Human Genome Project 
• Politieke partijen
• Kerken 
• Gezondheidsraad 
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 Inleiding Veiligheid

Het domein Veiligheid omvat de volgende onderwerpen:
• openbare orde
• landsverdediging
• criminaliteit
• hulpverlening (brandweer, politie, ambulancedienst)
• terrorismebestrijding
• verkeersveiligheid
• rampen
• veiligheid op de werkplek (arbo) en
• voedselveiligheid.

Deze indeling heeft als beginpunt gediend voor een onderverdeling van het domein in vier subdomeinen, 
waarin die onderwerpen zijn ondergebracht die een zekere inhoudelijke samenhang vertonen:
• criminaliteit en sociale veiligheid, dat wil zeggen veiligheid in de (semi-)publieke ruimte
• defensie, inlichtingendiensten en terrorismebestrijding
• veiligheid en geneesmiddelen, veiligheid en infectieziekten, voedselveiligheid, productveiligheid
• openbare orde, hulpverlening, rampen.

Uit pragmatisch oogpunt zijn de subdomeinen Verkeersveiligheid en Veiligheid op de werkplek (arbo) 
ondergebracht bij, respectievelijk, het domein Verkeer en Vervoer en het domein Werk en Inkomen. Trends 
op het gebied van veiligheid in termen van (het voorkomen van) natuurrampen worden besproken bij 
domein Natuur en Milieu. Trends met betrekking tot criminaliteit die sterk samenhangen met handhaving 
dan wel niet-handhaving zijn ondergebracht in het domein Recht.
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9.1 Trend: Het toenemend belang van veiligheid en de 
afname van de crisistolerantie

Verkorte titel: Afname crisistolerantie

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie, 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
2.12 Gedoogcultuur
5.18 Brand Pension De Vogel
9.42 Cafébrand Volendam
10.4 Daling aantal verkeersslachtoffers

Datering
Vanaf begin jaren tachtig.

Beschrijving
Tot begin jaren tachtig stond het begrip veiligheid minder hoog op de maatschappelijke en politieke 
agenda dan in de decennia erna. Sterker nog, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid voorspelde 
in 1977 dat bijvoorbeeld criminaliteit in 2000 een randverschijnsel zou zijn. [Boutellier, 2007, 184] 
Desondanks werd veiligheid in de loop van de jaren tachtig een belangrijk maatschappelijk thema, dat op 
uiteenlopende terreinen speelde. De toename van criminaliteit werd een bron van maatschappelijke onrust 
en deed de gevoelens van onveiligheid van de burger groeien. Internationale rampen als die in Tsjernobyl 
maakten dat de overheid beleid ontwikkelde op het gebied van externe veiligheid. Ook de aanslagen van  
9 september 2001 op de Twin Towers vormden een aanslag op de veiligheidsgevoelens van de burger. 

De groeiende behoefte aan veiligheid werd zodoende gevoed door een opeenvolging van ontwikkelingen 
en gebeurtenissen. Desondanks was de samenleving in diezelfde periode veiliger dan ooit. De burger was 
gezonder, welvarender en had een hogere levensverwachting, maar zag zich tezelfdertijd geconfronteerd 
met nieuwe onzekerheden die samenhingen met maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, 
opwarming van de aarde, globalisering, ziekten en migratie. (Jonker 2007, 27) Voor de geïndividualiseerde, 
geseculariseerde burger konden deze onzekerheden niet langer worden verklaard dan wel opgelost door 
zich neer te leggen bij het lot. In de nieuwe maatschappelijke orde kende iedere situatie een verantwoorde-
lijke, en in de ogen van de burger was de overheid bij uitstek verantwoordelijk voor kwesties rond veilig-
heid. [Interview met Safranski door Van den Bergh, 2005, 29]

Dit werd gestimuleerd door ontwikkelingen als de politisering, juridisering, mobilisering en medialisering 
van veiligheid, crises en rampen. Dat wil zeggen dat bij incidenten betreffende de veiligheid in toenemende 
mate werd gedacht in termen van verantwoordelijke autoriteiten, strafrechtelijke consequenties, en 
genoegdoening voor de slachtoffers en gedupeerden. De media speelden bovendien niet alleen een 
belangrijke rol in het verspreiden van nieuws rond onheil, maar ook in de publieke roep om controle en 
verantwoording. [Rosenthal, 2009, 23-27]

De overheid kwam ondertussen ‘in een spagaat tussen terugtreden en optreden’ te zitten. [Boutellier 2007, 
191-192] In reactie op specifieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede, werd 
ingegrepen en aangestuurd op beter toezicht, terwijl in het algemeen het overheidsbeleid in toenemende 
mate gericht was op ‘responsabilisering’, ofwel op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. In meer 
specifieke zin ging de overheid naar aanleiding van de vuurwerkramp en de cafébrand in Volendam, na 
jaren van bestuurlijk gedogen, weer over op het handhaven en controleren van vergunningen. 

Het toenemende belang van veiligheid bracht voor de overheid groeiende kosten met zich mee. Voor 
criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving werd in 1972 2,2 miljoen uitgegeven tegen 7,6 miljard in 
2009. Per hoofd van de bevolking betekende dit een stijging van 290 naar 458 euro. [website profnews]
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De toegenomen aandacht voor veiligheid ging gepaard met de opkomst van een private beveiligings- en 
opsporingsbranche. Tussen begin jaren tachtig tot eind jaren negentig verdubbelde het aantal werknemers 
in de particuliere beveiliging. Naast private bewaking is sprake van een groeiend aantal commerciële 
aanbieders van (bedrijfs-)recherche- en opsporingsdiensten. [website tegenwicht]

Actoren
• Overheid
• Burger
• Openbaar Ministerie
• Private beveiligings- en opsporingsbranche
• Media

Bronnen en literatuur
• Rosenthal. ‘Crisis en crisismanagement’, in Muller e.a, Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 

2009) 5-29.
• Van Duin, ‘Rampen in Nederland’ in Muller e.a, Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009) 

33-60.
• Bos en De Jong, ‘Crisiscommunicatie’ in Muller e.a, Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009) 

429-445.
• Schaap, Veilige evenementen, 2009 (Uitgave van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT)
• Hans Boutellier ‘Tussen controle en vertrouwen. De ontwikkeling van veiligheid en burgerschap’ in: 

Madelon de Keizer, Staat van Veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen 2007).
• Ed Jonker, ‘Van veiligheidskooi naar kreukelzone. Over onzekerheid en vertrouwen’, in Madelon de 

Keizer, Staat van Veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen 2007).
• Boutellier, De Veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (Den Haag 2003) 1-21.
• Hans Boutellier e.a., Leven in een risicosamenleving (Amsterdam 2005).
• Rüdiger Safranski geciteerd uit Babs van den Bergh en René Gudde, ‘Deskundigen spreken nooit het 

laatste woord’, in Hans Boutellier e.a., Leven in de risicosamenleving (Amsterdam 2005) 27-33 (eerder 
gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, jrg. 128, nr. 47, 19-11-2004).

• 13TUhttp://www.profnews.nl/944016/overheidskosten-veiligheid-nemen-sterk-toeU13T (geraadpleegd  
7 februari 2011).

• 13TUhttp://www.tegenwicht.org/10_amerikanisering/veiligheid.htmU13T (geraadpleegd 7 februari 2011).
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9.2 Trend: De verharding van de criminaliteit

Verkorte titel: Verharding criminaliteit

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
5.10 Aanpak verslavingen
9.3 Georganiseerde criminaliteit
9.4 Daderprofiel
9.6 Informatisering criminaliteit
9.8 Integraal veiligheidsbeleid

Datering
Vanaf begin jaren ‘80

Beschrijving
De eerste decennia na de oorlog kende Nederland zulke lage criminaliteitscijfers dat er bijna sprake was van 
volledige handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid. De overheid hoefde op dit gebied dan 
ook nauwelijks beleid te ontwikkelen. Vanaf de tweede helft van de jaren ’60 veranderde het beeld echter 
‘snel en ingrijpend’. De problemen rond criminaliteit namen in omvang en ernst toe. (Cachet en Ringeling, 
2004, 635) 

De criminaliteitsgroei hing samen met een aantal (macro-)veranderingen in de samenleving. De groeiende 
welvaart en urbanisatie zorgden voor een criminaliteitsimpuls. Daarnaast kwam de jeugdcultuur op en werd 
afstand gedaan van de traditionele gezagsverhoudingen. Vanaf de jaren zestig was bovendien het gebruik 
van alcohol en drugs sterk toegenomen, wat niet alleen gevolgen had voor de sociale veiligheid, maar ook 
een grote illegale markt voor met name drugs met zich meebracht. (Bruinsma, 2004, 291)

Tussen 1980 en 1984 groeide de hoeveelheid geregistreerde criminaliteit in Nederland aanzienlijk en vond 
het altijd veilige Nederland aansluiting bij het Europese gemiddelde. (Van de Bunt, 2004, 680) Criminaliteit 
werd een zichtbaar probleem, met name de veel voorkomende, minder zware misdrijven, ofwel de kleine 
criminaliteit. De commissie ‘Kleine criminaliteit’ onder leiding van voorzitter Roethof kreeg de opdracht dit 
probleem in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek werden in 1985 gepubliceerd in de nota 
Samenleving en criminaliteit. De overheid koos voor een beleid waarin de preventie van kleine criminaliteit en 
de harde aanpak van georganiseerde criminaliteit prioriteit kregen. (Cachet en Ringeling, 2004, 636) In de 
tweede helft van de jaren tachtig groeide het besef dat juist de georganiseerde misdaad een gevaar vormde 
voor de Nederlandse samenleving. In de nota Georganiseerde misdaad in Nederland uit 1992 ging het ministerie 
op deze problematiek in. (Van de Bunt, 2004, 683)

Het karakter van de criminaliteit in Nederland veranderde in de loop van de jaren geleidelijk. De ideologisch 
geïnspireerde criminaliteit van de jaren zeventig en tachtig (de Molukse treinkapingen, de aanslagen van 
RaRa, etc.) verdween nagenoeg. Andere delicten, zoals drugshandel, fraude en overvallen, wonnen aan 
belang. (SCP 1998) Daarnaast dienden zich nieuwe delicten aan als de fabricage en handel in synthetische 
drugs als ecstasy, internetfraude en andere vormen van cybercrime. (SCP 1998)
Bovendien was sprake van verharding van delicten. Enerzijds was dit te wijten aan de opkomst van crimina-
liteit met een sterk expressief karakter, zoals uitgaans- of verkeersgeweld en/of gebruik van irrationeel dan 
wel ‘zinloos geweld’. Deze vormen van geweld worden vaak (mede) veroorzaakt door overmatig drugs en 
alcoholmisbruik. Anderzijds was sprake van verharding van delicten als gevolg van verschuiving van het 
type delict. Zo heeft geslaagde preventie van inbraken, waarbij relatief weinig geweld werd gebruikt, ertoe 
geleid dat men is overgegaan op het plegen van overvallen, waarbij relatief veel slachtoffers worden 
gemaakt. (SCP 1998)
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Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
• Commissie Kleine criminaliteit (Commissie-Roethof )

Bronnen en literatuur
• Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering (Rijswijk 1998).
• Cachet, A. en A.B. Ringeling, ‘Integraal veiligheidsbeleid: goede bedoelingen en wat ervan terechtkwam’, 

in: Muller, E.R. (ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (Alphen aan den Rijn 2004) 
635-660.

• Dienst Nationale Recherche Informatie, Nationaal dreigingsbeeld zware of georganiseerde criminaliteit 
(Zoetermeer, 2004). 

• Bruinsma, G.J.N., ‘Oorzaken van veranderingen in onveiligheid’, in: Muller, E.R. (ed.), Veiligheid. Studies over 
inhoud, organisatie en maatregelen (Alphen aan den Rijn 2004) 189-210. 

• Bruinsma, G.J.N. e.a., ‘De stad en de sociale onveiligheid’, in: Muller, E.R. (ed.), Veiligheid. Studies over 
inhoud, organisatie en maatregelen (Alphen aan den Rijn 2004) 279-318.

• Boutellier, H., ‘Veiligheidsutopie’, in: Muller, E.R. (ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatrege-
len (Alphen aan den Rijn 2004) 125-152.

• Bunt, H. van de, ‘Organised Crime Policies in the Netherlands’, in: C.J.C.F. Fijnaut en L. Paoli: Organised 
Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond (Dordrecht, 2004) 677-713.

• Stol, W. Ph., ‘Geweld in Nederland: aard, omvang en ontwikkeling. Van grote lijnen naar een lokale 
oriëntatie’, in: Muller, E.R. (ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (Alphen aan den Rijn 
2004) 211-232.
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9.3 Trend: De opkomst van de georganiseerde 
criminaliteit

Verkorte titel: Georganiseerde criminaliteit

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.12 Multiculturalisering, 13.9 Mondialisering, 
13.10 Europeanisering

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
2.9 Medialisering strafrechtketen
2.11 Drugsbeleid
9.2 Verharding criminaliteit
9.35 IRT-affaire

Datering
Vanaf de jaren 80

Beschrijving
Vanaf het begin van de jaren tachtig was de georganiseerde criminaliteit in Nederland in opkomst. Dit was 
geen typisch Nederlands verschijnsel: door de opkomst van drugs in de jaren zeventig en tachtig ontstond 
een transnationale drugshandel die werd gerund door internationaal opererende criminele organisaties. 
(Interview Kleemans)
De eerste jaren was er nauwelijks sprake van publieke en de politieke onrust rond het fenomeen. De 
georganiseerde misdaad was niet zichtbaar in het straatbeeld en werd bovendien nog nauwelijks serieus in 
kaart gebracht. Aan het eind van de jaren tachtig kwam hierin verandering toen de eerste empirische 
analyses m.b.t. het onderwerp verschenen. Daaruit bleek het probleem van de georganiseerde misdaad 
groter te zijn dan tot die tijd was aangenomen, een gegeven dat door de media werd opgepikt. De moord in 
1991 op drugsbaron Klaas Bruinsma bij het Hilton Hotel in Amsterdam maakte de problematiek nog 
zichtbaarder. De eerdere laconieke houding ten opzichte van de georganiseerde misdaad maakte plaats voor 
een gevoel van maatschappelijke en politieke urgentie. 

Het ministerie van Justitie liet in 1992 een nota verschijnen onder de naam Georganiseerde misdaad in Nederland, 
waarin benadrukt werd dat de georganiseerde misdaad, mede gezien de morele en economische gevolgen, 
een groot gevaar vormde voor de Nederlandse samenleving. Dit vroeg niet alleen om hardere repressieve 
maatregelen, maar ook om een preventieve aanpak waaraan de samenleving een bijdrage te leveren had.  
Dit was een breuk met het beleid dat zijn oorsprong vond in de nota Samenleving en criminaliteit uit 1985 waarin 
alleen politie en justitie verantwoordelijkheid droegen voor de preventie van georganiseerde misdaad.
Dankzij de IRT-affaire en de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (de commissie-Van 
Traa) die daarvan het gevolg was, werd onder leiding van professor Fijnaut voor het eerst een grootschalig 
onderzoek gestart naar de aard, ernst en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland. Volgens diens 
definitie is er sprake van georganiseerde criminaliteit ‘indien groepen die primair gericht zijn op illegaal 
gewin systematisch misdrijven plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving, en in staat zijn deze 
misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen.’ [Geciteerd in WODC Monitor 1998: 2] 
Voorbeelden van zware, georganiseerde criminaliteit zijn de handel in traditionele en synthetische drugs, 
mensensmokkel, vrouwenhandel, wapenhandel, fraude en witwassen. 

De ontwikkelingen in de georganiseerde misdaad werden sindsdien nauwlettend in kaart gebracht. Uit 
onderzoek bleek dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland een sterk transitkarakter heeft. Dat wil 
zeggen dat veel grensoverschrijdend handelsverkeer plaatsvindt van zowel mensen (vrouwen en vluchtelingen) 
en verboden goederen als drugs, wapens en gestolen auto’s. Het grote belang van mobiliteit, transport en 
logistiek voor de uitvoering van misdrijven sluit in die zin aan bij de traditie van Nederland als handelsland.
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De Nederlandse georganiseerde criminaliteit bleek daarnaast geen vastomlijnde piramidale structuur te 
hebben, maar te bestaan uit ‘criminele netwerken, waarbinnen daders in wisselende verbanden samenwer-
ken’. [Kleemans e.a. 2002, 2] Bepaalde personen nemen als financier of organisator een belangrijke plek als 
de ‘knooppunten’ van het netwerk. Anderen fungeren als facilitators, zoals geldwisselaars, witwassers, 
documentvervalsers en transporteurs, die specifieke diensten leveren aan het criminele netwerk. In het 
‘Nationaal Dreigingsbeeld 2004’ gaat men nog verder door te stellen dat criminele samenwerking in alle 
mogelijke vormen voorkomt. Van de traditionele piramide tot mengvormen als de ‘kwal’. 

Deze criminele netwerken worden grotendeels gevormd op basis van familie- en vriendschapsbanden. 
Daarnaast hebben ze een etnisch heterogeen karakter doordat de belangrijkste toevoerlanden voor drugs in 
Nederland (Turkije voor heroïne, Marokko voor cannabis en Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen voor 
Colombiaanse cocaïne) een grote vertegenwoordiging van immigranten in Nederland hebben, met sterke 
banden met de landen van herkomst. Kortom: ‘Economische en demografische kenmerken maken Nederland 
extra aantrekkelijk voor transnationale vormen van georganiseerde criminaliteit.’ [DNRI, 2004: 58]

Begin jaren negentig maakte de geïmproviseerde aanpak van georganiseerde criminaliteit, plaats voor 
‘verwetenschappelijking van het beleid’. [Van de Bunt, 2007: 678] Het netwerkkarakter van georganiseerde 
criminaliteit vroeg om een andere aanpak dan een piramidestructuur. Een groot deel recherchecapaciteit 
werd besteed aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, waarbij de ‘Strategie van korte klappen’ 
centraal kwam te staan. Niet de langdurige observatie van en infiltratie in de criminele organisatie werd het 
doel, maar het hard en goed raken van onderdelen van het netwerk. Internationale samenwerking was 
hierbij van groot belang. Daarnaast maakte de overheid gebruik van wetgeving als Melding Ongebruikelijke 
Transacties (MOT) en de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) 
om het criminelen lastig te maken. Met een aantal maatregelen die in het gangbare taalgebruik bekend zijn 
komen te staan als ‘Plukze’-maatregelen worden sinds 1993 pogingen gedaan het financiële voordeel dat 
criminelen uit hun strafbare activiteiten halen terug te vorderen. [website rechtsbegrippen]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden
• Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
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• Ministerie van Justitie, Georganiseerde criminaliteit in Nederland (Den Haag 1992).
• Interview met Prof. Dr. E.R. Kleemans, 30 augustus 2010.
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9.4 Trend: Het veranderend daderprofiel

Verkorte titel: Daderprofiel

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.12 Multiculturalisering, 
13.9 Mondialisering

Relatie met
9.2 Verharding criminaliteit

Datering
1975 – na 2005

Beschrijving
Onder verdachten en veroordeelden van criminaliteit is van oudsher sprake van een oververtegenwoordi-
ging van jonge mannen. [Zie o.a. SCP/WODC/ CBS, 154] Desondanks vertoonde ‘het profiel’ van daders van 
criminaliteit in de loop van de periode 1975 tot 2005 een zekere ontwikkeling: de daders werden jonger, de 
criminaliteit ‘verkleurde’, en er was – in beperkte mate – sprake van emancipatie van de criminaliteit. 
Voor commune criminaliteit, de gangbare misdrijven die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, 
geldt dat deze veelal gepleegd wordt door jongeren en jongvolwassenen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is 
sprake van de ‘verjonging van de dader’ [SCP, 1998: 634]. Dat wil zeggen dat het aantal jeugdige verdachten 
sterker gestegen is dan de groei van de verdachtenpopulatie als geheel. [Sociale Staat van Nederland 2005: 
250]. Dit aantal blijft stijgen, met name voor geweldsmisdrijven en vernielingen. Daarbij speelt mee dat 
jeugdcriminaliteit steeds beter werd in de gaten werd gehouden [Sociale Staat van Nederland 2001: 175].  
Het gangbare verloop van criminaliteit bij jonge dader is dat de frequentie van het plegen van delicten snel 
toeneemt vanaf ongeveer het 10e levensjaar. Tussen het 15e en 17e levensjaar bereikt deze een piek, om 
vervolgens geleidelijk weer af te nemen. [Kleemans en De Poot in WODC Cahier 2007-13, 6] Het criminele 
gedrag gaat als het ware ‘vanzelf weer over’ op het moment dat men trouwt, kinderen of een vaste baan 
krijgt. (Kleemans en De Poot, 33) 

(Voor de georganiseerde misdaad is het beeld overigens anders. Onder de verdachten georganiseerde 
criminaliteit komen niet tot nauwelijks jeugdigen voor. De daders zijn juist relatief oud: 40% van hen komt 
pas tussen het 20e en 30e levensjaar voor het eerst in aanraking met justitie. Zij raken bij de georganiseerde 
criminaliteit betrokken door reeds bestaande sociale, werk- of beroepsgerelateerde relaties, hobby’s of 
nevenactiviteiten, life events, of door bewuste rekrutering. [SCP/WODC/ CBS 154, 7]
De zichtbare, sociale onveiligheid in de steden wordt dan ook voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door 
jeugdige daders. Kenmerkend voor de jeugdcriminaliteit is het groepskarakter. Het zijn groepen vrienden 
die op straten, pleinen en in winkelcentra hun vrije tijd doorbrengen en in groepsverband delicten plegen. 
Bepaalde etnische jongeren zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitcijfers: Marokkaanse en 
Antilliaanse jongens en in mindere mate Surinaamse en Turkse jongens. Hiervoor zijn uiteenlopende 
verklaringen opgeworpen, variërend van hun achterstandspositie tot de woonomgeving, maar nog steeds is 
niet helemaal duidelijk welke factoren in welke mate van belang zijn. [Bruinsma, 2004: 294; Gijsberts en 
Dagevos, 2009: 2] Overigens betekent hun oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers niet dat zij het 
grootste deel van de criminaliteit plegen. 
De oververtegenwoordiging van bepaalde etnische groepen in de jeugdcriminalitiet sluit aan bij het 
algemene beeld dat het veiligheidsprobleem ‘de afgelopen decennia verkleurd’ is. Zoals Boutellier stelt 
hebben ‘etnische minderheden […] een groot aandeel in de criminaliteitscijfers’. [Boutellier, 2004: 199] 
Sinds eind jaren tachtig is het taboe op onderzoek naar het verband tussen allochtonen en criminaliteit in 
Nederland doorbroken. [Van der Leun en Engbersen, 2004: 249] Het beeld dat niet-westerse allochtonen 
een relatief groot aandeel hebben in criminaliteit wordt inmiddels door verschillende studies onderschre-
ven en baart zowel de overheid als de samenleving als geheel zorgen. [WODC Rapportage 1998: 8] 
Desondanks ligt het thema ‘Criminaliteit en migratie’ politiek nog altijd gevoelig.
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Waar het onderzoek zich in eerste instantie richtte op commune criminaliteit onder de vier grote groepen 
allochtonen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) is de aandacht sinds het begin van de 21e eeuw 
verschoven naar nieuwe groepen immigranten als Joegoslaven en Afrikanen, de participatie van etnische 
groepen in de georganiseerde misdaad, en de rol van migranten bij mensensmokkel. Ook de mogelijke 
aanpak van overlast veroorzakende jongeren met een allochtone achtergrond krijgt veel aandacht. 
[Bruinsma, 2004: 293]
Een laatste trend op het gebied van criminaliteit en daderschap is de constatering dat sprake is van een 
groeiend percentage van jonge, vrouwelijke daders. (SCP) Sinds 2000 neemt volgens het KLPD het aantal 
vrouwelijke verdachten van misdrijven langzaam, maar structureel toe. [Van Tilburg, 2008: 6-12]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• WODC
• KLPD
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9.5 Trend: Emancipatie van het slachtoffer

Verkorte titel: Emancipatie slachtoffer

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
2.9 Medialisering strafrechtketen
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.8 Integraal veiligheidsbeleid

Datering
Jaren zestig - na 2005

Beschrijving
In de jaren zestig van de twintigste eeuw is er een proces op gang gekomen dat tot de emancipatie van het 
slachtoffer heeft geleid. Er is bijvoorbeeld een nieuwe wetenschappelijke discipline ontstaan, de victimolo-
gie, die het slachtoffer centraal stelt. In de loop van tijd is het accent binnen deze wetenschap verschoven 
van de rol van het slachtoffer bij de totstandkoming van misdrijven naar de conditie en behoeftes van de 
slachtoffers zelf en het vormgeven aan hulpverlening (Scheepmaker 2007: 6). Ook in de samenleving is het 
slachtoffer steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Dit kwam onder meer door 
de plotselinge en explosieve stijging van criminaliteit eind jaren zeventig en begin jaren tachtig die steeds 
meer slachtoffers maakte, en door de steeds mondiger wordende burger die, vaak in groepsverband, voor 
zijn rechten opkwam. Omdat een groot aantal delicten bij de politie ongeregistreerd bleef, begon men in 
1978 met het uitvoeren van slachtofferenquêtes die op systematische basis ervaringen van slachtoffers in 
kaart brachten. Dit werd gedaan om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van het groeiende 
criminaliteitsprobleem en de mening van de burger over het functioneren van de politie en justitie te 
polsen. Er werden beleidsmatige maatregelen getroffen die slachtoffers van de criminaliteit in staat stelden 
zelfstandig op te treden. Het criminaliteitsprobleem wordt tegenwoordig grotendeels gezien als slachtoffer-
probleem (Van Dijk, Groenhuijsen en Winkel 2007: 20). Men spreekt dan ook van de ‘herontdekking van het 
slachtoffer’, van de ‘victimologische wending in het strafrechtelijk denken’ (Boutellier 1993) en van het 
‘geëmancipeerde slachtoffer’ (Kool 1999).

In het proces van verzelfstandiging van het slachtoffer hebben in Nederland drie ontwikkelingen een 
belangrijke rol gespeeld, namelijk de vrouwenbeweging en haar aandacht voor slachtoffers van geweld van 
mannen tegen vrouwen en kinderen, de aandacht voor gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de door 
de oorlog getroffenen en de medische aandacht voor fysieke kindermishandeling (Boutellier 2003:108). 

Al in de jaren zestig werden enkele initiatieven gestart die het herstel van de verhouding tussen de dader en het 
slachtoffer van een delict of schaderegeling en conflictbemiddeling ten doel hadden. Zij worden dan ook 
beschouwd als voorlopers van de latere reguliere slachtofferhulpverlening (Boutellier 2003:108). Terwijl de 
eerste hulpverleningsprojecten vooral de resocialisatie van de dader beoogden, verschoof de aandacht steeds 
meer naar het slachtoffer, voor wie de straf niet zozeer verbetering van de dader maar eerder genoegdoening 
zou moeten bewerkstelligen (SCP-Rapport 1998: 639). In de jaren zeventig en tachtig werden ook wetten aange - 
nomen die de materiële erkenning van de oorlogsslachtoffers mogelijk maakten: de Wet Uitkering Vervolgings- 
slachtoffers en de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogslachtoffers. Na de gijzelingacties van Molukse jongeren werd 
de noodzaak van psychiatrische hulpverlening aan de slachtoffers onderkend. De Stichting Psychotrauma werd 
in het leven geroepen, die niet alleen de slachtoffers van de gijzelingen begeleidde maar slachtoffers van 
criminaliteit in het algemeen. In 1970 werd de Vereniging tegen Kindermishandeling, in 1972 de eerste Bureaus 
Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling en in 1974 het eerste Blijf-van-m’n-lijfhuis opgericht. In de 
opvanghuizen voor mishandelde vrouwen werd in tegenstelling tot de gangbare hulpverlening mishandeling 
gezien als een maatschappelijk probleem en niet als een probleem van het individuele slachtoffer. In 1979 
gingen verschillende projecten en initiatieven samen in Landelijk Overleg Slachtofferhulp, in 1984 omgevormd 
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tot de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS) (Boutellier 2008: 109/110). In overleg met de ANWB en het 
Nationaal Fonds Verkeersveiligheid breidde de LOS haar hulpverlening uit naar verkeersslachtoffers. In 2002 
fuseerden alle organisaties die aangesloten waren bij de LOS in één stichting onder de naam Slachtofferhulp 
Nederland (www.slachtofferhulp.nl). Het valt hierbij op dat wat slachtofferhulp betreft, slachtoffers van 
criminaliteit niet meer scherp worden onderscheiden van andere slachtoffers (SCP-Rapport 1998: 640)

In de jaren tachtig werden enkele projecten m.b.t. slachtofferhulp voor het eerst van overheidswege gesubsidi-
eerd. In de nota Samenleving en criminaliteit uit 1985 werd de subsidieverstrekking tot beleid gemaakt (Boutellier 
2003: 111). De hulp aan slachtoffers groeide uit tot een van de kerntaken van justitiebeleid. Meerdere commis-
sies werden ingesteld om de rechtspositie van het slachtoffer te onderzoeken, onder meer de werkgroep 
Aangifte sexuele misdrijven (voorzitter De Beaufort) en de werkgroep Justitieel Beleid en Slachtoffer (voorzitter 
Vaillant). De door hen opgestelde slachtofferrichtlijnen ten aanzien van een behoorlijke bejegening van het 
slachtoffer door politie en openbaar ministerie werden eind jaren tachtig dan ook ingevoerd. Het doel daarvan 
was de strafrechtelijke procedure zodanig in te richten dat het door het misdrijf geschokte vertrouwen van het 
slachtoffer in de samenleving zoveel mogelijk hersteld zou worden (Van Dijk, Groenhuijsen en Winkel 2007: 
22). In 1985 werd de Commissie wettelijke voorzieningen binnen het strafproces (voorzitter Terwee) ingesteld. 
Haar adviezen resulteerden in een nieuwe wet- en regelgeving. De wet-Terwee uit 1995 opgevolgd in 2004 door 
de Aanwijzing Slachtofferhulp vormt de grondslag van de huidige slachtofferzorg. Deze wetten maken het 
mogelijk dat het slachtoffer zich als benadeelde partij voegt in het strafproces en recht heeft op schadevergoe-
ding van de dader zonder daarvoor een aparte civiele procedure te hoeven voeren (Van der Heijden 2009: 16). 
Beide wetten leggen de taken van het ministerie van Justitie in het kader van slachtofferzorg vast. Tot deze 
horen ‘(1) een correcte bejegening van en adequate informatieverstrekking aan slachtoffers, (2) het treffen van 
schaderegelingen tussen slachtoffers en daders, (3) het versterken van de positie van het slachtoffer in het 
strafproces en (4) de opvang en begeleiding van slachtoffers’ (Wittebrood 2006: 168). De mogelijkheden om als 
slachtoffer te participeren in het strafproces zijn uitgebreid met de invoering van een schriftelijke slachtoffer-
verklaring in 2004 en een jaar later − in bepaalde gevallen − van het spreekrecht (Wittebrood 2006: 177). De 
inrichting van het Nederlandse justitiële slachtofferbeleid wordt beïnvloed door internationale ontwikkelingen 
en wetgeving. Een mijlpaal vormt het EU Kaderbesluit van 15 maart 2001 betreffende de status van het 
slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. Dit besluit heeft in tegenstelling tot de in 1985 verschenen 
documenten, de United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power en de 
Recommendation on the Position of Victims in the Framework of Criminal Law and Procedure van de Raad van Europa, een 
voor de lidstaten bindend karakter (Wittebrood 2006: 171 en Groenhuijsen en Pemberton 2007: 69).

Actoren
• Slachtofferhulp Nederland
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Ministerie van Justitie
• Commissie-De Beaufort
• Commissie-Vaillant
• Commissie-Terwee
• Politie
• Openbaar Ministerie (OM)
• Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
• Vereniging Humanitas
• Amsterdams Jongeren Centrum (JAC)
• Stichting Tegen Haar Wil
• Vrouwen tegen Verkrachting
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• ANWB
• Nationaal Fonds Verkeersveiligheid
• Verzekeraars
• Schadefonds Geweldsmisdrijven
• Raad van Europa
• VN
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9.6 Trend: Technologisering en informatisering van 
criminaliteit, terrorisme en de bestrijding ervan 

Verkorte titel: Informatisering criminaliteit

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.18 Modern terrorisme
12.15 Privacy

Datering
Jaren 90 - na 2005

Beschrijving
De ontwikkeling van nieuwe technologieën schept nieuwe kansen maar brengt tegelijkertijd nieuwe risico’s 
voor de samenleving met zich mee, onder meer omdat ze niet alleen door de burgers, overheden of 
bonafide organisaties kunnen worden ingezet maar ook door criminele of terroristische organisaties voor 
malafide doeleinden (kunnen) worden misbruikt.

Informatienetwerken – Internet in het bijzonder – nemen in dit opzicht een bijzondere plaats in. Afgelopen 
decennia vormen zij steeds meer de ruggengraat van de samenleving. Veel belangrijke maatschappelijke 
functies en organisaties zijn al afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT): banken, 
energievoorziening, de overheid, defensie en politie, ziekenhuizen enzovoort. De informatie- en communi-
catietechnologie heeft een internationaal karakter, is niet per se aan geografische locatie gebonden 
(Hoefnagel 2007: 20) en maakt een digitale wereldeconomie mogelijk; zakendoen via Internet, een-op-een-
communicatie tussen bedrijf en consument etc. Het internetgebruik in Nederland behoort tot de hoogste ter 
wereld. In 2004 had 74 procent van de Nederlanders thuis toegang tot internet en maakte ongeveer 60 
procent van de werkenden, scholieren en studenten gebruik van een computer [SCP 2004: 16 en 228]. In feite 
is een huidig maatschappelijk leven zonder ICT ondenkbaar.

De afhankelijkheid van informatienetwerken brengt nieuwe maatschappelijke risico’s met zich mee. 
Informatienetwerken worden ten eerste door criminelen gebruikt om traditionele delicten te plegen: 
vermogensdelicten zoals fraude en witwassen, bedrijfsspionage, discriminatie, verspreiding van kinderpor-
nografie, gokken via internet en auteursrechtelijke delicten. Door gebruik te maken van informatie- en 
communicatietechnologie kunnen de traditionele strafbare feiten sneller, anoniem en op grote(re) schaal 
worden gepleegd. De mogelijkheden van het ICT-gebruik hebben ten tweede geleid tot het ontstaan van 
nieuwe vormen van criminaliteit zoals inbraak in informatienetwerken, identiteitsdiefstal door middel van 
bijvoorbeeld phishing (het stelen van digitale persoonsgegevens door zich online voor te doen als iemand 
anders, bijvoorbeeld je bank), skimming (het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van pinpas- 
of creditcardgegevens op het moment dat er een betaaltransactie plaatsvindt), of stalking via internet  
[www.websitevoordepolitie.nl], cybervandalisme of cyberterrorisme, d.w.z. beschadiging of vernietiging 
van informatie en ontwrichting of vernieling systemen met een vitale functie (infrastructuur/economie) etc. 
[Luiijf 2008: 151-158].
Criminele en terroristische organisaties beschouwen ICT enerzijds als doel van hun acties, anderzijds als 
ondersteunend middel. De ICT-technologie maakt dus een snelle communicatie zowel onderling als met de 
buitenwereld (publiciteit, uiting van bedreigingen etc.), betere coördinatie en meer effectieve sturing 
binnen en tussen de criminele en terroristische netwerken mogelijk. Afstanden en landsgrenzen spelen 
geen rol meer. Door mobiele apparatuur zoals telefoons, personal organizers, laptops en moderne 
draadloze communicatietoepassingen zijn criminelen op elk gewenst moment en op elke plek ter wereld 
bereikbaar geworden en kunnen hun informatie gemakkelijk uitwisselen [Muller et al. 2004: 118].
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Aan de andere kant biedt technologie (ICT en algemeen) ook nieuwe mogelijkheden voor de preventie, 
opsporing en bestrijding van criminaliteit en terrorisme, zoals het cameratoezicht in de openbare ruimte en 
de verzameling en het gebruik maken van DNA-materiaal voor opsporing van criminelen (Prinsen, 2008). 
Andere voorbeelden zijn crimemapping − het maken en online publiceren van criminaliteitskaarten op basis 
van een database met gegevens over locaties en criminaliteit [SCP-Rapport, 2004: 476] − of het gebruik van 
biometrische toegangssystemen, bijvoorbeeld de irisscan of handpalm-, vingerafdruk- of gezichtsherkenning. 

Door toepassing van nieuwe technologieën kunnen handhaving en opsporing efficiënt worden uitgevoerd, 
maar kan ook de privacy van de burger in het geding komen. Om te voorkomen dat de rechtsbescherming 
van de burger door het waarborgen van de veiligheid van het (potentiële) slachtoffer in het geding komt, 
zijn wettelijke maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het invoeren van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze wet bepaalt regels t.a.v. verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke 
gegevens door zowel commerciële instelling als ook door de overheid [http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/wet-bescherming-persoonsgegevens]. In internationaal verband bepaalt het Europees 
verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) de omgang met de 
privacy en persoonsgegevens van de burger [Prinsen, 2008: 73-122].

Nieuwe technologieën zoals ICT staan ook in dienst van de burger en bedrijven die zelfstandig en onafhan-
kelijk van de overheid voor eigen veiligheid kunnen zorgen. Het gaat hier om toepassing van passieve 
veiligheidsvoorzieningen zoals hoogwaardig hang- en sluitwerk of inbraakwerend materiaal maar ook 
actieve veiligheidsvoorzieningen in de vorm van infrarooddetectoren, camera’s, toegangspasjes, wacht-
woorden, pinpasjes en detectiepoortjes enzovoort [Smit e. Van Hoof, 2004: 705].

Een betere registratie van strafbare feiten geeft een beter inzicht in de aard en omvang van criminaliteit, 
maar maakt de stijging van criminaliteit die hiermee vaak gepaard gaat bijzonder goed zichtbaar. Dit kan op 
zijn beurt leiden tot versterking van onveiligheidsgevoelens onder de burgers.

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Politie
• Openbaar Ministerie
• College Bescherming Persoonsgegevens
• IND

Bronnen en literatuur
• SCP-Rapport (Den Haag 2004).
• C.J.C.F. Fijnaut, Politiële samenwerking in de Europese Unie. In: E.R. Muller, Veiligheid. Studies over inhoud, 

organisatie en maatregelen (Alphen aan den Rijn 2004) 541-586.
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9.7 Trend: Het groeiende belang van de 
veiligheidsgevoelens van de burger

Verkorte titel: Veiligheidsgevoelens van de burger

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
2.11 Drugsbeleid
2.24 Identificatieplicht
9.8 Integraal veiligheidsbeleid

Datering
Jaren zeventig - na 2005

Beschrijving
De afgelopen decennia heeft de beleving van onveiligheid van burgers een steeds prominentere plaats 
ingenomen in het maatschappelijk debat. Gevoed door de sterke behoefte en druk vanuit de samenleving is 
het terugdringen van onveiligheidsgevoelens en het verbeteren van sociale veiligheid tegenwoordig één van 
de belangrijkste doelstellingen van het overheidsbeleid geworden [SCP 1998:662, SCP 2004: 490, Sociale 
Staat van Nederland 2001 (Den Haag 2001): 169, Sociale Staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005): 238 en 
RMO 2004: 7].

Het begrip sociale onveiligheid staat voor bedreiging van veiligheid die vanbinnen de samenleving komt, 
d.w.z. misdrijven en overtredingen die tot conflicten leiden tussen (groepen) burgers onderling. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve sociale onveiligheid. Objectieve sociale 
onveiligheid betekent daadwerkelijk slachtofferschap als resultaat van handelingen van anderen en verwijst 
naar de feitelijke criminaliteit [Idem, p. 24]. Subjectieve onveiligheid wordt daartegenover opgevat als angst 
voor slachtofferschap [Bruinsma et al. 2004: 1] of als ‘spanning of vrees, dat wordt opgeroepen door een 
werkelijke of veronderstelde [...] bedreiging van veiligheid van een persoon zelf of diens naasten.’ [De 
Savornin Lohman en Van Hoek 1993: 1]P Terwijl de overheid zich vroeger hoofdzakelijk met het terugdrin-
gen van objectieve onveiligheid bezighield, besteedt zij tegenwoordig steeds meer aandacht aan de 
subjectieve veiligheidsbeleving van de burger o.a. door middel van periodieke metingen. [Boutellier 2005: 
9] Zo waren tussen 1975 en 1978 vragen over onveiligheidsgevoelens opgenomen in de door het 
Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) jaarlijks 
uitgevoerde slachtofferenquêtes en van de jaren 1980 tot 1988 in de (twee)jaarlijks door het CBS uitgevoerde 
Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM). Sinds 1993 (1990 pilot) zijn deze gevoelens van onveiligheid terug te 
zien in de Politiemonitor Bevolking (PMB), een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en de 
kwaliteit van de basispolitiezorg dat in 2005 opgevolgd werd door de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). 
[Website: Kenniscentrumsv] De objectieve veiligheid is overeenkomstig de slachtofferenquêtes begin jaren 
2000 licht afgenomen in tegenstelling tot de subjectieve veiligheid die juist licht is toegenomen. Het 
percentage inwoners dat zich volgens de Politiemonitor Bevolking weleens onveilig voelt, fluctueert sinds 
1993 maar neemt af vanaf 2002. In 2004 voelde zich 27 procent weleens onveilig en vier procent vaak 
onveilig. Dit waren de meest positieve resultaten sinds de eerste meting in 1993. [RMO 2004: 28/29]

[Al in de jaren zeventig ontstond dus belangstelling voor onveiligheidsgevoelens in de samenleving. In 1975 
ging een landelijk onderzoek van start naar de aard, omvang en oorzaken van onveiligheidsgevoelens. 
Daaruit bleek dat de angst voor criminaliteit met de urbanisatiegraad van de gemeente waarin men woont 
toeneemt. Onveiligheidsgevoelens hangen samen met persoonsgebonden kenmerken zoals leeftijd en 
sekse: vooral jonge vrouwen en ouderen voelen zich onveilig, terwijl ze in feite minder vaak slachtoffer 
worden van een misdrijf dan jonge mannen die zich, op hun beurt, juist minder onveilig voelen. In dit geval 
spreekt men van een veiligheidsparadox. [Boutellier 2003: 6] P De relatie tussen recente slachtofferervarin-
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gen en onveiligheidsgevoelens is onduidelijk. Het staat echter vast dat de beleving van onveiligheid 
afhankelijk is van de beoordeling van eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid en bovendien situatiespecifiek is 
dus varieert per tijd en plaats. [De Savornin Lohman en Van Hoek 1993: 3-7. Zie ook Wittebrood 2008: 93-113]

Eind jaren tachtig is men tot het inzicht gekomen dat onveiligheidsgevoelens niet alleen veroorzaakt 
worden door angst voor criminaliteit die in grote mate aangewakkerd wordt door de media die steeds meer 
plaats inruimen voor misdaadnieuws (Brants 2008), maar dat zij ook te maken hebben met fysieke en 
sociale aspecten van de directe omgeving zoals de buurt, vormgeving en inrichting van openbare ruimte, 
staat van gebouwen, maar ook bevolkingssamenstelling, aanwezigheid van kwetsbare bevolkingsgroepen 
en sociale controle in de buurt. De oplossing van de vooral in de jaren tachtig stijgende criminaliteit en het 
groeiende aantal van burgers dat zich onveilig voelde wordt sindsdien gezocht in integrale aanpak: 
mobilisering van het maatschappelijke middenveld (responsabilisering van de samenleving) buurtgericht 
maatwerk en meer ‘blauw op straat’. [Van de Bunt en Bijleveld 2003: 12-14; De Savornin Lohman en Van 
Hoek 1993:5]

Tegelijkertijd treedt er een verschuiving op in datgene wat de burger als bedreiging beschouwt. [Muller 
(red.) 2004: 280] Niet alleen overtredingen van de strafwet versterken de onveiligheidsgevoelens in de 
samenleving, maar ook bijvoorbeeld overlast van rondhangende jongeren, foutparkeren, door rood fietsen, 
straatvuil, wildplassen, hondenpoep op straat, verloedering van de buurt enzovoorts. Ook niet-strafrechte-
lijke gedragingen worden daarom aangepakt naast delicten die zich afspelen in de openbare ruimte, zoals 
openlijk geweld, straatroven en vernielingen die tegenwoordig tot de prioriteiten in de strafrechtelijke 
aanpak worden gerekend. Zo is in de strafrechtspleging een opkomst van ‘risicojustitie’ gaande. [Van 
Swaaningen 1996: 80-97] Dit houdt in dat politie en justitie hun optreden afhankelijk maken van risicover-
wachtingen en –taxaties van bepaalde buurten of groepen personen. Dit wordt gedaan om (potentiële) 
wetsovertreders zo tijdig mogelijk te identificeren en daarmee criminaliteitsrisico’s te beperken. [Van de 
Bunt en Bijleveld 2003: 11]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Commissie-Roethof
• Politie
• Gemeenten
• Openbaar Ministerie
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9.8 Trend: De invoering van het integraal 
veiligheidsbeleid

Verkorte titel: Integraal veiligheidsbeleid

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
9.26 Integrale organisatie van veiligheid
9.7 Veiligheidsgevoelens burger

Datering
Jaren tachtig - na 2005

Beschrijving
Tot in de jaren zeventig behoorde bestrijding van criminaliteit en bevordering van sociale veiligheid tot 
exclusieve taken van politie en justitie. De nadruk lag op de rechtshandhaving, d.w.z. opsporing, vervolging 
en berechting. [SSvN, 2005:243; v. Noije en Wittebrood, 2008:35] De grote stijging van de criminaliteit in de 
jaren zeventig en begin jaren tachtig leidde echter tot het inzicht dat de overheid alleen niet in staat is om 
uitsluitend door middel van handhaving criminaliteit en wetsovertredingen te bestrijden en de veiligheid 
van de samenleving te garanderen. [Idem; Cachet en Ringeling, 2004:636] In 1983 werd een commissie 
ingesteld (voorzitter Roethof ) die constateerde dat de overheid omwille van haar effectiviteit op het terrein 
van veiligheid keuzes zou moeten maken en actief op zoek zou moeten gaan naar samenwerking met 
andere ‘partners in veiligheid’. [Idem; SCP, 2004: 489] Naar aanleiding daarvan werd in het beleidsplan 
Samenleving en criminaliteit uit 1985 het strafrecht niet (meer) beschouwd als het primaire middel om 
criminaliteit te bestrijden maar als sluitstuk. De strijd tegen veelvoorkomende criminaliteit, waarvan de 
burgers de grootste overlast ondervonden, en tegen de georganiseerde criminaliteit kregen prioriteit.  
[Van Noije en Wittebrood, 2008: 36]

Novum was de nagestreefde samenwerking tussen politie en justitie en andere overheidsinstanties, 
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en individuele burgers bij het voorkomen en bestrijden 
van criminaliteit. [Idem] Hiermee werd onderkend dat criminaliteit een breed maatschappelijk probleem is 
dat alleen gezamenlijk opgelost kon worden. Zo werden, mede in het kader van bezuinigingen en efficien-
cyvergroting, door de overheid taken afgestoten die door de particuliere beveiligingsbranche werden 
opgevangen, van de beveiliging van grote evenementen, winkelcentra, industrieterreinen en woonwijken 
via het bestrijden van computer- en financiële criminaliteit tot het in het leven roepen van particuliere 
jeugddetentiecentra en instellingen voor tbs-veroordeelden. [website tegenwicht] Anders dan voorheen 
werd dus niet alleen de overheid verantwoordelijk geacht voor het waarborgen van veiligheid maar werden 
ook andere maatschappelijke actoren aangesproken op hun bijdrage aan de beheersing van criminaliteit. 
Dit proces van ‘responsabilisering’ (Garland, 1996) [Van Swaaningen, 2004: 17f; Boutellier, 2005: 18f; 
Huisman, 2004: 458] hing samen met een veranderde visie van de rol van de overheid: van een dirigistische 
naar een meer van afstand sturende en faciliterende overheid. [Van Swaaningen, 2004: 17; Cachet en 
Ringeling, 2004: 644]

Dit beleid, bestuurlijke preventie genoemd en verder bevestigd in de nota Recht in beweging uit 1990, kreeg 
uitvoerig vervolg in het integraal veiligheidsbeleid dat in de jaren negentig ingevoerd en geïnstitutionaliseerd 
werd. In de Integrale veiligheidsrapportage 1993 en de nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 werd een brede 
definitie van veiligheid gehanteerd en aandacht gevraagd voor behalve criminaliteit ook voor openbare orde, 
verkeers- en brandveiligheid, rampen, ongevallen, transport van gevaarlijke stoffen, overstromingen en 
milieurisico’s. Het zwaartepunt van het realiseren van het beleid werd bij het lokale bestuur gelegd, de 
coördinatie ervan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. [Idem; 639f.; Van Noije en Wittebrood, 2008: 36] 
De uitbreiding van het veiligheidsbegrip en verandering in de aanpak van onveiligheid leidde tot institutio-
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nele veranderingen. Zo werd medio jaren negentig een deel van de in 1989 opgerichte directie Criminaliteits- 
preventie van het ministerie van Justitie overgeplaatst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie 
werd belast met dadergerichte preventie, Binnenlandse Zaken met situationele preventie. [Idem]
In 1999 verscheen het eerste Integraal Veiligheidsprogramma waarin nadruk gelegd werd op samenwerking 
van publieke en particuliere veiligheidszorg. Daarnaast werd ook meer aandacht besteed aan bestuurlijke 
handhaving en instrumenten die daarvoor kunnen worden ingezet. In de nota Criminaliteitsbeheersing uit 
2001 en in het 2002 verschenen veiligheidsprogramma Naar een veilige samenleving lijkt het accent 
opnieuw te verschuiven van preventie naar strafrechtelijke handhaving. [Idem: 37] Tevens werd de ontwik-
keling zichtbaar naar meer centrale sturing van het lokale veiligheids- en politiebeleid. De stimulering en 
facilitering van de overheid krijgt een steeds minder vrijblijvend karakter door o.a. de introductie van 
landelijke beleidsthema’s en het verplicht opstellen van veiligheidsplannen door gemeenten. [Cachet en 
Ringeling, 2004: 643]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Commissie Roethof 
• Politie
• Gemeenten
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9.9 Trend: De opkomst van supportersgeweld als 
nieuwe vorm van grootschalige ordeverstoringen

Verkorte titel: Supportersgeweld

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
9.1 Afname crisistolerantie
9.25 Mega-evenementen
9.27 Agressie tegen hulpdiensten
9.6 Informatisering criminaliteit

Datering
Tweede helft jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
Grootschalige ordeverstoringen waren tussen 1980 en 2005 zeldzaam in Nederland. Collectief geweld bleef 
meestal beperkt tot kleinschalige, uit de hand gelopen rellen naar aanleiding van feesten, bijvoorbeeld 
jaarwisselingen of Koninginnedagvieringen of plaatselijke conflicten tussen politie en jongeren. [Interview 
Fijnaut, COT, 1999: 30-31] In tegenstelling tot de periode voor 1980 toen de voornamelijk linkse activisten 
zoals krakers en autonomen voor grootschalig geweld zorgden, namen de verstoringen van de openbare 
orde in de twee laatste decennia van de twintigste en het begin van het eerste decennium van de eenentwin-
tigste eeuw zelden grote vormen aan. [Interview Ale] Een uitzondering daarop vormde het geweld rond 
voetbalevenementen. [COT, 1999: 30-31]

Naast de term supportersgeweld wordt in de literatuur ook veelvuldig de term ‘voetbalvandalisme’ of – 
gezien de grote variëteit van delicten die daarmee gepaard gaat –‘voetbalcriminaliteit’ gebruikt. [Ferwerda 
2001: 85] Daaronder verstaat men “gedragingen van personen alleen of in groepen in relatie tot het voetbal, 
die te maken hebben met verstoring van de openbare orde/veiligheid en/of het plegen van strafbare feiten”. 
[Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme] Voetbalvandalisme en -geweld zijn geen juridisch gedefini-
eerde begrippen en zijn ook niet als delict in het Wetboek van Strafrecht te vinden maar werden sinds eind 
jaren zeventig gezien als een steeds vaker voorkomend onwenselijk maatschappelijk verschijnsel. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten supportersgeweld: spontaan, naar aanleiding van gebeurtenissen 
tijdens de wedstrijd zelf, en gepland, dat op voorhand georganiseerd wordt. In januari 2005 werd in de 
richtlijnen van KNVB vastgelegd dat ook kwetsende, beledigende, bedreigende, racistische en/of discrimi-
nerende spreekkoren, spandoeken en gebaren gezien moeten worden als uitingen van supportersgeweld. 
[Geudens, 2004, Van Netburg, 2005: 1]

Begin jaren zeventig was de sfeer tussen de fans van verschillende voetbalclubs weleens vijandig te noemen 
maar van structurele rivaliteit waaraan een gewelddadige uiting werd gegeven, was toen nog nauwelijks 
sprake. Dit veranderde onder invloed van de voorbeelden uit Groot-Brittannië waar de supporters sterke 
groepsidentiteit hadden ontwikkeld (door ondermeer het voeren van eigen naamgeving en symboliek), 
hetgeen vaak tot gewelddadige confrontaties tussen supportersgroepen leidde. [Scott en Adang, 2004: 319] 
Het belangrijkste motief achter supportersgeweld vormt naast de spanning en sensatie namelijk rivaliteit 
tussen verschillende supportersgroepen die gebaseerd is op vergaande verbondenheid met eigen club. [Van 
Netburg, 2005: 2] Geïnspireerd door Engelse hooligans bedacht de harde kern aanhangers van FC Utrecht als 
eersten in Nederland halverwege jaren zeventig een naam voor hun groep, ‘Bunnikzijde’. Andere clubs 
volgden. Met een echte naam, eigen strijdliederen, spandoeken en een clubblad nam in de loop van de 
jaren zeventig werden de eerste tekenen zichtbaar van de toename van het groepsgevoel en verharding van 
de provocaties naar supporters van andere clubs. Zo werd tijdens het Amsterdam 702 toernooi in 1977 de 
aanhang van Liverpool bekogeld en moest de ME de rust herstellen. [website haguecityfirm] Drie jaar 
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eerder, op 29 mei 1974 vonden grote supportersrellen plaats in De Kuip in Rotterdam bij de UEFA Cup-finale 
Feyenoord-Tottenham Hotspur. Ze werden veroorzaakt door dronken Hotspuraanhangers en worden gezien 
als de eerste voetbalrellen in Nederland. [website Sportgeschiedenis] Sindsdien mondden wedstrijden 
vooral tussen de clubs uit de grote steden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, steeds vaker uit in 
massale vechtpartijen, zoals bijvoorbeeld die van 1 maart 1987 tussen FC Den Haag en Ajax in het Haagse 
Zuiderparkstadion. De maatregelen die getroffen werden naar aanleiding van de gebeurtenissen in het 
Belgische Heizelstadion op 29 mei 1985, waarbij onder het publiek van de wedstrijd tussen Liverpool en 
Juventus Turijn 39 doden vielen door geweld en verdrukking, bleken niet voldoende. Ondanks de scheiding 
tussen supportersvakken op de tribunes, wisten de supporters van FC Den Haag en Ajax elkaar te bereiken 
en gingen met elkaar op de vuist. De ME voerde charges uit om de situatie onder controle te krijgen. 
[website haguecityfirm]

Het eerste dodelijke slachtoffer van het supportersgeweld in Nederland – Erik Lassche, een supporter van FC 
Twente – viel op 8 december 1991, het bekendste – de aanvoerder van de Amsterdamse harde kern van de 
supporters, de ‘F-side’, Carlo Picornie – op 23 maart 1997. Hij overleed als gevolg van ‘de slag bij Beverwijk’, 
een gewelddadig treffen tussen honderden hooligans van Feyenoord en Ajax (veel van hen onder invloed 
van alcohol en drugs [Roeleven, 2010]) dat zich voor het eerst op zo’n grote schaal buiten het stadion, op 
een weiland naast de A9, afspeelde. [NRC, 24 maart 1997] Het waren de zwaarste rellen uit de Nederlandse 
voetbalgeschiedenis [Geudens, 2004] die gelijk een nieuwe ontwikkeling markeerden: de verplaatsing van 
supportersgeweld van binnen naar buiten het voetbalstadion. In de jaren daarna volgden nog talrijke 
confrontaties zoals op 17 april 2005 rond de wedstrijd Feyenoord - Ajax. Hierbij strandde één van de twee 
supporterstreinen. De supporters uit de eerste trein werden bij het stadion door de politie vastgehouden en 
mochten het stadion niet in. De tweede trein, die inmiddels al in Rotterdam was aangekomen, werd 
teruggestuurd naar Amsterdam. Ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel werd deze trein door de 
supporters tot stilstand gebracht. Bij een heftige confrontatie die daarop volgde – voornamelijk tussen 
Feyenoord-aanhangers en de ME – werd de trein zo goed als geheel vernield. [Adang e. a., 2009: 17-24]

De sinds eind jaren negentig merkbare verplaatsing van geweld buiten stadions heeft niet in de laatste 
plaats te maken met maatregelen die successievelijk werden getroffen om het supportersgeweld in te 
dammen [Ferwerda 2001: 92]: strengere straffen, samenwerking tussen de politie, justitie, het OM, 
gemeenten en clubs, meer controle onder andere in de vorm van (persoonsgebonden) clubkaarten, 
cameratoezicht en stadionverbod, en ook moderne stadions met een goed systeem voor het scheiden van 
supportersgroepen. De staanplaatsen in de stadions zijn nagenoeg verdwenen, de inrichting werd zo goed 
mogelijk bestand gemaakt tegen vandalisme. Bovendien werden stewards met fouilleerbevoegdheid 
ingezet die de supporters op weg naar het stadion, tijdens en na de wedstrijd begeleiden. [Geudens, 2004, 
website haguecityfirm] In 1997 is daarnaast een start gemakt met het ontwikkelen van een informatiesy-
steem, zogenoemde Voetbal Volg Systeem (VVS), waarvan verschillende instanties gebruik kunnen maken 
om het risico bij wedstrijden in te schatten en het supportersgeweld te voorkomen. [CIV] Ook de aanpak van 
supportersgeweld door de politie is in de loop van tijd geëvolueerd van massale inzet en geweldgebruik in 
de jaren tachtig naar infiltratie in de hooligangroepen en het gericht onschadelijk maken van belangrijkste 
schakels en breins achter het supportersgeweld in de jaren nul. [Ferwerda (interview)]

Omdat het supportersgeweld steeds vaker buiten de stadions plaatsvindt, worden omstanders er steeds 
vaker mee geconfronteerd zoals (medewerkers of klanten van) horecagelegenheden, tankstations en 
winkels of toevallige voorbijgangers. [Ferwerda en Gelissen 2001:90] De materiële schade, bijvoorbeeld aan 
NS-materieel, straatmeubilair of geparkeerde auto’s is bij voetbalrellen doorgaans hoog. [Van Netburg, 
2005: 6]

De gewelddadige supporters zijn voornamelijk jonge autochtone mannen tussen de 19 en 35 jaar, veelal 
bekend bij politie en justitie wegens het plegen van andere delicten. Ze komen uit alle sociale groepen maar 
jongeren uit de lagere sociale milieus zijn oververtegenwoordigd. [Ferwerda 2001: 85] Begin jaren nul steeg 
de gemiddelde leeftijd bij de aangehouden supporters en nam de organisatiegraad van supportersgeweld 
toe. Er werden daarbij steeds vaker en doelmatiger moderne communicatiemiddelen (mobiele telefoons, 
internet en scanners om de politieradio af te luisteren) ingezet. Het fysieke en verbale geweld verhardde en 
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werd vaker op persoon gericht. Gevallen van bedreiging en intimidatie buiten het stadion, in de privé-
omgeving van het veiligheidspersoneel, scheidsrechters, trainers en spelers, kwamen vaker voor dan 
voordien. [Van Netburg, 2005: 6-7] Politie c.q. het bevoegd gezag werden, naast de rivaliserende sides, 
steeds vaker doelgroep van de hooligans. [Ferwerda en Gelissen 2001: 92] Het supportersgeweld leek zich 
ook steeds meer te vermengen met andere typen delicten zoals recreatiecriminaliteit, vernielingen, 
plunderingen, drugs- en wapenhandel en –gebruik. Tussen 2000 en 2005 namen zowel het wapenbezit- en 
gebruik als het gebruik van drugs en alcohol bij supportersgeweld toe. [Van Netburg, 2005: 2 en 6] Vooral 
het excessieve gebruik van drugs zoals cocaïne en speed die angstgevoelens onderdrukken en/of agressivi-
teit vergroten, maakt het supportersgeweld zeer onvoorspelbaar. [Ferwerda (interview)]

Actoren
• Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
• Politie
• Koninklijke Marechaussee (KMar)
• Betaald Voetbalorganisatie (BVO)
• Mobile Eenheid (ME)
• Ministerie van Justitie
• OM
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Nationaal Coördinatie Centrum (NCC)
• Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV)
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9.10  Trend: De toenemende maatschappelijke en 
politieke aandacht voor huiselijk geweld, opkomst 
van het begrip

Verkorte titel: Huiselijk geweld

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.3 Genderisering

Relatie met
5.4 Integratie hulpverlening jeugdzord
5.5 Aandacht voor seksueel kindermisbruik
5.8 Aandacht voor vrouwenmishandeling
5.20 Dood Savanna

Datering
Tweede helft jaren negentig − na 2005

Beschrijving 
In de tweede helft van de jaren negentig kwam een omslag in de maatschappelijke benadering van het 
huiselijk geweld. Terwijl het vroeger als een relatieprobleem, een privézaak van de betrokkenen en daarmee 
als een maatschappelijk taboe gezien werd, wordt huiselijk geweld tegenwoordig beschouwd als een 
publieke zaak, een grootschalig maatschappelijk probleem dat met alle toegankelijke middelen moet 
worden bestreden. Het uitgangspunt is de veronderstelling dat de overheid de veiligheid van de burger 
moet beschermen. [Janssen 2006: 14] De overheid heeft de plicht om in te grijpen, wanneer de veiligheid 
van de burger door strafbaar gedraag in de publieke maar ook in de privésfeer in geding komt. [nota Privé 
Geweld – Publieke Zaak 2002: 5]

Met het begrip huiselijk geweld wordt aangeduid ‘een aantasting van de persoonlijke integriteit van het 
slachtoffer door iemand uit de huiselijke kring’, d.w.z. door (ex)partner, gezins- en familielid of huisvriend. 
[Van Dijk 1997: 12] Zowel het geestelijk geweld (bedreiging, stalking of belaging) als lichamelijk (waaronder 
ook seksueel) geweld worden in deze definitie inbegrepen. Nadruk ligt op de relatie tussen dader en 
slachtoffer en niet de locatie van het gepleegde delict. [Nieuwenhuis 2008: 10] Het huiselijk geweld neemt 
verschillende gradaties en vormen aan, van partner-/relatiegeweld, kindermishandeling (waaronder ook 
verwaarlozing en seksueel misbruik) - en oudermishandeling tot eergerelateerd geweld. Onder het laatste 
begrip wordt ‘elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld’ verstaan, dat wordt ‘gepleegd vanuit een 
collectieve mentaliteit in een reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en 
darmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.’ [Ferwerda en 
Van Leiden 2005: 25] In tegenstelling tot andere uitingsvormen van huiselijk geweld heeft het eergerela-
teerd geweld een collectief karakter en wordt doorgaans in familieverband beraamd. [Ferwerda en Van 
Leiden 2006] De uitingsvormen van eergerelateerd geweld lopen uiteen van bedreiging, mishandeling of 
verstoting tot gedwongen uithuwelijking, het meenemen van kinderen, verminking en moord. Een moord 
op een man of vrouw vanwege schending van de seksuele vrouwelijke eer heet eermoord. Het doden van 
een man of een vrouw vanwege schending van de niet-seksuele mannelijke eer wordt aangeduid als 
trotsmoord. [Ferwerda en Van Leiden 2006]

Het begrip huiselijk geweld met zijn brede definitie kwam pas medio jaren negentig op en is gebaseerd op 
de definitie gemaakt door het Bureau Intomart dat in 1997 in opdracht van het ministerie van Justitie een 
grootschalig landelijk onderzoek deed naar de aard en omvang van het huiselijk geweld in Nederland in 
autochtone kring en in 2002 in allochtone kring. Voorheen was er vanuit emancipatorische perspectief 
sprake van geweld tegen vrouwen [Römkens 1992] en eventueel van partner- of relatiegeweld. Het accent lag 
op de bestrijding van vrouwenmishandeling omdat dit beschouwd werd als een belangrijke stap in 
vrouwenemancipatie [Janssen 2006: 20-22 en interview Wittebrood].
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Die veranderde benadering van huiselijk geweld werd vastgelegd in de kabinetsnota Privé Geweld – Publieke Zaak 
uit 2002. Deze nota kwam als reactie op een aantal onderzoeken naar de aard en omvang van huiselijk geweld, 
die werden uitgevoerd eind jaren negentig en begin jaren nul. De uitkomsten van de onderzoeken waren 
onthutsend. Ze gaven aan dat huiselijk geweld de meest voorkomende geweldsvorm in Nederlandse samenle-
ving is, de meeste slachtoffers maakt en zich in alle bevolkingsgroepen in het hele land voordoet. [nota Privé 
Geweld – Publieke Zaak 2002: 5 en Janssen 2006: 14-15] Reeds uit een eerder onderzoek in de periode 1985-1989 
naar het geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties dat in opdracht van het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur uitgevoerd werd, was gebleken dat één op de negen vrouwen tussen twintig een 
zestig in aanraking komt met herhaald eenzijdig lichamelijk geweld (in de helft van de gevallen inclusief 
verkrachting) van de partner. [Römkens 1992: 197] Partnergeweld wordt in 80 tot 90 procent van de gevallen 
gepleegd door mannen, die vaak (ex)genoot of –partner, soms huisvriend, zijn van de slachtoffer. Als regel 
geldt dat hoe intiemer de aard van de relatie is (geweest), hoe intensiever het geweld. [Janssen 2006: 43]

Aan de brede term huiselijk geweld ligt niet een emancipatorische maar een strafrechtelijke benadering van 
geweld in de privésfeer ten grondslag. Het begrip zelf is niet als een aparte delictencategorie in het Wetboek 
van Strafrecht opgenomen maar werd ondervangen door verschillende wetsartikelen met betrekking tot 
geweld in de zin van ‘aanwending van kracht tegen personen of goederen met een zodanige hevigheid dat 
(…) de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer in gevaar komt.’ [Janssen 2006: 24] In het 
geval van gewelddelicten gepleegd tegen familieleden kunnen de voorziene straffen met een derde worden 
verhoogd. [Janssen 2006: 25]

Ondanks de recente onderzoeken is de kennis van de omvang van huiselijk geweld in Nederland nog relatief 
beperkt. Geweld binnen een intieme relatie is over het algemeen moeilijk vast te stellen. Delicten gepleegd 
door naasten en bekenden worden vaak niet als misdrijf beschouwd, veel slachtoffers van huiselijk geweld 
melden zich niet. Bij de politie wordt maar een gering percentage van de werkelijk voorgevallen incidenten 
geregistreerd. Bij de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen en in de Blijf-van-m’n-lijfhuizen komen alleen 
de meest ernstige gevallen terecht. [Wittebrood en Veldheer 2005: 7]

Voor de aanpak van huiselijk geweld zijn verschillende instanties, zogenaamde ketenpartners, gezamenlijk 
verantwoordelijk, zoals politie (die sinds 2004 een landelijke registratie van incidenten van huiselijk geweld 
voert), Openbaar Ministerie, vrouwenopvang, reclassering, Algemeen Maatschappelijk Werk en Geestelijke 
Gezondheidszorg, de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Jeugdzorg en de Raad voor 
Kinderbescherming. De regie ligt bij gemeenten die in de nota Privé Geweld – Publieke Zaak verplicht werden 
om een beleid te ontwikkelen voor de lokale aanpak van huiselijk geweld. Ondanks het feit dat er begin 
jaren nul veel initiatieven genomen werden om het huiselijk geweld terug te dringen, was er in 2005 nog 
geen sprake van een structurele aanpak van dit probleem. [Janssen 2006: 16]

Actoren
• Openbaar Ministerie
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Politie
• Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG)
• Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
• Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD)
• Raad voor Kinderbescherming
• Algemeen Maatschappelijk Werk
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9.11 Trend: De inburgering van het begrip Zinloos 
Geweld

Verkorte titel: Zinloos geweld

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
9.1 Afname crisistolerantie
9.5 Emancipatie slachtoffer

Datering
Vanaf 16 september 1997 – na 2005

Beschrijving
‘Zinloos geweld’ is een al langer bestaand begrip dat na de dood op Meindert Tjoelker in de nacht van 13 
september 1997 ingeburgerd raakte. Cees Bangma, districtschef van politie Midden-Friesland, schreef kort 
na de dood van Tjoelker een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant, waarin hij Tjoelker omschreef als 
‘het zoveelste slachtoffer van zinloos geweld in Leeuwarden, in Friesland in korte tijd’. [Pouwels en Vegter, 
2002: 11] Bangma riep in zijn brief op tot protest tegen zinloos geweld. De landelijke media namen zijn 
oproep over. Grote belangstelling voor de dood van Meindert Tjoelker en het fenomeen zinloos geweld 
waren het gevolg, zowel bij het grote publiek als in de politiek. Op 19 september volgde een stille tocht als 
protest tegen zinloos geweld. De tocht bracht twintigduizend mensen op de been en werd live uitgezonden 
op televisie. Landelijk werd een minuut stilte in acht genomen. [Pouwels en Vegter, 2002: 18]

De rechtszaak tegen de daders leidde het jaar daarop tot de nodige commotie. De rechtbank legde in de 
ogen van publiek en politiek veel te lage straffen op. In de Tweede Kamer leidde de lage strafmaat tot 
vragen. Ook de minister van Justitie sprak hierover zijn verbazing uit; iets wat zeer ongebruikelijk is - de 
wetgevende macht doet gewoonlijk geen uitspraken over de beslissingen van de rechterlijke macht. Het 
thema zinloos geweld kwam zo ook op de politieke agenda te staan. [Pouwels en Vegter, 2002: 20]

Het begrip ‘zinloos geweld’ werd zo in korte tijd opgenomen in het algemeen taalgebruik en werd blijvend 
onderdeel van het publieke, politieke en wetenschappelijke debat. Andere slachtoffers van geweld werden 
met terugwerkende kracht onder de noemer zinloos geweld geschaard, zoals Kerwin Duijnmeijer die in 1983 
werd doodgestoken door een groepje skinheads en Joes Kloppenburg die in 1996 werd doodgeslagen. In de 
jaren die volgden werden, onder anderen, Marianne Roza en Froukje Schuitmaker in 1999, Daniël van 
Cotthem in 2000, René Steegmans in 2002 en Sedar Soares in 2003 slachtoffer van zinloos geweld.

De term ‘zinloos geweld’ werd dus in korte tijd populair, maar was op zichzelf problematisch. Enerzijds 
impliceert ‘zinloos’ dat er ook zoiets zou bestaan als ‘zinvol geweld’, wat in meer pacifistische kringen op 
bezwaren stuitte. Anderzijds waren het met name wetenschappers die inbrachten dat het geweld dan wel 
zinloos mag lijken, maar in de ogen van de dader zeker zin heeft of een doel dient. Zij spraken daarom liever 
van ‘publiek geweld’. [Van den Brink en Schuyt, 2003: 7] 

De term werd bovendien gaandeweg steeds diffuser toegepast: ook verkeersgeweld en vandalisme werden 
eronder geschaard. [Pouwels en Vegter, 2002: 14, Visser, 2000: 20] Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) definieerde ‘zinloos geweld’ bijvoorbeeld als ‘een spontane vorm van fysiek 
geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat (expressief 
geweld). Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de 
dader het slachtoffer kiest.’ Ook het WODC schaarde hieronder uiteenlopende vormen van geweld, zoals 
uitgaansgeweld, verkeersgeweld en geweld tegen overheidsfunctionarissen. [WODC, 1999: 1] 
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De moord op Meindert Tjoelker was voor het Ministerie van Justitie aanleiding voor de publicatie van 
beleidsnota ‘Geweld op straat’, dat gevolgd werd door Het Twaalf Stedendebat ‘Geweld op straat’. Dit debat 
was een interdepartementaal initiatief dat plaatsvond in de twaalf provinciehoofdsteden. Het eindresultaat 
hiervan was de nota ‘Geweld op straat. Uitkomsten van het Twaalf Stedendebat’. [Pouwels en Vegter, 2002: 
21] Een ander gevolg van de dood van Meindert Tjoelker was de oprichting van de Stichting tegen Zinloos 
Geweld in september 1997. Deze stichting stelt zich ten doel ‘zich in te zetten tegen het geweld en de 
daarmee gepaard gaande normvervaging’. Als symbool gebruikt de stichting een lieveheersbeestje.  
[Website Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld] 

Actoren
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• De Tweede Kamer
• Politie 
• WODC

Bronnen en literatuur
• Boutellier, H., De Veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf.  

2e ed. (Den Haag 2003).
• Pouwels, N. en L. Vegter, Meindert Tjoelker en de mythe van het zinloos geweld, in: Sociologische Gids 

49, 1, 2002, p. 9-25.
• Rodenko, O., Zinloos geweld bestaat niet. (Amsterdam 2000).
• Schuyt, K. en G. van den Brink (Red.), Publiek geweld. (Amsterdam 2003).
• Visser, H., Geweld als mediahype, in: Psychologie Magazine van april 2000.
• Beleidsnota ‘Geweld op straat’ (Den Haag 1998). 
• Website Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld, geraadpleegd 21-09-2010.
• WODC, Zinloos Geweld, Momentopname 1. (Den Haag 1999).
• z.n., Publiek Geweld, in De Volkskrant van 12 mei 1999.
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9.12 Trend: Heroriëntatie en reorganisatie van de 
krijgsmacht: van verdediging van Nederland en de 
landen van de NAVO naar de deelname aan 
internationale vredesmissies 

Verkorte titel: Heroriëntatie en reorganisatie krijgsmacht

Metatrends: 13.9 Mondialisering

Relatie met
9.13 Nuclearisering Nederland
9.14 Inzet krijgsmacht politionele taken
9.37 Srebrenica

Datering
1949 - na 2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog nam Nederland afstand van zijn vooroorlogse neutraliteitspolitiek. In 1949 
sloot Nederland zich aan bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en ontwikkelde vanaf die tijd 
zijn veiligheidsbeleid in nauwe samenwerking met andere westerse landen. [Brouwer en Megens, 2003: 383] 
Naast de verdediging van het eigen grondgebied, werd ook de verdediging van het grondgebied van de 
andere leden van de NAVO een hoofdtaak van de krijgsmacht en werd de samenwerking in het NAVO-
bondgenootschap het uitgangspunt van de Nederlandse buitenlandse politiek. [Brouwer en Megens, 2003: 
286] Deze situatie bleef bestaan zolang een aanval vanuit het Oosten dreigde.

De krijgsmacht vond in eerste instantie deelname aan vredesmissies een secondaire, ‘oneigenlijke’ taak. 
[Brouwer en Megens, 2003: 417] Begin jaren vijftig stuurde de regering onder druk van de Verenigde Staten 
Nederlandse militairen voor een vredesafdwingende operatie onder vlag van de Verenigde Naties (VN) naar 
Korea. De Nederlandse regering zat hier echter niet op te wachten, omdat de wederopbouw en reorganisatie 
van het militaire apparaat in NAVO-verband veel belangrijker werd gevonden dan de instandhouding van de 
Nederlandse troepen in Korea. Vanaf de jaren zestig droeg Nederland bij aan de standby peacekeeping 
forces van de VN, maar de omvang van deze deelname was tussen 1959 en 1978 gering. [Klep en Van Gils, 
2005: 51] Het ministerie van Buitenlandse Zaken was weliswaar een voorstander van deelname aan 
vredesmissies, maar de krijgsmacht en de politieke top binnen het ministerie van Defensie waren terughou-
dend over de inzet van Nederlandse militairen bij dit soort missies vanwege de NAVO-prioriteit [Klep en Van 
Gils, 2005: 55-56] Bovendien kwam Nederland vaak niet in aanmerking voor deelname aan een vredesmissie 
vanwege zijn koloniale verleden, omdat de van de missies vaak plaatsvonden in voormalige koloniën. [Klep 
en Van Gils, 2010: 53]
Met de val van de muur, het ineenstorten van de Sovjet-Unie en de opheffing van het Warschaupact 
veranderde er veel voor de Nederlandse krijgsmacht. Tot die tijd was de taak van de krijgsmacht helder: 
verdediging van de Nederlandse staat en het grondgebied van de NAVO-bondgenoten. De structuur van de 
militaire organisatie was daar ook op aangepast. [De Wijk, 2004: 155] Nadat de dreiging van een aanval van 
de Sovjet-Unie wegviel, viel deels het bestaansrecht van de krijgsmacht weg. Begin jaren negentig vond 
daarom een heroriëntatie en reorganisatie plaats. Er werden flinke bezuinigingen doorgevoerd en de 
krijgsmacht werd omgevormd tot een organisatie met expeditionaire kenmerken, zoals flexibiliteit en 
mobiliteit, waardoor krijgsmachtsonderdelen makkelijker en sneller ingezet konden worden bij humani-
taire- en vredesoperaties. Er werd bewust een keuze gemaakt om de krijgsmacht geschikt te maken voor 
deelname aan deze missies. Een belangrijke ontwikkeling binnen de reorganisatie was de opschorting van 
de opkomstplicht voor de dienstplicht in 1997 en de omvorming naar een beroepskrijgsmacht. [De Wijk, 
2004: 147] De hoofdtaak verschoof van de verdediging van Nederland en de landen van de NAVO naar de 
‘bevordering van de internationale rechtsorde en de verlening van humanitaire steun’. De deelname aan 
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vredesmissies werd in de jaren negentig een gelijke taak aan de bescherming van het grondgebied, waarbij 
een dreigingsgeoriënteerd defensiebeleid plaats maakte voor een internationaal capaciteitengeoriënteerd 
beleid gebaseerd op het militair vermogen van de krijgsmacht en internationale presentie. [Klep, 2003: 426] 
De deelname aan missies is in de jaren negentig dan ook sterk gestegen. Nederlandse krijgsmachtsonderde-
len waren betrokken bij de Eerste Golfoorlog (1990-1991), de UNAVEM-missie in Angola (1991-1997), in de 
UNTAC-missie in Cambodja (1992-1993) en de UNMIH-missie in Haïti (1994-1995). Daarnaast namen 
Nederlandse troepen deel aan UNPROFOR (1992-1995) in voormalig Joegoslavië, waar Nederland onder meer 
de taak had om de safe area Srebrenica te beschermen en humanitaire hulp te verlenen. In de tweede helft 
van de jaren negentig nam de Nederlandse krijgsmacht ook deel aan de missie in Kosovo. Na 2000 partici-
peerde Nederland in de missies in Irak en Afghanistan.
De aard van de missies is in de loop van de tijd veranderd. Tot en met 1995 waren de missies meestal 
vredeshandhavende VN-operaties die aan strenge beperkende regels waren gebonden, zeker wat betreft het 
gebruik van geweld. Een voorbeeld daarvan is de UNPROFOR-missie in Srebrenica. Na 1995 kwamen er 
steeds meer ‘groene’ missies in plaats van de ‘blauwe’ VN-missies. Dit waren missies die van mogelijke inzet 
op het hoogste geweldsniveau uitgingen, wat betekende dat er minder restricties waren verbonden aan het 
gebruik van geweld. Deze missies waren overigens niet altijd expliciet goedgekeurd door de 
VN-Veiligheidsraad, maar werden geïnitieerd en geleid door de Verenigde Staten of de NAVO, waarbij 
meerdere landen samenwerkten in coalitions of the willing. [Klep, 2010]

Actoren
• Ministerie van Defensie
• Koninklijke Marechaussee
• Koninklijke Marine
• Koninklijke Landmacht
• Koninklijke Luchtmacht
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Verenigde Naties
• NAVO

Bronnen en literatuur
• Wijk, R. de, ‘Defensiebeleid in relatie tot veiligheidsbeleid’, in: E.R. Muller (red.), Krijgsmacht. Studies over de 

organisatie en het optreden (Alphen aan de Rijn 2004).
• Brouwer, J.W. en I. Megens, ‘De Koude Oorlog (1949-1990)’, in J.R. de Bruijn en C.B. Wels (red.), De militaire 

geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003).
• Klep, C. en R. van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 (Den 

Haag 2005).
• Klep, C., ‘Epiloog: heroriëntatie in de jaren negentig’, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en macht. 

De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003).
• Christ Klep, interview 5 juli 2010.
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9.13 Trend: Nuclearisering van Nederland

Verkorte titel: Nuclearisering Nederland

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
9.12 Herörientatie en reorganisatie krijgsmacht
9.30 Kruisrakettendebat

Datering
1959 – na 2005

Beschrijving
In de jaren vijftig werden voorbereidingen getroffen voor de nuclearisering van de NAVO. De Sovjet-Unie 
bleek eerder dan verwacht nucleaire wapens te bezitten en bij een eventuele aanval zou Europa niet snel 
genoeg versterkt en bevoorraad kunnen worden. De Verenigde Staten zagen kernwapens als een goedkoop 
alternatief voor de grote aantallen divisies die ingezet zouden moeten worden. Nederland had uit monde 
van de minister van Defensie Staf in 1956 bij de NAVO reeds aangegeven dat het welwillend stond tegenover 
het op zich nemen van nucleaire taken, zeker omdat verwacht werd dat door het opnemen van de kernwa-
pens in de krijgsmacht bezuinigd kon worden op materieel en personeel. [Starink 1997: 86-90] Op 6 mei 
1959 werd door Nederland en de Verenigde Staten een bilaterale overeenkomst getekend waarin de 
nucleaire samenwerking werd vastgelegd. Middels een tweede overeenkomst gesloten op 25 mei 1960 werd 
de opslag van nucleaire wapens in Nederland geregeld en in de loop van dat jaar arriveerden de eerste 
kernwapens. De wapens bleven eigendom van de Amerikanen. Begin jaren zestig werden de Koninklijke 
Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht uitgerust met kernwapens. De Marineluchtvaartdienst volgde in 
de tweede helft van de jaren zestig en de Koninklijke Marine kreeg in 1969 de beschikking over nucleaire 
dieptebommen. [Ibidem: 91-95]

Over de invoering van tactische kernwapens ontstond in de jaren zestig weinig maatschappelijk debat. Wel 
was er een aantal kleine vredesgroeperingen dat protesteerde tegen de plaatsing van tactische kernwapens 
in Nederland en ook kerken veroordeelden kernwapens uit ethische overwegingen. [Ibidem: 82; Brouwer en 
Megens 2003: 386] In de Tweede Kamer waren het de kleine linkse partijen die kritische geluiden lieten 
horen, de andere partijen waren van mening dat de nuclearisering van de krijgsmacht tot een kostenreduc-
tie zou leiden. [Brouwer en Megens 2003: 394]
Eind jaren zeventig en in de eerste helft van de jaren tachtig roerde de samenleving zich echter massaal over 
de plaatsing van kernwapens. De Verenigde Staten wilden een neutronenwapen introduceren en onder meer 
in Nederland stationeren. Onder aanvoering van de CPN en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) ontstond 
veel protest tegen de neutronenbom en ook de regering was hevig verdeeld over de eventuele plaatsing ervan. 
Begin 1978 werd een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht de Amerikanen te laten weten dat 
zij de productie van het neutronenwapen ongewenst achtte. Het neutronenwapen werd uiteindelijk niet in 
productie genomen, daar de Amerikaanse president Carter hier zelf van afzag. [Van Diepen 2004: 88, 97-98]

De tweede kwestie waar in die jaren in Nederland veel protest over ontstond, was de stationering van 
kruisvluchtwapens. In het midden van de jaren zeventig introduceerde de Sovjet-Unie een nieuwe geavan-
ceerde raket voor de middellange afstand. Onder aanvoering van de Verenigde Staten besloot de NAVO 
daarop in 1979 tot modernisering van het kernwapenarsenaal in West-Europa. Tegelijkertijd bood de NAVO, 
de Sovjet-Unie aan om onderhandelingen te starten over wapenbeheersing (zgn. NAVO-dubbelbesluit). 
Nederland was het jaar daarvoor door de Verenigde Staten reeds gepolst of de regering eventueel zou 
instemmen met de stationnering van nieuwe kernwapens. Het NAVO-dubbelbesluit hield voor Nederland in 
dat er 48 kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied gestationeerd zouden worden, die eigendom 
bleven van en beheerd zouden worden door de Amerikanen. Dit plan zorgde voor grote beroering en felle 
protesten in Nederland. In 1981 en 1983 protesteerden honderdduizenden mensen in Amsterdam en Den 
Haag tegen de kruisraketten. Lange tijd heeft de Nederlandse regering het besluit tot plaatsing uitgesteld. 
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Pas op 1 november 1985 werd aan de Verenigde Staten toestemming verleend om de 48 kruisvluchtwapens 
op Nederlandse grondgebied te stationeren. Dit is er nooit van gekomen. Met het aantreden van president 
Gorbatsjov trad een periode van ontspanning in en in 1987 ondertekenden de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie een verdrag waarin werd vastgelegd dat beide landen hun kernwapens voor de middellange 
afstand uit Europa zouden verwijderen. [Van Diepen 2004: 189-191]

Na het einde van de Koude Oorlog werd de Nederlandse krijgsmacht - mede onder invloed van de nucleaire 
wapenreductie - aanzienlijk verkleind. Ook verdwenen binnen enkele jaren alle kernwapentaken van de 
krijgsmacht. Alleen op vliegbasis Volkel bestonden er nog twee F-16 squadrons die een kernwapentaak 
hadden. Sinds 2002 is er nog maar één F16-squadron met een kernwapentaak. [Klep 2003: 416]

Actoren
• Ministerie van Defensie
• Koninklijke Marechaussee
• Koninklijke Marine
• Koninklijke Landmacht
• Koninklijke Luchtmacht
• Interkerkelijk Vredesberaad
• CPN
• Pax Christi

Bronnen en literatuur
• Starink, D., ‘Nuclearisering van de krijgsmacht’, in: B. Schoenmaker en J.A.M.M. Janssen (red.), In de 

schaduw van de muur. Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 (Den Haag 1997).
• Brouwer, J.W. en I. Megens, ‘De Koude Oorlog (1949-1990)’, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en 

macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003).
• Diepen, R.C. van, Hollanditis. Nederland en het kernwapendebat, 1977-1987 (Amsterdam 2004).
• Diepen, R.C. van,‘Dutch Disease is Better for Peace’. Nederland en het ‘kruisrakettendebat’, 1979-1986’,  

in: J. Hoffenaar, J. van der Meulen en R. de Winter, Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de 
Koude Oorlog 1966-1989 (Den Haag 2004).

• Klep, Chr., ‘Epiloog: heroriëntatie in de jaren negentig’, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en 
macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003).
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9.14 Trend: Toenemende inzet van de krijgsmacht bij 
binnenlandse en internationale politionele taken

Verkorte titel: Inzet krijgsmacht politionele taken

Metatrends: 13.9 Mondialisering

Relatie met
9.12 Herorientatie en reorganisatie krijgsmacht

Datering
1945 – na 2005

Beschrijving
De feitelijke hoofdtaak van de krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog was de verdediging van het Nederlands 
en bondgenootschappelijk grondgebied. Daarnaast werd de krijgsmacht op verzoek ingezet bij binnenlandse 
taken. Sinds 1945 was het voor het burgerlijk gezag mogelijk om een beroep te doen op militaire bijstand, 
zoals bijstand tijdens calamiteiten en rampen, bijstand bij handhaving van de openbare orde en bij 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. [Rijksarchiefdienst/PIVOT, ministerie van Defensie 1998/2002: 
263-264] Na het einde van de Koude Oorlog viel de dreiging van een aanval vanuit het Warschaupact weg. Om 
haar bestaan te kunnen legitimeren zocht de krijgsmacht naar andere gebieden waar zij actief zou kunnen 
zijn. Naast de toenemende inzet van de Nederlandse krijgsmacht bij vredes- en humanitaire missies, werd de 
krijgsmacht ook in toenemende mate ingezet bij binnenlandse taken. [Interview Klep] In 1991 werd het in de 
Defensienota genoemd als één van neventaken van de krijgsmacht. Vanaf eind jaren negentig ontwikkelde 
de militaire ‘dienstverlening’ aan de maatschappij zich steeds meer naar een hoofdtaak. In de Defensienota 
van 2000 werd de ‘ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en 
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal’ als één van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht 
genoemd. [Ruitenberg en Duine 2004: 741-742] De krijgsmacht kreeg een ‘vangnetfunctie’. Wanneer civiele 
autoriteiten niet over voldoende personeel en/of materieel konden beschikken, dan konden zij de minister 
van Defensie om militaire bijstand of steun verzoeken. [Homan 2006: 21-24] Voor een deel van de taken werd 
het Korps Nationale Reserve ingezet.
Er werden verschillende vormen van militaire bijstand en steunverlening onderscheiden:
• militaire bijstand in het geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan (bijvoorbeeld 

bij de Vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000)
• militaire bijstand in het kader van de handhaving van de openbare orde of stafrechtelijke handhaving van 

de rechtsorde (bv het onderscheppen van drugstransporten)
• bijzondere militaire bijstand: de inzet van de Bijzondere Bijstandseenheden (opgericht in de jaren 

zeventig en werd ingezet bij kapingen of gijzelingen, bijvoorbeeld bij de Treinkaping bij De Punt in 1977)
• militaire steunverlening in het openbaar belang (bijvoorbeeld tijdens de Varkenspestepidemie in 1996 en 

de MKZ-crisis in 2001)
• maatschappelijke steunverlening (bv voor de Nijmeegse Vierdaagse en ten behoeve van de herdenkingen 

van de Tweede Wereldoorlog)
• bijstand bij calamiteiten op de Nederlandse Antillen en Aruba (bijvoorbeeld inzet militairen na orkaan 

Luís op Sint Maarten in 1995)
• bijstand ter handhaving van de openbare orde of strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de 

Nederlandse Antillen en Aruba (inzet mariniers en marechaussee voor beveiliging gebieden om plunde-
ringen na een orkaan tegen te gaan). [Ruitenberg en Duine 2004: 742]

Met name de Koninklijke Marechaussee - vanaf 1998 een zelfstandig krijgsmachtdeel en al nadrukkelijk 
belast met civiele taken – heeft na het einde van de Koude Oorlog extra civiele taken gekregen, zoals de 
verdere versterking van de grensbewaking, inclusief de invoering van het mobiele toezicht op vreemdelin-
gen aan de zuid- en oostgrens, de assistentie bij bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en de 
overname van politie- en veiligheidstaken op Schiphol en andere luchthavens. [Hoffenaar204: 52]
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De krijgsmacht werd sinds de Terreurbrief (1973) ook ingezet bij de bestrijding van terroristische acties (met 
name de interventietaak), hoewel de bestrijding van terrorisme primair een politietaak was/bleef. Door de 
toenemende terroristische dreiging na 2001 vervulde de krijgsmacht niet langer alleen een vangnetfunctie, 
maar ging zij steeds meer een structurele rol spelen op het gebied van binnenlandse veiligheid. 
[Homan2006: 21] Met het ministerie van Binnenlandse Zaken werden bindende afspraken gemaakt over 
kwalitatieve en kwantitatieve militaire bijstand en steunverlening en zijn de werkzaamheden op het gebied 
van militaire inlichtingen geïntensiveerd. [Kamerbrief van de minister van Defensie]

Actoren
• Ministerie van Defensie
• Koninklijke Marechaussee
• Krijgsmacht
• Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bronnen en literatuur
• Hoffenaar, J., ‘De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief ’, in: E.R. Muller e.a. (red.), Krijgsmacht. 

Studies over de organisatie en het optreden (Alphen aan de Rijn 2004).
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• Te land, ter zee en in de lucht. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op het beleidsterrein militaire 

operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993. Met aanvulling, 1994-2002. Rijksarchiefdienst/
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• Interview Christ Klep.
• Weger, M. de, De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht (Assen 2006).
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9.15 Trend: Toenemende bemoeienis van het parlement 
en de samenleving met de inzet van de krijgsmacht 
bij internationale missies

Verkorte titel: Bemoeienis samenleving met inzet krijgsmacht

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
9.12 Herorientatie en reorganisatie krijgsmacht

Datering
1979 - na 2005

Beschrijving
Het besluit tot inzet van de Nederlandse krijgsmacht bij vredesmissies is een prerogatief van de regering. 
Het parlement heeft echter in de loop van de tijd steeds meer invloed willen uitoefenen op de uitzending 
van militairen naar conflictgebieden en deze ook gekregen. 

Tijdens de Koude Oorlog heeft Nederland een aantal maal deelgenomen aan vredesmissies. De twee 
belangrijkste waren Korea (begin jaren vijftig) en Libanon (eind jaren zeventig/begin jaren tachtig). Tot 1979 
had het parlement zich nauwelijks bemoeid met het beleid ten aanzien van vredesoperaties. Dit veranderde 
toen de VN Nederland verzocht om deel te nemen aan de missie in Libanon (UNIFIL). Hoewel de meerder-
heid van het parlement vóór deelname was, waren Kamerleden niet te spreken over het gebrek aan 
informatie en vooroverleg. Het parlement was pas een maand na binnenkomst van het (nog informele) 
verzoek van de VN op de hoogte gebracht. Enerzijds vond een parlementaire meerderheid het staatsrechte-
lijk verdedigbaar dat de regering zelf besloot over het al dan niet uitzenden van eenheden, anderzijds 
probeerde het parlement - voor het eerst – zijn invloed op het uitzendbeleid van de regering de facto te 
vergroten. Ten eerste door het opstellen van maatstaven of inzetcriteria voor internationale uitzendingen 
en ten tweede door het aannemen van de motie-Brinkhorst waarin de regering werd gevraagd om in de 
toekomst niet in te stemmen met deelname aan een vredesmacht voordat de Kamer gehoord was (Klep en 
Van Gils, 2005: 74-76). 
Een punt waar verder veel politieke en maatschappelijke discussie over ontstond, was de mogelijke 
gedwongen inzet van dienstplichtige soldaten bij de Libanon-missie. De Vereniging van Dienstplichtige 
Militairen vocht de uitzending bij de rechtbank aan. In hoger beroep werd de Vereniging in het gelijk 
gesteld, maar toen zaten de dienstplichtigen al een half jaar in Libanon. De discussie over de inzet van 
dienstplichtigen stierf een zachte dood (Klep en Van Gils, 2005: 77-78).
In 1987 werd door het parlement de motie van CDA-Kamerlid Frinking aanvaard waarmee de regering werd 
opgeroepen om elk uitzendbesluit nog vóór het vertrek van de uit te zenden militairen aan de Kamer voor 
te leggen, zeker wanneer dit dienstplichtigen zouden zijn. Met de aanvaarding van de motie-Frinking – dat 
een aanscherping van de motie van Brinkhorst uit 1979 was – nam de parlementaire invloed op de inzet en 
uitzending van Nederlandse militaire verder toe (Klep en Van Gils, 2005: 98). 

Na de val van de Muur in 1989 besloot de regering om vredesmissies een belangrijker onderdeel te maken van 
het defensiebeleid en is de inzet van de krijgsmacht bij deze missies sterk gestegen. De regering stemde dan ook 
in met verzoeken van de Verenigde Naties begin jaren negentig om deel te nemen aan vredesoperaties in 
Cambodja (UNTAC) en in Joegoslavië (UNPROFOR). Ook de Kamer ging hiermee akkoord. Bijna 70% procent 
van de Nederlanders stond welwillend tegenover deelname aan UNPROFOR (Van der Meulen en Soeters, 2004: 
228). Pas toen de gevaren van de missie duidelijker werden en de risico’s groter, uitten verschillende 
Kamerleden hun zorgen over de veiligheid, de bescherming en de opleiding van de militairen (Klep en Van Gils, 
2005: 110). In 1993 kwam een nieuw verzoek van de VN voor inzet van Nederlandse militairen in Joegoslavië 
binnen, nu ter bescherming van een safe area in Bosnië. Zowel vanuit de Nederlandse samenleving als vanuit de 
media en de Tweede Kamer, kwamen steeds meer geluiden om bij te dragen aan het beschermen van de 
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bevolking en het verbeteren van de humanitaire situatie. Met het aannemen van de motie-Van Traa/Van 
Vlijmen gaf de Kamer een sterk positief signaal af over de inzet van Nederland bij internationale vredesmissies 
en met name in Bosnië. De regering bood daarop een gevechtseenheid aan voor de inzet in Bosnië (Klep en Van 
Gils, 2005: 117). De stationering in de safe area Srebrenica en het drama dat in juli 1995 plaatsvond, waarbij meer 
dan 8.000 moslimmannen werden gedood, zorgden voor een ommekeer bij de regering, het parlement en de 
samenleving. Op verzoeken van de VN betreffende de inzet van Nederland bij andere vredesmissies werd 
voorlopig afwijzend gereageerd (Klep en Van Gils, 2005: 142) en de publieke steun voor de missie nam tijdelijk 
af tot 40% (Van der Meulen en Soeters, 2004: 228). Het parlement wilde door het echec in Srebrenica en ter 
voorkoming van herhaling nog meer invloed op de besluitvorming rond de inzet van Nederlandse militairen in 
vredesmissies, namelijk door een wettelijk vastgelegd instemmingsrecht ten aanzien van de deelname aan deze 
missies. De regering (en uiteindelijk ook een parlementaire meerderheid) vond dit te ver gaan, omdat – zoals 
minister Van Mierlo het verwoordde – “[het] irreëel [is] te veronderstellen dat de regering tegen de wil van de 
volksvertegenwoordiging in, militairen zou uitzenden” (Klep en Van Gils, 2005: 145). Uiteindelijk werd een 
compromis vastgelegd in artikel 100 van de Grondwet: de regering had de plicht om – indien mogelijk – het 
parlement vooraf te informeren over eventuele verzoeken om inzet van de Nederlandse krijgsmacht; tegenover 
verzoekende partijen een voorbehoud te maken over de deelname zolang er nog geen binnenlands-politiek 
overleg was geweest; en het toetsingskader toe te passen. Er kwam dus een informatieplicht van de regering, 
maar geen instemmingsrecht van het parlement (Klep en Van Gils, 2005: 146).

Een nieuwe discussie tussen regering en het parlement over de (mede)zeggenschap bij het uitzenden van 
militairen ontstond in 2005. Toen werden Nederlandse special forces ingezet in Afghanistan in het kader van 
operatie Enduring Freedom. Volgens de regering was artikel 100 hier niet op van toepassing, omdat het niet 
ging om een vredesoperatie, maar om een collectieve zelfverdedigingsoperatie onder artikel 97 van de 
Grondwet. De regering bepleitte dat de special forces daarom onder het oorlogsrecht vielen en de terroristi-
sche strijders als vijanden golden, wat zou impliceren dat de regering de Kamer niet vooraf zou hoeven te 
informeren of toestemming te vragen. In de praktijk werd echter wel overlegd en stemde een 
Kamermeerderheid vóór uitzending (Klep en Van Gils, 2005: 179). 

Niet alleen heeft het parlement sinds Libanon steeds meer invloed willen uitoefenen op de inzet van de 
Nederlandse krijgsmacht bij vredesmissies, ook is het zich steeds meer gaan bezighouden met details rond 
de uitzending, bijvoorbeeld over de inzet van het aantal helikopters (Interview Klep, 5 juli 2010). De 
toegenomen invloed heeft zich formeel geuit in de informatieplicht van de regering ten aanzien van de 
Kamer, maar het parlement heeft nog geen instemmingsrecht gekregen. De kans dat de regering wat betreft 
de inzet van militairen bij vredesmissies ingaat tegen de wil van het parlement is daarentegen klein. 

Actoren
• Ministerie van Defensie
• Parlement
• Vereniging van Dienstplichtige Militairen
• Regering

Bronnen en literatuur
• Christ Klep, interview 5 juli 2010.
• Meulen, J.S van der en S. Soeters, ‘Krijgsmacht en samenleving: civiel-militaire betrekkingen in verande-

ring’, in: E.R. Muller (red.), Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden (Alphen aan de Rijn 2004).
• Klep, C. en R. van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.  

(Den Haag 2005).
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9.16 Trend: Verandering in de taken van inlichtingen-
diensten onder invloed van internationale 
ontwikkelingen

Verkorte titel: Inlichtingendiensten

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.7 Herschikking institutio-
nele verbanden

Relatie met
9.8 Integraal veiligheidsbeleid
9.17 Oud terrorisme
9.18 Modern terrorisme
9.19 Onveiligheidsgevoel maatschappij
9.37 Srebrenica

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving 
In de jaren zeventig had Nederland drie inlichtingendiensten: de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de 
Militaire Inlichtingen Dienst (MID) en de Inlichtingen Dienst Buitenland (IDB).

De BVD werd kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, opgericht als het Bureau Nationale Veiligheid. In 
1947 werd dit de Centrale Veiligheidsdienst, onder het ministerie van Justitie. De dienst kreeg uitdrukkelijk 
geen executieve bevoegdheden, om iedere gelijkenis met de Gestapo uit te sluiten. Aanvankelijk was de 
aandacht vooral gericht op (resten van) rechts-extremisme, als schuilplaats van sympathisanten en 
navolgers van het nationaalsocialisme, maar ook op weerbaarheidsorganisaties van oud verzetstrijders en 
groepen die met geweld voor het behoud van Nederlands-Indië streden. Maar al snel kwam de nadruk te 
liggen bij het communisme, als nieuwe bedreiging voor de vrede en de Nederlandse democratische 
rechtsorde. In 1949 ging de dienst over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en werd toen de BVD.

De dienst richtte zich op veiligheid en contraspionage, bijvoorbeeld op pogingen vanuit de DDR tot 
spionage en infiltratie bij Afcent, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum. Achter veel 
maatschappelijke verschijnselen werd de hand van Moskou vermoed. Dat gold bijvoorbeeld voor de acties 
van de vredesbeweging midden jaren tachtig tegen de neutronenbom en kruisraketten. De beweging zou 
heimelijk vanuit Moskou gestuurd en gefinancierd worden.

Focuspunt in de strijd tegen het communistische gevaar was lang de Communistische Partij Nederland 
(CPN), die gezien werd als voorpost en vijfde colonne van Moskou. De praktijk was gecompliceerder: de CPN 
bekeerde zich in de jaren zestig tot het Chinese communisme. Daarmee werd de logische band met de 
vijand in het Oostblok verbroken. De relatie van de CPN met Moskou werd pas in 1977 hersteld.

Toen gewelddadig activisme en terrorisme in de jaren zeventig de kop opstaken was de rol van de BVD het 
inwinnen van inlichtingen, onder andere door groepen te identificeren en er in te infiltreren. Dat was niet 
zo succesvol. Radicalisering van Zuid-Molukkers werd aanvankelijk niet opgemerkt en de gebruikelijke 
manier van infiltreren werkte niet. Anders dan bij de CPN kon iemand niet zomaar lid worden van groepen 
Zuid-Molukkers of Rode Jeugd. Hooguit kon men door ‘technische acties’ (afluisteren door telefoontaps en 
microfoons) wel iets aan de weet komen. Gedurende de hele periode van terroristische acties van de jaren 
zeventig tot begin jaren negentig lag het zwaartepunt van de aanpak dan ook bij politie en justitie, en had 
de BVD een beperkte ondersteunende rol. 
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De Militaire Inlichtingen Dienst was ouder dan de BVD, en dateerde in oorspronkelijke vorm van het begin 
van de Eerste Wereldoorlog. In 1949 waren de taken opnieuw vastgesteld, en die werden nog eens aange-
scherpt in 1972. Eigenlijk was er sprake van drie afzonderlijke militaire inlichtingendiensten, die van de 
landmacht (LAMID), van de Marine (MARID) en van de Luchtmacht (LUID). De taken van de diensten liepen 
parallel:
• het inwinnen van gegevens over potentieel en strijdkrachten van andere mogendheden
• het inwinnen van gegevens in verband met de veiligheid van de eigen strijdkrachten.

Ook bij de militaire inlichtingendiensten waren, al vanaf het moment dat Nederland bij de oprichting in 
1949 lid geworden was van de NAVO, de activiteiten gericht op de communistische tegenstander, in dit geval 
het Warschau Pact. Weliswaar werd Nederland later ook betrokken bij missies van de VN als in Libanon 
(1979-1985) en had het belangen in de West, met de Nederlandse Antillen, maar in verhouding bleven de 
inlichtingenactiviteiten die daarmee gepaard gingen ver achter bij die gericht op het Oostblok. Elke dienst 
had zijn eigen specialiteiten. De MARID speelde een belangrijke rol bij het vergaren van informatie via de 
interceptie en het uitpeilen en decoderen van radio- en later satellietverkeer van buitenlandse mogendhe-
den. Naarmate de technische mogelijkheden toenamen, werden nieuwe technieken ontwikkeld. De dienst 
maakte ook geluidsprofielen van vijandelijke oorlogsschepen aan de hand van trillingen die motoren en 
schroeven van schepen onder water voortbrachten. De LUID was gespecialiseerd in luchtfotografie, het 
interpreteren van satellietfoto’s en het detecteren van signalen van vijandelijke radarinstallaties. Elke dienst 
onderhield op het eigen terrein (afzonderlijke) contacten met zusterdiensten uit andere NAVO-landen. Er 
waren ook algemene taken die bij de LAMID of op centraal stafniveau belegd waren, als het ‘signaleren’ van 
bijzonderheden van dienstplichtigen voordat zij werden ingedeeld, screenen van burgerpersoneel van 
Defensie en het observeren van geaccrediteerde militaire vertegenwoordigers van andere landen.

De afstemming met de BVD die, met name waar het ging om contraspionage, in wezen op hetzelfde terrein 
opereerde, was problematisch. De taakscheiding dat de militaire diensten alleen binnen de hekken van 
kazerne bevoegd waren en de BVD daarbuiten, leidde menigmaal tot competentieconflicten. 

De Inlichtingen Dienst Buitenland (IDB), was sinds 1972 opvolger van de Buitenlandse Inlichtingendienst 
BID die in 1946 was opgericht. De IDB ressorteerde onder de premier. Zoals de naam aangeeft, verzorgde de 
dienst het offensieve inlichtingenwerk in het buitenland, ook op het gebied van militaire zaken. In 1976 
werden door een ministeriele commissie de gebieden aangegeven waarop de IBD zich in het bijzonder 
moest richten: maritieme, technisch/wetenschappelijke en politiek/economische zaken. De IDB was een 
betrekkelijk kleine dienst (ca. 70 personeelsleden) die toch over de gehele wereld actief probeerde te zijn, 
onder andere door het aansturen van agenten in het buitenland. Minder dan de andere diensten was de IDB 
speciaal gericht op het Oostblok. De dienst werd gekenmerkt door veel conflicten, vooral intern maar ook 
met andere diensten. Zo speelde begin jaren tachtig een competentieconflict met de BVD, wie over de 
situatie in Suriname na de militaire coup moest rapporteren. 

Alle diensten werden aan het eind van de Koude Oorlog meermalen ingrijpend gereorganiseerd en de taken 
werden aangepast. Bij de BVD werd, onder leiding van de flamboyante directeur Docters van Leeuwen, de 
koers verlegd richting binnenlandse veiligheid, anti-terrorisme en vredesoperaties. 
De militaire inlichtingendiensten werden onder druk van het parlement (en met de nodige tegenwerking 
van de legeronderdelen) samengevoegd tot de MID en meer gericht op de nieuwe taakopdracht van de 
Nederlandse krijgsmacht, waarbij de nadruk lag op vredesoperaties. Daarmee kwamen ook nieuwe 
operatiegebieden in het buitenland in beeld, waarover tot dan toe weinig of geen informatie beschikbaar 
was. 
De IDB werd, nadat eerst nog was gedacht aan een vorm van samengaan met de BVD, in 1994 opgeheven.

Naast de inlichtingendiensten werd de oorlog werd ook een stay-behind organisatie opgezet, een dienst die 
geactiveerd zou worden in geval van een bezetting van Nederland. Deze dienst ‘Operaties en Inlichtingen’ 
(O&I) bestond uit twee (gescheiden) onderdelen, en werd aangestuurd door leden van de Raad van State. 
‘Operaties’, onder der verantwoordelijkheid van de minister-president, bereidde acties voor op het gebied 
van sabotage, overvallen en liquidaties. Hiervoor werden wapens en explosieven in ondergrondse depots 
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opgeslagen. Ontdekking van depots en berichten dat wapens daaruit in handen van criminelen waren 
gevallen, leidden in de jaren tachtig tot veel ophef. ‘Inlichtingen’, onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Defensie, bouwde aan een netwerk van agenten voor, met specialisaties als verbindingen, 
ontsnappingsroutes, infiltratie, codezaken, falsificaties. Naar aanleiding van het Italiaanse voorbeeld is de 
dienst bekend geworden onder de naam ‘Gladio’. 
In 1990 werd door minister-president Lubbers het bestaan van de dienst voor het eerst bevestigd. Het einde 
was toen al in zicht, door het aflopen van de Koude Oorlog. In 1992 werd de dienst opgeheven. 

In 2002 werd een nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten van kracht, met een verdere 
aanpassing van de taak en organisatie van de resterende inlichtingendiensten. Daarvoor waren er zowel 
inhoudelijke als formele gronden. In de jaren negentig was duidelijk geworden dat het internationale, 
vooral jihadistische terrorisme een steeds grotere bedreiging begon te vormen, ook voor Nederland als 
onderdeel van de Westerse wereld en bondgenoot van de Verenigde Staten. De vraag was of de bestaande 
diensten daarvoor voldoende waren toegerust. De diensten hadden ook onvoldoende gefunctioneerd bij 
het echec in Screbrenica, toen er te weinig informatie voorhanden was om tot een goed beleid te komen. In 
formele zin moest er, na een veroordeling van Nederland door het Europese Hof, een onafhankelijke 
voorziening voor beklag wettelijk geregeld worden.

De BVD en de MID werden beide omgevormd tot inlichtingen- én veiligheidsdienst, de AIVD en MIVD. 
Daarmee werd ook het gat opgevuld dat ontstaan was met het opheffen van de IDB in 1994, toen er 
structureel geen eigen buitenlandse informatie beschikbaar kwam. In de AIVD werd de inlichtingentaak in 
het buitenland hersteld, hoewel het voor de dienst in wezen een vreemde taak was die niet zonder meer 
kon worden opgepakt. Het verzamelen van dergelijke informatie kan dienen voor Nederlandse politieke 
doeleinden, maar ook om uit te wisselen tegen andere informatie van buitenlandse diensten, omdat een 
van de basisbeginselen van samenwerking het ‘voor wat hoort wat’ principe is. Een voorbeeld van gebruik 
van informatie van anderen was in 2002 en 2003, in de aanloop naar het besluit over deelname aan 
Irak-oorlog, waar de commissie Davids onderzoek naar heeft gedaan.

Na de aanslagen van 11 september 2001, en nog versterkt na de aanslagen in Madrid en Londen en de moord 
op Theo van Gogh, is het belang van de bestrijding van terrorisme, zowel nationaal als internationaal, voor 
de AIVD alleen maar toegenomen. Tot de taken van de dienst horen nu ook onderzoek naar radicalisering, 
controle van vreemdelingen, profilering of iemand mogelijk een gevaar kan vormen, het uitvoeren van 
dreigings- en risicoanalyses in verband met beveiliging van personen, en aansluiting bij Europese processen 
om op grote schaal dataverkeersinformatie op te slaan en uit te wisselen.
De verhouding tussen justitie en AIVD is veranderd. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van inlichtin-
gen en veiligheid krijgt de AIVD steeds meer een eigen rol in strafprocessen, door de ontwikkeling dat zijn 
ambtsberichten een bewijsstatus krijgen, ook al zijn ze in het kader van bronbescherming niet te verifiëren. 
 
Voor de MIVD kwam het zwaartepunt in de jaren nul te liggen bij de inlichtingen en veiligheid met 
betrekking tot de steeds uitgebreidere missies in het buitenland. Het ging daarbij zowel om militaire 
inlichtingen, over tegenstanders en het gebied, als contra-inlichtingen over mogelijke bedreigingen door 
spionage, subversie, sabotage en terrorisme. Bij grote operaties werd ook een faciliteit ter plaatse gecre-
eerd, zowel om vanuit het operatiegebied inlichtingen aan de hogere leiding te geven, als om de lokale 
commandant van inlichtingen - speciaal op het gebied van veiligheid - te voorzien. 
Daarnaast werd de MIVD ook steeds meer betrokken op terreinen als terrorisme- en criminaliteitsbestrijding 
(bijvoorbeeld drugsbestrijding, zeeroverij), door de uitbreiding van de activiteiten van de krijgsmacht naar 
die gebieden. 

Actoren
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
• Ministerie van Defensie en haar voorgangers 
• Ministerie van Justitie
• AIVD / BVD
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• MIVD / MID / LAMID / MARID / LUID
• IDB / BID
• O&I
• CPN
• NAVO
• Commissie Davids
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9.17 Trend: De opkomst en afname van het oud 
terrorisme

Verkorte titel: Oud terrorisme

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
9.2 Verharding criminaliteit
9.18 Modern terrorisme
9.19 Onveiligheidsgevoel maatschappij
9.29 Acties Zuid-Molukkers

Datering
Jaren zestig – jaren negentig

Beschrijving 
Internationaal was er vanaf de jaren zestig sprake van een sterke opleving van activistische groepen die met 
geweld maatschappelijke veranderingen wilden bereiken. Er waren twee hoofdstromingen: groepen die 
hun aanspraken op een gebied of regio op deze manier kracht bijzetten (bijvoorbeeld IRA, ETA, PLO, PKK) 
en groepen die een - linkse - ideologische omwenteling wilden bewerkstellingen (bijvoorbeeld RAF, Brigate 
Rosso, het Japanse Rode Leger, Tupamaros, Lichtend Pad). [Rosenthal 2009: 66]
In de jaren zestig en zeventig was er geen misverstand over de doeleinden die de activistische groepen 
nastreefden. Die werden bij hun acties helder en duidelijk voor het voetlicht gebracht. De groepen maakten 
gebruik van gewelddadige methoden als gijzeling, kaping, moord. Deze methoden waren in de ogen van de 
activisten functioneel om het beoogde doel te bereiken, maar geen doel op zich. Liever ‘a lot of people 
watching than a lot of them dead’. [Ibidem: 66, 67]
De termen ‘terroristen’ en ‘terrorisme voor dit soort gewelddadig activisme werden in die tijd maar beperkt 
gebruikt, en dan nog voornamelijk binnen de overheid. De grens tussen terroristische en andere bewegingen 
was vanouds arbitrair en bewegend. Veelal werd het dreigen met of het plegen van geweld tegen personen, 
waardoor de democratische rechtsorde zou worden aangetast, wèl tot terrorisme gerekend, maar alleen het 
veroorzaken van schade, het ontregelen van het maatschappelijke leven of het plegen van criminele handelin-
gen als inbraken níet. Rechts-extremistische activiteiten werden in deze periode in Nederland per definitie niet 
tot terrorisme gerekend. Sommige rechtse groepen gingen zo ver dat ze een staatsgreep nastreefden, maar de 
kans dat dit ooit geëffectueerd zou worden werd door de BVD nagenoeg nihil geacht, niet in het minst omdat 
ze door interne ruzies gewoonlijk al vanzelf uit elkaar vielen. [Engelen 2007: 155] Pas in 2004 werd terrorisme 
als zodanig gedefinieerd in de Nederlandse wetgeving, en kon iemand ervoor veroordeeld worden.

‘Oud terrorisme’ – beperkt geweld om aanspraken op een gebied kracht bij te zetten of om een ideologische 
omwenteling te bewerkstelligen - is dan ook een overkoepelende term voor dit soort activistische activitei-
ten die later in zwang is gekomen, mede ter onderscheid van andere vormen van gewelddadige actie, die 
zich sinds de jaren negentig zijn gaan manifesteren. 

Nederland werd in de periode vanaf rond 1970 met enige regelmaat geconfronteerd met aanslagen, gijzelingen 
en kapingen. Voordien was hier nauwelijks tot geen ervaring met dit fenomeen, en al helemaal niet met 
terrorisme dat vanuit Nederland zelf kwam.
De meest intensieve en omvangrijke terroristische aanslagen in Nederland hebben in de jaren zeventig plaats- 
gevonden door Zuid-Molukse jongeren, die naar de vorming van een eigen staat streefden. [Muller 2008: 217] 
Het Zuid-Moluks terrorisme vormde een van de eerste vormen van home grown terrorisme in Nederland. 
[Ibidem, 218] De eerste substantiële actie was de bezetting van de Indonesische residentie in Wassenaar 1970, 
naar aanleiding van een bezoek van de Indonesische president. Een politieman werd gedood. Na een eerste 
treinkaping bij Wijster in 1975, met drie doden, was het dieptepunt de treinkaping in De Punt en de gelijktij-
dige gijzeling in de school in Bovensmilde in 1977. Bij de beëindiging van de treinkaping in De Punt vielen 
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acht doden, zes gijzelnemers en twee gegijzelden. Na de bezetting van het Provinciehuis Drenthe in Assen in 
1978, waarbij twee gegijzelden omkwamen, kwam er een einde aan de acties.

Ook kreeg Nederland zijn deel van terrorisme door linkse splinterorganisaties. In het begin van de jaren 
zeventig was in Nederland de Rode Jeugd actief, vooral met bomaanslagen. Zo werden in 1972 de auto van 
de hoofdcommissaris en het huis van de burgemeester van Eindhoven opgeblazen. [Ibidem: 228] Als 
links-extremistische beweging bereikte de Rode Jeugd veel minder dan haar buitenlandse tegenhangers als 
de Duitse RAF. Noch de impact van de acties op de bevolking, noch de reacties van de overheid waren 
zodanig dat het de groep lukte om een sfeer van angst en repressie te creëren. [De Graaf 2010: 167] Midden 
jaren zeventig verdwenen de Rode Jeugd en haar opvolgers Rode Hulp en Rood Verzetsfront uit beeld.

In het midden van de jaren tachtig werden vele acties gevoerd tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.  
De meeste daarvan waren vreedzaam. Uitzondering was de RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie).  
De groep pleegde in Nederland verschillende bomaanslagen waarbij grote financiële schade werd aangericht. 
Er werd brandgesticht bij vestigingen van de groothandel Makro, onderdeel van de SHV (Steenkolen Handels 
Vereniging), om de onderneming te bewegen de activiteiten in Zuid-Afrika te beëindigen. Dit gebeurde 
inderdaad. Ook het bedrijf Shell was doelwit. Tientallen benzinestations gingen in vlammen op. In het begin 
van de jaren negentig richtte de groep zich tegen het Nederlandse asielbeleid. [Muller 2008: 229] Er waren 
bomaanslagen op Marechausseekazernes en ministeries. De woning van staatssecretaris van Justitie Kosto werd 
opgeblazen, vermoedelijk door de RaRa, al is deze actie nooit geclaimd. Na 1993 stopten de acties. Het is nooit 
gelukt de beweging op te rollen; slechts voor één aanslag is een veroordeling uitgesproken.

Naast deze in Nederland wortelende terroristen was er vanaf het begin van de jaren zeventig tot begin jaren 
negentig sprake van internationaal terrorisme, waarbij buitenlandse activisten (of hun Nederlandse 
sympathisanten) doelen in Nederland aanvielen, aanslagen pleegden op landgenoten of Nederland als 
wijkplaats of tijdelijk onderkomen benutten. [Ibidem: 230 – 233] Actief waren onder andere de Palestijnse 
Zwarte September en El Fatah, het Japanse Rode Leger, de RAF, de IRA, de ETA en de Armeense afscheidings-
beweging. Bij de acties vielen verscheidene doden, ook Nederlanders.

Aanpak van gijzelingen en terroristische aanslagen was in de jaren zeventig en tachtig vooral een taak van 
politie en justitie. Een van de redenen daarvoor was dat met de terroristisch activiteiten ook ‘gewone’ 
criminaliteit verbonden was. Voor de financiering van operaties werden bankovervallen gepleegd; om aan 
materiaal te komen waren wapendiefstallen nodig. 
De inlichtingendiensten speelden een rol die beperkt was tot het vergaren van informatie. Het was niet 
eenvoudig de splinterbewegingen te identificeren en er in te infiltreren. Bovendien was er destijds een 
behoorlijke terughoudendheid om de privacy van burgers aan te tasten, zowel bij een dienst als de 
Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) zelf als bij de politiek verantwoordelijken, die voor acties als 
afluisteren persoonlijk toestemming moesten geven. [Engelen2007: 180].

Begin jaren zeventig ontstond binnen het overheidsapparaat langzamerhand een overlegstructuur voor de 
aanpak van terrorisme, waarbij procureurs-generaal, ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, het 
hoofd van de BVD en de hoofdcommissarissen van grote steden betrokken waren. De behandeling van 
verschillende aspecten van terrorisme (gijzelingen, overvallen en bomaanslagen, vliegtuigkapingen, 
toezicht op en toelating van vreemdelingen) werd over onderdelen van Justitie verdeeld. [De Graaf 2010: 31]
De aanslag tijdens de Olympische Spelen in München in 1972 bracht een stroomversnelling teweeg. In de 
‘Terreurbrief ’ van premier Biesheuvel werd de ‘nationale strategie voor bestrijding van maatregelen van 
terroristische aard’ bekendgemaakt. Wetgeving op het gebied van terreurbestrijding bleef achterwege, maar 
er werden wel maatregelen genomen, zoals het oprichten van anti-terreureenheden (twee Bijzondere 
Bijstand Eenheden, bij de politie en bij defensie). [Ibidem: 30] Er kwam een landelijk terreurofficier van 
justitie en het Recherche Bijstandsteam bij de Central Recherche Informatiedienst (CRI) werd geacht als 
knooppunt van terreur-gerelateerde informatie te fungeren. In de praktijk bleef het anti-terrorisme beleid 
in de jaren zeventig en tachtig een verbrokkeld en sterk incidentgericht karakter houden. [Ibidem: 174]  
De reactie van de overheid kon ook per gebeurtenis verschillen: van de keiharde aanpak van Zuid-Molukse 
gijzelingen in 1977 en 1978 tot de zeer terughoudende reacties op de aanslagen door de Rode Jeugd.
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Hoewel gijzelingen en aanslagen op zich politieke en publieke ophef veroorzaakten, was er geen sprake van 
een regelmatige afstemming over het beleid tussen regering en parlement. Daar kwamen alleen de 
gebeurtenissen zelf aan de orde en die werden voornamelijk als incident behandeld, wat overigens wel 
klopte met de realiteit. 
Er was ook geen sprake van een gecoördineerde informatiestroom naar de bevolking.
Bestrijding en opsporing was een (interne) zaak van de regering en van het justitie- en politieapparaat, en 
werd stelselmatig buiten het publiek domein gehouden. [De Graaf 2010: 34 – 36]

Vlak na een dramatische actie als de kaping van de trein bij De Punt en de bezetting van de school in 
Bovensmilde leek er bereidheid onder de bevolking te bestaan om bijzondere anti-terreurmaatregelen te 
accepteren, maar dit ebde ook snel weer weg. [Ibidem: 38,39] 

Actoren
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• BVD
• Politie
• Openbaar ministerie
• Nederlandse Spoorwegen
• Provincie Drenthe

Bronnen en literatuur
• Rosenthal, U, ‘Terrorisme’ in E.R. Muller e.a., Crisis, Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009
• Engelen, Dick, Frontdienst, De BVD in de koude oorlog (Den Haag 2007).
• Muller, E.R e.a., Terrorisme. Studies over Terrorisme en terrorismebestrijding (Deventer 2008).
• De Graaf, Beatrice, Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika 

(Amsterdam 2010).
• De Graaf, Beatrice, interview 12 juli 2010.
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9.18 Trend: De opkomst van het modern terrorisme

Verkorte titel: Modern terrorisme

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
2.24 Identificatieplicht
3.14 Van IT naar ICT
9.17 Oud terrorisme
9.19 Onveiligheidsgevoelens maatschappij
9.43 Aanslagen New York, Madrid en Londen
9.46 Moord op Van Gogh

Datering
Jaren negentig – na 2005

Beschrijving 
In de jaren negentig was in Nederland het ‘oud terrorisme’ - beperkt geweld om aanspraken op een gebied 
kracht bij te zetten of om een ideologische omwenteling te bewerkstelligen - sterk afgenomen. De Zuid- 
Molukse acties waren tot een eind gekomen, groepen als de Rode Jeugd waren niet langer operationeel en 
de acties van de RaRa werden na de laatste aan hen toegeschreven aanslag in 1993 op het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet voortgezet. Ook door groeperingen uit het buitenland werd in die 
tijd in Nederland maar incidenteel actie gevoerd in de vorm van aanslagen op personen of zaken. Sommige 
demonstratieve acties, als van anarchisten of anti-globalisten, waren weliswaar gewelddadig, maar hadden 
geen terroristisch karakter. Internationaal opererende links extremistische groepen raakten, met het 
wegvallen van Oost-Europese steun, belangrijke financieringsbronnen kwijt. Vliegtuigkapingen bleven nog 
wel geregeld voorkomen, maar de kans op een voor daders succesvol resultaat was sterk teruggedrongen 
door internationale afspraken over de bejegening van de daders en de afnemende bereidheid van landen als 
Libië om kapers een vrije aftocht te bieden. 

Inmiddels was internationaal wel een nieuwe vorm van terrorisme ontstaan. In tegenstelling tot bij het ‘oud 
terrorisme’ werden acties gebaseerd op onduidelijke doeleinden (vaak terug te voeren op uitingen van 
religieus radicalisme), die vanuit diffuse netwerken werden verkondigd of die aan leidende figuren werden 
toegeschreven. Massaal, ongericht geweld werd niet geschuwd. Door zoveel mogelijk willekeurige 
slachtoffers te maken kon de samenleving ontwricht worden: toeslaan op ‘soft spots’ en ‘soft moments’. 
Veel van dat moderne terrorisme heeft een islamitische context. De Iraanse revolutie van 1979, waarin de 
wereldse leider werd afgezet en de Verenigde Staten als grootmacht werd vernederd, gaf een belangrijke 
impuls aan moslimbewegingen in het Midden-Oosten, maar ook in andere delen van de wereld, om in actie 
te komen in een heilige oorlog (Jihad). Doelwit was zowel de eigen regio als de westerse wereld. 

Daarnaast speelden vanaf de jaren negentig internationaal nog steeds zaken als onderdrukt nationalisme, 
separatisme, etnische frustratie, veelal gekoppeld aan sociaaleconomische achterstelling: een klassieke 
basis voor (oud) terrorisme. Een kenmerkende ontwikkeling was dat groepen die deze doelen nastreefden, 
steeds meer de niets ontziende methoden van het moderne terrorisme overnamen. Een voorbeeld is de 
Tsetjeense bevrijdingsbeweging, met catastrofale bomaanslagen en de uiterst gewelddadige gijzeling van 
meer dan duizend leerlingen, ouders en leraren in de school in Beslan (2004). 

Aanvankelijk had Nederland weinig van doen met het nieuwe terrorisme. Ook de rest van Europa bleef er 
goeddeels buiten. Uit de demonstraties rond het islamitische doodvonnis van de Britse schrijver Salman 
Rushdie bleek wel ontvankelijkheid van hier wonende moslims voor radicale denkbeelden en de bereidheid 
om voorlieden blindelings te volgen (veel van de demonstranten hadden geen idee waar het boek Duivels-
verzen over ging), maar dat ontwikkelde zich niet tot home grown islamitisch terrorisme. Alleen in Frankrijk 
was er midden jaren negentig sprake van een reeks aanslagen. In 2000 werd door de Duitse politie een 
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groep Noord-Afrikanen opgepakt die verregaande voorbereidingen had verricht voor het laten ontploffen 
van een fragmentatiebom op de kerstmarkt in Straatsburg. 
De Verenigde Staten was het belangrijkste westerse doelwit van de jihadistische terroristen, nog meer na de 
Golfoorlog in 1991, met bomaanslagen op het World Trade Center (1993) en op militaire bases en ambassa-
des in Saoedi-Arabië en Afrika. De vrees was dat terroristen ook in het bezit zouden komen en gebruik 
zouden maken van CBRN-wapens (chemisch, bacteriologisch, radiologisch, nucleair). Hoewel de feitelijke 
toepassing niet eenvoudig is - de enige min of meer geslaagde actie met een dergelijk wapen was het 
verspreiden van het gifgas sarin in de metro in Tokio in 1995 door een Japanse sekte - kan het dreigen er mee 
zeer effectief zijn, zoals bijvoorbeeld bleek uit de grote angst rond ‘poederbrieven’. 

De aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 september 2001 brachten ook in Nederland 
een grote schok teweeg. Ook hier kwamen de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims op scherp te 
staan. Er was echter niet direct de idee dat Nederland zelf ook op deze manier doelwit zou kunnen zijn voor 
een dergelijke actie. Het effect was aanvankelijk meer indirect. Nederland ondervond de gevolgen van de 
draconische maatregelen die in de Verenigde Staten vooral in de luchtvaart werden getroffen en de druk die 
op de Europese landen werd uitgeoefend om samenhangende wetgeving inzake terrorisme te realiseren. 
Ook werden internationale afspraken rond wederzijdse steun, zoals die vanouds bestonden ten aanzien van 
gewapende conflicten (NAVO), nu uitdrukkelijk uitgebreid tot het internationale terrorisme, als belangrijk-
ste bedreiging van westerse staten en de die internationale rechtsorde. 
De aanslagen in Madrid in 2004 en in Londen in 2005, maakten duidelijk dat Nederland wel degelijk doelwit 
zou kunnen worden, mede door de steun die aan de Irak-oorlog was gegeven. 

De aanslagen in de Verenigde Staten en in Europa waren in Nederland aanleiding tot het ontwikkelen van een 
uitgebreid (anti)terrorisme beleid. De bevoegdheden van politie, justitie, AIVD en MIVD werden uitgebreid en 
de internationale coördinatie, in het bijzonder in Europees verband werd verbeterd, via Europol, het Joint 
Situation Center (SitSen) bij de EU, en bilaterale contacten tussen nationale inlichtingendiensten. 
Meer organisaties werden bij het anti-terrorisme beleid betrokken of hun betrokkenheid werd geïntensiveerd. 
Bijzondere Bijstandseenheden werden uitgebreid, de luchtmacht hield jachtvliegtuigen stand-by om 
passagiersvliegtuigen die als wapen konden worden gebruikt te onderscheppen, air marshalls van de 
Koninklijke Marechaussee vlogen mee met burgervliegtuigen om kapingen en aanslagen te voorkomen, de 
Explosieven Opruimings Dienst (EOD) werd van geavanceerd materiaal voorzien. 
In augustus 2004 trad de Wet Terroristische Misdrijven in werking. Hierin werd voor het eerst terrorisme als 
zodanig strafbaar gesteld. Ook voorbereidingshandelingen, als werving voor de jihad en samenspanning tot 
het begaan van een ernstig terroristisch misdrijf, werden hierin strafbaar. In het algemeen werd de 
strafmaat voor elke misdrijf dat met een terroristisch oogmerk gepleegd werd, verhoogd met vijftig procent. 
In 2005 werd een nationale coördinator terrorismebestrijding (NCTb) aangesteld, onder de minister van 
Justitie als coördinerend bewindspersoon voor terrorismebestrijding. 

Ondanks de gebeurtenissen van 11 september 2001 nam het percentage van de Nederlandse bevolking dat 
zich vaak onveilig voelt af (1995: 6,9%, 2004: 4,4%). 
De onveiligheidsgevoelens golden bovendien niet zozeer voor terrorisme, maar vooral voor criminaliteit en 
rondhangende jongeren. Desondanks was er sprake van een behoorlijke acceptatie onder de Nederlandse 
bevolking voor anti-terrorismemaatregelen en uitbreiding van allerlei bevoegdheden van opsporings- en 
inlichtingendiensten, en de beperking van de privacy die daarmee gepaard ging. In de beeldvorming waren 
maatregelen als meer cameratoezicht, DNA-registratie, identificatieplicht (2005) ook en vooral dienstig 
voor het bestrijden van de onveiligheid door ‘gewone’ misdaad. 
Het aantal feitelijke acties van ‘moderne’ jihadistische terroristen in Nederland in de jaren negentig en nul 
is zeer beperkt gebleven. In 2004 vond een gerichte aanslag plaats, de moord op Theo van Gogh, met 
daarbij de bedreiging van andere tegenstanders van de islam, dat hen eenzelfde lot wachtte. De dader werd 
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Hofstadgroep, een 
groep jonge radicale moslims. Leden van de groep werden gearresteerd en vervolgd in verband met bezit en 
gebruik van verboden wapens, het voorbereiden van aanslagen en lidmaatschap van een ‘criminele 
organisatie met terroristisch oogmerk’. Daarnaast zijn er nog enkele incidenten geweest met verdachte 
situaties en dreigingen, die verder geen zichtbare gevolgen hadden.
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De beperktheid van het aantal terroristische incidenten komt mede doordat – hoewel het inmiddels een 
officieel begrip is geworden - terrorisme als aanduiding in Nederland maar beperkt wordt gebruikt. De 
politieke moord op Pim Fortuyn in 2002 is door de overheid buiten de terrorismedefinitie gehouden. Ook 
andere motieven kunnen een rol spelen. Zo zijn criminele acties van dierenrechten-activisten, die naar hun 
aard en mate van gewelddadigheid als terroristisch aangeduid zouden kunnen worden, op verzoek van 
slachtoffers als gewone criminaliteit afgedaan, omdat terrorisme in verzekeringspolissen als uitsluiting-
grond voor een uitkering is gaan gelden, waardoor de schade niet vergoed zou worden. Ook is er een zekere 
terughoudendheid vanwege de maatschappelijke uitsluiting die een veroordeling voor terrorisme tot 
gevolg kan hebben. 

Door de buitengewone aandacht die de bescherming tegen terrorisme en criminaliteit sinds de jaren 
negentig heeft gehad, heeft de ‘veiligheidsindustrie’ een belangrijke impuls gekregen. Ook de overheid 
speelde hier een rol in, onder andere door TNO onderzoek te laten doen naar de ontwikkeling van nieuwe 
technieken en systemen op een breed terrein (intelligente camerabewaking, schadebeheersing aan 
gebouwen bij ontploffingen, bodyscans, beschermende kleding tegen biologische en chemische agentia, 
etcetera). 

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Politie
• Europol
• AIVD
• MIVD
• Krijgsmacht
• TNO
• Leveranciers veiligheidsproducten

Bronnen en literatuur
• BVD, Terrorisme aan het begin van de 21 eeuw; dreigingsbeeld en positionering BVD (Leidschendam 2001).
• Rosenthal,U., ‘Terrorisme’ in E.R. Muller e.a., Crisis, Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009).
• Bob de Graaff, ‘Van Abraham Kuyper tot Mohammed B.’ in De Nederlandse samenleving sinds 1900 

(jaarboek NIOD 2007).
• Herzberger,E.R., ‘De Europese inlichtingengemeenschap: EU samenwerking bij het verzamelen van 

contraterrorisme-inlichtingen’ in E.R. Muller e.a., Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebe-
strijding (Deventer 2008).

• Ministerie van Defensie, brief van de Minister van Defensie aan de Tweede kamer der Staten generaal, 
HDAB 20006017335, Afsluitende rapportage ‘Defensie en Terrorisme’ 29 mei 2006.

• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004 (Den Haag 2004).
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9.19 Trend: Het toenemende gevoel van onveiligheid in 
de maatschappij

Verkorte titel: Onveiligheidsgevoel maatschappij

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
9.1 Afname van crisistolerantie
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.8 Integraal veiligheidsbeleid
9.17 Oud terrorisme
9.18 Modern terrorisme

Datering
Jaren vijftig - na 2005

Beschrijving
‘Veiligheid’ heeft als begrip in Nederland lange tijd vooral gestaan voor bescherming tegen onheil dat van 
buiten de Nederlandse samenleving bedreigde, de veiligheid van de staat. Het was het soort veiligheid waar de 
Binnenlandse Veiligheids Dienst voor stond. Dat stond allemaal ver van de burger af. Pas vrij recent, in de 
jaren negentig, is het begrip verbreed met aspecten als criminaliteit en kwaliteit van de leefomgeving, en is er 
een verband gelegd met rampenbestrijding, brandveiligheid en milieu. Daarna werd ‘zinloos geweld’ een 
belangrijke factor. Het hield de dreiging in dat elk willekeurige persoon slachtoffer kon worden van geweld-
dadige acties, zonder dat men zich daar tegen teweer kon stellen. Veiligheid werd een zaak van het publiek.
Zeker na de aanslagen in de Verenigde Staten in 2001 werd ook het terrorisme deel van (on)veiligheid. De 
diffuse dreiging gold daarbij nog veel sterker, zoals later ook manifest werd bij de aanslagen in Madrid en 
Londen. Toch was de angst voor terrorisme in de veiligheidsbeleving niet overwegend. In een onderzoek uit 
2004 naar verwachtingen rond onveiligheid en criminaliteit in 2020 was de uitkomst dat deze dan ‘veel 
groter’ of ‘groter’ zouden zijn hoog: 73,2%. In de uitgesplitste lijst bleek terrorisme relatief(!) bescheiden te 
scoren met 68,5 % ‘veel groter’ of ‘groter’, tegenover computercriminaliteit (84,4%), vermogensdelicten en 
diefstal (88,1%), bedreiging en mishandeling (71,1%) en moord en doodslag (68,9%). 

De ‘klassieke’ veiligheid was na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk het exclusieve domein van de 
overheid, in het bijzonder van de regering. In de jaren zestig veranderde dit. Veiligheid als fenomeen ging 
spelen in het parlement en in activistische groepen in de maatschappij, links en rechts. Links poneerde de 
stelling dat de overheid zelf een gevaar was geworden voor de veiligheid van Nederland. Rechts reageerde 
daarop door te stellen dat het overheidsbeleid op het gebied van de nationale veiligheid na de Tweede 
Wereldoorlog niet hard genoeg geweest was. Met het Nederlandse ‘wapen’ van repressieve tolerantie, door 
leden van de rechtse groeperingen en weerstandsbewegingen te incorporeren in de inlichtingendiensten, 
werd het gevaar dat zij opleverden ingedamd. De linkse oppositie ging door. Dat toonde zich later (vanaf 
eind jaren zeventig) ook in maatschappelijke organisaties die zich actief gingen bemoeien met het 
veiligheidsbeleid zoals de overheid dat voerde. Voorbeelden daarvan zijn de Witte BVD, Onkruit, Kerk en 
Vrede, Inter Kerkelijk Vredesberaad (IKV), Vrouwen tegen geweld. Hoewel met hun acties regelmatig in min 
of meer ernstige mate de wet werd overtreden, waren zij niet principieel gewelddadig tegen personen.  
Zij werden dan ook niet tot terroristische organisaties gerekend. 
Toen in de jaren zeventig met de terroristische acties van Zuid-Molukkers, en later de Rode Jeugd en RaRa, 
de rechtsorde daadwerkelijk in het geding was, werden de maatregelen om dit te bestrijden buiten het 
publieke en grotendeels ook, met goedvinden van het parlement, buiten het politieke domein gehouden. 
Veiligheid was geen belangrijk issue. Na de kaping van de trein bij Wijster, met drie slachtoffers, en de 
bezetting van het Amerikaans consulaat in Amsterdam was er bij de Nederlandse bevolking wel enige 
bereidheid te bespeuren om bijzondere anti-terreurmaatregelen te accepteren, maar dat ebde ook snel weer 
weg. Dergelijke incident-gebonden reacties waren er later bij de acties van de Rode Jeugd, RAF en RaRa. 
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Daarbij moet rekening gehouden worden dat de geweldsdrempel in de jaren zeventig en tachtig veel lager 
lag dan in de jaren nul: het gebruik van geweld door zowel activisten als overheid was meer geaccepteerd en 
werd ‘normaler’ gevonden. 

Toen in de loop van de jaren negentig onveiligheidsgevoel - vooral met betrekking tot criminaliteit en 
overlast - breder begon te leven, leidde dat aanvankelijk niet tot werkelijk ander gedrag bij het publiek.  
Er werd vooral beter op de kinderen gelet, door hen niet alleen naar sportactiviteiten en dergelijke te laten 
gaan. De overheid bleef goeddeels buiten beeld, op klachten over te weinig politie-inzet na. 
De echte omslag was rond 2001. Enerzijds kwam door invloed van de media veiligheid nu hoog op de 
publieke en de politiek agenda. Ten opzichte van de periode daarvoor was het publiek steeds gevoeliger 
geworden voor leed en tegenslag. Ook was er sprake van een sterkere beleving van onveiligheid, die in 
wezen losstond van de feitelijk dreiging. Veiligheid was eigenlijk een recht en de overheid zou dit moeten 
waarborgen, ook als het ging om daden van anderen, zoals bij de vuurwerkramp in Enschede en de 
cafébrand in Volendam. Onder invloed van de gebeurtenissen van 11 september 2001 accepteerde en 
communiceerde de rijksoverheid dat zij inderdaad een rol had in het waarborgen van de veiligheid en dat zij 
daar verantwoordelijkheid voor droeg. Er circuleerde zelfs een voorstel om veiligheid als grondrecht in de 
Nederlandse grondwet op te nemen. Deze erkenning van (on)veiligheid als ‘nationaal probleem’ wakkerde 
de zorgen in de samenleving en het verlangen naar beter alleen maar aan. 

Veiligheid in het openbare en privé-leven enerzijds en staatsveiligheid en bescherming van de democrati-
sche rechtsorde anderzijds werden nu definitief samengebracht. Vooral het onderdeel ‘terrorismebestrij-
ding’ had gevolgen voor de samenleving. Het antiterrorismebeleid verhardde, met nadruk op repressief 
optreden, intelligence en internationale bestrijding. Bevoegdheden van politie, inlichtingendiensten en 
justitie werden uitgebreid. De sterk groeiende veiligheidsindustrie ondersteunde en versterkte het proces. 
De prijs die daartegenover stond, verlies van vrijheid en aantasting van de persoonlijke levenssfeer, werd 
politiek geaccepteerd, mede onder druk van de politieke beweging PVV (Partij Voor de Vrijheid 2005), die 
het onderwerp polariseerde. Het toenemend aantal zwevende kiezers was niet alleen een uiting van 
gevoelens van onveiligheid, maar droeg er ook aan bij. 
In 2005 startte bij het ministerie van BZK het project Nationale veiligheid, om op alle terreinen een 
inventarisatie uit te voeren naar veiligheidsrisico’s en scenario’s te ontwikkelen hoe met die risico’s om te 
gaan. In 2007 zouden alle maatregelen en acties worden geïncorporeerd in de Strategie Nationale 
Veiligheid, waarbij alle ministeries betrokken waren, en waar de overheid voor alle aspecten van veiligheid 
de regierol claimde, van klimaatverandering tot terrorisme en van dijkdoorbraak tot vogelgriep. Met zulke 
structurele maatregelen leek er weinig aandacht te zijn voor de ervaring in het verleden, dat Nederlanders 
hun gevoelens van onveiligheid ook weer heel snel kunnen vergeten. 

Actoren
• Ministerie van Algemene Zaken
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Politie
• Parlement
• BVD / AIVD
• Witte BVD
• Onkruit
• Kerk en Vrede
• IKV
• Vrouwen tegen geweld
• Leveranciers veiligheidsproducten
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9.20 Trend: De opkomst van nieuwe infectieziekten en de 
terugkeer van oude infectieziekten

Verkorte titel: Infectieziekten

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.2 Emancipatie en 
participatie 

Relatie met
8.16 Aids
9.40 Legionella-uitbraak Bovenkarspel

Datering
Jaren tachtig – na 2005 

Beschrijving 
Door de introductie van vaccins en nieuwe medicijnen werden infectieziekten – die door mens en dier 
worden overgebracht of uit het milieu afkomstig zijn en die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van 
microbiologische agentia - rond 1960 van de belangrijkste doodsoorzaak gereduceerd tot een onbeteke-
nende categorie. Kinderen werden middels het Rijksvaccinatieprogramma vanaf de jaren vijftig ingeënt 
tegen een aantal infectieziekten, zoals difterie, kinkhoest, polio en tetanus, waardoor het aantal mensen 
dat deze ziekten kreeg drastisch afnam. Door het wereldwijd inenten van de bevolking is pokken is zelfs 
uitgeroeid. Rond 1967 werd door de hoogste medische autoriteit in de Verenigde Staten verklaard dat de 
strijd tegen infectieziekten weldra gestreden zou zijn. [Mooij, 2007: 149]
In 1976 werd de Besmettelijke ziekte wet uit 1928 vervangen door de Wet bestrijding infectieziekten en 
opsporing ziekteoorzaken. Met het in werking treden van deze wet verschoof de aandacht van de bestrijding 
- omdat dat steeds minder noodzakelijk was - naar de surveillance (het in de gaten houden van de toestand). 
De bestaande bevoegdheden bleven bij de wetswijziging gehandhaafd, zoals isolatie, werkverbod, onder-
zoek en toezicht. [Mooij, 2007: 172]

De overtuiging bestond dat er snel helemaal geen infectieziekten meer zouden zijn. Dit bleek echter geheel 
niet zo te zijn. Oude infectieziekten staken niet alleen weer de kop op, maar ook nieuwe ziekten werden 
geconstateerd.
Een aantal medische en maatschappelijke ontwikkelingen heeft daarbij een rol gespeeld [TK, 1996-1997, 
25 295, nr.2, 2-3]
• De bevolking werd steeds ouder, waardoor de afweer voor een aantal infectieziekten afnam en deze 

ziekten weer een kans kregen en onschuldige infecties ernstiger kunnen verlopen
• Door het groeiende internationale verkeer nam de import van oude en nieuwe infectieziekten toe
• Door verandering in leefstijl, zoals recreatiegedrag (ziekte van Lyme), seksuele gewoonten en voedingsge-

woonten stond men sneller bloot aan infectieziekten
• Door de opkomst van de bio-industrie en de schaalvergroting in de voedselproductie, -verwerking en 

–bereiding steeg het aantal voedselinfecties en voedselvergiftigingen
• De toename van het aantal intensieve en invasieve behandeling zorgde voor een toename van kwetsbare 

personen, risicovolle handelingen en grotere kans op ziekenhuisinfecties
• Door het veelvuldig en verkeerd gebruik van antibiotica zijn sommige micro-organismen resistent 

geworden tegen antibiotica, waardoor de bestrijding van infectieziekten een probleem kan worden. 

De opkomst van nieuwe ziekten was mogelijk geworden door het diepgaand ingrijpen van de mens in het 
milieu, waardoor er op meerdere plaatsen enorme verschuivingen optraden in ecologische omstandigheden. 
Deze verschuivingen hadden tot gevolg dat nieuwe ziekten zich konden ontwikkelen. [Van der Kerkhof en 
Van Steenbergen, 2005: 39] Deze ziekten werden al zichtbaar in de jaren zestig en zeventig, waaronder de 
ziekten die bekend staan als de hemorragische koortsen, zoals ebola, lassakoorts en het marburgvirus en 
nog steeds doen zich infecties voor van nieuwe verwekkers, zoals NIPAH/Hendra. Deze ziekten worden vaak 
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veroorzaakt door virussen die afkomstig zijn uit de dierenwereld. [Mooij, 2007: 181] De verspreiding over de 
rest van de wereld kon snel plaatsvinden door de explosieve stijging van het internationale (lucht)verkeer 
van mensen, dieren, planten en voedsel. Dit heeft geleid tot aanscherping van het quarantainebeleid in 
Nederland.
Langzamerhand begon het besef te komen dat infectieziekten toch nog niet overwonnen waren. Echt 
duidelijk werd dit met het toeslaan van het hiv-virus en aids in de jaren tachtig en de decennia daarna, 
waarbij miljoenen mensen over de gehele wereld werden geïnfecteerd. In de jaren negentig en nul vond 
wereldwijd nog een aantal crises plaats veroorzaakt door infectieziekten, zoals de BSE-crisis (1996), SARS 
(2003) en de vogelgriep (2005). In Nederland hebben deze crises niet hard toegeslagen, maar doordat 
Nederland onderdeel uitmaakt van een global village was de dreiging van besmetting zeer aanwezig. 
Nederland kreeg in 1999 wel te maken met een uitbraak van legionella in Bovenkarspel waarbij 250 mensen 
werden geïnfecteerd en uiteindelijk 32 doden vielen. 

Door de toenemende dreiging van infectieziekten begon de overheid begin jaren negentig een actiever 
beleid te voeren op het gebied van de bestrijding van infectieziekten. Dit werd bevorderd door de realisatie 
van een landelijke dekking van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) in 
1992. Besloten werd dat de GGD’en verantwoordelijk zouden worden voor de bestrijding van infectieziekten. 
De polio-uitbraak in Nederland in 1992 was gelijk de eerste test voor de GGD’en. De bestrijding ervan werd 
echter niet goed gecoördineerd en er bleek een competentiestrijd te zijn tussen de regionale GGD’en en de 
landelijke Geneeskundige Hoofdinspectie. Na de evaluatie van de crisis werd geconcludeerd dat er een 
betere afstemming tussen de verschillende partijen moest komen en het moest duidelijk worden bij wie de 
verantwoordelijkheid lag voor welke aspecten. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot 
daarom in 1995 tot de oprichting van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI). 
[Interview Van Steenbergen] Dit bureau zou optreden als crisismanager bij (dreigende) epidemieën en 
ontwikkelde landelijke richtlijnen, protocollen en draaiboeken voor de GGD’en. Hoewel de LCI duidelijke 
taken had en verantwoordelijkheid droeg, had het geen bevoegdheden of de beschikking over formele 
macht. [Mooij, 2007: 201] De toenemende uitbraak van epidemieën wereldwijd, met name SARS, en de nog 
altijd versnipperde taakverdeling over verschillende instanties inzake de infectiebestrijding, leidde in 2005 
tot de oprichting van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) door de minister van VWS. Dit centrum 
kreeg de algehele verantwoordelijkheid voor en het centrale gezag over de preventie van infectieziekten en 
de regie ten tijde van een (potentiële) uitbraak. [Mooij, 2007: 218] Het CIb is ondergebracht bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ook de wetgeving betreffende infectieziektebestrijding werd aan de veranderende omstandigheden 
aangepast. De in 1999 vastgestelde Infectieziektewet was nog een afweging tussen de collectieve belangen 
van de volksgezondheid en de individuele rechten van de patiënt. Bij de aanpassingen en uitbreiding van 
deze wet in 2004 werd de volksgezondheid (weer) doorslaggevend en werden de rechten van individuele 
patiënten ingeperkt ten gunste van de volksgezondheid. Zo werd weer mogelijk over te gaan op gedwongen 
isolatie van personen waarvan vermoed werd dat zij geïnfecteerd waren met een besmettelijke ziekte. 
[Mooij, 2007: 219] Ook de Internationale Gezondheidsregeling onderging in 2004 grondige wijzigingen om 
internationale verspreiding van ziekten tegen te gaan, op basis waarvan uiteindelijk de Wet Publieke 
Gezondheid (december 2008) is opgesteld waar drie eerdere wetten (infectieziekte, quarantaine, en collectie 
preventie volksgezondheid) in zijn samengevoegd.

Actoren
• Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en)
• Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
• Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
• Geneeskundige Hoofdinspectie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Nieuwe Voedsel- Warenautoriteit
• Huisartsen, medische specialisten, ziekenhuzen
• Verpleeghuizen, verzorgingshuizen
• Regionaal Geneeskundig Functionarissen/GHOR
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9.21 Trend: De toenemende controle op geneesmiddelen

Verkorte titel: Controle geneesmiddelen

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
9.32 DES-dochters
9.31 Besmetting hemofiliepatiënten met hiv
10.5 Goederenstromen en logistiek
12.9 Sport in het overheidsbeleid

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De ontwikkelingen op farmaceutisch gebied maakten in de loop van de twintigste eeuw steeds meer ziekten 
en aandoeningen behandelbaar. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel nieuwe geneesmidde-
len op de markt. In het algemeen had men vooral aandacht voor de positieve aspecten hiervan en was er 
nauwelijks oog voor eventuele bijwerkingen. Dit veranderde eind 1961 toen duidelijk werd dat het slaap-
middel thalidomide, in Nederland vooral bekend onder de merknaam Softenon, ernstige afwijkingen bij 
pasgeborenen veroorzaakte wanneer het gebruikt was tijdens de zwangerschap. Het zorgde voor een 
ommekeer in het denken over geneesmiddelen en leidde tot structurele aandacht voor de bijwerkingen. 
[Ten Hoopen 2001: 3-6; WRR 2007: 32] In 1963 werd het College ter Beoordeling van verpakte Genees-
middelen (CBG) opgericht, dat nieuwe geneesmiddelen vóór registratie ging toetsen op veiligheid en 
werkzaamheid. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde nam in 
datzelfde jaar het initiatief tot het instellen van een meldingssysteem van bijwerkingen, het Bureau 
Bijwerkingen Geneesmiddelen. Naar aanleiding van de meldingen kan het CBG vervolgens besluiten de 
registratie van een geneesmiddel te schorsen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1980 met het slaapmiddel 
Halcion, waarover in het voorafgaande jaar meer meldingen waren binnengekomen dan van alle andere 
geneesmiddelen samen. [Meyboom, 1989; Volkskrant 1995]

De toetsing van geneesmiddelen voordat ze op de markt komen en de registratie van bijwerkingen erna, 
kunnen niet voorkomen dat ze soms minder gewenste uitwerkingen hebben. Geschat wordt dat jaarlijks 
19.000 personen in het ziekenhuis worden opgenomen voor problemen door geneesmiddelengebruik, 
waarvan er circa 1250 overlijden. Bijna de helft van deze ziekenhuisopnames is mogelijk vermijdbaar, 
bijvoorbeeld door een betere samenwerking tussen huisarts, medisch specialist en apotheker. [Bouma 2006a]

Apothekers zijn vanaf het begin van de jaren zeventig een steeds belangrijker rol spelen bij de controle op 
de veiligheid van geneesmiddelen. Tot dan toe was de taak van de apotheker voornamelijk beperkt tot het 
afleveren van het door de arts voorgeschreven geneesmiddel en werd slechts gecontroleerd op mogelijke 
doseringsfouten, vergissingen en onduidelijkheden op het recept. In de loop van de jaren zeventig 
verplaatste de aandacht zich van het geneesmiddel an sich naar de geneesmiddelentherapie. Toen de gevaren 
van ongewenste bijwerkingen, tekortkomingen bij het voorschrijven van medicijnen en therapieontrouw 
door de patiënten sterker in de belangstelling kwamen te staan, ging medicatiebewaking deel uitmaken van 
het takenpakket van de apotheker. [Ten Hoopen: 213-218] Zo gingen apothekers vanaf 1986 systematisch 
bijwerkingen bekijken die huisartsen hadden geconstateerd. Door middel van bewustwording van het 
vóórkomen van bijwerkingen, wilden zij de kwaliteit van de geneesmiddelverstrekking verbeteren. Het 
leidde in 1991 tot de oprichting van de Stichting Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen), die 
later werd aangewezen als het nationale centrum voor het melden van bijwerkingen. [Van Grootheest en 
Van Puijenbroek 2008: 18] 

In de jaren negentig ontstond door de verdergaande professionalisering het concept van farmaceutische 
patiëntenzorg, waarbij de apotheker het hele proces van het medicijngebruik begeleidt, documenteert en 
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evalueert. Ongewenste wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die door huisartsen en medisch specialis-
ten worden voorgeschreven, kunnen zo worden voorkomen. [Ten Hoopen: 219-221] Het Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD), dat in 2008 van start ging en waarin zorgverleners alle relevante medische 
patiëntengegevens kunnen uitwisselen, moet dit verder vergemakkelijken. Dit zal echter niet alle risico’s 
kunnen uitsluiten. Therapieontrouw, het niet volgens voorschrift slikken van een middel, is de voornaam-
ste risicofactor voor problemen met geneesmiddelengebruik. [Bouma 2006b]

Een andere risicofactor is het gebruik van geneesmiddelen voor klachten waarvoor ze niet zijn goedgekeurd. 
Dit gebeurt niet alleen met vrij verkrijgbare geneesmiddelen, maar ook met geneesmiddelen op recept. 
Middels uitgekiende marketing moedigen fabrikanten op grote schaal artsen aan tot het off-label voorschrij-
ven van hun producten. Een voorbeeld hiervan is Vioxx, een middel tegen reumatische aandoeningen, dat 
na verloop van tijd werd voorgeschreven als algemene pijnstiller. [WRR 2007: 51-52] Toen in 2004 bleek dat 
het een grotere kans op een hartinfarct of een beroerte veroorzaakte, werd het van de markt gehaald.  
In Nederland overleden naar schatting tweehonderd gebruikers aan de bijwerking.

Een ander probleem is de verkoop van geneesmiddelen via internet, waarop elke vorm van toezicht 
ontbreekt. Dit heeft dan ook de aandacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die in 2000 een 
speciale inspecteur aanstelde voor het internet en bij de opsporing van illegale geneesmiddelen samen-
werkt met de douane, de FIOD-ECD en de Voedsel- en Warenautoriteit. [IGZ 2004: 22-23]

Mede door de media-aandacht voor de Softenon-affaire, DES-dochters, met hiv besmette hemofiliepatiën-
ten en Vioxx, is men zich steeds meer bewust geworden van het belang van geneesmiddelenveiligheid en 
zijn diverse maatregelen genomen om deze te bevorderen. Bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen sinds 
2003 niet meer alleen door artsen en apothekers, maar ook door patiënten worden gemeld bij het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Als er voldoende aanleiding toe is, kan het CBG vervolgens 
maatregelen nemen zoals het schrappen van de registratie van een medicijn. Zowel Lareb als het CBG 
werken nauw samen met de Europese zusterinstellingen.

Het Europese beleid inzake geneesmiddelen was echter vooral economisch gericht. In 1995 werd de European 
Medicines Evaluation Agency (EMEA) opgericht, waar fabrikanten een registratie-aanvraag kunnen doen voor 
de hele Europese Unie. Bovendien werd het mogelijk om een geneesmiddel in een andere EU-lidstaat te 
registreren, waarna deze registratie voor de hele EU geldt. Het Europese beleid inzake geneesmiddelenveilig-
heid leek echter ondergeschikt aan de gemeenschappelijke markt. Zo werd Zweden gedwongen te stoppen 
met het restrictieve alcoholbeleid en moest het de ‘tweede keus’-vermelding bij nieuw geregistreerde, maar 
niet effectievere middelen schrappen. In Noorwegen moesten fabrikanten aantonen hoe nieuw te registreren 
middelen een aanvulling boden op de al bestaande middelen, maar vooruitlopend op een EU-lidmaatschap 
werd ook deze regel geschrapt. [WRR: 32-33, 69]. Illustratief voor de economische benadering van het 
beleidsterrein is dat het Europees geneesmiddelenbeleid pas per 1 maart 2010 overging naar het directoraat-
generaal Gezondheid en Consumenten, en daarvoor ressorteerde onder Ondernemingen en Industrie.

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en taakvoorgangers
• College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (tot 1978: College ter Beoordeling van verpakte 

Geneesmiddelen)
• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en taakvoorgangers
• Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek (RIGO) (1963-1996, daarna als Laboratorium voor 

Geneesmiddelenonderzoek onderdeel van het RIVM)
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• Douane
• Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst & Economische Controledienst (FIOD)
• Voedsel- en Warenautoriteit (VWA)
• Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (tot 1995: Stichting Lareb)
• Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie
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9.22 Trend: De toenemende aandacht voor 
voedselveiligheid en toenemende voedselveiligheid 

Verkorte titel: Voedselveiligheid

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.2 Emancipatie en 
participatie

Relatie met
9.38 BSE
10.5 Goederenstromen en logistiek

Datering
1962 – na 2005

Beschrijving 
Tot in de jaren zestig was de zorg om de hoeveelheid voedsel belangrijker dan de kwaliteit ervan. Door de 
stijgende welvaart won de voedselkwaliteit en de vraag of het voedsel dat geconsumeerd werd wel veilig was 
aan importantie [Verburg, Herbes en Koolmees, 2004: 7] Hoewel er reeds lange tijd controle op voedsel was, 
kan als start van het concept voedselveiligheid de introductie van de Codex Alimentarius in 1962 worden 
gezien. [Interview Theelen] De Codex werd ingesteld naar aanleiding van het toenemend gebruik van 
additieven in voedingsmiddelen en de toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 
en antibiotica en hormonen in de intensieve veehouderij. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de 
Wereld Landbouw Organisatie (FAO) richtten de Codex op om de volksgezondheid te beschermen en 
eerlijke handel te garanderen. Vanaf dat moment werden ook internationale wetten, regels en procedures 
opgesteld om de voedselveiligheid te waarborgen. [Interview Theelen; Verburg, Herbes en Koolmees, 2004: 
10] De Codex ontwikkelde op basis van wetenschappelijk onderzoek normen en richtlijnen voor voedselpro-
ducten. Tot 1995 waren de lidstaten niet verplicht zich te houden aan de besluiten van de Codex, daarna 
werden de bepalingen (‘food standards’) wel degelijk bindend. Aangesloten landen mochten dan ook niet 
langer exportproducten tegenhouden die voldeden aan de normen. [Journaal Warenwet, 2002] 

In de jaren zeventig werd door de consument steeds meer nadruk gelegd op de kwaliteit - waaronder de 
veiligheid - van voedselproducten. Wetenschappelijk onderzoek had aangetoond dat door de toegenomen 
industrialisatie schadelijke stoffen in dieren waren terechtgekomen. In ijsberen en in de moedermelk van 
vrouwen, waren bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Hiermee was aangetoond dat in mensen en dieren een 
opeenhoping van toxische stoffen kon ontstaan. Bij de consument en de wetenschappers was hierdoor 
twijfel ontstaan over de overheid en Codex. De Codex richtte zich vanaf die tijd mede op het terugdringen 
van ongewenste residuen die niet kunstmatig waren toegevoegd in voedselproducten, maar vanuit het 
milieu in het voedsel waren terechtgekomen. De overheid zei wel dat het voedsel veilig was, maar kon dat 
voor milieuverontreinigende stoffen zoals metalen en persistente stoffen niet garanderen. [Interview 
Theelen] Voedselschandalen betroffen meestal ook producten die schadelijke residuen uit het milieu 
bevatten. Een voorbeeld daarvan was de verhoogde concentratie dioxine die eind jaren tachtig aangetroffen 
werd in koemelk afkomstig van koeien uit de Lickebaertpolder bij Vlaardingen als gevolg van de uitstoot 
van de Afvalverbrandingsinstallatie Rijnmond (AVR).

Naar aanleiding van deze en andere voedselincidenten in het binnen- en buitenland heeft de Nederlandse 
overheid haar voedselveiligheidsbeleid aangescherpt. Met name de BSE-crisis in Groot-Brittannië en het 
dioxineschandaal in België in de jaren negentig hebben geleid tot een scherpe intensivering van het beleid. 
Vanaf dat moment was het belang van de veiligheid voor mensen niet langer ondergeschikt aan de 
economische handelsbelangen. [Jonkers, 2007: 22] Ook de Europese Unie intensiveerde zijn voedselveilig-
heidsbeleid, met name ten aanzien van diervoer. In 2000 presenteerde de Europese Commissie het Witboek 
Voedselveiligheid, waarin voorstellen tot een eenduidige Europese wetgeving werden gedaan. Dit leidde tot 
de vaststelling van General Food Law en de oprichting van de European Food Safety Authority. Hiermee kwam de 
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wetgeving ten aanzien van voedselveiligheid in handen van de Europese Unie (EU). Nederland en de andere 
EU-landen, zijn gebonden aan deze wetgeving en mogen geen eigen wetten ontwikkelen op dit gebied 
zonder de andere lidstaten hierin te kennen. [Interview Theelen] 

Niet alleen werd de voedselveiligheid op een supranationaal niveau getild, ook werd het gebied steeds 
breder en meer omvattend. Continu zijn er aspecten aan het beleid ten aanzien van voedselveiligheid 
toegevoegd en zijn er meer bepalingen gekomen. Daarnaast zijn bedrijfstakken, zoals afvalverwerkers, die 
eerst los stonden van de voedselketen met het oog op de voedselveiligheid aan nieuwe bepalingen 
onderworpen. Het hele proces van grondstoffen tot supermarkt (“van zaadje tot karbonaadje”) is nu 
traceerbaar en onderhevig aan regelgeving in het kader van de voedselveiligheid. Met deze ketenbenadering 
wordt ten eerste geprobeerd om risico’s te beperken en daarnaast wordt op deze manier duidelijk bij wie 
welke verantwoordelijkheden liggen. De overheid – de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport - garandeert de voedselveiligheid door het 
opstellen van regels, maar de producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen producten en 
is aansprakelijk voor de mogelijke schade door zijn producten. [Jonkers, 2007: 22]

Waar in de jaren zestig voedselveiligheid een technocratisch systeem was dat gebaseerd was op wetenschap-
pelijk onderzoek, is in de loop van de jaren de mening en focus vanuit de consument veel sturender 
geworden. [Interview Theelen] De Nederlandse overheid heeft in 2002 de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) 
in het leven geroepen voor de controle, de risicobeoordeling en de risicocommunicatie. Bij de oprichting 
van de VWA stond het herstel van het vertrouwen van de consument, van wie het vertrouwen in veilig 
voedsel en in de overheid was verminderd, en de heldere communicatie over risico’s centraal. [Jonkers, 
2007: 22] Hoewel ons voedsel nog nooit zo veilig is geweest, is de consument veel wantrouwender gewor-
den door de voedselschandalen en ziet nieuwe ontdekkingen van te hoge doses schadelijke stoffen in 
voedsel steeds meer als een bewijs voor een lakse overheid en een zichzelf verrijkende industrie. De media 
speelden daar gretig op in. Producenten probeerden hun naam te redden door schadelijk gebleken 
producten snel uit de handel te halen (recall-acties). 

Actoren
• Codex AlimentariusWereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
• Wereld Landbouw Organisatie (FAO)
• European Food Safety Authority
• Voedsel- en Warenautoriteit (VWA)
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Producenten
• Consumenten
• Europese Commissie

Bronnen en literatuur
• Interview Rob Theelen, 24 augustus 2010.
• ‘Codex Alimentarius voor beginners’, in: Journaal Warenwet. Tijdschrift voor levensmiddelen- en productenrecht 

(januari 2002).
• Jonkers, A.P., Voedsel en geneesmiddelen. Casestudie ten behoeve van het project veiligheid (Den Haag 

2007).
• Verburg, H, R.G. Herbes, en P.A. Koolmees, Verleden, heden en toekomst van de veterinaire volksgezondheid  

(Boxtel 2004).
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9.23 Trend: De toenemende aandacht voor 
productveiligheid (niet-voedingsmiddelen)

Verkorte titel: Productveiligheid

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.2 Emancipatie en participatie, 13.6 Verzakelijking, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
9.1 Afname van crisistolerantie
9.7 Veiligheidsgevoelens burgers
9.21 Controle geneesmiddelen
9.22 Voedselveiligheid
9.40 Legionella-uitbraak Bovenkarspel
10.5 Goederenstromen en logistiek

Datering
Voor 1976 - na 2005

Beschrijving
In de Warenwet, die in 1919 van kracht werd, en in de toezichtstructuur die daarbij hoorde, stond de aandacht 
voor voedingsmiddelen voor consumenten centraal. Veiligheid van ‘technische producten’ was vooral een 
zaak van arbeidsomstandigheden, met een heel eigen circuit van regelgeving en toezicht. 
De Warenwet was een raamwet, die nader werd ingevuld met besluiten en ministeriële regelingen voor 
bepaalde waren. Levensmiddelen werden per definitie als ‘waar’ beschouwd, niet-levensmiddelen niet. In de 
loop der tijd, tot een ingrijpende wijziging van de Warenwet in 1988, werd een weinig systematische selectie 
van overige producten onder de wet gebracht, doordat op incidenten werd gereageerd, zoals het aantreffen 
van arsenicum in behangselpapier, het gebruik van karton in plaats van rubber bij productie van gasmaskers 
en ongelukken met brandbaar textiel. (Van Oldenbeek, 2001: 24-26) 
Toezicht op de veiligheid van consumentenproducten, niet zijnde levensmiddelen, was er gedurende de 
gehele periode tot begin jaren tachtig nauwelijks bij de regionaal gespreide keuringsdiensten. [Veiligheid in de 
privésfeer, 1984:13,14] Alleen voor zeer specifieke producten, zoals die welke vielen onder het Electriciteits-
besluit (1953) en later het Veiligheidsbesluit Elektrische Producten (1976) waren veiligheidseisen en de 
mogelijkheid van keuring vooraf vastgesteld. Daarnaast bestond er een apart regelcircuit voor de veiligheid 
van voertuigen, met onderzoek, maatregelen en voorschriften om de veiligheid te bevorderen. Zo werd vanaf 
1975 de aanwezigheid van veiligheidsgordels in nieuwe auto’s verplicht gesteld. 
Gemeenten speelden een eigen rol bij de productveiligheid. Alle gemeentelijke gasbedrijven hadden in hun 
aansluitvoorwaarden opgenomen dat alleen goedgekeurde, van een GIVEG-keurmerk voorziene apparaten 
mochten worden aangesloten. Daarnaast waren er allerlei (verschillende) plaatselijke regelingen. Gemeenten 
konden in gemeentelijke bouwverordeningen eisen stellen aan de veiligheid van woningen, en via vergunnin-
gen bijvoorbeeld aan speelplaatsen en kermissen. 

Het was niet alleen de overheid die aandacht had voor productveiligheid. In verschillende branches werd – 
internationaal – door de producenten zelf aan de veiligheid gewerkt. Een voorbeeld was de automobielin-
dustrie. Vooral de Zweedse automobielindustrie profileerde zich in de jaren zeventig met producten waar 
veel aandacht aan de veiligheid van inzittenden besteed werd. Veiligheid werd sinds die tijd steeds vaker, en 
voor een steeds groter aantal producten, een marketinginstrument. 

In de jaren tachtig ontstond in Nederland een stroomversnelling in de activiteiten rond veiligheid van 
producten die voor gebruik in de privésfeer bestemd waren. Daarvoor was er een aantal samenhangende 
aanleidingen:
• Er kwam onderzoek beschikbaar waaruit bleek dat er in de privésfeer zeer veel ongevallen met letsel 

plaatsvonden (89% van het totaal aantal ongevallen, tegen 7% bij de arbeid en 4% in het verkeer), waarbij 
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consumentenproducten vaak een rol speelden. Dit was lang onderbelicht gebleven. In schril contrast 
daarmee stond dat van de inspanningen om ongelukken te voorkomen slechts 8% op de privésfeer 
gericht was. [Veiligheid in de privésfeer, 1984:12]

• Beleidsmatig kwam er steeds meer erkenning dat de overheid – in het bijzonder het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - zich niet alleen op de volksgezondheidsaspecten van voedsel 
moest concentreren, maar op grond van artikel 22 van de Grondwet (“De overheid treft maatregelen ter 
bevordering van de volksgezondheid”) ook aandacht moest geven aan de veiligheid van andere produc-
ten. In 1984 verscheen de nota ‘Veiligheid in de privésfeer’ waarin nieuwe lijnen werden uitgezet

• Consumentenorganisaties gingen een eigen rol spelen, door productveiligheid onder de aandacht van 
consumenten te brengen. In de onderzoeken en voorlichtingsactiviteiten van de Consumentenbond en 
Konsumenten Kontakt werd veiligheid van producten een belangrijk thema

• Hoewel in Nederland geen specifieke regelgeving bestond op het gebied van aansprakelijkheid van 
producenten voor schade door producten (letselschade) was er al sinds 1961, in het kader van de 
invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), een discussie daarover gaande. Die discussie was 
nooit afgerond, maar werd nu naar Europees niveau getild, waardoor opnieuw uitzicht ontstond op een 
echte aansprakelijkheidsregeling. Uiteindelijk (1992) is de productaansprakelijkheid opgenomen in het 
NBW, boek 6, artikel 185 en 186

• Internationaal werden vanuit de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de General Agreement on Tarifs and Trade 
(GATT) steeds meer afspraken gemaakt op het gebied van productrichtlijnen, normen en veiligheidsas-
pecten. In 1981 bracht de OESO al een rapport uit over terugroepprocedures voor al verkochte onveilige 
producten. In 1985 kwam de EEG-richtlijn tot stand voor de harmonisatie van regels voor aansprakelijk-
heid voor gebrekkige producten, waarin de buitencontractuele rechtsverhouding tussen producent en 
consument meer evenwichtig geregeld werd.

In 1983 werd vanuit de rijksoverheid de Stichting Consument en Veiligheid opgericht, speciaal voor 
onderzoek naar en bevordering van veiligheid in de privé-sfeer. Deze taak lag daarvoor bij het Veiligheids-
instituut, maar werd daar ondergesneeuwd door aandacht voor arbeidsveiligheid. Door de Stichting werd 
een systematische registratie van privé-ongevallen met letsel bijgehouden in het Privé Ongevallen 
Registratie Systeem (PORS), later het Letsel Informatie Systeem (LIS). 

In 1988 werd de Warenwet ingrijpend gewijzigd. Aan de twee eerdere pijlers ‘bescherming van de volksge-
zondheid’ en ‘eerlijkheid in handel’ werden nu ‘veiligheid’ en ‘goede voorlichting aan de consument’ 
toegevoegd. De wet strekte zich nu bovendien uit over alle producten, levensmiddelen en niet-levensmid-
delen. Voor de niet-levensmiddelen gold veiligheid ook voor schade aan zaken. Een zorgpunt bij de nieuwe 
wet bleef wel hoe het toezichtapparaat, dat nog steeds hoofdzakelijk gericht was op voedselveiligheid, een 
integraal toezicht op alle producten zou moeten waarmaken. 

Sinds de jaren tachtig zijn zowel de landelijke als de Europese overheid in toenemende mate beleidsmatig 
en regelgevend actief op het gebied van productveiligheid. Daarbij is het zwaartepunt verschoven van  
Den Haag naar Brussel. Lag de bepaling van wat veilig en onveilig was en wat daarover geregeld werd in 
besluiten en regelingen bij de Warenwet eerst in Nederland zelf, in de jaren negentig en nul werd dat steeds 
meer bepaald via Europese richtlijnen, die dan vervolgens via de Warenwet in de Nederlandse wetgeving 
werden opgenomen.

Richtlijnen in Europees verband bestonden al sinds de jaren vijftig, maar deze waren weinig praktisch en de 
procedure van totstandkoming was lang, omdat unanimiteit vereist was. In de jaren tachtig werd vanuit de 
Europese industrie (European Round Table) sterk aangedrongen op een systeemverandering. Als voorbeeld 
gold de Laagspanningsrichtlijn, die al in 1973 op initiatief van de elektrotechnische industrie tot stand was 
gekomen, en waarin alle verschillende nationale productregels en normen waren vervangen door elf 
algemene eisen. In 1985 nam de EEG de Council Resolution on a New Approach to Technical Harmonisation 
(in Nederland: Nieuwe aanpak) aan. Dit was een mijlpaal in het traject naar de interne markt die men op  
31 december 1992 gerealiseerd wilde hebben. Deze resolutie gaf een sterke impuls aan de Europese 
normalisatie op productveiligheidsgebied. [Interview Bakker]
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Bij de richtlijnen was veiligheid als zodanig niet het enige doel, er werd ook mee geregeld dat geen oneigen-
lijke handelsbelemmeringen tussen lidstaten werden opgeworpen door eigen, nationale veiligheidseisen 
aan producten te stellen. Hiervoor is de CE-markering ingesteld. CE staat voor Conformité Européenne, en 
betekent dat de fabrikant verklaart dat een product voldoet aan Europese eisen op het gebied van veiligheid 
en gezondheid, consumentenbescherming en milieubescherming. Er wordt vooral gewerkt aan het tot stand 
brengen van Europese eisen voor producten waarvan letselregistratie aantoonde dat zij vaak bij ongevallen 
betrokken waren. (Consument en Veiligheid, 2000). Bij het vertalen van de eisen in Europese normen zijn - 
onder andere - nationale normalisatie-instituten betrokken. In Nederland zijn dat het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN/NNI) en het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). De eerste CE-richtlijn 
werd in 1987 van kracht (‘drukvaten in eenvoudige vorm’); in de jaren tot 2010 volgden er nog een dertigtal. 
De Europese regelgeving werd (en wordt) voor een belangrijk deel op nationaal niveau uitgevoerd.

Uit deze aanpak vloeide voort dat voor specifieke producten door fabrikanten gebruik gemaakt diende te 
worden van keuringsinstellingen (‘Notified Bodies’). Daarboven kwam er nog een keuringsinstelling voor 
de keuringsinstellingen, de Raad voor de Accreditatie. 
In het verlengde van de ontwikkeling van uniforme Europese regels ontstond ook een betere samenwerking 
tussen Europese opsporingsdiensten, onder meer met een systeem om snel informatie uit te wisselen over 
gevaarlijke producten (Rapid Exchange Information System / RAPEX). [Interview Bakker] 

In de Warenwet is ook de Europese Algemene Productveiligheid Richtlijn opgenomen, eerst in 1993 als 
besluit, later in 2004 in de wet zelf. De richtlijn verbiedt het verhandelen van elk onveilig product dat 
bestemd of geschikt is voor de consument. Het bedrijfsleven krijgt een meldingsplicht over onveilige 
producten en de overheid krijgt de bevoegdheid om een product dat al bij de consument beland is uit de 
schappen te laten halen. Daarvoor is vastgesteld dat de gegevens van de fabrikant vermeld moeten worden, 
zodat producten tot aan de bron traceerbaar zijn. Overigens is in de jaren nul het door de fabrikant 
terugroepen van producten steeds meer geëvolueerd van een pijnlijke noodgreep tot een signaal dat moet 
aangeven hoezeer de fabrikant oog heeft voor het welzijn van de consument. [Wiersma, 2010]
De Warenwet is in de loop van het proces steeds meer een brede productwet geworden, waarin ook 
producten voor professioneel gebruik weer werden opgenomen. Zo zijn in 2001 de Stoomwet en de wet 
Gevaarlijke Werktuigen in de Warenwet geïntegreerd.

Door toenemende publiciteit en regelgeving werd vanaf jaren tachtig, en vooral in de jaren negentig en nul 
in de industrie steeds meer aandacht gegeven aan veiligheid van producten, als marketinginstrument en 
om aansprakelijkheidsclaims af te wenden. [Van Boom en Van Doorn, 2006; Van Aken, 1996)] Ook het 
vrijwillige keurmerk kreeg een nieuw leven als veiligheidskenmerk, al verwaterde dat vervolgens weer door 
een overdaad aan keurmerken. De mogelijkheden die door de technologische ontwikkelingen werden 
geboden - in het bijzonder op het gebied van elektronica- en IT-gerelateerde technieken en kunststoftech-
nologie – leidden tot aanzienlijke verbeteringen. Veel van die verbeteringen werden snel weer opgenomen 
in normenstelsels en regelgeving, zodat vernieuwingen verplichtingen werden. Voorbeelden daarvan zijn 
de aardlekschakelaar in en dubbele isolatie van gereedschap. In de jaren nul was de veiligheid van veel 
producten voor de gebruiker geen punt van bijzondere aandacht meer, omdat vanzelfsprekend werd 
aangenomen dat dit goed geregeld was. [Interview Bakker] 

De sterke betrokkenheid van de nationale en Europese overheid bij de productveiligheid door sturing en 
regelgeving heeft er toe geleid dat consumenten steeds meer op de overheid zijn gaan leunen als partij van 
wie zij verwachten dat deze hun persoonlijke veiligheid zeker zal stellen. Daar tegenover was er ook sprake 
van een tegenbeweging, om ‘te’ veilige producten af te wijzen. Speeltoestellen werden zo veilig dat er geen 
avontuur meer te beleven viel en voor sommige producten werden de eisen zo hoog gesteld dat de 
functionaliteit er onder leed. [website stuntkids.nl]

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar taakvoorgangers
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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• Europese Economische Gemeenschap / Europese Unie
• Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
• General Agreement on Tarifs and Trade
• Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
• Veiligheidsinstituut
• Stichting Consument en Veiligheid
• Consumentenbond
• Konsumenten Kontact
• Gemeentelijke en provinciale keuringsdiensten / Keuringsdienst van Waren / Inspectie 

Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken / Algemene Voedsel en Waren Autoriteit
• Keuringsinstituten / Notified Bodies
• Raad voor de Accreditatie

Bronnen en literatuur
• Aken, D. van e.a. (red.), Handboek ontwerpen van veilige producten (Utrecht 1996).
• Leeuwen, K. van, Juridische aspecten van productveiligheid (Deventer 1990). 

Vleesenbeek, Valerie A.Gezien het advies. 75 jaar Adviescommissie Warenwet (Rijswijk 1995).
• Boom, W.H. van en Doorn, C.J.M. van,’Productaansprakelijkheid en productveiligheid’ in Hondius E.H. 

en Rijken G.J. (red.), Handboek Consumentenrecht (Zutphen 2006) 261 – 280.
• Heres H.L. ‘Warenwet’ in Hondius E.H. en Rijken G. J. (red.), Handboek Consumentenrecht (Zutphen 

2006) 281 – 306.
• Vollema, Anne-Fré, De CE-markering (Deventer 1996).
• Egter van Wissekerke, F.R., De Richtlijn inzake Algemene Productveiligheid (Deventer 2005). 
• Sociaal-Economische Raad, Herstructurering productwetgeving. Advies inzake herstructurering product-

wetgeving. Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Publicatienummer 4 
(Den Haag 2000).

• Aken, D. van, e.a. (red.) Handboek veiligheid van speelgelegenheden. Richtlijnen voor beheer 
(Amsterdam 2003).

• Oldenbeek, N.J.van, Voedings- en productveiligheid. Een institutioneel onderzoek naar actoren en 
handelingen inzake de bescherming van de volksgezondheid tegen ondeugdelijke voedingsmiddelen en 
producten, 1946 - 1996. PIVOT-rapport 117 (Den Haag 2001).

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Voedsel en Waren Autoriteit, Productveiligheid in Europa. 
Gids voor corrigerende actie inclusief terughalen van producten (2004).

• Consument en veiligheid, Langer leven: een kwestie van gezond gedrag (Amsterdam 2000).
• Veiligheid in de privésfeer, Tweede Kamer de Staten-Generaal, vergaderjaar 1983 – 1984, 18453, ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur (‘s-Gravenhage 1984). 
• CE-richtlijnen: http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=216 (geraadpleegd  

01 september 2010).
• Wiersma, Tjeerd, ‘Pas op consument, onze producten deugen niet’, De Pers, 31 augustus 2010.
• Interview Doede Bakker, Vereniging FME-CWM, 20 oktober 2010.
• www.stuntkids.nl (geraadpleegd 21 oktober 2010).
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9.24 Trend: De opkomst en de ontwikkeling van het 
extern veiligheidsbeleid

Verkorte titel: Extern veiligheidsbeleid

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 
13.13 Medialisering

Relatie met
6.12 Lekkerkerk
9.1 Afname crisistolerantie
9.8 Integraal veiligheidsbeleid
9.26 Integrale organisatie van veiligheid
9.41 Vuurwerkramp Enschede
9.42 Cafébrand Volendam

Datering
1975 – na 2005

Beschrijving
Externe veiligheid heeft betrekking op ‘het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het 
gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water, 
spoor en door buisleidingen. Ook de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen 
onder externe veiligheid’. [Website VROM] De basis voor wetgeving op dit gebied werd in Nederland tussen 
1975 en 1985 gelegd. Dit was relatief vroeg en een gevolg van het feit dat Nederland een klein en dichtbe-
volkt land was met een relatief grote (chemische) industrie. (Interview Ben Ale.) 

Het externe veiligheidsbeleid werd daarnaast door de jaren heen voor een groot deel bepaald door 
nationale en internationale incidenten en rampen. [Van Duin 2009, 50] Een snelle opeenvolging van grote, 
industriële ongevallen, zoals Flixborough (1974), Seveso (1976), Los Alfalques (1978), Mexico City (1984), 
Bhopal (1984) en Tsjernobyl (1986) maakten overheidsbeleid op het gebied van externe veiligheid noodzake-
lijk. De dioxine-ramp bij het Italiaanse Seveso was in 1982 aanleiding voor de Europese gemeenschap om 
een bindende richtlijn op te stellen, de post-Seveso richtlijn (82/501/EEG). Deze was bedoeld om zware 
ongelukken met chemische stoffen te voorkomen. In 1996 werd de richtlijn aangescherpt: de Seveso-II 
richtlijn (96/82/EG). 

Deze richtlijnen werden de basis voor het Nederlandse beleid en wetgeving. Hierbij was het uitgangspunt 
dat iedere Nederlander evenveel recht heeft op bescherming. Het normeren van de veiligheidsrisico’s was 
daarbij van belang. In de nota ‘Omgaan met risico’s’, een bijlage bij het eerste Nationale Milieu Beleidsplan 
uit 1989, werd bij het bepalen van de risico’s een onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico biedt ‘burgers in hun woonomgeving een minimum 
beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen’. [Website, VROM]. Het risico op ongelukken met een 
gevaarlijke stof mag voor de omwonende niet hoger zijn dan 1 op een miljoen. Bij het groepsrisico werd een 
inschatting gemaakt van de verwachte omvang van een ramp op een bepaalde risicolocatie.

In de jaren negentig was de overheid relatief terughoudend op het gebied van beleidsontwikkeling rond het 
externe veiligheidsbeleid. Het Rijk verschoof taken met betrekking tot de externe veiligheid naar de 
provincies en gemeenten. Daarnaast werden de burger en bedrijfsleven aangesproken op hun verantwoor-
delijkheid. [Ale, 2003: 43]

De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 bracht hierin verandering. Het externe veiligheidsbeleid 
werd door de overheid tot ‘topprioriteit’ gemaakt. Aan het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP4) werd 
alsnog een hoofdstuk over externe veiligheid toegevoegd. Op aanbeveling van de commissie-Oosting werd 
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begin 2002 het Expertise Centrum voor Externe Veiligheid opgericht en ondergebracht bij het RIVM. 
Daarnaast is in juni 2004 de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen opgericht, die tot doel heeft het kabinet en 
parlement te adviseren en informeren over beleid en wetgeving ter voorkoming van ongevallen door het 
gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (taakvoorganger VROM)
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Economische Zaken
• Europese Unie
• Commissie-Oosting (n.a.v. vuurwerkramp in Enschede 2000)
• Expertisecentrum voor externe veiligheid (CEV) ondergebracht bij Rijksinstituut
• voor Volksgezondheid en Milieu
• Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bronnen en literatuur
• Ben Ale, Interview.
• Ben Ale, Achtergrondstudie. Risico’s en veiligheid. Een historische schets (ongepubliceerd Delft, 2003).
• Ben Ale, ‘Risicoanalyse’, in Muller e.a., Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009) 

327-355.
• M.J. van Duin, ‘Rampen in Nederland’, in Muller e.a., Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing 

(Deventer 2009) 33-60.
• Helsloot, in Muller e.a. Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing ((Deventer 2009) 299-326.
• Helsloot, ‘Fysieke veiligheid’ in Muller e.a., Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen 

(Alphen aan de Rijn 2004) 345-372.
• http://www.vrom.nl/ geraadpleegd op 26-08-2010.
• Nota, Omgaan met risico’s, 1989.
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9.25 Trend: De opkomst van mega-evenementen

Verkorte titel: Mega-evenementen

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.13 Medialisering, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.8 Welvaartsgroei, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
9.9 Supportersgeweld
9.44 Dance Valley
12.5 Publieke feestcultuur

Datering
Vanaf begin jaren ‘90

Beschrijving
Vanaf het begin van de jaren negentig is sprake van de opkomst en groei van mega-evenementen die in het 
nieuwe millennium nog altijd voortduurt. [Schaap, 2009: 9] De evenementen zijn uiteenlopend van aard, 
duur en frequentie: van de viering van Koninginnedag tot de inkomst van Sinterklaas, van Gay Pride in 
Amsterdam tot de Nijmeegse Vierdaagse, van Sail Amsterdam tot het Europees Kampioenschap 2000, en 
van Dance Valley tot de EO-jongerendag. [Interview Ale] Daarnaast ontstaan incidenteel ‘spontane’ 
evenementen, zoals bij de begrafenis van Pim Fortuyn in 2002 en de officieuze huldiging van Feyenoord na 
het winnen van de UEFA Cup in datzelfde jaar. 

Enerzijds wordt als oorzaak voor de opkomst en groei van deze evenementen doorgaans verwezen naar de 
naoorlogse bevolkingsgroei, de toegenomen mobiliteit en het hogere bestedingsniveau van het individu. 
Dit alles heeft de vraag naar mega-evenementen gestimuleerd. [Schaap, 2009: 113-117] Daarbij speelt een rol 
dat mensen, ondanks of juist dankzij de voortschrijdende individualisering, behoefte hebben aan collec-
tieve ervaringen en gedeelde rituelen. 

Anderzijds hebben ontwikkelingen aan de aanbodzijde de opkomst en groei van mega-evenementen 
gestimuleerd. De organisatie van evenementen is in de loop der tijd sterk gecommercialiseerd en geprofes-
sionaliseerd. Inmiddels bestaan er drie brancheverenigingen op het gebeid van evenementenorganisatie: 
de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor 
Evenementen en de Normcommissie Evenementen van de NEN/NNI (het Nederlands Normalisatie-
instituut). Dankzij technologische ontwikkelingen is het mogelijk om, ook in fysieke zin, mega-evenemen-
ten te organiseren. (Een voorbeeld hiervan zijn muziekfestivals met verschillende grote podia met mega-
schermen waarop de bezoekers alles kunnen volgen.) Daarbij is sprake van mediatisering van 
mega-evenementen in de zin dat ze veel media-aandacht genereren. Mega-evenementen worden in dat 
kader veelvuldig ingezet als instrument voor gewone, dan wel ‘city’ marketing. De evenementenbranche is 
daarmee een toeristische en economische factor geworden om rekening mee te houden. [Schaap, 2009: 9]

Met de groei van de mega-evenementen nam, vanaf halverwege de jaren negentig, ook de aandacht voor de 
veiligheid rond evenementen toe. Dit was een zaak voor de organisatoren, betrokken gemeenten en de 
hulpdiensten. Daarnaast groeide ook het belang van de PPS (publiek-private samenwerking) rond de 
organisatie van evenementen. Zo wordt bij evenementen dikwijls gebruik gemaakt van particuliere 
beveiligings- en hulpverleningsorganisaties. 

Vanaf halverwege de jaren negentig is meer aandacht ontstaan voor de veiligheid van mega-evenementen. 
Problemen die zich in het kader van de veiligheid kunnen voordoen zijn onder te verdelen in de fysieke 
risico’s die het gevolg zijn van het bijeenzijn van grote mensenmassa’s (safety) en veiligheidsrisico’s rond de 
openbare orde, zoals verkeers- en geluidsoverlast, diefstal, geweld, en sinds het begin van de twintigste 
eeuw, terrorisme (security). Risico-inschatting en risicobeheersing zijn, ook in het kader van aansprakelijk-
heid en verzekerbaarheid, een steeds belangrijker rol gaan spelen. [Schaap, 2009: 117-118] Voor het in goede 
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banen leiden van grote mensenmassa’s hebben crowd management, planning van mensenstromen vooraf-
gaand aan het evenement, en crowd control, het verloop van mensenstromen tijdens het evenement, hun 
intrede gedaan. [Interview Ale]

Actoren
• Gemeenten
• Brandweer
• Politie
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
• Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)
• Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen
• Normcommissie Evenementen van de NEN/NNI (= het Nederlandse Normalisaite Instituut)

Bronnen en literatuur
• Interview Ale, 2010.
• Ale, B.J.M. Achtergrondstudies. Risico’s en veiligheid. Een historische schets (Delft 2003).
• Schaap, S.D., ‘Crisisbeheersing in bijzondere omstandigheden: evenementen’, in Muller e.a., Crisis. Studies 

over crisis en crisisbeheersing (Deventer 2009) 113-148.
• S.D. Schaap. Veilige evenementen (COT 2009).
• NRIT, De toeristische en economische betekenis van evenementen in Nederland (1994).
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9.26 Trend: De toenemend integrale organisatie van 
veiligheid

Verkorte titel: Integrale organisatie van veiligheid

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie participatie, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
8.18 Bijlmerramp
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.39 Herculesramp 
9.41 Vuurwerkramp Enschede
9.42 Cafébrand Volendam

Datering
Jaren negentig - na 2005

Beschrijving
Afgelopen decennia is veiligheid een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid geworden. In dit kader 
werden talrijke onderzoeken uitgevoerd naar de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, 
onder meer naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de cafébrand in Volendam in 
2001. Deze hebben uitgewezen dat men onvoldoende voorbereid was op grootschalige en steeds complexe-
re rampen en crises. [website burgemeesters] De belangrijkste problemen waarmee men te kampen had op 
het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing waren:
• de schaalgrootte; gemeenten waren veelal te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen rampen: 

van grote (natuur)branden, verkeersongelukken, ongevallen met explosieven en giftige stoffen, 
overstromingen of paniek in grote menigten tot aan nieuwe dreigingen zoals terroristische aanslagen, 
pandemieën of ongevallen met radioactieve stoffen

• onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken actoren, met name 
politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). [website 
burgemeesters]

Steeds meer raakte de overheid van het idee overtuigd dat om de bestuurlijke efficiency en operationele 
kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen rampenbestrijding en crisisbeheersing niet op gemeentelijk 
niveau maar regionaal geregeld zouden moeten worden. Dit niet in de laatste plaats omdat rampen zich 
vaak niet tot de gemeentegrenzen beperken. Aan de veiligheidsregio ligt daarom een gemeenschappelijke 
regeling tussen gemeenten in een regio ten grondslag, waarbij brandweer-, politiezorg, en geneeskundige 
hulpverlening (de zogenaamde rode, blauwe en witte kolom) bij rampenbestrijding en crisisbeheersing 
geïntegreerd worden. [Bron en Schaap 2007: 169]

Aan het ontstaan van het concept van veiligheidsregio’s is een langer proces voorafgegaan. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden al de eerste pogingen ondernomen om de rampenbestrijding multidisciplinair te 
organiseren. Naast de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening die voor de alledaagse 
hulpverlening verantwoordelijk waren, werd in 1947 vanwege de latente oorlogsdreiging vanuit het Oosten 
de Bescherming Bevolking (BB) opgericht. De oorspronkelijke taak van de BB was de voorbereiding van 
massale hulpverlening in het geval van oorlog. [Van Lochem 2007: 170; website burgemeesters] 

De nota Hulpverlening bij ongevallen en rampen uit 1975 concludeerde dat de kwaliteit van hulpverlening bij 
ernstige ongevallen en rampen op lokaal niveau niet gewaarborgd kon worden en dat de coördinatie en 
bevelvoering niet voldoende geregeld was. Men benadrukte de noodzaak van betere multidisciplinaire 
samenwerking en duidelijkere afbakening van bevoegdheden van de betrokken partijen. [website nbdc] In 
de nota werd bepaald dat de dagelijks parate organisaties, d.w.z. de politie, de geneeskundige hulpverle-
ning en de brandweer, gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de rampenbestrijding. De brandweer kreeg 
hierbij de coördinerende taak toegewezen. [Van Lochem, 2007: 172]
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De indeling in oorlogs- en vredesrampen werd steeds meer als anachronistisch gezien. In 1980 werd de BB 
opgeheven. De taken voor zowel oorlogs- als vredesrampen gingen dus over naar de Regionale Brandweer, 
de geneeskundige diensten, het Rode Kruis en het Korps Mobiele Colonnes(KMC) dat een onderdeel van de 
Koninklijke Landmacht uitmaakte. [website nbdc; Van Lochem, 2007: 170-171]

De samenwerking tussen hulpverleningsdiensten onder leiding van de brandweer is in de jaren tachtig en 
negentig geïntensiveerd. In 1985 werden de Brandweerwet en de Rampenwet van kracht die de operationele 
leiding bij de brandweer en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding bij de gemeenten 
vastlegden. De Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen uit 1991 regelde de bevoegdhedenstructuur bij 
de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de voorbereiding daarop. Het uitgangspunt was regionalise-
ring van rampenbestrijding op basis van verlengd lokaal bestuur. [website burgemeesters] Er waren echter 
nog steeds uiteenlopende typen regio’s met afwijkende grenzen en verschillende omvang. Door enkele 
calamiteiten in de jaren negentig, zoals de aardbeving in Limburg, de explosie bij Cindu in Uithoorn, de 
Bijlmerramp en de treinontsporing bij Hoofddorp in 1992, het hoogwater van 1995 en de Herculesramp in 
1996 werd het bestaande bestel van rampenbestrijding herhaaldelijk op proef gesteld. [Bron en Schaap, 
2007: 71/72]

Door het wegvallen van oorlogsdreiging uit het Oosten na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werd in 1993 
het KMC opgeheven. [Van Lochem, 2007: 170-171] In hetzelfde jaar werd de minister van BZK belast met 
organisatie van geneeskundige hulpverlening. Hiermee kwam de organisatie van alle parate hulpverle-
ningsdiensten onder één ministerie te vallen. Dit vergemakkelijkte de weg naar een verdere regionalisering 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en professionalisering van de hulpverleningsdiensten. 
[website burgemeeters; Van Lochem, 2007: 173] Een van de voorlopers op het gebied van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing op regionaal niveau was de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. [Ale 2010)

In 1994 werd de politie in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politiediensten ingedeeld. Ook zijn er 
medio jaren negentig ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening de eerste regionale ambulance-
voorzieningen (RAV) gevormd die overeenkwamen met de politieregio’s. [Van Lochem, 2007: 173] In 1999 
werd de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen opgericht die belast werd met coördina-
tie van de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen in de regio. [website ghor; 
Bierens, 2009: 819]

Begin jaren nul vonden veel incidenten plaats, zoals de aanslagen van 11 september 2001, de dreiging van 
een pokkenepidemie als gevolg van bioterrorisme en de SARS-epidemie in 2003, die aanleiding gaven tot 
nieuwe evaluatie van het beleid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De uitkomsten 
van de onderzoeken naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2000 door de commissie-Oosting 
en de cafébrand in Volendam in 2001 door de commissie-Alders gaven aan dat de organisatie en coördinatie 
van rampenbestrijding veel te wensen overliet. [Van Lochem, 2007:175-176) Dit leidde onder meer tot het tot 
stand brengen van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding in 2004 die de basis voor verdere 
vorming van veiligheidsregio’s legde. Het concept van veiligheidsregio nam ook een centrale plaats in in het 
Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 van het kabinet. Hierin werd accent gelegd op betere multidisciplinaire 
voorbereiding op de moderne dreigingen en goede aansluiting van verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. [Van Lochem, 2007: 178]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Openbaar Ministerie (OM)
• Regionale Diensten van Rijkswaterstaat
• Het Nederlandse Rode Kruis
• Politie
• Raad van Hoofdcommissarissen
• Brandweer
• Ambulancediensten
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• Huisartsen
• Regionaal Militair Commando (RMC)
• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
• Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNMR)
• Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)
• Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV)

Bronnen en literatuur
• P.J.P.M. van Lochem, Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel 

van 1940-2006. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs: Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en 
omgeving. Deventer 2007: 47-89.

• R.P. Bron en S.D. Schaap, De organisatorische omgeving van de brandweer in ontwikkeling: de opkomst 
van de veiligheidsregio. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs: Brandweer. Studies over organisatie, 
functioneren en omgeving. Deventer 2007: 169-204.

• http://www.nbdc.nl/cms/show/id=695196 (geraadpleegd op 31.08.2010).
• http://www.burgemeesters.nl/files/File/Crisisbeheersing/docs/20070730b.pdf (geraadpleegd op  

24 augustus 2010).
• http://www.ghor.nl/kr_rgf/ (geraadpleegd op 31.08.2010).
• J.J.L.M. Bierens, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). In: E.R. Muller e.a., 

Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer 2009: 817-842.
• B. Ale, interview 26 juli 2010.
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9.27 Trend: De toename van (de aandacht voor) agressie 
en geweld tegen hulpdiensten en personen met een 
publieke taak

Verkorte titel: Agressie tegen hulpdiensten

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
8.18 Bijlmerramp
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.41 Vuurwerkramp Enschede
9.42 Cafébrand Volendam

Datering
Jaren negentig - na 2005

Beschrijving
Geweld en agressie komen onvermijdelijk in elke maatschappij voor, de mate waarin ze voorkomen en wel 
of niet worden geaccepteerd varieert in de tijd. De laatste decennia is er enerzijds sprake van verruwing van 
de Nederlandse samenleving (SCP 1998: 52 en 666), een gestage groei van geweldscriminaliteit en een steeds 
onvoorspelbaarder geworden toepassing van geweld in de openbare ruimte, ondermeer door overmatig 
gebruik van alcohol en drugs die de rem op zelfbeheersing doen afnemen. (SCP 1998: 628) Anderzijds neemt 
de gevoeligheid voor agressie en geweld en de afkeur daarvan in de hele maatschappij toe. Zo worden 
bijvoorbeeld mishandeling, kleine diefstallen of vernieling door de samenleving strafwaardiger beschouwd 
dan voorheen (Buruma 1994: 211/212, Wittebrood 2010, Van Vliet 2010, Weijers 2000). Aan de ene kant zijn 
burgers minder tolerant geworden ten opzichte van crimineel of overlast gevend gedrag, aan de andere kant 
ook ten aanzien van elkaar (SSvN 2003:218).

Het incasseringsvermogen lijkt in de Nederlandse samenleving steeds beperkter te worden (Jacobs 2008: 11) 
wat zijn neerslag vindt in de maatschappelijke omgangsvormen. Vooral personen die een publieke taak 
uitoefenen, zoals het politie-, brandweer-, ambulancepersoneel, maar ook medewerkers van de overheid, 
sociale diensten, onderwijsinstellingen en het openbaar vervoer geven steeds vaker aan in hun werk 
geconfronteerd te worden met uiteenlopende vormen van agressie en/of geweld die expressief – als een 
vorm van ontlading – of instrumenteel – om een concreet doel te af te dwingen – worden ingezet (Driessen 
e. Middelhoven 2001: 15, Jacobs e.a. 2008: 13).

Onder agressie en geweld tegen medewerkers met publieke taken wordt verstaan: “het welbewust verbaal 
uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, 
onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van publieke taak, wat 
resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, de dood of 
psychische schade” (www.hetccv.nl). Concreet gaat het hier om verbaal geweld zoals schreeuwen, schelden, 
vernederen, treiteren, pesten; fysiek geweld zoals duwen, trekken, slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen, 
verwonden, maar ook om bedreigen van medewerkers en/of zijn/haar gezinsleden, bedreigende gebaren 
maken, chanteren, stalken, achtervolgen, seksuele intimidatie of discriminatie vanwege huidskleur, sekse, 
leeftijd, geloofovertuiging, seksuele geaardheid of voorkeur etc. (Jacobs e.a. 2009: 29-45).

De mate waarin verschillende beroepsgroepen te maken krijgen met agressie en geweld is afhankelijk van 
hun inhoudelijke taken en bevoegdheden. Zo lijkt agressief gedrag, wederspannigheid (het zich verzetten 
tegen een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn functie) en geweldgebruik tegen politie 
onlosmakelijk verbonden met haar handhavende rol en vindt meestal plaats tijdens de alledaagse politie-
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werkzaamheden zoals het uitvoeren van controle, het uitschrijven van bekeuring en het verrichten van 
staandehouding of arrestatie (In ’t Velt e.a. 2003: 39 en Naeyé e. R. Bleijendaal 2008: 17).

Agenten lopen het meeste risico op confrontatie met agressie en geweld in grote steden, ‘s nachts en in 
contact met onbekend en daardoor moeilijk in te schatten publiek (Naeyé e. R. Bleijendaal 2008: 18). 
Jaarlijks raken honderden agenten gewond. Tussen 1970 en 2005 kwamen dertien agenten om door geweld 
van burgers. In de jaren negentig werden weliswaar minder politieagenten gedood dan in de jaren zeventig, 
maar het aantal gewonden onder politiemedewerkers verdubbelde (Timmer 2005: 7 en 285). Tussen 1997 en 
2007 verdrievoudigde het geregistreerde geweldgebruik tegen de politie, terwijl belediging en bedreiging 
van politieambtenaren zelfs verzesvoudigde. Deze forse stijging is ondermeer te verklaren door de verande-
ringen in de taakuitoefening d.w.z. door minder te gedogen en strenger te handhaven – naarmate men 
vaker ingrijpt, neemt de kans op gewelddadige reacties toe – maar waarschijnlijk ook door de betere 
registratie en grotere aangiftebereidheid onder de agenten zelf (Dubbeld 2009: 23 en Naeyé e. Bleijendaal 
2008: 185). Van alle personen die in (semi-)openbare ruimte werken, blijken politiemensen het vaakst te 
worden geconfronteerd met gewelddadig gedrag van burgers (Naeyé e. Bleijendaal 2008: 21/22). Negen van 
de tien politieagenten geven aan wel eens te maken te hebben gehad met agressie en (soms grof ) geweld 
door burgers (Dubbeld 2003: 23). Alleen het onderzoek onder medewerkers van de Nederlandse 
Spoorwegen levert vergelijkbaar hoge cijfers op (Jacobs 2003: 17, www.politiebond.nl). Beide beroepsgroe-
pen geven tevens aan dat het gebruik van geweld steeds onvoorspelbaarder wordt. (In ’t Velt e.a. 2003:40)

Naast politiemedewerkers en NS-personeel, huisartsen, het ziekenhuis- en ambulancepersoneel lijken ook 
brandweermedewerkers steeds vaker met burgergeweld geconfronteerd te worden. Bijna 80 procent van de 
in 2003 door CNV Publieke Zaak ondervraagde vrijwillige brandweerlieden was van mening dat het geweld 
toeneemt. In 2005 is 40 procent van de brandweermedewerkers in aanraking gekomen met verbaal geweld, 
8 procent met serieuze bedreigingen en 15 procent met fysiek geweld. Voor beroepskrachten waren dat 
respectievelijk 48, 10 en 18 procent (Helsloot e.a. 2007: 629). Het grootste risico op gewelddadige confronta-
tie lopen brandweerlieden vooral tijdens repressieve werkzaamheden die variëren van het daadwerkelijk 
blussen van een brand tot het bevrijden van beknelden uit een auto (www.brandweerln.nl) (95 procent), ’s 
nachts (75 procent), tijdens oud en nieuw en grote evenementen zoals Koninginnedag (AEF 2005: 8). Bij 
geweld tegen de brandweer gaat het hoofdzakelijk om het fysiek hinderen van werk, versperren van 
toegang, duwen, trekken, grijpen, gooien van voorwerpen en/of diefstal of vernieling van het materieel, 
dichtdraaien van kranen, doorsnijden van banden etc. (Helsloot 2007: 630, AEF 2005: 3).

Sinds de jaren negentig groeit de aandacht voor veiligheid van personen werkzaam in (semi-)openbare 
ruimte. Naar aanleiding van de moord op een conducteur door een zwartrijder in Harlingen in 1991 voerden 
bijvoorbeeld de NS regelmatig enquêtes naar veiligheidsgevoel tijdens het werk uit onder hun medewer-
kers. Ook onder andere beroepsgroepen met een publieke taak werden onderzoeken en metingen verricht. 
Vanwege de uiteenlopende methodologische aanpak, representativiteit en operationalisering van begrip-
pen agressie en geweld, waren deze onderzoeken echter onderling slecht vergelijkbaar. De signalen over 
stijging van het aantal gevallen van werkgerelateerde agressie en geweld hebben in 2005 geleid tot 
aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet van 1998.

Een kentering in het overheidsdenken over agressie en geweld tegen personen met publieke taak kwam in 
2001 toen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het ministerie van 
Justitie een opdracht gaf voor een onderzoek naar aard en omvang van agressie en geweld tegen werkne-
mers uit verschillende branches. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het kabinet het 
standpunt ingenomen dat geweldgebruik tegen personen met een publieke taak onaanvaardbaar is en 
moet worden vervolgd (www.politiebond.nl). Er werden door de regering verschillende maatregelen 
genomen en projecten gestart die het geweld in de publieke sector zouden moeten voorkomen. Zo heeft de 
regering in het actieprogramma Geweld tegen de politie bijvoorbeeld aandacht besteed aan tolerantiegrenzen 
en geweldsprotocollen. In 2005 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen het Protocol geweld tegen de politie 
opgesteld met richtlijnen m.b.t. het voorkomen van geweld. Uitgangspunt hierbij was dat alle geweld tegen 
de politie straf- of civielrechtelijk wordt afgehandeld. In hetzelfde jaar ging het Actieplan tegen geweld van start 
waarin doelstellingen en verantwoordelijkheden voor de betrokken ministeries werden omschreven. De 
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algemene preventieve aanpak van geweld tegen risicoberoepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de ministers van BZK, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (Naeyé e. Bleijendaal 2008: 
20-22). De beleidsmatige aanpak van agressie en geweld gericht tegen personen met publieke taken wordt 
na 2005 versterkt voortgezet.

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Politie
• Raad van Hoofdcommissarissen
• Brandweer
• Ambulancedienst
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Openbaar Ministerie
• Nederlandse Spoorwegen
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9.28 Trend: De toenemende maatschappelijke inbedding 
van de politie

Verkorte titel: Maatschappelijke inbedding politie

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.4 Hervorming rechterlijkemacht

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving 
In de traditionele opvatting was de politie een uitvoeringsorganisatie van het bevoegde gezag. De politie 
had een instrumentele, wetshandhavende rol. De hulpverlenende taak van de politie werd formeel vrij eng 
opgevat. Het politieoptreden was vooral reactief, repressief en incidentgericht. De afstandelijke houding 
van de politie in de jaren vijftig en eerste helft jaren zestig was vooral mogelijk omdat overheidsgezag nog 
een hoge mate van vanzelfsprekendheid had. [Cachet en Versteegh, 2007:1050] 

De maatschappelijke onrust in de tweede helft van de jaren zestig maakte een eind aan het isolement van de 
politie. De politie zag zich vooral na 1966 geplaatst in een samenleving, die werd gekenmerkt door actie, 
protest, kritiek en radicalisering op vrijwel alle maatschappelijke terreinen. Het traditionele respect voor 
gezag verdween. [Straver, 1998: 23]. Geweld leek in de roerige jaren zestig bij uitstek het middel te zijn om het 
gezag te handhaven. [Politie in Verandering, 1977: 34-35] De veranderde maatschappelijke omstandigheden 
leidden niet tot fundamentele vernieuwing van de politieorganisatie. Oplossingen voor problemen werden 
in de jaren zeventig gezocht in de inzet van nieuwe methoden en middelen en in sterkte-uitbreiding van de 
politie. Het aantal specialistische afdelingen nam toe, evenals het aantal organisatorische niveaus en de 
complexiteit van de politieorganisatie. [Straver, 1998: 23-24 en Van der Torre, 1998: 63-64] De politie trachtte 
in de jaren zeventig door dienstverlening in probleemsituaties op wijkniveau feitelijke aanvaarding voor 
haar optreden te verwerven. Het drielagenmodel (wijk-, project- en assistentiesurveillance) ging dienen als 
uitgangspunt voor de basispolitiezorg. [Straver, 1998: 23-24] Eind jaren zeventig werd duidelijk dat de functie 
van wijkagent, zoals die op dat moment bestond, niet aan de verwachtingen voldeed. Hoewel wijkagenten 
meestal wel beschikten over goede contacten met de wijkbewoners, was de klacht dat zij binnen hun eigen 
organisatie vaak een geïsoleerde positie innamen. [Terpstra, 2008: 16] De wijkagent was het marginale 
probleemgerichte randje van een overigens op repressie gerichte organisatie. [Straver, 1998: 24]

Op 23 februari 1976 werd bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken (nr. EA76/4503, D.G.-O.O.V./
Dir. Pol./Afd. O. en U.) de Projectgroep Organisatie Structuren (POS) ingesteld die zich moest buigen over de 
sterkteproblematiek. Ruim een jaar later was de presentatie van het rapport ‘Politie in Verandering’. In dit 
rapport werd door de POS aangegeven dat zinvolle uitspraken over een wenselijke sterkte van de politie en 
een zinvolle spreiding van de aanwezige sterkte alleen gedaan kon worden tegen de achtergrond van een 
fundamentele doordenking van de rol van de politie. [Cachet, Van der Torre en Van Natijne, 1998: 9] In het 
rapport werd gepleit voor een fundamentele herbezinning op de relatie politie en samenleving. De politie 
moest haar afstandelijke positie loslaten en wezenlijk betrokken raken bij de omringende samenleving. 
[Cachet en Versteegh, 2007: 1050] Volgens de POS moest de politie haar gezag en legitimiteit voortaan bij de 
bevolking verdienen. Veel meer dan voorheen diende de politie haar werk te laten sturen door specifieke 
behoeften binnen de maatschappelijke omgeving waar ze haar werk deed. Dat dwong tot betrokkenheid en 
actieve maatschappelijke participatie. In ‘Politie in Verandering’ werd tevens gepleit voor politiek-bestuurlijke 
integratie en participatie van de politie. De politie was niet louter een uitvoeringsorganisatie van het 
bevoegde gezag, zonder eigen visie, maar had ook een belangrijke signalerings- en adviesfunctie richting 
bestuur. [Cachet en Versteegh, 2007: 1052] Deze nieuwe visie had volgens de POS ook consequenties voor het 
organisatiemodel. De politieorganisatie moest minder hiërarchisch (horizontaler) en vooral gedecentrali-
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seerd worden. [Cachet, Van der Torre en Van Natijne, 1998:11-12] De POS pleitte voor spreiding van verantwoor-
delijkheden en voor een generale taakstelling. De politieteams voerden in beginsel de totale politietaak uit. 
[Straver, 1998: 28] ‘Politie in Verandering’ was een paradigmatische breuk in het denken over politie en 
politieproblemen. Voor het eerst werden de problemen van de politie opgevat als samenlevingsproblemen 
waar ook de politie mee geconfronteerd werd. [Cachet, Van der Torre en Van Natijne, 1998: 14]

‘Politie in Verandering’ sloeg in als een bom. Het omstreden rapport werd door de nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken, Wiegel, geheim gehouden, maar werd gelekt. De Tweede Kamer vroeg om openbaar-
making. Na een kabinetsbeslissing werd ‘Politie in Verandering’ in het najaar van 1978 vrijgegeven. Er 
ontstond een heftige polemiek over de visie van de POS op de functie en rol van de politie. [Straver, 1998: 
29-30] Onder andere werd gewaarschuwd voor een ongebreidelde verzelfstandiging van de politie, voor 
politisering van de politie en een onvoldoende greep daarop van de gezagsautoriteiten. [Van der Torre, 
1998: 70] De Nederlandse Politiebond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse 
Politieacademie en het Politiestudiecentrum ondersteunden de visie van de POS. Binnen de politieke 
partijen leidde ‘Politie in Verandering’ tot aandacht voor en herbezinning op de functie en organisatie van 
de politie. Er was voornamelijk weerstand vanuit de Kring van Hoofdcommissarissen en het departement 
[Straver, 1998: 30] Uit een vervolgonderzoek van de POS, ‘Sterkte van de Politie’, bleek dat slechts een klein 
deel van de politiecapaciteit aan feitelijk politiewerk werd besteed. Dit onderzoek werd door de POS 
aangegrepen om de ondoelmatigheid van de centralistische korpsen aan te tonen. [Van der Torre, 1998: 65] 
Desondanks vond de POS visie geen weerklank bij de departementen. Een uitzondering hierop was het 
departement van Binnenlandse Zaken onder het bewind van Van Thijn. Zijn ministerschap was echter van 
korte duur. De sterkte-uitbreiding ging in de eerste jaren na het verschijnen van ‘Politie in Verandering’ 
gewoon door en daarnaast werden marginale budgetten vrijgemaakt om de door de POS gepropageerde 
ontwikkelingen te steunen. [Straver, 1998: 35]
 
Sinds Politie in Verandering gaat de lange termijn trend in de richting van meer en betere maatschappelijke 
inbedding van de politie. Dit was geen ononderbroken ontwikkeling. Door de jaren heen waren er altijd 
ontwikkelingen die de afstand tussen politie en samenleving eerder groter dan kleiner maakten. [Cachet en 
Versteegh, 2007:1059-1060] 

In de jaren tachtig verdwenen de traditionele wijkagenten en kwamen bij veel korpsen wijkteams met een 
brede basispolitietaak. De invoering van deze wijkteams hield in dat de meest voorkomende werkzaamheden 
van de politie ten behoeve van een bepaald gebied binnen dit team zouden moeten plaatsvinden. [Terpstra, 
2008: 16] Overigens verschilde het per korps in welke mate het POS concept was ingevoerd. Begin jaren tachtig 
stagneerde als gevolg van bezuinigingen de vernieuwingsbeweging binnen de politie. [Straver, 1998: 34, 37]  
Pas later in de jaren tachtig kreeg de maatschappelijke inbedding een impuls om pragmatische redenen. Door 
toename van de criminaliteit en de overlast, en vanwege de bezuinigingen in de welzijnssector en het 
automatisme waarmee de politie inging op vrijwel alle hulpvragen die haar bereikten, was er in de jaren tachtig 
en negentig sprake van een kwantitatieve overvraging van de politie. De complexiteit van de problemen 
waarmee de politie te maken kreeg, nam ook toe. Dit tastte de effectiviteit van de politie bij de bestrijding van 
de criminaliteit en van verstoringen van de openbare orde aan. [Van der Torre en Van Harmelen, 2007: 922-923] 
Zowel bij politie als bij het bevoegd gezag drong het besef door dat het probleem van toenemende criminaliteit 
niet alleen door bestuur en politie kon worden aangepakt. Door de overheid werd benadrukt dat de staat geen 
exclusieve verantwoordelijkheid had voor de bestrijding van de criminaliteit en de handhaving voor de 
openbare orde en zeker niet op het gebied van de hulpverlening. Samen werking was nodig tussen politie, 
justitie en andere maatschappelijke organisaties. [Van der Torre en Van Harmelen, 2007: 921-923 en Cachet, 
1998: 48-49] In het beleid werd die boodschap in 1984 door de Commissie Kleine Criminaliteit (commissie-
Roethof ) uitgedragen en in het beleidsplan ‘Samenleving en criminaliteit’ [Cachet 1998: 49] Zowel de commis-
sie-Roethof als het beleidsplan legden echter de nadruk op bestuurlijke preventie. Pas aan het eind van de jaren 
tachtig werd weer meer aandacht besteed aan de rol van de politie en het wijkteamconcept, onder andere door 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport ‘Rechtshandhaving’ en in het rapport 
‘Veiligheid en politie, een beheersbare zaak’ van de Stichting Maatschappij en Politie en Mc Kinsey. Dit laatste 
rapport was geschreven in het kader van het Project ‘Politie 2000’ dat in opdracht van de Kring van Hoofd-
commissarissen in 1989 gestart was. [Straver, 1998: 32-33]
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In de jaren negentig waren er nieuwe complicaties: bezuinigingen, druk om de efficiency te verhogen en de 
discussie over het wel of niet afstoten van niet-kerntaken van de politie. De meest ingrijpende maatregel was 
de reorganisatie en regionalisatie van de politie (Politiewet 1994). Eén van de hoofddoelstellingen van de 
reorganisatie was meer blauw op straat. De schaalvergroting gaf de burgers echter het gevoel dat er eerder 
minder dan meer agenten op straat waren. Als reactie op het niet (voldoende) realiseren van deze doelstelling 
van de reorganisatie werd in veel politieregio’s al in de tweede helft van de jaren negentig gekozen voor een 
ingrijpende aanpassing van de gekozen structuur. In de jaren negentig was tevens geconstateerd dat medewer-
kers van de wijkteams vaak onvoldoende persoonlijk bekend waren bij bewoners van de wijk en er zich vaak 
interne coördinatieproblemen voordeden tussen de wijkteams en andere onderdelen van de politieorganisa-
tie. Daar kwam bij dat voor veel politiemensen in de teams de brede taakstelling een te grote belasting was. 
Op grond hiervan werd in de loop van de jaren negentig het concept geïntroduceerd van gebiedsgebonden 
werk. Ook hier werkten politiemensen in kleine gebieden. Zij probeerden te komen tot een proactieve 
benadering, samen met burgers en andere instanties. Het verschil met de wijkteams was dat erbij gebiedsge-
bonden politiezorg meer taakdifferentiatie is. Het idee van de brede taakstelling werd verlaten. Bij aanpak van 
problemen in hun wijk hebben de agenten de regie over het politiewerk. Van hen wordt verwacht dat zij goed 
op de hoogte zijn van de problemen in hun wijk, bekend zijn bij bewoners, contacten onderhouden met 
bewoners en met andere instanties en daarmee samenwerken bij de aanpak van problemen. Midden jaren 90 
werden als kernbegrippen in dit gebiedsgebonden politiewerk beschouwd: kleinschalig, probleemgericht, 
verbetering van leefbaarheid en veiligheid, kennen en gekend worden, netwerken, partnerships en coalities. 
[Terpstra, 2008: 16-17] Dit wordt ook wel het netwerkmodel genoemd [Adang, Van der Wal en Quint, 2010:101] 
Gebiedsgebonden politiewerk past in de meer algemene ontwikkeling waarin de overheid steeds minder 
wordt beschouwd als de partij die het monopolie heeft op probleemdefinities en –oplossingen en daarom 
moet samenwerken met andere partijen en burgers. [Terpstra, 2008: 20] 

Overigens moet worden opgemerkt dat het concept gebiedsgebonden werk in Nederland qua organisatori-
sche aspecten een grote diversiteit kent en dat de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd een grote 
veelvormigheid kent. [Terpstra, 2008: 347-373] Afgezien van deze grote diversiteit is uit recent onderzoek 
gebleken dat er vaak een kloof is tussen het gebiedsgebonden werk op papier en de praktijk. Zo worden 
lang niet altijd de ambities ten aanzien van het onderhouden van relaties met burgers verwezenlijkt. Soms, 
en naar het lijkt in toenemende mate, richt men zich slechts op de bewoners die een risico vormen of als 
probleemveroorzakers worden gezien. [Terpstra, 2008: 369-370] Uit onderzoeksgegevens uit 2001 blijkt dat 
een groot deel van de bevolking niet positief oordeelt over de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de 
politie. De stelling dat de politie in de buurt contact heeft met de bewoners, wordt weinig onderschreven 
(27,5%). Een meerderheid van de bevolking is wel van mening dat de politie haar best doet (72%), reageert 
op problemen (67%) en bescherming biedt (58%). [Maas, 2002: 669-671]

De afgelopen jaren is onder invloed van de kerntakendiscussie de vraag naar voren gekomen in hoeverre 
werkzaamheden van wijkagenten voldoende passen binnen het eigenlijke werk van de politie. De geleide-
lijke verharding in het maatschappelijke en politieke klimaat en de grotere nadruk onder invloed van het 
bedrijfsmatig denken op effectiviteit van en efficiëntie in het politieoptreden hebben er eveneens toe 
bijgedragen dat het gebiedsgebonden werk onder druk is komen te staan. [Terpstra 2008: 343] Ondanks deze 
geleidelijk gegroeide kritiek blijft het gebiedsgebonden werk in Nederland een centraal onderdeel van het 
politiebeleid en van de heersende visies op politiewerk. [Terpstra 2005: 343-344; Kamerbrief 2007]

Naast verandering van de organisatiestructuur, beleidsplanning en afstemming en samenwerking met 
andere organisaties zijn in de loop der tijd ook andere instrumenten ingezet om de kloof tussen politie en 
samenleving te helpen dichten. Zo is er de opkomst van sociaalwetenschappelijk onderzoek ten behoeve 
van de politie. De politie is zich steeds meer gaan bezighouden met de vraag hoe haar werk bij het publiek 
overkomt. Dergelijk onderzoek is sinds 1993 gestandaardiseerd tot wat nu de Politiemonitor Bevolking is. 
Naast de Politiemonitor Bevolking waren er ook de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor, het Permanent 
Onderzoek Leefsituatie (POLS) en de Slachtofferenquête van het CBS. Deze onderzoeken werden in 2006 
samengevoegd tot de Veiligheidsmonitor Rijk. Later is dit overgaan in de Integrale Veiligheidsmonitor 
[interview Schreuder] Verder is er bij politiekorpsen meer nadruk op klantvriendelijkheid en kwaliteitszorg 
komen te liggen. Sinds 1997 is kwaliteitszorg in de Politiewet verankerd.
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Burgerparticipatie is belangrijk geworden. De politie legt contact met de burger en doet een beroep op de 
burger. Niet alleen bij preventie, maar ook bij opsporing. Hierbij spelen de media een belangrijke rol, 
vooral tv-programma’s als bijvoorbeeld Opsporing Verzocht. Naar aanleiding daarvan komen nieuwe tips 
van de kijkers binnen over onopgeloste zaken. [Interview Ferwerda] Ook mogelijkheden op ICT-terrein 
leveren een bijdrage aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij en hun invloed op de politie 
c.q. veiligheidszorg. Zo krijgt de politie geleidelijk meer mogelijkheden om groepen burgers te bereiken en 
te waarschuwen via sms of mobiele telefoons. [Cachet en Versteegh, 2007: 1061-1074] Daarnaast wordt 
gestreefd naar meer diversiteit binnen de politie, zodat deze zoveel mogelijk een afspiegeling is van de 
samenleving. Als alle burgers zich vertegenwoordigd weten binnen de korpsen, versterkt dat de positie van 
de politie [Politie in Nederland, 2000: 30-31 en Adang, Van der Wal en Quint, 2010: 107-109]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Wiegel
• Van Thijn
• Ministerie van Justitie
• Projectgroep Organisatie Structuren
• Kring van Hoofdcommissarissen
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Nederlandse Politieacademie 
• Politiestudiecentrum
• Media (onder ander NRC artikel Kuitenbrouwer)
• Politieke Partijen
• Tweede Kamer
• Commissie Roethof

Bronnen en literatuur
• Interview Cas Schreuder 16 augustus 2010.
• Interview Henk Ferwerda 12 oktober 2010.
• Adang Otto, Ronald van der Wal en Hani Quint, Zijn wij anders? Waarom Nederland geen grootschalige etnische 

rellen heeft (Apeldoorn 2010).
• Cachet A, ‘Maatschappelijke integratie van de politie’ in: Cachet A., E.J. van der Torre en W. van Natijne,  

De blijvende betekenis van politie in Verandering (Den Haag 1998) p.43-55.
• Cachet A., E.J. van der Torre en W. van Natijne, De blijvende betekenis van politie in Verandering (Den Haag 1998).
• Cachet A, E.J. van der Torre, W. van Natijne, ‘De blijvende betekenis van Politie in Verandering’ in: Cachet 

A., E.J. van der Torre en W. van Natijne, De blijvende betekenis van politie in Verandering (Den Haag 1998) p. 7-19
• Cachet A., P. Versteegh, ‘Politie en samenleving’ in: Fijnaut, C.J.C.F., Politie: studies over haar werking en 

organisatie (2007) p. 1043-1077.
• Fijnaut, C.J.C.F., Politie: studies over haar werking en organisatie (2007).
• Kamerbrief ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’ van november 2007.
• Maas, Cora, ‘Justitie en strafrechtpleging’ in: SCP, Sociaal Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire 

sector (Den Haag 2002) p. 631-688.
• Moor, Lodewijk Gunther en Kees van der Vijver, Het gezag van de politie (Dordrecht 2000).
• Projectgroep Visie op de politiefunctie, Politie in ontwikkeling. Visie op de politiefunctie (Den Haag 2005).
• Straver M.A., ‘Politie in verandering: een actuele boodschap!’ in: Cachet A., E.J. van der Torre en W. van 

Natijne, De blijvende betekenis van politie in Verandering (Den Haag 1998) p.20-42.
• s.n. ‘Referentiekader Politie’ 2006.
• Terpstra, Jan, Wijkagenten en hun dagelijks werk. Een onderzoek naar de uitvoering van gebiedsgebonden politiewerk 

(Apeldoorn 2008).
• Torre, E.J. van der, ‘Politie in verandering: een kind van zijn tijd’ in: Cachet A., E.J. van der Torre en W. van 

Natijne, De blijvende betekenis van politie in Verandering (Den Haag 1998) p.56-75.
• Torre, E.J. van der, E. van Harmelen, ‘Basispolitiezorg en hulpverlening’ in: Fijnaut, C.J.C.F., Politie: studies 

over haar werking en organisatie (2e druk, Deventer 2007).
• Project Groep Organisatiestructuren, Politie in Verandering. Een voorlopig theoretisch model (1977).
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Politie in Nederland (Den Haag 2000).



Nationaal Archief | Veiligheid 692

9.29 Hotspot: De acties van Zuid-Molukkers (1966-1978)

Verkorte titel: Acties Zuid-Molukkers

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
9.17 Oud terrorisme

Datering
1966 – 1978

Beschrijving
Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in Nederlands-Indië de onafhankelijke Republik 
Indonesia uitgeroepen. Een oorlog tegen de bevrijdingsbeweging volgde. Daarin waren, naast Nederlandse 
militairen van het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) en Nederlandse dienstplichtigen, ook 
duizenden Molukse KNIL-soldaten actief. Hoewel de strijd voor Nederland redelijk succesvol verliep, moest 
onder internationale druk de soevereiniteit in 1949 worden overgedragen. Bij de vorming van de nieuwe 
staat werd een federatieve structuur afgesproken. Een van de onderdelen van de federatie was Oost-
Indonesië, waarvan de Molukken een belangrijk deel uitmaakten. De federatie werd snel ondermijnd door 
centralisatie van het bestuur, onder leiding van president Soekarno. 

Veel Molukse militairen vreesden voor hun veiligheid na de machtsovername. Eind jaren vijftig was er nog 
steeds een Nederlands leger van 9000 man aanwezig op Java, waaronder 4000 Molukkers. Hun situatie was 
onduidelijk. De Indonesische regering verhinderde dat zij zouden vertrekken naar een gebied dat onder 
controle stond van de Republiek Zuid-Molukken (RMS). Toen in 1950 het KNIL werd opgeheven kwamen de 
Molukse militairen in tijdelijke dienst bij de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Het lukte niet voor om 
hen een oplossing te vinden in de vorm van demobilisatie in Indonesië. Als ‘tijdelijk alternatief ’ koos de 
Nederlandse regering voor overbrenging naar Nederland van de Molukse militairen, personeel van de 
marine en politie, en hun gezinnen, tegelijk met de repatriëring van de Nederlandse troepen. Eenmaal in 
Nederland werden zij, tegen hun wil, uit de dienst ontslagen. Zij waren immers geen Nederlanders maar 
Indonesiërs, en hoorden daarom niet in de Nederlandse strijdkrachten. Van een terugkeer naar dat land, 
zeker naar hun ‘eigen’ republiek, was echter geen sprake. Veel Molukkers werden jarenlang, als een groep 
waar Nederland eigenlijk geen raad mee wist, in woonoorden gehuisvest. [website Nationaal Archief ]

Bij de Zuid-Molukkers in Nederland bleven grote grieven en frustraties leven. Zij verweten Nederland zowel 
trouweloos handelen bij de demobilisatie als bij het navolgen van de afspraak over een federatie bij de 
onafhankelijkheid van Indonesië, met ruimte voor een eigen republiek der Zuid-Molukken.

Al in de jaren zestig was er sprake van radicalisering van jonge Zuid-Molukkers. [Engelen 2007: 158] Omdat 
dit buiten het traditionele blikveld van de politiek en van de BVD viel, werd dit toen niet opgemerkt. Het 
had aanvankelijk een lage prioriteit, omdat herstel van de betrekkingen met Indonesië voorrang had. 
Gebeurtenissen als brandstichting in de Indonesische ambassade in 1966, na de executie van de RMS-
president Soumokil, werden als losstaande incidenten beschouwd. [Ibidem: 161] Pas in het kader van een 
beoogd bezoek van de Indonesische president aan Nederland kreeg de Molukse radicalisering aandacht. 
[Ibidem: 159] En terecht, want in 1970 drongen 33 jonge Zuid-Molukkers de residentie van de Indonesische 
ambassadeur binnen. Zij doodden daarbij een op wacht staande politieman. Het gezin van de ambassadeur 
werd gegijzeld, met het doel een overleg tussen hun president van de RMS en president Soeharto van 
Indonesië (op dat moment op bezoek in Nederland) af te dwingen, om de oude afspraak - een autonome 
republiek der Zuid-Molukken binnen de Indonesische federatie - alsnog te realiseren. [Ibodem: 160,161] 
Door bemiddeling van een Molukse voorman werd de actie na een halve dag beëindigd en gaven de 
bezetters zich over aan de politie. 
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Het bleef onrustig. In het najaar van 1973 waren er geruchten over een ontvoering van minister-president 
Den Uyl en in april 1975 zou er sprake zijn van een aanslag op koningin Juliana. Deze plannen werden tijdig 
ontdekt, maar er bleek ook een harde kern van jongeren te zijn waartoe diensten als de BVD geen toegang 
hadden. [Ibidem: 179]

In december 1975 werd bij Wijster een trein gekaapt. Twee dagen later werd ook het Indonesisch consulaat 
in Amsterdam bezet en werden de medewerkers gegijzeld. Doel was de Nederlandse regering te dwingen 
zich in te zetten voor een vrije republiek der Zuid-Molukken. In de trein werden drie mensen door de kapers 
gedood, de machinist en twee passagiers. Uiteindelijk gaven de daders zich over, opnieuw na bemiddeling 
van Zuid-Molukse voorlieden. 

Ondanks de afschuw over de gebruikte middelen kon het publiek voor het doel van actie nog wel enig 
begrip opbrengen. Ook dat laatste verdween totaal toen in 1977 in Wijster opnieuw een trein werd gekaapt 
en bovendien in Bovensmilde een lagere school werd bezet. De acties verliepen naar verhouding minder 
gewelddadig; de bemanning van de trein en een aantal passagiers werden aan het begin vrijgelaten. Wel 
werd gedreigd met executies. De schoolkinderen werden na vijf dagen vrijgelaten; de leerkrachten moesten 
blijven. Bemiddelingspogingen liepen deze maal op niets uit en na drie weken besloot de regering een 
einde te maken aan beide gijzelingsacties. Dat gebeurde met veel geweld. In de trein werden zes kapers en 
twee passagiers gedood; in de school vielen geen slachtoffers. Met name de bezetting van de school had bij 
het publiek grote weerzin opgeroepen. De gewelddadige afloop van de gijzeling werd dan ook als ‘verdien-
de loon’ beschouwd. 

In 1978 vond een laatste terroristische actie plaats, met een bezetting van het provinciehuis in Assen. Aan 
het begin van de actie werd al een willekeurige ambtenaar gedood, met meer executies werd gedreigd. De 
eis was ditmaal vrijlating van de daders van de vorige acties, vrije aftocht en een groot geldbedrag. Opnieuw 
werd de actie met militair geweld beëindigd. Drie van de gegijzelden werden daarbij gewond; een van hen 
overleed later aan de verwondingen. [Ibidem: 187]

De acties hadden ertoe bijgedragen dat de overheid ook beleidsmatig een harde lijn koos ten opzichte van 
de Zuid-Molukkers. Er werd op geen enkele manier meegewerkt aan de politieke aspiraties. De groep werd 
voortaan beschouwd als een ‘gewone’ culturele minderheid, waarvoor op maatschappelijk gebied een 
aantal maatregelen werd getroffen, maar dat was het dan ook. Deze lijn werd politiek breed gesteund. 
In de Zuid-Molukse gemeenschap realiseerde men zich, zowel bij de ouderen als - zij het met meer moeite 
- bij de jongeren, dat dergelijke radicale acties zinloos waren. Vooral de gewelddadige beëindiging van de 
treinkaping in 1977 had een grote schok teweeggebracht. Alle politieke steun voor het streven naar 
onafhankelijkheid was verdwenen en ook de publieke steun die aanvankelijk bestond omdat velen vonden 
dat de Zuid-Molukkers onrecht was aangedaan. Alleen een enkele stichting als Door de Eeuwen Trouw, die 
in 1950 was opgericht, bleef het streven naar onafhankelijkheid onderschrijven.

Actoren
• Molukse organisaties
• Minister-president
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• BVD
• NS
• Provincie Drenthe
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9.30 Hotspot: Kruisrakettendebat (1979-1988)

Verkorte titel: Kruisrakettendebat

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
1.17 Invloed burger op politiek en openbaar bestuur
9.12 Heroriëntatie en reorganisatie krijgsmacht
9.13 Nuclearisering Nederland

Datering
1979-1985

Beschrijving
In het midden van de jaren zeventig introduceerde de Sovjet-Unie een nieuwe geavanceerde middellange-
afstandsraket, de SS-20. De eigenschappen van dit wapen waren evident, het had een groter bereik 
waardoor de raketten dieper in de Sovjet-Unie te plaatsen waren, de lanceerinrichtingen waren mobiel en 
herlaadbaar en daarnaast was de vernietigingskracht van een SS-20, die gemonteerd kon worden met drie 
kernkoppen, veel groter dan die van zijn voorgangers. De Sovjet-Unie had in 1977 ongeveer 30 raketten 
gericht op West-Europa, twee jaar later was dit aantal gestegen tot 125. De NAVO had eind jaren zeventig 
geen vergelijkbare raketten in West-Europa gestationeerd. Hoewel de bezorgdheid van de West-Europese 
naties groter was, dan van de Verenigde Staten, besloot de Amerikaanse regering uiteindelijk toch om de 
stationnering van de SS-20 met een tegenzet te beantwoorden. In januari 1979 werd door de NAVO besloten 
om het wapenarsenaal in West-Europa te moderniseren. Een aantal lidstaten van de NAVO, waaronder 
Nederland, verbond aan de modernisering wel de voorwaarde dat er ook aandacht zou worden besteed aan 
wapenbeheersing. Dit zogenaamde NAVO-dubbelbesluit (eind 1979) hield voor Nederland in dat er 48 
kruisvluchtwapens gestationeerd zouden worden op Nederlands grondgebied. De Nederlandse regering had 
toegezegd om niet buiten het parlement om te handelen inzake een besluit over de plaatsing en moest dus 
eerst de instemming van het parlement hierover krijgen. Eind 1979 werd echter een motie aangenomen 
waarin de regering de NAVO moest laten weten dat Nederland nog geen beslissing kon nemen over de 
productie en plaatsing van kruisraketten. Dit besluit werd uitgesteld totdat de uitkomsten van het overleg 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie betreffende de wapenbeheersing bekend zouden zijn. De 
motie hield in dat de Nederlandse regering pas in december 1981 een besluit zou nemen over de plaatsing.

Het besluit om niet direct Nee te zeggen tegen de kruisraketten leidde tot grote verontwaardiging bij de 
tegenstanders van kernwapens. Eén van de belangrijkste opponenten van de kernwapens en één van de 
aanjagers van de vredesbeweging was het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). In 1972 had het IKV zich al 
uitgesproken over de verwijdering van kernwapens uit Nederland, in 1977 werd de strijd tegen de kernwapens 
het belangrijkste thema van hun activiteiten. In 1981 organiseerde het IKV samen met Pax Christi en de 
beweging ‘Stop de Neutronenbom’ een grote demonstratie die niet alleen tegen plaatsing van 48 kruisraketten 
was gericht, maar ook tegen het NAVO-dubbelbesluit en de modernisering van het NAVO-wapen arsenaal in 
West-Europa. Op 21 november 1981 kwamen ongeveer 400.000 mensen naar Amsterdam om te betogen tegen 
de kernbewapening. Dit waren veel meer mensen dan de organisatoren hadden verwacht. In 1982 bundelden 
de belangrijkste vredesorganisaties, vakbonden en politieke partijen zich in een nieuw vredescomité. Dit 
Komitee Kruisraketten Nee riep in 1983 op tot een demonstratie op 29 oktober tegen het nieuwe plaatsingsbe-
sluit en de kernbewapening. Ditmaal waren er 550.000 demonstranten naar Den Haag gekomen. Dit was de 
grootste betoging uit de Nederlandse geschiedenis ooit. Naast de demonstraties werden ook andere acties 
georganiseerd om te protesteren tegen de neutronenbom en de kruisraketten. De populaire popgroep Doe 
Maar bracht het lied De bom uit, dat hun eerste nummer-1 hit werd. Daarnaast werd in 1985 een handtekenin-
genactie georganiseerd waarbij 3,7 miljoen handtekeningen werden opgehaald. Dit waren veruit de meeste 
handtekeningen die ooit waren verzameld voor een specifiek doel. De actiebereidheid onder de Nederlandse 
bevolking was groot en nooit eerder hadden zoveel Nederlanders gedemonstreerd als in de jaren tachtig.
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Ondertussen waren in 1981 de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de 
middellangeafstandswapens in Genève begonnen. Door de gespannen verhoudingen tussen beide landen, 
een aantal gewelddadige incidenten en het besluit van de Bondrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië en 
Italië om tot plaatsing van raketten over te gaan, werden de onderhandelingen eind 1983 gestaakt. 
Nederland had door de verdeeldheid die er heerste bij de politieke partijen nog steeds geen besluit 
genomen over plaatsing van de kruisraketten. De PVDA en D66 waren tegen de plaatsing van kruisraketten, 
de VVD vóór en het CDA was intern hevig verdeeld. Ook vanuit de NAVO nam de druk toe om een (positief ) 
besluit te nemen ten aanzien van de plaatsing van de 48 raketten. Door de verdeeldheid binnen de regering, 
werd op 1 juni 1984 het besluit genomen om de definitieve beslissing over de plaatsing uit te stellen tot 1 
november 1985. Uiteindelijk werd op deze dag besloten om aan de Verenigde Staten toestemming te geven 
voor de plaatsing van 48 kruisraketten. Deze zijn er echter nooit gekomen door de ontspanning in de 
verhoudingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten en het wederzijdse besluit tot afschaffing van 
alle middellangeafstandswapens.

Actoren
• Parlement
• Regering
• Interkerkelijk Vredesberaad
• Vredesbeweging
• CPN
• Politieke partijen
• Pax Christi
• Stop de Neutronenbom
• Komitee Kruisraketten Nee

Bronnen en literatuur
• Diepen, R.C. van, Hollanditis. Nederland en het kernwapendebat, 1977-1987 (Amsterdam 2004).
• Brendel, C., ‘Stop de bom’, in: P. Brood, R. Kok, E. Somers (red.) Het Jaren 80 boek (Den Haag/Zwolle 2009).
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9.31 Hotspot: De besmetting van hemofiliepatiënten 
met hiv (1982-1988)

Verkorte titel: Besmetting hemofiliepatiënten met hiv

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
8.16 Aids
9.20 Infectieziekten
9.21 Controle geneesmiddelen

Datering
1982-1988

Beschrijving
Tussen 1979 en 1985 raakten in Europa circa 10.000 van de 28.000 hemofiliepatiënten, zo’n 35 procent, met 
hiv besmet door het gebruik van bloedproducten. De besmettingspercentages varieerden sterk: in Polen 
werd slechts anderhalf procent besmet, tegen maar liefst 81 procent in Frankrijk. In Nederland liepen zo’n 
170 van de 1300 hemofiliepatiënten het hiv-virus op, ongeveer 13 procent. Daarnaast werden waarschijnlijk 
ongeveer 150 anderen middels bloedtransfusies besmet. [Nationale ombudsman 1995: 25]

Hemofilie, ook wel bloederziekte genoemd, is een erfelijke stoornis in de bloedstolling. Doordat een bepaalde 
stollingsfactor in het bloed ontbreekt, blijven patiënten bij (onderhuidse) verwondingen langer nabloeden. 
Bloedingen in hoofd en gewrichten zijn zeer pijnlijk en kunnen, indien onbehandeld, leiden tot blijvende 
invaliditeit. Sinds de jaren zestig zijn de symptomen van hemofilie te behandelen met stollingsmiddelen, die 
verkregen worden uit donorbloed. Aanvankelijk werden deze alleen bij ernstige bloedingen gebruikt, maar 
vanaf de jaren tachtig worden ze ook preventief ingespoten. Al in de jaren zeventig uitte de Nederlandse 
Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) de wens om op het gebied van bloedproducten zelfvoorzienend te 
worden. In het buitenland, met name in de Verenigde Staten, werden donoren betaald voor het afstaan van 
bloed. Omdat betaalde donoren vanwege het geld wellicht niet altijd even eerlijk zouden zijn over hun 
risicogedrag, vreesde men dat buitenlands bloed een grotere kans had op besmetting met bijvoorbeeld 
hepatitisvirussen. De NVHP gaf daarom de voorkeur aan Nederlands bloed, dat werd afgestaan door onbetaalde 
donoren. [Nationale ombudsman 1995: 35] In Nederland was echter niet voldoende ‘eigen’ bloed beschikbaar. 
Om die reden werden (in ieder geval) vanaf 1977 stollingsfactoren vanuit de VS geïmporteerd. 

In 1982 werden de eerste gevallen van Aids (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) in Nederland geconsta-
teerd. De ziekte, die eind jaren zeventig de kop had opgestoken in de Verenigde Staten, leek net als daar vooral 
homoseksuelen te treffen. In juli 1982 werd echter bekend dat in de VS drie hemofiliepatiënten de ziekte hadden 
opgelopen. Epidemiologen begonnen te vermoeden dat Aids zich ook via bloedproducten kon verspreiden. Voor 
hemofiliepatiënten, die zich immers regelmatig moeten inspuiten met stollingsfactoren die uit bloed worden 
gewonnen, kon dit ernstige gevolgen hebben. Ook bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst 
(CLB) maakte men zich zorgen. Het was nog niet bekend of er sprake was van een virus, waardoor dragers van de 
ziekte niet getest konden worden. Zij konden dus gewoon bloed doneren en zo de ziekte doorgeven. 

Omdat Aids vooralsnog vooral homoseksuele mannen trof, overwoog het CLB hen van bloeddonatie uit te 
sluiten om zo de afnemers van bloedproducten te beschermen. Verder zouden gebruikers van bloedproduc-
ten en hun partners en drugsgebruikers uitgesloten moeten worden. De homobeweging beschouwde 
uitsluiting van homoseksuele mannen echter als een vorm van discriminatie, zeker omdat nog niet 
vaststond dat Aids werd veroorzaakt door een virus, noch dat homo’s de belangrijkste bron van infectie 
vormden. Er werd een compromis gesloten: de bloedbanken zouden meewerken aan een voorlichtingscam-
pagne over Aids als de homogroeperingen zouden oproepen tot het terugtrekken als bloeddonor van 
homoseksuelen met wisselende seksuele contacten [Vuijsje 1998: 92-96]. 
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In 1984 werd ontdekt dat Aids wordt veroorzaakt door het hiv-virus (Human Immunodeficiency Virus). Dat 
jaar werd ook duidelijk dat verhitting van stollingspreparaten een effectieve manier was om het virus 
onschadelijk te maken. Een jaar eerder hadden twee Amerikaanse bedrijven al hittebehandelde preparaten 
op de markt gebracht, en in de loop van 1985 begon ook het CLB met de levering van hittebehandelde 
stollingsmiddelen. De bloedbanken werden echter pas met ingang van 1 januari 1988 verplicht tot het 
verhitten van de door hen geproduceerde producten. Zelfs toen nog gingen ze niet allemaal hiertoe over te 
gaan. Zo was de Nijmeegse bloedbank eind 1990 nog altijd niet met hittebehandeling begonnen. [Vuijsje 
1998: 97]
Het werd in 1985 mogelijk bloeddonaties te onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen hiv. 
Tussen 1979 en 1985 zijn circa 170 van de 1300 Nederlandse hemofiliepatiënten met hiv besmet geraakt, 
oftewel zo’n 13 procent. Eind 1994 hadden 55 van hen Aids ontwikkeld, waarvan inmiddels ruim de helft was 
overleden. Daarnaast werden ongeveer 150 mensen middels bloedtransfusies besmet. Het besmettingsper-
centage in Nederland is vanuit Europees perspectief gezien vrij laag. In heel Europa werden circa 10.000 van 
de 28.000 hemofiliepatiënten besmet, circa 35 procent. De besmettingspercentages variëren echter sterk: in 
Polen werd 1,5 procent besmet, in Frankrijk 81 procent. [Nationale ombudsman 1995: 25]

De overheid heeft zich in deze periode nauwelijks bemoeid met de veiligheid van bloedproducten. Toch 
diende de NVHP een klacht in bij de Nationale ombudsman omdat, aldus de NVHP, door de lakse houding 
van de overheid het aantal besmettingen onnodig hoog was geweest. De Nationale ombudsman overwoog 
dat de rol van de overheid in beginsel aanvullend is op wat “het veld” onderneemt. In dit geval hadden 
patiëntenorganisaties, artsen, het CLB en de bloedbanken al het voortouw genomen. Er waren echter 
situaties waarin acties vanuit “het veld” uitbleven, waarop men had mogen verwachten dat de overheid 
initiatieven zou ontplooien. De overheid had, aldus de Nationale ombudsman, niet in alle opzichten 
daaraan voldaan. [Nationale ombudsman 1995: 204-206] Na verschijning van het rapport liet de minister 
van Volksgezondheid weten dat de overheid een ruimere tegemoetkoming zou moeten geven dan tot dan 
toe gold, waarna een financiële regeling werd getroffen waarbij elke besmette patiënt 200.000 gulden kreeg 
uitgekeerd. [Nationale ombudsman 1996: 346]

De bloedbanken, die in 1998 met het CLB fuseerden tot Stichting Sanquin Bloedvoorziening, laten thans 
donoren bij elke bloed- of plasmadonatie een uitgebreide medische vragenlijst invullen. Mannen die 
seksuele contacten hebben (gehad) met andere mannen, vormen één van de risicogroepen die wordt 
uitgesloten van het donorschap. Homo’s ervaren dit nog steeds als discriminatie, maar de Commissie 
Gelijke Behandeling oordeelde in 1998 en 2007 dat dit onderscheid naar homoseksuele gerichtheid 
gerechtvaardigd is gezien de gezondheidsbelangen van de ontvangers.

Actoren
• Ministerie van WVC
• Ministerie van VWS
• Nationale Ombudsman
• Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) van het Nederlandse Rode Kruis 
• Bloedbanken
• COC
• Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP)
• Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Behandelaren (NVHB)

Bronnen en literatuur
• Commissie Gelijke Behandeling, samenvattingen oordeel 1998-137 (http://www.cgb.nl/oordeel/1998-137) 

en 2007-85 (http://www.cgb.nl/oordeel/2007-85).
• Nationale ombudsman, Jaarverslag 1995 (Den Haag 1996).
• Nationale ombudsman, Verzoekschrift van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiënten te 

Badhoevedorp met een klacht over een gedraging van het Ministerie van Welzĳn, Volksgezondheid en 
Cultuur (thans: Volksgezondheid, Welzĳn en Sport): openbaar rapport (Den Haag 1995).

• Vuijsje, H., Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig (3e druk, Amsterdam 1998).
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9.32 Hotspot: DES-dochters (1986- na 2005)

Verkorte titel: DES-dochters

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
9.21 Controle geneesmiddelen

Datering
1986 – na 2005

Beschrijving
Tussen 1947 en 1976 kregen in Nederland circa vijftig- tot honderdduizend zwangere vrouwen het synthe-
tisch oestrogeen Diëthylstilbestrol voorgeschreven. Dit middel, beter bekend onder de afkorting DES, zou 
vroeggeboorten en miskramen voorkomen. Later werd het ook wel voorgeschreven bij probleemloze 
zwangerschappen, omdat het een gunstig effect zou hebben op het geboortegewicht en de gezondheid van 
baby’s. 

In de loop der tijd werden steeds meer verbanden gelegd tussen het gebruik van DES tijdens de zwanger-
schap en allerlei aandoeningen bij de moeders en hun kinderen. Bovendien bleek het middel niet te werken 
tegen miskramen, integendeel: het verhoogde zelfs de kans op een miskraam of vroeggeboorte. Dit heeft 
ertoe geleid dat het voorschrijven van DES aan zwangeren sinds 1976 niet meer is toegestaan.
In de jaren tachtig bleek dat het gebruik van DES ook gevolgen had voor de gezondheid van meisjes die uit 
deze zwangerschappen geboren werden. De meeste DES-dochters lijden aan adenosis, een aandoening 
waarbij op de wanden van de vagina de celbekleding zit die normaal alleen op de baarmoedermond en de 
binnenkant van de baarmoeder voorkomt. Dit veroorzaakt overmatige vaginale afscheiding (‘witte vloed’). 
Er komen echter ook ernstiger afwijkingen aan de inwendige geslachtsorganen voor. Hierdoor hebben 
DES-dochters vaker vruchtbaarheidsproblemen en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Ook hebben 
zij een grotere kans op vroeggeboortes en miskramen – ironisch genoeg precies datgene waartegen hun 
moeders het middel gebruikten. DES-dochters hebben daarnaast meer kans op goedaardige voorstadia van 
baarmoederhalskanker dan andere vrouwen, en krijgt 1 op de 1000 een zeldzame vorm van vaginakanker. 
DES-zonen hebben een iets groter dan gemiddelde kans op goedaardige afwijkingen van de geslachtsorga-
nen, zoals knobbeltjes op de bijbal. [DES Centrum]

In 1986 begonnen zes DES-dochters een juridische procedure tegen tien farmaceutische bedrijven die 
destijds DES produceerden of op de markt brachten. Dit leidde tot een langdurige procedure, waarin de 
Hoge Raad in 1992 de vrouwen in het gelijk stelde. Vervolgens duurde het tot 2000 voordat men het eens 
werd over een financiële regeling, waarbij de farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars 38 miljoen euro 
beschikbaar stelden voor het DES Fonds. Dit fonds was bedoeld voor het verstrekken van uitkeringen aan 
DES-moeders en hun kinderen die aandoeningen hadden opgelopen als gevolg van het gebruik van DES 
tijdens de zwangerschap.
De DES-zaak was aanleiding voor de Wet collectieve afhandeling massaschade (WCAM) die in 2005 in 
werking trad. Hiermee kon de overeenkomst tussen de farmaceutische bedrijven en de DES-dochters 
verbindend verklaard worden, hetgeen gebeurde op 1 juni 2006. [Evaluatie WCAM: 6]. Daarna werd het DES 
Fonds in 2007 eindelijk opengesteld voor aanvragen – ruim dertig jaar nadat het voorschrijven van DES aan 
zwangere vrouwen verboden werd.

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en taakvoorgangers
• Ministerie van Justitie
• Hoge Raad
• Stichting DES
• DES Fonds
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Bronnen en literatuur
• Ministerie van Justitie, Evaluatie van de Wet collectieve afhandeling massaschade (Kamerstuk d.d. 1 juli 2010).
• Hoge Raad, uitspraak inzake de DES-zaak d.d. 9 oktober 1992, in: Sterk, T.A.W., Arresten burgerlijk recht. 

Met annotaties (Deventer 2009) 484-513.
• Stichting DES Centrum, www.descentrum.nl (laatst geraadpleegd op 6 september 2010).
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9.33 Hotspot: Kernramp van Tsjernobyl (1986)

Verkorte titel: Kernramp Tsjernobyl

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
9.22 Voedselveiligheid
9.24 Extern veiligheidsbeleid
11.1 Denken over natuur en milieu
11.3 Overheidsbeleid energiehuishouding
11.9 Duurzame energie bedrijfsleven
11.13 Kernenergie

Datering
1986

Beschrijving
Op zaterdag 26 april 1986 vond een explosie plaats in reactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl, in het 
huidige Oekraïne. Bij deze explosie en de daaropvolgende brand kwamen 31 personen om het leven. Een 
grote wolk radioactief materiaal kwam terecht in de atmosfeer en verspreidde zich over Europa.

Een dag later werd in Finland en Zweden een verhoogde radioactiviteit gemeten. De oorzaak ervan was op 
dat moment nog onduidelijk, omdat de Sovjet-autoriteiten niets over de ramp naar buiten hadden gebracht. 
De eerste berichten uit Tsjernobyl bereikten op 28 april de Nederlandse media, maar de informatie bleef 
schaars en van officiële zijde kwam vooralsnog geen reactie. Op dinsdagavond 29 april werd duidelijk dat ook 
Nederland te maken kon krijgen met de radioactieve wolken. Het kabinet formeerde een zogeheten 
Bestuurlijke Coördinatiegroep, waarin alle betrokken ministeries waren vertegenwoordigd, om zo nodig 
maatregelen voor te bereiden, en stelde een debat over de bouw van nieuwe kerncentrales uit. Later die dag 
volgde op de Russische staatstelevisie het eerste officiële nieuws van de kernramp. De coördinatiegroep 
overwoog jodiumtabletten uit te delen, maar daarvan werd afgezien. Er waren niet voldoende tabletten 
voorradig, distributie ervan zou paniek zaaien en de maatregel leek bovendien weinig zinvol, omdat 
jodiumtabletten besmetting via de schildklier alleen kunnen voorkomen als ze op precies het juiste moment 
worden ingenomen.

Op vrijdag 2 mei werd ook in Nederland verhoogde radioactiviteit gemeten. Het was echter niet duidelijk 
welke waarden gevaarlijk zouden zijn voor de volksgezondheid, zodat men de metingen niet op waarde kon 
schatten. Wel werd besloten om, zowel ter bescherming van de bevolking als uit economisch belang, te 
voorkomen dat radioactief-besmet voedsel op de markt zou komen. Op zaterdag 3 mei werden verhoogde 
concentraties jodium in het gras en in melk gemeten. Door de te verwachten regenval zou dat de komende 
dagen nog hoger worden. Die middag werd een graasverbod afgekondigd. De volgende dag volgde het 
advies om verse zomergroenten goed te wassen. Toen op maandag 5 mei bleek dat het radioactieve jodium 
niet van de sla en spinazie verdween, zelfs niet na goed wassen, besloot het coördinatieteam de radioactieve 
spinazie uit de handel te nemen en te vernietigen. De dagen daarna werd nog intensief gemeten, maar 
verdere maatregelen bleken niet nodig. Op 7 mei werd het graasverbod opgeheven en vanaf 10 mei kon men 
weer verse spinazie eten.

In de loop van de jaren zeventig waren steeds meer kritische geluiden over kernenergie te horen. In 1977 
vonden de eerste directe acties tegen kernenergie plaats en ketenden actievoerders zich vast aan de hekken 
van kerncentrales en blokkeerden zij transporten van nucleair afval. Vier jaar later vonden grote demonstra-
ties plaats bij de kerncentrale in Dodewaard. Uit de door de regering zelf gestarte Brede Maatschappelijke 
Discussie bleek in 1984 dat een grote meerderheid van de bevolking tegen uitbreiding van het aantal 
kerncentrales was. Desondanks besloot het kabinet begin 1986 tot de bouw van nieuwe kerncentrales. 
[Duyvendak: 422-427, Gabriëls 87-88].
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De kernramp in Tsjernobyl doorkruiste dit voornemen echter. Het kabinetsvoorstel werd opgeschort en van 
uitstel kwam uiteindelijk afstel. De ramp leidde tot een omslag in het denken over kernenergie en tot een grote 
verschuiving in de (hernieuwde) discussies. Niet alleen keerde een groot deel van de aanvankelijke voorstan-
ders zich tegen ruimere toepassing van kernenergie, ook het risico op een kernramp werd na Tsjernobyl veel 
hoger geschat, met name door de (resterende) voorstanders van kernenergie. [Verplanken: 38-39]

Het kabinet besloot in 1994 om de kerncentrale in Borsele in 2004 te sluiten. In 1996 besloten de samen-
werkende elektriciteitsproducenten ook de kerncentrale in Dodewaard te sluiten, aangezien er ‘geen 
perspectief voor kernenergie in Nederland’ bestond. Het kabinet concludeerde in 2001 dan ook dat er 
“mede als gevolg van het ongeluk met een grote kerncentrale in Tsjernobyl (…) in Nederland geen rol [is] 
weggelegd voor kernenergie.” [Nationaal Milieubeleidsplan: 19] De kerncentrale in Dodewaard werd in 1997 
gesloten. Het kabinetsbesluit om de kerncentrale in Borssele te sluiten werd echter door de Raad van State 
vernietigd. De regering sloot uiteindelijk in 2006 een convenant met de eigenaren waarin werd vastgelegd 
dat de centrale in Borssele uiterlijk eind 2033 zal sluiten. 

Het gebied in een straal van dertig kilometer rond de kerncentrale van Tsjernobyl is als gevolg van de 
kernramp nog altijd onbewoonbaar. Het uiteindelijke aantal slachtoffers is niet met zekerheid vast te 
stellen. Bij grotere doses externe straling is aan de hand van risico-modellen vrij goed het aantal extra 
kankergevallen te voorspellen, maar dat gaat niet op voor heel lage stralingsdoses en bij radio-actieve 
stoffen die men bijvoorbeeld door inademing heeft binnengekregen. De schattingen variëren dan ook 
enorm: het Internationaal Atoomagentschap IAEA schatte in 2006 dat de vrijgekomen radioactieve straling 
op lange termijn circa 4.000 tot 9.000 doden tot gevolg zal hebben, terwijl Greenpeace het totaal aantal 
doden schatte op 200.000. [WHO: 105-106; Greenpeace 10]

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Landbouw
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Ministerie van Financiën
• RIVM
• KNMI
• GG&GD
• Kernfysisch Versneller Instituut

Bronnen en literatuur
• Een wereld en een wil. Werken aan duurzaamheid. Nationaal Milieubeleidsplan 4 (Kabinetsnota, 2001)
• Andere Tijden, ‘Tsjernobyl als Nederlandse ramp’, http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/

afleveringen/3587776/ (laatst bezocht 09-09-2010).
• Duyvendak, Jan Willem, ‘Dodewaard: de kerncentrale: de strĳd van de antikernenergiebeweging’ in: Wim 

van den Doel (ed.), Nederland in de twintigste eeuw (Bakker / Amsterdam 2005) 422-433.
• Gabriëls, René, Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie (Amsterdam 

2001).
• Greenpeace, The Chernobyl catastrophe. Consequences on human health (Amsterdam 2006).
• Verplanken, B., Effecten van Tsjernobyl op oordelen over kernenergie (Leiden 1988).
• World Health Organization (WHO), Health effects of the Chernobyl Accident and special health care programmes 

(Genève 2006).
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9.34 Hotspot: Liquidatie van Klaas Bruinsma (1991)

Verkorte titel: Liquidatie Bruinsma

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
2.11 Drugsbeleid
9.2 Verharding criminaliteit
9.3 Georganiseerde misdaad
9.35 IRT-affaire
12.17 Koningshuis

Periode
Nacht van 26 op 27 juni 1991

Beschrijving
In de nacht van 26 op 27 juni 1991 werd in Amsterdam-Zuid de 37-jarige drugsbaron Klaas Bruinsma met vier 
schoten geliquideerd. Bruinsma stond op dat moment bekend als dé topcrimineel van Nederland en hield 
zich onder andere bezig met drugssmokkel en illegale kansspelen. Hij maakte gebruik van aliassen als 
‘Frans van Arkel’, ‘Lange Frans’ en ‘de Dominee’. Voormalig rechercheur Martin Hoogland, die de politie 
vaarwel had gezegd om actief te worden in een crimineel netwerk dat met dat van Bruinsma concurreerde, 
werd voor de moord veroordeeld. 

Klaas Bruinsma was een jongen van goede komaf. Zijn vader was directeur van de Raak frisdrank fabrieken en 
een vermogend man. Na op zijn middelbare school in ‘t Gooi al op kleine schaal in drugs te hebben gehandeld, 
was Bruinsma in de jaren zeventig betrokken geraakt bij de hasjhandel in Amsterdam. Die handel werd op dat 
moment nog door de politie gedoogd, maar de schaal waarop en de professionaliteit waarmee gehandeld werd 
groeide de gedurende de jaren tachtig rap, en daarmee ook het geld dat ermee verdiend kon worden. Klaas 
Bruinsma werd een van de grootste hasjhandelaren in Europa. Hij importeerde drugs uit Pakistan, Libanon en 
Syrië en stond - naar verluidt - aan het hoofd van een goed georganiseerd crimineel netwerk, de Delta-
organisatie. Deze organisatie werd door onderzoeker Duyne c.s. geanonimiseerd omschreven als een ‘een-
manszaak’ met een klein aantal ‘functionarissen’ die bedrijfsvoering op zich namen, een laag mensen die 
gespecialiseerde diensten leverden en een ‘schil van bovenwereldraadgevers’. [Van Duyne e.a. 1990: 72] 

Bruinsma verdiende een vermogen. Hij woonde in hotels als het Amstel, reed rond in luxe auto’s, vermaakte 
zich in bordelen als het ‘clubhuis’ Yab Yum en liet zich voortdurend vergezellen door bodyguards. De druk 
van het georganiseerde criminele leven werd hem evenwel te veel; hij kondigde aan met ‘pensioen’ te gaan. 
Hij wilde, zoals hij aan ieder die het horen wilde vertelde, nog één grote slag slaan met de ‘Grote Berg’, een 
partij van 45.000 kilo Pakistaanse hasj. [Middelburg, 2008: 165] Deze partij werd echter door de politie 
onderschept, waardoor Bruinsma in zwaar weer terechtkwam. Een drugstransport van die omvang kent vele 
investeerders, en die wilden geld zien. Zijn overmatige alcohol- en cocaïnegebruik versterkten zijn paranoia 
en de grote crimineel Klaas Bruinsma werd een schim van zichzelf en een gevaar voor de organisatie. 
[Middelburg, 2008: 168-170] Tot hij bij bar-discotheek Juliana’s bij het Hilton Hotel werd neergeschoten. 

De liquidatie van Klaas Bruinsma was om verschillende redenen belangwekkend. Het was de eerste afrekening 
in het Amsterdamse criminele circuit die voor grote maatschappelijke opschudding zorgde. De georganiseerde 
criminaliteit in Nederland kreeg dankzij de moord op Klaas Bruinsma letterlijk een gezicht. Het was bovendien 
de eerste in een reeks liquidaties. Later zouden er nog vele volgen, zoals die op ‘topcrimineel’ Sam Klepper 
(2000), Heineken-ontvoerder Cor van Hout (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004) en in 2005 op John 
Mieremet, de zakenpartner van Sam Klepper. [www.elsevier.nl] De moordenaar van Bruinsma, Martin Hoogland, 
werd in 2004 tijdens een proefverlof doodgeschoten. Deze afrekeningen konden allemaal op veel belangstel-
ling van de media en het publiek rekenen. De dood van Bruinsma was voor het IRT Amsterdam, Utrecht, 
Haarlem/Schiphol bovendien aanleiding een poging te doen te infiltreren in diens verweesde criminele 
organisatie, het Delta-netwerk, met alle gevolgen van dien. Het leidde uiteindelijk tot de IRT-affaire van 1993.
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De figuur Klaas Bruinsma kreeg na zijn dood mythische proporties. Vele publicaties over zijn leven en 
organisatie volgden, alsmede een speelfilm getiteld ‘De Dominee’. Daarnaast wordt door auteurs als 
Husken gesuggereerd dat de Interregionale Recherche Teams alleen voor Klaas Bruinsma en zijn organisatie 
zou zijn opgericht. [Husken 2005: 8] En nog in 2003 leidde Bruinsma’s vroegere, vriendschappelijke 
contacten met Mabel Wisse Smit - op dat moment de verloofde van prins Johan Friso - tot een politieke rel. 
Volgens journalist Bart Middelburg heeft Klaas Bruinsma met name een nieuw tijdperk ingeluid; ‘van de 
gezellige, oude Amsterdamse penose’ naar de harde, georganiseerde misdaad. [‘Hoge bomen in de 
misdaad’: 2 mei 2006]

Actoren
• Interregionaal Rechercheteam Amsterdam, Utrecht, Haarlem/Schiphol
• Politie 

Bronnen en literatuur
• Hout, B. van, De jacht op ‘De erven Bruinsma’ en de delta-organisatie. Hoe de CID-Haarlem het IRT 

opblies. (Amsterdam 2000).
• Husken, M., In de ban van Bruinsma (Amsterdam 2005).
• Middelburg, B., De dominee: opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas Bruinsma. 30e ed. (Amsterdam 

2008).
• Middelburg, B. en P. Vugts, De oorlog in de Amsterdamse onderwereld. 13e ed. (Amsterdam 2009).
• Duyne, P.C. van, R.F. Kouwenberg, en G. Romeijn, Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers 

in Nederland (Arnhem 1990).
• Port, M. van de, Geliquideerd. Criminele afrekeningen in Nederland. (Amsterdam 2001).
• ‘Hoge bomen in de misdaad’, Hoge Bomen (2 mei 2006).
• http://www.elsevier.nl/ ‘Dossier- Amsterdamse Onderwereld: De liquidaties’ (geraadpleegd 21-09-2010)
• ‘nrc.nl - Nieuwsthema’s - Onderwereld - Alles is te herleiden tot Klaas Bruinsma’. http://www.nrc.nl/

nieuwsthema/onderwereld/article1884428.ece/Alles_is_te_herleiden_tot_Klaas_Bruinsma. (geraad-
pleegd 21-09-2010).



Nationaal Archief | Veiligheid 704

9.35 Hotspot: De IRT-affaire (1993)

Verkorte titel: IRT-affaire

Relatie met
2.4 Hervorming rechterlijke macht
2.9 Medialisering strafrechtketen
2.11 Drugsbeleid
2.23 Ontslag Docters van Leeuwen
9.3 Georganiseerde criminaliteit

Datering
1993

Beschrijving
Eind jaren tachtig groeide de behoefte om de lokaal georganiseerde politieorganisaties meer te laten 
samenwerken, mede met het doel een greep te krijgen op de georganiseerde criminaliteit. In dat kader 
werden vanaf 1987 verschillende Interregionale Rechercheteams (IRT’s) opgericht. De grootste hiervan was 
het samenwerkingsverband tussen de korpsen van Amsterdam, Utrecht en Haarlem/Schiphol. Ondanks de 
langdurige voorbereidingen van de samenwerking bleek in de praktijk dat geen duidelijke afspraken waren 
gemaakt ten aanzien van de vragen wie de verantwoordelijkheid droeg voor de speciale operaties van het 
team en welke opsporingsmethoden gebruikt mochten worden. De relatie tussen de verschillende korpsen 
en het Openbaar Ministerie was bovendien vanaf het begin complex. 
Na de moord op crimineel Klaas Bruinsma ontstond het idee om te infiltreren in diens ‘Delta groep’. Een 
aantal criminelen werd benaderd om te functioneren als politie-informanten. Zij kregen toestemming hun 
criminele activiteiten voort te zetten in ruil voor informatie over de criminele organisatie. De afspraak was 
bovendien dat de informanten hun inkomsten uit hun criminele activiteiten mochten houden. Grote 
hoeveelheden softdrugs en ecstasy pillen werden zo, onder toeziend oog van de politie het land ingevoerd, 
de zogenoemde controlled delivery, en, hoewel het eigenlijk de bedoeling was geweest dat de politie de drugs 
vervolgens zou confisqueren, verhandeld op de Nederlandse markt. 

Eind 1993 besloot de Amsterdamse politie de samenwerking met de twee andere korpsen op te zeggen. De 
opheffing van het IRT werd, als gevolg van het geheime karakter van de operaties, slechts summier toegelicht 
in een persbericht en leidde daardoor tot politieke en publieke verontwaardiging. De in het IRT betrokken 
partijen verweten elkaar ondertussen ‘incompetentie, mismanagement en zelfs corruptie’. (Van de Bunt, 
2004: 686). 

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie besloten daarop een onderzoekscommissie in te stellen 
onder leiding van Heiko Wierenga. De commissie-Wierenga kreeg weinig tijd en gelegenheid om het 
onderzoek uit te voeren en kwam tot de – na later bleek verkeerde – conclusie dat de gebruikte methoden 
niet verboden waren en het IRT niet buiten zijn boekje was gegaan. 

Intussen waren zoveel misstanden met betrekking tot de opsporing naar voren gekomen dat de Tweede 
Kamer besloot tot een preliminair onderzoek door een parlementaire werkgroep. Deze adviseerde het 
parlement in oktober 1994 een parlementaire enquêtecommissie onderzoek te laten doen naar de opspo-
ringsmethoden van het IRT. De commissie stond onder voorzitterschap van Maarten van Traa. De commissie 
liet parallel aan haar eigen onderzoek een onderzoeksgroep onder leiding van professor Fijnaut de aard, het 
karakter en de schaal van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in kaart brengen. Zelf concentreerde 
de commissie-Van Traa zich op de gebruikte opsporingmethoden, als infiltratie, observatie en wire-tapping en 
het toezicht daarop door de rechters en het openbaar ministerie.

De conclusie van de commissie was dat er sprake was van een crisis. De behoefte om de groeiende georgani-
seerde misdaad aan te pakken had geleid tot veel actie bij de politie, en te weinig toezicht van de wetgever 
en de rechterlijke macht. Individuele politiemensen hadden te veel macht en vrijheid gekregen, zonder 
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goede begeleiding en toezicht van het openbaar ministerie. Bovendien waren veel te veel verschillende – 
elkaar tegenwerkende – politionele, rechterlijke en bestuurlijke partijen betrokken bij het tegengaan van 
georganiseerde criminaliteit. Ondanks alle misstanden, kwam de commissie Van Traa, alsmede latere 
onderzoekscommissies, tot de conclusie dat van corruptie bij de politie geen sprake was. De IRT-affaire 
leidde tot een aantal aanpassingen in het Nederlands Wetboek van Strafvordering, waaronder een uitvoe-
rige beschrijving van de opsporingsbevoegdheden onder de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 
(BOB). Het doel van deze wet was het normeren en beter controleerbaar maken van de opsporing. 

De affaire was daarnaast aanleiding voor voortgaand systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de aard 
van en de ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De minister van Justitie beloofde 
de Tweede Kamer in het vervolg eens in de twee jaar te informeren over de georganiseerde criminaliteit in 
Nederland. Hieruit bleek onder andere dat in tegenstelling tot wat tot dan toe bekend was over Italiaanse en 
Amerikaanse georganiseerde criminele organisaties, Nederlandse criminele organisaties niet bestonden uit 
duurzame, piramidale structuren maar eerder uit ‘fluïde’ netwerken met verschillende knooppunten, 
facilitators (dienstverleners) en brokers (bruggenbouwers). Ook het vermoeden van de commissie Van Traa dat 
jongeren door middel van rekrutering het criminele circuit ingelokt werden, bleek ongegrond. De nieuwe 
wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot ‘verwetenschappelijking van beleid’ ten aanzien van 
criminaliteitsbestrijding. (Van de Bunt en Kleemans 2007: 25)

De IRT-affaire hield de gemoederen nog enige tijd bezig. De motie Schutte c.s. was in 1998 aanleiding tot de 
oprichting van de Tijdelijke commissie Uitvoering aanbevelingen Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 
(commissie-Kalsbeek). Doel van de commissie was te evalueren of sinds de aanbevelingen van de commissie-
Van Traa sprake was van een verbetering in het functioneren van politie en justitie. De commissie-Kalsbeek 
concludeerde in 1999 onder meer dat niet alleen softdrugs onder toeziend oog van de politie waren 
ingevoerd, maar ook 15.000 kilo cocaïne. Hoewel deze conclusie gebaseerd was op de informatie van slechts 
één onbetrouwbare bron, leidde ze wederom tot de nodige maatschappelijke ophef.

Actoren
• IRT- Amsterdam, Utrecht, Haarlem/Schiphol.
• Tweede Kamer
• Commissie-Wierenga
• Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie-Van Traa)
• Onderzoeksgroep-Fijnaut
• Openbaar Ministerie
• Tijdelijke commissie Uitvoering aanbevelingen Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 

(Commissie-Kalsbeek)

Bronnen en literatuur
• Bunt, H. van de en E.R. Kleemans, Georganiseerde misdaad in Nederland. 3e Rapportage op basis van de 

Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Amsterdam 2007).
• Bovenkerk, F., De georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het criminologisch onderzoek voor de 

parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in discussie (Gouda, 1996).
• Bunt, H. van de, ‘Organised Crime Policies in the Netherlands’, in: C.J.C.F. Fijnaut en L. Paoli: Organised 

Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond (Dordrecht 
2004).
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9.36 Hotspot: Het verbod op asbest (1993)

Verkorte titel: Verbod op asbest

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
4.3 Aandacht voor arbeidskwaliteit
6.12 Lekkerkerk 
9.23 Productveiligheid
11.1 Denken over natuur en milieu

Datering
1993

Beschrijving
In 1993 werd alle gebruik van asbest in Nederland verboden. Reden daarvoor was de ernstige gezondheids-
schade die blootsteling aan asbest - door het inademen van asbestvezels - met zich mee kan brengen. 
Eerder, in 1978 werd het gebruik van blauw asbest al verboden. Sinds 2005 geldt voor de gehele Europese 
Unie een verbod op gebruik, verbruik en handel in alle asbestsoorten.

Asbest is een natuurlijk product, een mineraal met een vezelstructuur. Er bestaan verschillende soorten, die 
meestal worden aangeduid met de kleur (wit, blauw, bruin, geel, grijs, groen asbest). Asbest was een van de 
producten die met de industriële revolutie opkwamen. Omstreeks 1900 werden de gunstige eigenschappen 
van asbestcement ontdekt (in Nederland bekend onder de naam eternit, naar de toonaangevende fabrikant 
Eternit Fabrieken). Vanaf 1930 nam in Nederland het gebruik van asbest sterk toe en vooral in de jaren zestig 
en zeventig werd het op grote schaal en in allerlei vormen benut. Door de uitstekende constructie-eigen-
schappen - sterk en slijtvast - het isolatievermogen en de onbrandbaarheid van het materiaal, was het zowel 
bruikbaar in de industrie, in de bouw als voor huishoudelijke toepassingen (bijvoorbeeld in 
vloerbedekking). 

Niettegenstaande de populariteit van asbest werd er ook al lang gewezen op de gevaren die gepaard konden 
gaan met het werken ermee. Vanaf 1931 was bij de Arbeidsinspectie bekend dat asbest schadelijk kon zijn. 
Blootstelling aan asbest kon leiden tot asbestose, een stoflongziekte. De omvang van de problematiek is 
echter lang onderschat: slachtoffers meldden zich niet en de medische diagnose was uitermate lastig te 
stellen. In 1949 werd asbestose in Nederland als beroepsziekte erkend. Het duurde echter tot eind jaren 
zeventig voor regels ter bestrijding van asbestose werden vastgesteld. 
In de jaren vijftig werd bekend dat blootstelling aan asbest ook longkanker tot gevolg kan hebben. In eerste 
instantie was de gedachte dat deze vorm van kanker een complicatie was bij asbestose. Daarbij werd met 
name blauw asbest als boosdoener aangewezen. Er werd toen nog van uitgegaan dat het de chemische 
samenstelling van blauw asbest was, die bepalend was voor de kankervorming. Wit asbest, de in Nederland 
verreweg meest gebruikte soort, werd minder risicovol geacht. Later bleek dat vooral de vorm en de grootte 
van de vezels van invloed was.

In de jaren zestig deed de Nederlandse bedrijfsarts J. Stumphius onderzoek naar de effecten van het gebruik 
van spuitasbest als isolatiemateriaal bij scheepswerf De Schelde in Vlissingen. Hij toonde aan dat werken 
met asbest rechtstreeks kan leiden tot mesothelioom. Hij promoveerde in 1969 op dit onderzoek, dat werd 
gepubliceerd onder de titel Asbest in een bedrijfsbevolking. In dit boek waarschuwde hij voor de enorme gevaren 
en riep hij de Nederlandse overheid op maatregelen te nemen. Het duurde echter nog tot 1978 tot het meest 
gevaarlijke geachte blauw asbest verboden werd. Pas 25 jaar na het bekend worden van de resultaten van het 
onderzoek, in 1993, werd de toepassing van asbest in andere vormen niet langer toegestaan. Het gebruik 
ervan was in de jaren daarvoor al sterk afgenomen. 
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Na het verbod op asbest bleven er in Nederland nog miljoenen kilo’s van het materiaal aanwezig onder 
andere in dakplaten, schoorsteenpijpen, wegverharding, verwarmingsapparatuur, gevelbedekking, 
warmhoudplaatjes en vloertegels. Dit leverde potentieel gevaar op voor gebruikers en omgeving. Vooral bij 
incidenten (bijvoorbeeld brand in gebouwen met asbestdekking) riep het gevaar van verspreiding veel 
commotie op. De aandacht werd vooral gericht op het probleem van het veilig verwijderen, respectievelijk 
conserveren. De voorschriften voor asbestverwijdering leidden er toe, dat in veel gevallen een professioneel 
bedrijf moest worden ingeschakeld (‘mannen in witte pakken’). De kosten hiervan waren zodanig dat 
vooral voor particulieren dit tot zware lasten en het nodige ontwijkgedrag leidde.

Het verbod op het gebruik van asbest betekende niet dat er zich geen nieuwe ziektegevallen meer voorde-
den. De periode waarna ziekten als gevolg van contact met asbest zich kunnen openbaren, kan oplopen van 
30 tot 50 jaar. Zo’n lange duur betekent dat voor werknemers een claim in de richting van de werkgever vaak 
verjaard zal zijn, of deze niet verhaalbaar is omdat de werkgever als rechtspersoon niet meer bestaat. Voor 
die gevallen is in 2000 door de Nederlandse overheid als ‘vangnet’ de regeling Tegemoetkoming 
Asbestslachtoffers (TAS) ingesteld. De regeling werd uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). 
Voor immateriële schade kon een vergoeding van maximaal ƒ 30.000,- worden verstrekt. De regeling gold 
alleen voor lijders aan mesothelioom, niet voor andere vormen van asbestgerelateerde ziekten. In 2006 
werd de regeling uitgebreid naar asbestslachtoffers die de ziekte niet in een arbeidsrelatie hadden 
opgedaan.

Actoren
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en haar taakvoorgangers
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar taakvoorgangers
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar taakvoorgangers
• Ministerie van Justitie
• Sociale Verzekerings Bank
• Stichting Instituut Asbestslachtoffers
• Producenten en bedrijfsmatige gebruikers van asbesthoudende materialen 

Bronnen en Literatuur
• Ministerie van VROM, Asbest in en om het huis (Den Haag 2009).
• Janssens, L. et al, Van TAS tot vangnet voor asbestslachtoffers (Den Haag 2002).
• http://www.asbestslachtoffers.nl/primosite/show.do?ctx=145975,263752&anav=263753 (geraadpleegd  

7 september 2010).
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9.37 Hotspot: De val van Srebrenica (1995)

Verkorte titel: Srebrenica

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
9.12 Heroriëntatie en reorganisatie krijgsmacht

Datering
1995

Beschrijving
De Nederlandse regering besloot op verzoek van de Verenigde Naties in 1993 een luchtmobiel bataljon 
(Dutchbat) ter beschikking te stellen aan de Verenigde Naties voor de UNPROFOR-deelmissie in Srebrenica. 
Nederland wilde internationaal een rol van betekenis spelen en hechtte bovendien sterk aan mensenrech-
ten en humanitaire steun. De Nederlandse missie had een breed draagvlak in Nederland en werd gezien als 
een positieve bijdrage om vrede te bevorderen en humanitaire steun te verlenen. UNPROFOR (United 
Nations Protection Force) was een vredesmissie van de Verenigde Naties die naar de oorlog in voormalig 
Joegoslavië werd uitgezonden, maar had weinig middelen en een beperkt mandaat. Een van de hoofdtaken 
van UNPROFOR was het verlenen van humanitaire hulp. Dutchbat maakte deel uit van UNPROFOR 
waardoor de VN de operationele verantwoordelijkheid hadden over de Nederlandse missie.

In de herfst van 1993 werd bekend dat Dutchbat naar de safe area Srebrenica gezonden zou worden. In 1992 
was Srebrenica het toneel geweest van gewelddadigheden tussen Bosnische Serviërs en moslims. In 1993 
hadden de Serviërs opnieuw een poging gedaan om de stad te veroveren en op het moment dat Dutchbat 
arriveerde in maart 1994, werd de stad en enkele omliggende dorpen belegerd door het leger van de 
Republika Srpska (de VRS). In de stad bevonden zich de oorspronkelijke Moslim-bewoners en een grote 
groep Moslims-vluchtelingen van elders. In Nederland bestond de verwachting dat het bataljon de 
bevolking in Srebrenica kon beschermen en op humanitair terrein bij kon dragen. Het uitvoeren van de 
taken verliep echter zeer moeizaam doordat Dutchbat klem kwam te zitten tussen de VRS en de AbiH (het 
Bosnische regeringsleger dat ook in Srebrenica gelegerd was). De VRS belemmerde in toenemende mate de 
bevoorradingskonvooien van Dutchbat, wat een negatief effect had op de eigen voorraden en de humani-
taire hulpverlening in de stad. In juli 1994 werd Dutchbat I afgelost door Dutchbat II. In januari 1995 
arriveerde Dutchbat III om Dutchbat II te vervangen. Door de verslechterende omstandigheden wilde de 
Nederlandse regering de missie in Srebrenica beëindigen en de Oekraïne was bereid gevonden om de missie 
voort te zetten. Voordat de wisseling kon plaatsvinden, viel begin juli de VRS Srebrenica aan en veroverde 
zeer snel de stad. De moslimmannen en jongens werden gescheiden van de vrouwen onder toezicht van de 
Nederlanders. Bosnische Servische eenheden vermoordden op systematische wijze in de dagen daarna ruim 
8.000 Bosnische moslims. Dutchbat heeft daarbij niet ingegrepen. 

Na de val van Srebrenica, eindigde de missie voor Dutchbat en werd het bataljon overgebracht naar Zagreb. 
De Nederlandse media die tot dan toe redelijk positief over Dutchbat waren geweest, werden zeer kritisch 
ten aanzien van de Nederlandse inzet. Dit had met name te maken met de schokkende gebeurtenissen die 
in Srebrenica hadden plaatsgevonden, door het gebrek aan informatie vanuit de krijgsmacht en een 
ongelukkig optreden van de commandant van Dutchbat op een persconferentie in Zagreb. Ook de positieve 
mening over Dutchbat in Nederland was (overigens tijdelijk) omgeslagen. In het publieke debat kwam 
regelmatig zeer negatieve aandacht voor Dutchbat voor.
Daarnaast schoot het gehaaste debriefingsrapport van de Koninklijke Landmacht te kort en wist de 
krijgsmacht geen einde te maken aan de stroom van onthullingen. In november 1996 verleende de regering 
opdracht aan de Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) om een historisch-wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Op 10 april 2002 
bood het NIOD (opvolger van het RIOD) het eindrapport Srebrenica: een ‘veilig’ gebied. Reconstructie, achtergronden, 
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gevolgen en analyses van de val van de safe area Srebrenica aan de minister van OC&W Hermans. Enkele dagen later 
gaven de ministers Pronk en De Grave aan dat zij vanwege de bevindingen van het rapport af zouden treden. 
Op dinsdag 16 april 2002 viel het hele kabinet-Kok. Het wilde hiermee aangeven dat het zijn verantwoording 
nam voor wat gebeurd was, maar dat het daarmee geen schuld erkende. Ook bevelhebber generaal Van Baal 
van de Koninklijke Landmacht nam ontslag. Het parlement besloot tot het instellen van een parlementaire 
enquêtecommissie. Ook in het buitenland werden er verschillende onderzoeken ingesteld naar de val van 
Srebrenica. Het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-tribunaal oordeelden dat bij de moorden 
sprake was van genocide. Nog altijd zijn niet alle vermisten gevonden en worden regelmatig nieuwe 
massagraven met slachtoffers gevonden. 

Actoren
• Dutchbat III
• Minister van Defensie
• Minister van Buitenlandse Zaken
• Minister-president
• Verenigde Naties
• Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
• Parlementaire Enquêtecommissie
• Verenigde Naties

Bronnen en literatuur
• Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Srebrenica: een ‘veilig’ gebied. Epiloog (Amsterdam 2002) 

3125-3172.
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9.38 Hotspot: BSE in Nederland (1996)

Verkorte titel: BSE

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
3.19 Mond-en-klauwzeer
9.20 Infectieziekten
11.1 Denken over natuur en milieu
11.14 Alternatieve landbouw

Datering
1996

Beschrijving 
In de jaren tachtig werd in Groot-Brittannië het eerste geval van Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) 
vastgesteld bij koeien. BSE is een prionziekte die de hersenen aantast en uiteindelijk leidt tot de dood. De 
infectie heeft zich daarna kunnen verspreiden doordat in diervoerder, botten van besmette schapen was 
vermengd. Op Brits en Europees niveau werden maatregelen genomen om de verdere verspreiding van BSE, 
ook wel ‘gekke koeienziekte’ genoemd, tegen te gaan. Meel gemaakt van herkauwers mocht niet meer 
verwerkt worden in diermeel voor runderen en alleen runderen jonger dan zes maanden mochten vanuit 
Groot-Brittannië geëxporteerd worden. 

Op 20 maart 1996 werd door de Britse overheid bekend gemaakt dat BSE hoogstwaarschijnlijk overdraagbaar 
is op mensen. De structuur van de runderprionen komen in sterke mate overeen met de prionenstructuur 
aangetroffen in de hersenen van mensen die een variant van de ziekte Creutzfeldt-Jakob hadden. De 
ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
besloten de volgende dag direct tot het vasthouden van alle rundvee en rundvlees en rundvleesproducten 
afkomstig uit Groot-Brittannië. Een week later gelastte de Europese Commissie een exportverbod van 
rundvee, rundvlees en rundvleesproducten uit dit land. Staatssecretaris van VWS Terpstra raadde de 
Nederlandse consument af om Brits vlees of vleesproducten te consumeren. Daarnaast besloot de minister 
van LNV Van Aartsen om alle in Nederland verblijvende Britse kalveren te ruimen. Dit waren er in totaal 
64.000 (De Meer en Sepers, 2000: 16). Niet alleen in Groot-Brittannië stortte de consumptie van rundvlees 
in, maar ook in Nederland liep de rundvleeshouderij in 1996 schade op. [CBS, 1997: 50] De consumptie van 
rundvlees liep in maart 1996 sterk terug, maar nam daarna weer toe. [De Meer, 1997: 16].
In maart 1997 werd het eerste besmettingsgeval van BSE in Nederland geconstateerd, maar dat riep minder 
commotie bij de Nederlandse consument op als de ontwikkelingen in 1996 (De Meer en Sepers, 1997: 17). In de 
jaren daarna volgde meer nieuwe gevallen en werd de beheersing van de BSE-problematiek een speerpunt van 
het voedselveiligheidsbeleid van de overheid. [Kreijl e.a., 2004: 175)] Tot nu toe zijn bijna 200 mensen wereld- 
wijd aan de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob overleden, waarvan het overgrote deel uit Groot-
Brittannië afkomstig was. In Nederland zijn tot heden drie mensen overleden aan deze ziekte. [website RIVM)

Actoren
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Veetelers
• RIVM

Bronnen en literatuur
• CBS, De Nederlandse economie 1996 (Voorburg/Heerlen 1997).
• Meere, F.B.J. de, en C. Sepers, Een verwrongen beeld: kranten- en persberichten tĳdens de BSE-crisis (Den Haag 2000). 
• C.F. Kreĳl (red) en e.a., Volksgezondheid toekomst verkenning 2006. Ons eten gemeten (Bilthoven, 2004). 
• http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Creutzfeldt-Jakob_variant/Veelgestelde_vragen_

Creutzfeldt-Jakob.jsp#index_10T. Geraadpleegd op 3 september 2010.
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9.39 Hotspot: De Herculesramp (1996)

Verkorte titel: Herculesramp

Relatie met
9.26 Integrale organisatie veiligheid

Datering
15 juli 1996

Beschrijving
Op 15 juli 1996 stortte op Vliegbasis Welschap te Eindhoven een Hercules C-130 van de Belgische Luchtmacht 
neer. Het toestel meldde zich om 18.00 uur bij de verkeersleiding voor landing. Vermoedelijk door 
aanwezigheid van een grote groep vogels in de buurt van de landingsbaan besloot de piloot op zeer lage 
hoogte een doorstart te maken. Tijdens het uitvoeren van deze manoeuvre raakte de linker vleugeltip van 
het toestel, waarschijnlijk door de aanvaring van de twee linker motoren met vogels, de grond en brak af. 
De linker brandstoftank vatte daarop vlam. Het toestel schoof over de landingsbaan, raakte ook met de 
rechter vleugeltip de grond en kwam naast de landingsbaan brandend tot stilstand. Aan boord bevonden 
zich op dit moment vier bemanningsleden en 37 leden van een fanfarekorps van de Nederlandse 
Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden kwamen om het leven, de andere zeven raakten ernstig gewond.

De vliegbasisbrandweer was na vier minuten ter plaatse en slaagde erin de brand in de romp vrij snel te 
blussen. De beide motoren en een vleugel brandden nog door. De romp van een vliegtuig is slechts enkele 
minuten bestand tegen kerosinebrand die binnen 2 à 3 minuten meer dan 1000 graden Celsius kan bereiken. 
De overlevingskansen van inzittenden zijn zeer gering. (Brand en Brandweer 2006: 54) Een spoedige (zelf )
evacuatie is bij een (ouder) militair toestel moeilijker uitvoerbaar dan bij een civiel toestel, dat doorgaans 
ontworpen wordt met in achtneming van uitgebreidere veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften. (RvdTV 
2002:8) Uit onderzoeken is gebleken dat het de bemanning van de Hercules niet lukte om de vluchtluiken te 
openen. De gewone uitgangen door de rompvervormingen waren als gevolg van brand geblokkeerd. 
Bovendien was de laadklep gesloten en kon vanuit de laadruimte niet worden geopend. (Hillen 2000: 23)
 
Hoewel hun precieze aantal niet bekend was, was bij de verkeersleiding officieus bekend dat aan boord van 
het toestel behalve de vierkoppige cockpitbemanning ook de leden van het orkest aanwezig waren. Deze 
informatie werd aan de hulpverleners echter niet (duidelijk) doorgegeven. Zowel de militaire als de civiele 
hulpverleners − waarvan de laatsten overigens traag en ongestructureerd gealarmeerd werden (Inspectie 
Brandweerzorg en Rampenbestrijding 1997: 10) − gingen uit van een bemanning van vier personen en daar 
pasten zij hun inzet op aan. Aangenomen werd dat de bemanning zich in de cockpit bevond en dat de 
overlevingskansen, gezien de brand ter hoogte van de cockpit, uiterst klein waren. Toen de overige 
slachtoffers na enige tijd aangetroffen werden, bleken de inmiddels getroffen maatregelen ontoereikend te 
zijn. Er was een korte tijd een gebrek aan geneeskundige materialen en aan verpleegkundig personeel. Om 
19.22 uur zijn de slachtoffers die het ongeluk hadden overleefd naar verschillende ziekenhuizen getranspor-
teerd. (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 1997: 10)

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de Herculesramp en er verschenen tientallen rapporten. De Raad voor 
Transportveiligheid onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven die in opdracht van de Tweede Kamer 
bestaande rapporten onder de loep heeft genomen, constateerde dat bij de aanpak van de ramp “aan een 
aantal basisvoorwaarden voor een goed verloop van hulpverlening (…) niet (werd) voldaan”. Onder de 
basisvoorwaarden verstaat men ondermeer “bekendheid met het aantal inzittenden, juiste alarmering, 
voldoende blusmiddelen afgestemd op te verwachten calamiteit of risico en aanwezigheid van adequaat 
gereedschap, gedegen planvorming op alle bestuurlijke niveaus, optimale communicatie en uitwisseling 
van informatie (en) regelmatige multidisciplinaire oefening”. De vliegbasisbrandweer noch de civiele 
brandweer beschikten over de juiste middelen om tijdig zo’n reddingsactie uit te voeren. Bovendien was de 
verdeling van verantwoordelijkheden en taken op het operationeel niveau niet duidelijk en de communica-
tie en uitwisseling van informatie bij hulpverlening gebrekkig. (RvdTV 2002: 9, Ale 2010)
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Naar aanleiding van de Herculesramp werden de brandweercommandant en de luchtverkeersleider in 2001 
aangeklaagd wegens nalatig handelen en het maken van individuele fouten bij de hulpverlening. Beiden 
werden vrijgesproken. De hulpdiensten, met name de brandweer, eisten betere afstemming en afbakening 
van verantwoordelijkheden met betrekking tot rampenbestrijding. (Ale 2010) Bij Defensie werden enkele 
procedures aangescherpt. Nabestaanden van de slachtoffers richtten de Stichting Herculesramp 1996 op, die de 
belangen van de nabestaanden behartigt en herdenkingen en ontmoetingsdagen organiseert. 

Actoren
• Koninklijke Luchtmacht
• Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht
• Koninklijke Marechaussee
• Brandweer
• Politie
• Gemeente Eindhoven
• Centraal Post Ambulancevervoer
• GGD
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Defensie
• Stichting Herculesramp 1996

Bronnen en Literatuur
• Raad voor de Transportveiligheid: Hercules Ramp Eindhoven (15 juli 1996). Beantwoording van vragen 

van de Tweede Kamer, Den Haag 2002.
• http://www.onderzoeksraad.nl/docs/rapporten/071_MM_Hercules_ramp_Eindhoven.pdf.
• M.J. van Duin (Crisis Onderzoek Team), De Hercules-ramp 15 juli 1996: individuen, organisaties en 

systemen, Rotterdam en Leiden 1996.
• Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, Vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhoven 15 juli 1996. 

Eindrapport, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag 1997.
• s.n., Jaar van de vliegtuigrampen. In: Brand en Brandweer. Jubileumuitgave, 2006: 54-56 (ISBN 

9012117720).
• J.S.J. Hillen, Vliegramp Eindhoven. Rapport van de werkgroep Herculesramp, Den Haag 2000.
• P.J.P.M. van Lochem, Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel 

van 1940-2006. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs, Brandweer. Studies over organisatie, 
functioneren en omgeving. Deventer 2007: 74-75.

• Ben Ale, Interview, 26 juli 2010.
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9.40 Hotspot: Legionella-uitbraak Bovenkarspel (1999)

Verkorte titel: Legionella-uitbraak Bovenkarspel

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
9.1 Afname crisitolerantie 
9.20 Infectieziekten
9.23 Productveiligheid
9.25 Mega-evenementen
11.1 Denken over natuur en milieu

Datering
1999

Beschrijving
In februari 1999 deed zich verspreid over heel Nederland, met een concentratie in Noord-Holland, een 
aantal ernstige ziektegevallen voor. De patiënten kregen hevige ademhalingsmoeilijkheden, hoge koorts en 
waren verward. Deze ziektegevallen werden in eerste instantie vaak gediagnosticeerd als griep, later ook als 
longontsteking. Uiteindelijk bleek in het ziekenhuis in Hoorn, waar veel zwaar zieke patiënten werden 
binnengebracht, dat het om legionella ging. De diagnose kon, min of meer bij toeval, betrekkelijk snel 
gesteld worden omdat een nieuwe, nog experimentele sneltest beschikbaar was. Normaliter was voor het 
vaststellen van legionella een onderzoek nodig waarbij het drie weken duurde voor een uitslag beschikbaar 
was. [Käss et al, 17] 
Een speurtocht naar de bron van de besmetting bracht aan het licht dat deze waarschijnlijk op de bloemen-
tentoonstelling West Friese Flora in Bovenkarspel lag. De patiënten in Hoorn en omgeving hadden allen de 
tentoonstelling bezocht. Bij navraag via de GGD’en bleek dat ook bij de patiënten in de rest van het land het 
geval. In het NOS-journaal werd iedereen die naar de tentoonstelling was geweest en verschijnselen van 
griep vertoonde, verzocht zich bij zijn of haar arts te melden. Het vermoeden was juist; uit onderzoek bleek 
dat de bron van de besmetting lag bij een whirlpool die werkend op de consumentententoonstelling bij de 
West Friese Flora tentoongesteld werd.
De gevolgen van de uitbraak waren zeer ernstig. Voor zover bekend werden ongeveer 250 mensen ziek; 32 
ervan zijn overleden. Mogelijk zijn er veel meer ernstige infecties niet gemeld en waren er meer dodelijke 
slachtoffers, die overleden en begraven of gecremeerd waren voordat de diagnose was gesteld. Veel 
patiënten die het overleefden liepen aanzienlijke, blijvende schade op, zowel geestelijk als lichamelijk: 
ernstig concentratieverlies, chronische vermoeidheid, schade aan organen, functieverlies, etc. 

Legionella was op dat moment een bekende, zij het in Nederland niet veel vastgestelde ziekte, die hier, 
maar ook in vakantielanden werd opgedaan. De eerste gerapporteerde grote uitbraak dateert van 1976, toen 
er zich bij een congres van het Amerikaans Legioen van oorlogsveteranen in Philadelphia in de Verenigde 
Staten een mysterieuze ziekte voordeed die veel weg had van een massale epidemie van longontsteking. 221 
veteranen werden ziek, 34 van hen overleden. Na onderzoek kon men deze uitbraak relateren aan het 
voorkomen van bepaalde bacteriën. Deze bacteriën werden Legionella pneumophila genoemd en de ziekte 
legionella, of in het Nederlands veteranenziekte. De bacterie dringt het menselijk lichaam binnen door het 
inademen van minuscule waterdruppels van besmet water. 
Een probleem is dat wanneer de ziekte niet snel herkend wordt, patiënten vaak behandeld worden met 
typen antibiotica die gericht zijn op ‘gewone’ longontsteking, maar bij legionella geen effect hebben. In 
ernstige gevallen is het ziekteproces dan vaak niet meer te stoppen. Ook bij de uitbraak in Bovenkarspel is 
dat voorgekomen. 
De ziekte werd tot dan toe vooral geassocieerd met douche-installaties en zwembaden. De bacterie kan 
gedijen in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in de Verenigde Staten waren er in Nederland al richtlijnen ontstaan hoe deze bacterie uit 
zwembaden en douche-installaties te weren. Tentoongestelde whirlpools waren op dat moment niet echt 
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verdacht. Later bleek dat de whirlpool voor de tentoonstelling gevuld was met behulp van een slang die 
enkele maanden vol water in het tentoonstellingsgebouw had gelegen, en dat geen chloor of andere 
antibacteriële middelen gebruikt waren. 

De slachtoffers van de uitbraak in Bovenkarspel hebben, met hulp van de Consumentenbond, een juridi-
sche procedure gestart om schadevergoeding te verkrijgen. Gedaagd werden de Staat der Nederlanden, de 
Westfriese Flora en twee standhouders. De Staat werd gedaagd omdat vijftien jaar eerder de 
Gezondheidsraad al een rapport had uitgebracht waarin het gevaar van legionella in whirlpools werd 
gemeld, terwijl de Staat weinig had gedaan om dit gevaar aan te pakken. De Westfriese Flora werd verweten 
dat zij, als professionele organisator, te kort was geschoten in haar zorgplicht jegens de bezoekers. Door de 
rechter werd alleen één van de standhouders geacht aansprakelijk te zijn. Slachtoffers dienden elk afzonder-
lijk een - lange - juridische procedure te voeren voor het verkrijgen van schadevergoeding. 
Het kabinet besloot in 2000 wel een ‘gepast financieel gebaar te maken als vergoeding voor geleden 
immateriële schade naar de slachtoffers van voornoemde legionella-epidemie zonder daarbij aansprakelijk-
heid te erkennen jegens de slachtoffers of hun nabestaanden voor geleden schade’ [Staatscourant 123, 2000]. 
Er werd een fonds ingesteld waaruit slachtoffers recht hadden op enkele duizenden guldens.

De uitbraak in Bovenkarspel heeft ertoe geleid dat regelgeving en voorlichting rond legionella is aange-
scherpt, vooral voor waterleidingen en douche-inrichtingen. Andere installaties als koeltorens bleven 
buiten beeld. Ook via de arbo-wet werd meer toezicht gehouden. Het proces van signaleren en analyseren 
van ziektegevallen van legionella is verbeterd, waardoor bronnen sneller kunnen worden opgespoord. Zo 
kon in 2006 in betrekkelijk korte tijd een besmetting in een koeltoren op een gebouw nabij het Centraal 
Station in Amsterdam worden gelokaliseerd. Pas daarna is ook gewerkt aan verbeterde regelgeving voor 
installatie en onderhoud van koeltorens.

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar taakvoorgangers
• GGD’s
• Westfriese Flora
• Jan Jong Holding BV (standhouder)
• Consumentenbond
• Stichting Veteranenziekte

Bronnen en literatuur
• Käss, Gerda et al (red.), Legionella…. Een ramp: 10 jaar Stichting Veteranenziekte (Zutphen 2009). 
• ‘Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie’, Staatscourant 123 (2000).
• Van den Hoek, J.A.R et al, ‘Legionella-uitbraak in Amsterdam: koeltoren als bron’.
• Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 150 (2006), 1808-1811 (zie: http://rivm.openrepository.com/rivm/

bitstream/10029/6774/1/vandenhoek.pdf geraadpleegd 7 september 2010).
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9.41 Hotspot: De vuurwerkramp in Enschede (2000)

Verkorte titel: Vuurwerkramp Enschede

Relatie met
2.12 Gedoogcultuur
9.1 Afname crisistolerantie
9.24 Extern veiligheidsbeleid
9.26 Integrale organisatie veiligheid
9.42 Cafébrand Volendam

Datering
2000

Beschrijving
Op zaterdag 13 mei 2000 werd even na drie uur ’s middags brand ontdekt in een pakhuis van het Enschedese 
vuurwerkbedrijf SE Fireworks. De brand sloeg over naar enige containers met vuurwerk, die ontploften. Even 
later explodeerde ook de centrale bunker, waarbij 177 ton vuurwerk tot ontploffing kwam. Er vielen 23 
doden, waaronder vier brandweermannen, en ongeveer 950 gewonden. De ontploffingen vaagden de hele 
woonwijk Roombeek weg. Tweehonderd woningen werden volledig verwoest, en nog eens bijna driehon-
derd woningen raakten zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar werden verklaard. Buiten het rampgebied 
werden nog eens vijftienhonderd woningen beschadigd. Daarnaast raakten bijna vijftig bedrijfsgebouwen 
zwaar of onherstelbaar beschadigd en werden de ateliers van zo’n zestig kunstenaars vernield. Zo’n 1250 
mensen raakten dakloos en de materiële schade werd geschat op circa 1 miljard gulden (454 miljoen euro).

Al snel bleek dat er bij SE Fireworks meer vuurwerk lag opgeslagen dan waarvoor vergunning was verleend. 
Een deel daarvan was bovendien opgeslagen in containers die daar niet specifiek voor waren ontworpen en 
gebouwd. Daarnaast was een deel van het vuurwerk veel zwaarder dan toegestaan doordat het onjuist was 
geclassificeerd. 
Dat de classificatie van vuurwerk vaak niet klopte, was al sinds 1991 bekend. Op 14 februari van dat jaar vond 
een zware vuurwerkexplosie plaats in een vuurwerkfabriek te Culemborg, waarbij twee doden vielen. Ook 
deze explosie was veel krachtiger dan op grond van het opgeslagen vuurwerk mocht worden verwacht. 
Omdat in de directe omgeving van de fabriek hooguit twintig boerderijen en woonhuizen stonden, was de 
schade echter relatief beperkt. Uit het onderzoek dat TNO deed naar de oorzaak en de kracht van deze 
explosie, bleek dat vuurwerk vaak aanzienlijk meer explosieve kracht krijgt bij montage en bewerking. 
Bovendien bleek dat een deel van het vuurwerk te licht geclassificeerd was. Hierdoor lag ook in Culemborg 
veel zwaarder vuurwerk opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. TNO gaf dan ook het 
dringende advies om vuurwerk voortdurend op gevarenklasse te testen, deze aan te passen zodra het 
vuurwerk uit de oorspronkelijke verpakking werd gehaald, en vuurwerk veel verder van bebouwing op te 
slaan dan tot dan toe gebruikelijk was. 
De commissie-Oosting, die na de vuurwerkramp in Enschede werd ingesteld, moest echter constateren dat de 
overheid op geen enkele wijze lessen had getrokken uit de explosie in de vuurwerkfabriek in Culemborg. 
[Oosting: 73-79, 221-222, 227] Daarnaast vertoonde de vergunningverlening aan SE Fireworks tal van tekort-
komingen, was het toezicht onvoldoende en schoot de handhaving te kort. [Oosting: 39-52, 65-72, 221, 225, 
231-233]

De vuurwerkramp leidde tot een roep om beter toezicht en strengere handhaving van de regels door de 
overheid. Nog vóór de jaarwisseling kwamen er strengere regels voor de opslag van vuurwerk. Zo werden 
sprinklerinstallaties verplicht en werd de minimumafstand tussen opslagplaatsen en kwetsbare gebouwen, 
zoals woningen, vergroot.
Daarnaast werd duidelijk dat ook op het terrein van rampenbestrijding nog veel te verbeteren viel. Zo 
raakten na de vuurwerkramp het vaste en mobiele telefoonnet overbelast, waardoor de communicatie zeer 
moeizaam verliep. Hierdoor konden niet-dienstdoende hulpverleners nauwelijks worden bereikt. Doordat 
van veraf zichtbaar was dat er iets ernstigs was gebeurd, werden velen echter als vanzelf gealarmeerd en 
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traden zij spontaan in dienst. De communicatie en coördinatie bleven echter zeer stroef verlopen. [Oosting: 
127-129, 133-135, 161-164, 239-240] De hulpverlening na de cafébrand in Volendam kende gelijksoortige 
problemen. Dit leidde mede tot de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) die in 2004 in 
werking trad. Deze wet beoogt onder meer het risicobewustzijn bij burgers, bedrijven, bestuur en hulpver-
leners te verhogen en rampenplannen actueel, haalbaar en van voldoende kwaliteit te houden. [Van Zanten 
en Helsloot: 140-141]

Hoe de brand bij SE Fireworks aanvankelijk heeft kunnen beginnen, is nog altijd niet duidelijk. 
Aanvankelijk werd een werknemer ervan verdacht de brand te hebben aangestoken, maar hij werd in 2003 
in hoger beroep vrijgesproken. In datzelfde jaar werden de beide directeuren van het bedrijf werden in 
hoger beroep tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens overtreding van de milieuvoorschriften, 
handel in illegaal vuurwerk en brand en ontploffing door schuld, met de dood tot gevolg. Zij gingen in 
cassatie, maar de Hoge Raad verwierp hun beroep. Het onderzoek naar de eerste brand is nooit formeel 
afgesloten en kreeg begin 2010 weer een impuls door nieuwe getuigenverklaringen. [NOS 2010]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van VROM
• Ministerie van VWS
• Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (“Commissie-Oosting”)
• Gemeente Enschede
• Arbeidsinspectie
• Rijksverkeersinspectie
• Inspectie Milieuhygiëne
• Inspectie Ruimtelijke Ordening
• Inspectie Volkshuisvesting
• Inspectie voor de politie
• Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
• Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Openbaar Ministerie
• Rechtbank van Almelo
• Gerechtshof van Arnhem
• Hoge Raad

Bronnen en literatuur
• Oosting, M. / Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, De vuurwerkramp. Eindrapport (Enschede / Den Haag 2001)
• Lochem, P.J.P.M van, ‘Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel 

van 1940-2006’ in: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, 
functioneren en omgeving (Deventer 2007) 47-89.

• Zanten, P.J. van, en I. Helsloot, ‘De brandweer als spil van de rampenbestrijding’ in: I. Helsloot, E.R. Muller 
en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving (Deventer 2007) 131-168.

• Hagen, R.R., L. Witloks en W. Jong, ‘Praktijkvisie brandpreventie en regelgeving: Over de relatie tussen de 
ontwikkeling van de brandveiligheidsregelgeving en de werkwijze van de brandweer’ in: I. Helsloot, E.R. 
Muller en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving (Deventer 2007) 
749-767.

• ‘Onderzoek vuurwerkramp Enschede duurt langer’, (NOS 21 juni 2010) http://nos.nl/artikel/166251-onder-
zoek-vuurwerkramp-enschede-duurt-langer.html (laatst geraadpleegd 08-09-2010).
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9.42 Hotspot: Cafébrand in Volendam (2001)

Verkorte titel: Cafébrand Volendam

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
2.12 Gedoogcultuur
5.18 Brand Pension De Vogel
9.1 Afname crisistolerantie
9.26 Integrale organisatie veiligheid
9.41 Vuurwerkramp Enschede

Datering
2001

Beschrijving
In de Nieuwjaarsnacht 2000-2001 werd Volendam opgeschrikt door een korte, felle brand waarbij veertien 
doden en vele tientallen gewonden vielen. Café Het Hemeltje was vlak na middernacht volgelopen met 
bezoekers: er waren zo’n driehonderd mensen aanwezig, voornamelijk tussen de 13 en 25 jaar. In vrijwel het 
hele café was aan het plafond kerstversiering opgehangen, die onder meer bestond uit (inmiddels volledig 
uitgedroogde) kersttakken. Om halfeen stak een bezoeker meerdere sterretjes tegelijk aan, waardoor een 
steekvlam ontstond. De kerstversiering vatte vlam, waarna het vuur zich razendsnel over de gehele ruimte 
verspreidde. Takken vielen naar beneden, waardoor paniek ontstond. In het gedrang om naar buiten te 
komen, vielen één dode en vele gewonden. Twee anderen kwamen door verstikking om het leven, nog eens 
elf jongeren overleden als gevolg van brandwonden in combinatie met een inhalatietrauma. Ruim tweehon-
derd gewonden moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, waarvan 112 op intensive care-afdelingen.

Direct na de brand stelde het kabinet de commissie-Alders in, met als taak de toedracht en de afwikkeling 
van de brand te onderzoeken en een aanzet te formuleren tot een actieprogramma voor brandveiligheid.  
De commissie kwam tot de conclusie dat er met het stelsel regels aangaande brandveiligheid an sich weinig 
mis was. Net als bij de vuurwerkramp in Enschede bleken echter ook in Volendam de vergunningverlening, 
het toezicht en de handhaving gebrekkig te zijn geweest. Het café was slechts berekend op zo’n tachtig 
bezoekers, maar op het moment van de brand waren het er bijna vier keer zoveel. Bovendien was de 
kerstversiering brandgevaarlijk en hing deze te laag, waren blusmiddelen onvoldoende bereikbaar en waren 
er onvoldoende nooduitgangen, die bovendien niet in orde waren. [Eindrapport: 376-393]
Mede door de grote media-aandacht leidde de cafébrand tot een omslag in het denken over brandveilig-
heid. De roep om strengere handhaving van het overheidsbeleid, die na de vuurwerkramp al te horen was, 
werd nog sterker. Vergunningverleners namen het zekere voor het onzekere en neigden naar het strikt naar 
de letter toepassen van de regels. Dit sloeg in sommige gevallen door, wanneer zelfs minieme risico’s niet 
langer werden getolereerd. Zo moesten kerken het aantal bezoekers tijdens kerstnachtdiensten drastisch 
reduceren en mochten kleuterscholen niet langer ‘brandgevaarlijke’ tekeningen ophangen. Creatieve, 
gelijkwaardige oplossingen werden veelal niet benut. [Hagen, Witloks en Jong: 752-753].

Door de Vuurwerkramp en de cafébrand wordt duidelijk dat er ook op het terrein van rampenbestrijding 
nog veel te verbeteren viel. Hoewel in Volendam de hulpverlening aan de slachtoffers snel op gang kwam, 
verliep deze niet optimaal. Na een half uur werd al door ongeveer negentig brandweerlieden hulp verleend, 
maar het ontbrak aan operationele leiding. De communicatie ter plaatse verliep weliswaar redelijk, maar 
gedurende de eerste uren was van coördinatie geen sprake. Ambtenaren en hulpverleners bleken vrijwel 
onbekend te zijn met het rampenplan, dat door de burgemeester overigens niet in werking werd gezet, en 
er moest flink geïmproviseerd worden. [Eindrapport: 263-270] De ervaringen van Enschede en Volendam 
leidden mede tot de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) die in 2004 in werking trad. Deze 
wet beoogt onder meer het risicobewustzijn bij burgers, bedrijven, bestuur en hulpverleners te verhogen en 
rampenplannen actueel, haalbaar en van voldoende kwaliteit te houden. [Van Zanten en Helsloot: 140-141]
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Het Openbaar Ministerie vervolgde de eigenaar van Het Hemeltje voor brand- en dood door schuld en het 
veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur werkstraf en twaalf 
maanden voorwaardelijk en verbood hem bovendien om gedurende twee jaar zijn beroep als horecaonder-
nemer uit te oefenen. Het OM, dat zestien maanden cel had geëist, ging aanvankelijk in hoger beroep, maar 
trok dat weer in nadat de ondernemer een schikking sloot met de slachtoffers van de brand en de gemeente 
Edam-Volendam. 

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van VROM
• Ministerie van VWS
• Commissie Onderzoek Cafébrand Nieuwjaarsnacht (“Commissie-Alders”)
• Gemeente Edam-Volendam
• Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
• Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Keuringsdienst van Waren
• Openbaar Ministerie
• Rechtbank van Haarlem

Bronnen en literatuur
• Eindrapport Commissie onderzoek cafébrand Nieuwjaarsnacht 2001 (Commissie Onderzoek Cafébrand, 

z.p. 2001).
• Hagen, R.R., L. Witloks en W. Jong, ‘Praktijkvisie brandpreventie en regelgeving: Over de relatie tussen de 

ontwikkeling van de brandveiligheidsregelgeving en de werkwijze van de brandweer’ in: I. Helsloot, E.R. 
Muller en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving (Deventer 2007) 749-767.

• Lochem, P.J.P.M van, ‘Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel 
van 1940-2006’ in: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, 
functioneren en omgeving (Deventer 2007) 47-89.

• Tiggeloven, Hilken, ‘Met de poten in bluswater en tranen. Het NOS-Journaal en de branden in Amsterdam 
(1977) en Volendam (2001)’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 8 (2005) 95-110.

• Zanten, P.J. van, en I. Helsloot, ‘De brandweer als spil van de rampenbestrijding’ in: I. Helsloot, E.R. Muller 
en J.D. Berghuijs (ed.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving (Deventer 2007) 131-168.
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9.43 Hotspot: Aanslagen New York, Madrid en London 
(2001-2005)

Verkorte titel: Aanslagen New York, Madrid en London

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.24 Identificatieplicht
9.18 Moderne terrorisme
9.19 Onveiligheidsgevoelens maatschappij
12.44 Submission

Datering
2001 - 2005

Beschrijving 
Op 11 september 2001 werden met gekaapte passagiersvliegtuigen aanslagen uitgevoerd op het World Trade 
Center in New York en het Pentagon nabij Washington D.C. Een vliegtuig dat waarschijnlijk een aanslag zou 
uitvoeren op het Witte Huis of het Capitool in Washington stortte voortijdig neer. De aanslagen kostten aan 
bijna 3000 mensen het leven, waaronder de kapers. Vele duizenden anderen raakten gewond. De materiële 
schade die werd aangericht bedroeg meer dan twintig miljard dollar. De aanslagen werden toegeschreven 
aan de islamitische terreurorganisatie Al Qaida, met als leider Osama bin Laden. 
Ondanks dat er al eerder aanslagen in de Verenigde Staten geweest waren, bracht deze aanslag een enorme 
schok teweeg, niet alleen door de enorme gevolgen maar ook omdat het land als militaire grootmacht zelf 
uiterst kwetsbaar was gebleken.

Hoewel ook in Nederland de ontzetting enorm was, was de idee dat het doelwit inderdaad de Verenigde 
Staten waren geweest en niet de overige landen van de Westerse wereld. Toch kreeg ook Nederland al snel 
met gevolgen van de aanslagen te maken. President Bush kondigde, met steun van premier Blair van 
Groot-Brittannië, de ‘war on terror’ aan, om een einde te maken aan het wereldwijde terrorisme. De 
Amerikaanse president stelde alle landen voor de keuze ’Either you are with us, or you are with the terrorists’. Op 
voorstel van de VS nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aan ter bestrijding van het 
internationale terrorisme. Bij de war on terror werd een aantal reeds bestaande conflicten rond Irak, Tsjetsjenië 
en in het Midden- Oosten inbegrepen. Belangrijk voor Nederland was dat de Verenigde Staten een beroep 
deden op het NAVO-verdrag, dat lidstaten verplicht om staten die worden aangevallen te steunen. De NAVO 
verklaarde het betreffende artikel 5 van toepassing, waardoor de aanslagen in de Verenigde Staten werden 
beschouwd als een oorlogsverklaring aan het hele NAVO-bondgenootschap. In Europa was veel onenigheid 
over de vraag of een oorlog tegen Irak hieronder viel. In elk geval raakte Nederland als bondgenoot van de 
Verenigde Staten betrokken bij die oorlog. Later gebeurde dat veel intensiever bij de oorlog in Afghanistan, 
die duidelijk door de NAVO gesteund werd. 
Ook op het gebied van de veiligheid ondervond Nederland de gevolgen, direct of via de Europese Unie.  
Zo werd via de EU een luchtvaartverdrag afgesloten, dat de VS recht gaf op allerlei persoonsgegevens van 
passagiers, werd uitlevering van personen die verdacht werden van betrokkenheid bij terrorisme aan de VS 
vergemakkelijkt en kreeg dat land toegang tot bankgegevens van EU-ingezetenen. 

In 2004 werd jihadistisch terrorisme ook duidelijk een Europese zaak. Op 11 maart van dat jaar werden in 
Madrid bomaanslagen gepleegd op vier forensentreinen. 191 mensen kwamen om, 1400 raakten gewond. 
Ook deze aanslagen bleken het werk van een groep die verbonden was met Al Qaida. De reden was niet 
duidelijk. Vermoedelijk ging het om de Spaanse deelname aan de oorlog in Irak. Die stond op dat moment 
in Spanje zelf ook al ter discussie; voor de parlementsverkiezing die drie dagen later gehouden zouden 
worden had de oppositiepartij terugtrekking uit Irak als belangrijk punt opgenomen. 
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Een jaar later, op 7 juli 2005, werd Londen getroffen, met drie aanslagen in de metro en één in een stadsbus. 
Er waren 56 doden en 700 gewonden. Ook hier waren de daders jonge moslims. Een relatie van hen met Al 
Qaida kon niet met zekerheid worden vastgesteld. 

De aanslagen in Madrid en Londen maakten duidelijk dat ook landen als Nederland niet gevrijwaard waren 
van de gevaren van grootschalig terrorisme. Het was – met de aanslag op Theo van Gogh – voor de 
Nederlandse overheid aanleiding om de maatregelen ter voorkoming van terrorisme te intensiveren, en 
voor het publiek om dat te accepteren. Nieuwe wetgeving was er al (wet Terroristische Misdrijven), die was 
- met enige vertraging - juist in 2004 tot stand gekomen, onder druk die door de VS na de aanslagen van  
11 september 2001 op de lidstaten van de EU was uitgeoefend. [interview De Graaf 2010]

Actoren
• Minister-president
• NAVO
• Europese Unie
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• AIVD
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9.44 Hotspot: Dance Valley (2001)

Verkorte titel: Dance Valley

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
9.25 Mega-evenementen
12.5 Publieke feestcultuur

Datering
Nacht van 4 op 5 augustus 2001

Beschrijving
Dance Valley is een grootschalig dance-evenement dat sinds 1995 wordt georganiseerd in het recreatiege-
bied Spaarnwoude, in de gemeente Velsen. Het bestaat uit verschillende podia waarop DJ’s te zien zijn die 
verschillende stijlen binnen de dance-scene vertegenwoordigen. Het hoofdpodium is gereserveerd voor de 
meest populaire DJ’s. Op het festivalterrein is verder plaats voor uiteenlopende voorzieningen, catering en 
vertier. Het festival kent een sterke groei: van 8.000 bezoekers bij de eerste editie tot 80.000 betalende 
bezoekers in 2001.

Inclusief gasten en personeel waren in 2001 zelfs 90.000 mensen aanwezig. Het festival zelf verliep, mede 
dankzij het mooie weer, goed. De logistiek rond het festival ontpopte zich dat jaar echter tot een ‘bijna-
ramp’. [Website KpVV] In de loop van de dag, bij de aankomst van de festivalgangers deden zich de eerste 
problemen voor. Er stond een file op de snelweg, het busvervoer stagneerde mede door de vele taxi’s en 
busjes die buiten de festivalorganisatie om waren ingehuurd, maar wel van het busparcours gebruik 
maakten. Een aantal buschauffeurs weigerde dienst als gevolg van de drukte en agressie, waardoor veel 
minder georganiseerd vervoer beschikbaar was dan gepland. Veel mensen besloten uiteindelijk zelf over het 
busparcours naar het festivalterrein te lopen. 

Ondanks de logistieke problemen overdag besloot de organisatie geen vergaande aanpassing van het 
vervoerssysteem voor de afvoer van publiek door te voeren. Na afloop van het festival ontstonden dan ook 
chaotische taferelen. Het afvoersysteem liep binnen kortste keren vast, waarna het publiek te voet over het 
terrein zwierf om een weg of een manier te vinden om thuis te komen. Toen vervolgens het mooie weer 
plaats maakte voor regen, dalende temperaturen en onweer was de chaos compleet. De combinatie van 
vermoeidheid, afkoeling, alcohol- en drugsgebruik leidde tot 700 verkleumde bezoekers, die op verschil-
lende plekken (provisorisch) werden opgevangen. Enkele tientallen bezoekers brachten korte tijd in het 
ziekenhuis door.

Het onderzoek naar de oorzaak van de ‘bijna-ramp’ leidde tot de conclusie dat alle betrokken partijen zich 
schuldig hadden gemaakt aan ‘onderschatting’. De organisatie van het evenement had onderschat dat de groei 
van het festival onherroepelijk consequenties zou hebben voor het vervoerssysteem. De overheid onderschatte 
haar rol in het voorbereidingsproces en verliet zich te veel op de organisatoren. De bezoekers onderschatten 
hun eigen verantwoordelijkheid door bij hun bezoek aan een evenement dat tot ver in de nacht zou duren geen 
kleding mee te nemen voor het geval het weer zou omslaan. [NIBRA en ES&E, 2001: 117-118]

In 2002 werd wederom een Dance Valley georganiseerd. Om herhaling van de problemen te voorkomen 
werd het aantal bezoekers tot 40.000 beperkt. [Website Nieuwsdossier]

Actoren
• Gemeente Velsen
• Politie regio Kennemerland
• Politie regio Amsterdam-Amstelland
• Korps Landelijke Politie Diensten
• Regionale Brandweer Kennemerland



Nationaal Archief | Veiligheid 722

• Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland
• GGD Zuid en Midden Kennemerland
• Rijkswaterstaat
• Dance Valley B.V. (Verantwoordelijk organisator van het evenement)
• United Dance Company (UDC) (Uitvoerend organisator van het evenement)
• REP’S Beveiliging (particuliere beveiligingsorgansatie)
• EHBD (Eerste Hulp bij Druggebruik, onderdeel van stichting Nursing & Education Consultancy)
• Bezoekers Dance Valley

Bronnen en literatuur
• NIBRA en ES&E, Dance Valley 2001. Een evaluatie van gebeurtenissen (Arnhem/ ’s Gravenhage, 2001).
• http://www.kpvv.nl geraadpleegd 31-08-2010. (Kennisplatform Verkeer en Vervoer.)
• http://www.nieuwsdossier.nl/dossier/2001-08-05/Chaors+na+afloop+Dance+Valley geraadpleegd 

31-08-2010.
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9.45 Hotspot: De moord op Pim Fortuyn (2002)

Verkorte titel: Moord op Fortuyn

Relatie met
1.3 Herpolarisatie politiek
1.7 Van massapartij naar campagnepartij
1.15 Media en de politiek
1.19 Brand in hotel Cosmopolite
2.8 Strenger strafklimaat

Datering
6 mei 2002

Beschrijving
Op maandagavond 6 mei 2002 werd, even na zes uur, op het Mediapark te Hilversum Pim Fortuyn ver-
moord. Hij werd geraakt in hoofd, borst en hals. Zijn moordenaar, Volkert van der Graaf, werd nog diezelfde 
avond opgepakt. De linksradicale milieuactivist zag Fortuyn als een gevaar voor de samenleving. De moord 
was volgens commentatoren en politici de ‘eerste politieke moord in Nederland sinds die op de gebroeders 
De Witt in 1672’ en het moment waarop Nederland ‘zijn onschuld’ verloor.
De flamboyante Pim Fortuyn (1948-2002) was van 1972 tot 1989 universitair hoofddocent sociaaleconomi-
sche politiek te Groningen, van 1988 tot 1992 directeur van de OV-Studentenkaart en van 1990 tot 1996 
bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaarden van de overheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Daarnaast was hij actief als publicist en als columnist voor onder ander de Elsevier. Hij publiceerde titels als 
De verweesde samenleving (1995), De Islamisering van onze cultuur (1997) en Droomkabinet. Hoe Nederland geregeerd moet 
worden (2001). In zijn publicaties verkondigde Fortuyn een pittige mening over actuele onderwerpen als het 
asielbeleid, de zorg, het onderwijs, veiligheid en verkeer. Hij fulmineerde tegen het gebrek aan dualisme en 
openheid van politici en sprak zich uit voor de invoering referenda en een gekozen minister-president.

Op 20 augustus 2001 maakte Fortuyn bekend politiek actief te willen worden. Later dat jaar werd hij door 
Leefbaar Nederland, een nieuwgevormde partij, gekozen tot lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen 
van 15 mei 2002. Dit lijsttrekkerschap was van korte duur. Na een interview in de Volkskrant op 9 februari 
2002, waarin hij onder andere de Islam ‘een achterlijke cultuur’ had genoemd, werd hij ontslagen. Daarop 
kondigde Fortuyn de oprichting van een eigen partij aan: de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Zijn boek De puinhopen 
van acht jaar Paars (2002) fungeerde hiervoor als verkiezingsprogramma. 

Bij de presentatie van het boek in het Haagse ‘Nieuwspoort’ had het zogenoemde ‘taartincident’ plaats, 
waarbij Fortuyn door linkse activisten was besmeurd met een taart. De discussie rond zijn veiligheid kwam 
hierdoor op gang. Hij verweet de media en linkse partijen dat zij hem ‘demoniseerden’, en daarmee een 
bijdrage leveren aan zijn onveiligheid, maar ging zelf een fel debat op het scherpst van de snede ook niet uit 
de weg. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002, waar hij optrad als lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam 
behaalde Fortuyn vervolgens een grote overwinning. De partij veroverde 17 van de 45 zetels en werd 
daarmee de grootste partij in de gemeenteraad. Er kwam een college tot stand tussen Leefbaar Rotterdam, 
CDA en VVD. Ondertussen werden de landelijke peilingen voor de LPF steeds gunstiger. Op de dag van de 
moord werd zelfs bekendgemaakt dat Lijst Pim Fortuyn de grootste partij zou kunnen worden en Fortuyn 
minister-president. 

Na de moord reageerde de Nederlandse samenleving ontzet. Zijn woonhuis in Rotterdam werd door duizenden 
mensen bezocht. Zij toonden hun verdriet en afschuw met bloemen, knuffels en brieven. Op het Binnenhof in 
Den Haag ontstonden rellen. Fortuyn werd op 11 mei 2002 onder massale publieke belangstelling tijdelijk 
bijgezet in het familiegraf in Driehuis, bij IJmuiden. Later werd hij in het Italiaanse dorp Provesano 
herbegraven.
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In overleg met de verweesde LPF werd besloten de verkiezingen toch doorgang te laten vinden. Deze leidden 
tot een aardverschuiving in de Tweede Kamer: de Lijst Pim Fortuyn behaalde uit het niets 1.358.942 stemmen, 
ofwel 26 zetels, en werd daarmee de tweede partij. Er komt een coalitie tot stand tussen CDA, LPF en VVD. 

De moord was aanleiding tot het onderzoek ‘De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn. Feiten en 
verantwoordelijkheden’ door de commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn, onder 
leiding van mr. H.F. van den Haak. (Den Haag 2002) De commissie concludeerde dat men in Nederland geen 
politieke moorden gewend is, en ‘niet op het ondenkbare was ingesteld’. Verschillende overheidsdiensten 
waren tekort geschoten: de politiekorpsen hadden verzuimd gevoelige informatie door te spelen aan Den 
Haag, en de Binnenlandse Veiligheidsdienst en KLPD hadden nagelaten zorgvuldige analyses te maken van 
de situatie. Ook was de commissie van mening dat Fortuyn zijn eigen veiligheid in de weg had gestaan. Hij 
wenste geen permanente beveiliging en hield de overheid daarom niet voldoende op de hoogte van alle 
bedreigingen die hem bereikten. Daarnaast had de Lijst Pim Fortuyn meer kunnen doen om haar lijsttrek-
ker te beveiligen. Desondanks was de commissie ervan overtuigd dat betere beveiliging de moord op Pim 
Fortuyn niet had kunnen voorkomen. [Heese 2006]

Actoren
• MiniSterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• KLPD
• De Binnenlandse Veiligheidsdienst (taakvoorganger van Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
• De Lijst Pim Fortuyn (LPF)
• Commissie Fietenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn (Commissie-Van den Haak)

Bronnen en literatuur
• Joustra, J.A.S. (ed.), Het fenomeen Fortuyn (Amsterdam 2002).
• Brood, P. (ed.), De 25 dagen van Nederland. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis (Zwolle 2005).
• Heese, R. van, ‘Commissie-Van den Haak. De moord was niet te voorkomen’, Trouw, 29 juni 2006, via 

http://www.trouw.nl/archief/article1312456.ece geraadpleegd op 20-09-2010.
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9.46 Hotspot: Moord op Theo van Gogh

Verkorte titel: Moord op Van Gogh

Metatrends: 13.12 Multiculturalisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat 
9.18 Modern terrorisme
9.19 Onveiligheidsgevoelens maatschappij 
12.44 Submission

Datering
2004 – 2005

Beschrijving
Op de ochtend van 2 november 2004 werd filmmaker en columnist Theo van Gogh in Amsterdam vermoord. 
Op zijn eigen wijze had hij in de jaren daarvoor allerlei tartende uitspraken over de islam gedaan - overigens 
net als over een scala aan andere onderwerpen - en onder meer samen met de politica Ayaan Hirsi Ali de 
film Submission gemaakt, waarin de onderdrukking van vrouwen in de moslimgemeenschap aan de kaak 
werd gesteld. De dader was de in de jaren daarvoor sterk geradicaliseerde Mohammed Bouyeri. Hij trof Van 
Gogh met acht kogels en sneed hem de hals door. In zijn borst pinde hij met een mes een dreigbrief gericht 
aan Hirsi Ali vast.

De moordenaar schoot later op de politie, naar hij later verklaarde in de hoop zelf ook als martelaar gedood 
te worden. Dat gebeurde niet; na een schot in zijn been werd hij gearresteerd. Bij zijn proces verklaarde hij 
tot zijn daad te zijn gekomen uit geloofsovertuiging. Hij voelde de verplichting om degene die de profeet 
beledigde, te doden. Bouyeri werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 

De daad bracht een grote schok teweeg. Dit uitte zich in eerste instantie in stille en lawaai-tochten, veel 
betuigingen van afschuw van burgers en politici, en was aanleiding tot brandstichtingen in moskeeën in 
Venray, Helden en Uden, vermoedelijk door rechtsextremistische en rellende jongeren. In Uden werd ook 
een islamitische basisschool in brand gestoken. Koningin Beatrix en premier Balkenende bezochten 
Marokkaanse jongeren om met hen over de moord te spreken.

Op langere termijn waren er verschillende gevolgen te onderkennen. De verhouding tussen moslims en 
niet-moslims werd verder op scherp gezet. In de verontwaardiging over de moord was het buitengewoon 
lastig om te communiceren dat de moordenaar een zeer extremistische vorm van zijn geloof aanhing, die 
maar door heel weinigen in de moslimgemeenschap gedeeld werd. Kwesties als de integratie van moslims, 
dubbele nationaliteiten en dergelijke werden tot ernstig probleem gemaakt. 

Met deze moord ontstond bovendien bij de overheid en het publiek het gevoel dat het jihadisch terrorisme 
nu toch ook in Nederland voet aan de grond had gekregen. Dit werd later versterkt door de met veel 
publiciteit omgeven aanhoudingen van en processen tegen de leden van de zogenaamde Hofstadgroep, 
waar Bouyeri deel van had uitgemaakt. Het anti-terrorismebeleid werd aangescherpt en de bevoegdheden 
van AIVD en politie werden uitgebreid. Bedreiging van gezichtsbepalende figuren als Ayaan Hirsi Ali en 
Geert Wilders werd door de overheid nu zeer serieus genomen, wat leidde tot draconische maatregelen om 
hen tegen een dergelijke aanslag te beschermen. 

Een jaar na de aanslag werd geconstateerd dat de daad in die zin succesvol was geweest dat de vrijheid van 
meningsuiting in Nederland inderdaad was ingeperkt. In een onderzoek van bureau Motivaction uit oktober 
2005 bleek dat 52% van de (autochtone) Nederlanders vond dat de moord op Theo van Gogh het vrije debat 
in Nederland had gestopt. [Motivaction 2005] Veel publicisten en artiesten voelden zich belemmerd om hun 
standpunten onverkort te uiten, uit vrees voor de gevolgen. [Kooke 2005] Museum- en schouwburgdirecteu-
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ren en burgerlijke overheden, vooral op lokaal niveau, werden steeds voorzichtiger met het goedkeuren van 
voorstellingen of het maken van tentoonstellingen waar vanuit islamitische kring bezwaar tegen geuit werd 
of mogelijk aanstoot aan kon worden genomen. Toen eind 2005 in Denemarken ophef ontstond rond een 
serie cartoons waarop de profeet Mohammed werd afgebeeld, was er ook in de Nederlandse media nogal wat 
terughoudendheid om te tonen waar het nu eigenlijk om ging.

Actoren
• minister-president
• politie
• ministerie van Justitie
• AIVD
• media
• lokale bestuurders

Bronnen en literatuur
• Motivaction, Factsheet Maatschappelijke Barometer: Vrijheid van meningsuiting, uitzending 2 november 2005 

(Amsterdam 2005).
• Sandra Kooke, ‘Bedreigd, of bang het te worden’ in Trouw, de Verdieping van 28 oktober 2005.
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9.47 Hotspot: Schipholbrand (2005)

Verkorte titel: Schipholbrand

Relatie met
9.26 Integrale organisatie veiligheid
9.41 Vuurwerkramp Enschede
9.42 Cafébrand Volendam

Datering
2005

Beschrijving
In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 ontstond er brand in de K-vleugel van het cellencomplex van het 
“Detentie- en Uitzetcentrum Schiphol-Oost”. In het cellencomplex dat begin jaren nul gebouwd werd als 
noodopvang voor de zogenoemde bolletjesslikkers, wachtten toen als illegaal in Nederland verblijvende 
personen op uitzetting. Bij de brand kwamen elf gedetineerden door koolmonoxidevergiftiging om het 
leven en raakten vijftien mensen, zowel bewaarders als celbewoners, gewond. Niet eerder waren zoveel 
doden gevallen bij een brand in een Nederlandse gevangenis. Zij konden niet meer uit hun cel worden 
bevrijd door de bewakers. Het merendeel van de 298 celbewoners van het complex die de brand overleef-
den, werd in andere locaties opgevangen. Drie gevangenen probeerden na de brand te ontsnappen maar 
werden snel opgepakt.

Direct na de brand heeft het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Op 7 november 
2005 werd de Libiër Ahmed Isa Al-Jabali, in wiens cel de brand vermoedelijk begon, gearresteerd op 
verdenking van brandstichting. In 2007 is hij door de rechtbank in Haarlem tot drie jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. In 2008 jaar ging op verzoek van de advocaat van de veroordeelde een nieuw onderzoek naar 
de toedracht van de brand van start. (Spiegel 2009) Begin september 2009 heeft het gerechtshof Amsterdam 
de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens brandstichting. Een 
alternatief scenario dat inhield dat de brand op een andere plaats buiten de cel is ontstaan, wees het hof van 
de hand. Anders als twee jaar eerder hield het gerechtshof de verdachte niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen van de brand. (www.rechtspraak.nl)

Op 28 oktober 2005 heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid besloten een onafhankelijk onderzoek uit te 
voeren naar de brand en de daaraan gerelateerde omstandigheden. De gemeente Haarlemmermeer heeft op 
haar beurt aan de commissie-Hendrikx de opdracht gegeven de uitoefening van gemeentelijke verantwoor-
delijkheden ten aanzien van brandbeveiliging en brandbestrijding te onderzoeken. (Hendrikx 2005) Terwijl 
de commissie-Hendrikx concludeerde dat “de gemeente Haarlemmermeer in alle redelijkheid de verant-
woordelijkheid heeft genomen die van een gemeente verwacht mag worden in het traject van vergunning-
verlening voor het cellencomplex Schiphol Oost” (Hendrikx 2005: 46), stelde de Onderzoeksraad Voor 
Veiligheid na afloop van het onderzoek met betrekking tot de lokale overheid vast dat zij “vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, haar taak onvoldoende ingevuld 
[heeft]”. Zij had geen bouwvergunning mogen verlenen op basis van de beperkte informatie waarover zij 
beschikte en aan een bouwplan dat strijdig was met de bouwwetgeving. (OVV 2006: 178) Ook ten opzichte 
van twee andere overheidsinstanties die bij de brand betrokken waren, d.w.z. de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) als gebruiker van het cellencomplex en als primair verantwoordelijke voor de veiligheid 
van de gedetineerden en de Rijksgebouwendienst (RGD) als opdrachtgever voor de bouw en als eigenaar van 
het cellencomplex (OVV 2006: 7), waren de conclusies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid vernietigend. 
De organisatie van het cellencomplex was onvoldoende voorbereid en ingericht op het optreden bij brand. 
Het toezicht was beperkt. Vleugels J en K voldeden niet aan de brandveiligheidseisen in de bouwwetgeving. 
(OVV 2006: 174) In de K-vleugel was er geen fysieke maar slechts camerabewaking aanwezig, hetgeen tegen 
de veiligheidsregels indruiste. (Wiersma 2006: 523) Bovendien was niet alleen de communicatie en 
afstemming tussen de brandweer en de leiding van het cellencomplex maar ook de uitwisseling van 
informatie vooraf onvoldoende waardoor de brandweer vertraagd bij de brand aankwam en de situatie ter 
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plaatse niet goed kon inschatten. Ook de opvang van de cellenbewoners na de brand en nazorg vond de 
Onderzoeksraad over het algemeen onder de maat. (OVV 2005:174-181)

De conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid bleven niet zonder politieke gevolgen. 
Minister Dekker van VROM en minister Donner van Justitie werden verantwoordelijk gehouden voor het 
falend overheidsoptreden en traden af. 39 van de illegalen die tijdens de brand in het cellencomplex 
Schiphol-Oost verbleven, hebben op 31 augustus 2006 van toenmalige minister van Vreemdelingenzaken en 
immigratie, Verdonk, alsnog op humanitaire gronden een verblijfsvergunning gekregen. Ahmed Isa 
Al-Jabali is in september 2009 het land uitgezet. (De Pers 2010)

Actoren
• Openbaar Ministerie (OM)
• Brandweer
• Koninklijke Marechaussee (KMar)
• Onafhankelijke Commissie gemeentelijke verantwoordelijkheden cellenbrand Schiphol 

(commissie-Hendrikx)
• Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV)
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
• Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
• Rijksgebouwendienst (RGD)
• Vereniging Asieladvocaten en –juristen (VAJN)
• Gemeente Haarlemmermeer
• Rechtbank Haarlem
• Stichting Een Royaal Gebaar
• Ingenieursbureau DGMR

Bronnen en literatuur
• Onderzoeksraad voor Veiligheid: Brand cellencomplex Schiphol-Oost. Eindrapport van het onderzoek naar de brand in 

het detentie- en uitzendcentrum Schiphol-Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005, Den Haag 2006, http://www.
onderzoeksraad.nl/docs/rapporten/rapport_schipholbrand.pdf.

• J.A.M. Hendrikx en J.D.Berghuijs, Brand in het Cellencomplex Schiphol Oost. Een evaluerende ‘quick scan’. 
Haarlemmermeer 2005.

• J. Wiersma, Ook Brandweer in de fout bij Schipholbrand. In: Brand en Brandweer 30(2006)10: 522-523.
• E. Schat, Veertien kostbare minuten. In: Brand en Brandweer 30(2006)1: 6-9.
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 Inleiding Verkeer en Vervoer 

Het domein Verkeer en Vervoer omvat zowel het verplaatsen of transporteren van personen, goederen, 
energie en data (vervoer) als het proces waarbij dat plaatsvindt (verkeer). Het domein is dan ook nauw 
verbonden met het domein Economie. Verkeer en vervoer vinden echter niet louter om economische 
redenen plaats. Van het aantal verplaatsingen in het personenvervoer bedraagt het aandeel van het woon-
werkverkeer slechts circa 17 procent en dat van winkelen en boodschappen doen ongeveer 21 procent. Circa 
38 procent van het aantal verplaatsingen komt voor rekening van vrijetijdsbesteding. [Harms, 2008: 13-14]

Verder is het domein nauw verbonden met het domein Natuur en Milieu. Verkeer en vervoer doen niet 
alleen een beslag op de schaarse ruimte, maar belasten ook het milieu.
Om praktische redenen worden de milieueffecten van verkeer en vervoer, de maatschappelijke protesten 
daartegen en de maatregelen die zijn genomen ter bescherming van het milieu, in een breder kader 
beschreven binnen het domein Natuur en Milieu.

De trends op het gebied van Verkeer en Vervoer worden onderscheiden naar drie niveaus: 
• macroniveau: het ruimtelijk systeem en de nationale economie, met als actor de overheid die het 

functioneren van de markt probeert te stimuleren;
• mesoniveau: de vervoersmarkt, gestuurd door vraag en aanbod, met als actoren onder andere de 

verschillende branche- en ketenorganisaties;
• microniveau: het verkeer, met als actoren de individuele reizigers en ondernemingen.

Rode draad in dit domein is de enorm toegenomen mobiliteit sinds de jaren vijftig. Omdat de capaciteit van 
de infrastructuur onvoldoende bleef om, met name op piekmomenten, de vraag te verwerken, ontstond er 
steeds vaker en steeds meer congestie. De infrastructuur werd dan ook uitgebreid, zowel ten bate van het 
vervoer van goederen en personen, als ten bate van energie en data. Daarnaast probeerde de overheid het 
gebruik van alternatieven voor de auto en vrachtauto te stimuleren. De toenemende mobiliteit ging niet 
alleen gepaard met congestie, maar ook met een toenemende belasting van het milieu, een stijgend aantal 
verkeersslachtoffers en een toenemende parkeerdruk. Zoals reeds eerder vermeld, komen de effecten voor 
het milieu aan bod binnen het domein Natuur en Milieu. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers steeg 
begin jaren zeventig tot boven de drieduizend. Een dergelijk hoog aantal werd steeds minder geaccepteerd, 
waarna – met succes - diverse maatregelen werden genomen om dit aantal omlaag te brengen. Het 
toenemende aantal auto’s zorgde niet alleen voor steeds drukkere wegen, maar legde ook steeds meer 
beslag op de beschikbare parkeerruimte. Steeds meer gemeenten zagen zich daarom genoodzaakt een 
parkeerbeleid te ontwikkelen.

Aan de aanbodzijde van de markt werden het openbaar vervoer, de binnenvaart en het taxivervoer als gevolg 
van Europese regelgeving geliberaliseerd. In het goederenvervoer is de complexiteit van de logistiek sterk 
toegenomen als gevolg van technische ontwikkelingen en mondialisering. Door een steeds verder gaande 
specialisatie van het productieproces raakten productie en verbruik steeds verder uit elkaar, en bovendien 
hielden fabrikanten en winkeliers steeds kleinere voorraden aan. Hierdoor werd de logistieke keten steeds 
complexer en nam het belang van ‘mainports’ toe. 

Technische ontwikkelingen zijn van groot belang geweest voor het domein Verkeer en Vervoer. Zo hebben 
ze sterk bijgedragen aan de snelheid, het comfort en de veiligheid van het verkeer. Het plannen van 
vervoersbewegingen werd zeer vergemakkelijkt door de opkomst van de route- en reisplanners. Het 
communicatieverkeer expandeerde sterk doordat men meer toegang tot communicatiemiddelen kreeg en 
er een ongekende innovatie en een communicatierevolutie plaatsvonden.

De aanleg van nieuwe infrastructuur heeft vanwege de gevolgen voor het milieu regel matig protesten 
opgeroepen, met wisselend succes. Deze worden beschreven in het kader van het domein Natuur en Milieu. 
De projecten de Tweede Maasvlakte, de A4 Midden-Delfland en de IJzeren Rijn zijn voor het domein Verkeer 
en Vervoer weliswaar van belang, maar hun uitvoering valt buiten de periode 1976-2005.
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10.1 Trend: De toenemende mobiliteit

Verkorte titel: Mobiliteit

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.2 Toenemende congestie
10.4 Daling aantal verkeersslachtoffers
10.5 Goederenstromen en logistiek
10.8 Routeplanner
10.9 Parkeerbeleid
3.16 Vermarkting vrije tijd
4.5 Arbeidsparticipatie
10.10 Vliegramp Tenerife
10.11 APK
10.13 OV-studentenkaart
10.14 Schengen
10.15 Betuweroute
10.16 Taxiwet
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.17 Amelisweerd
11.21 Bulderbos
11.22 HSL-tunnel

Datering
Begin jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
Sinds de jaren vijftig is de mobiliteit in Nederland, oftewel het aantal verplaatsingen door personen in het 
verkeer vermenigvuldigd met de daarbij afgelegde afstand, voortdurend toegenomen. Tussen 1975 en 2005 
groeide de mobiliteit met circa 70 procent. [CBS 1994; CBS Statline] De vraag naar mobiliteit groeide 
allereerst doordat de bevolking toenam. Door de welvaartsgroei konden bovendien meer mensen zich 
nieuwe, snellere vervoersmiddelen veroorloven, waarvan de prijzen bovendien lager waren dan voorheen. 
Hierdoor werd het mogelijk om in dezelfde tijd een grotere afstand af te leggen. De toegenomen gemid-
delde reissnelheid leidde niet tot een kortere reisduur, maar tot een stijging van de reisafstanden. Hierdoor 
is de tijd die men per dag gemiddeld aan reizen besteedt vrij constant gebleven. Dit fenomeen staat bekend 
als de Brever-wet (behoud van reistijd en verplaatsingen), die stelt dat bij een hogere snelheid de reisafstan-
den groter worden. [SCP, 2000: 16; Koersen op de tijdgeest, 2001: 104]

Na de Tweede Wereldoorlog steeg aanvankelijk vooral het gebruik van de bromfiets, maar de toegenomen 
welvaart leidde vanaf het begin van de jaren zestig vooral tot een enorme groei van het autoverkeer. Thans 
bestaat de mobiliteit in Nederland vooral uit automobiliteit: ongeveer tweederde deel van de afgelegde 
afstand op de openbare weg wordt met de auto gereden. Hoewel ook het gebruik van bijvoorbeeld de trein, 
de fiets en het vliegtuig toenamen, is de toename van de mobiliteit vooral een toename van de automobili-
teit. [SWOV 2010; CBS Statline; CBS 1994; KiM, 2007: 24]

In de periode 1975-2005 trad een verdubbeling op van het aantal personenauto’s in Nederland. In 1975 
waren het er nog 3,4 miljoen, en vijf jaar later waren er al ruim een miljoen bijgekomen. Daarna vlakte de 
groei wat af: in 1990 waren er 5,5 miljoen auto’s in Nederland en in 2005 bijna 7,0 miljoen. [CBS Statline] 
Driekwart van de huishoudens beschikte over een auto. Daarnaast is het bezit van een tweede of zelfs derde 
auto in het begin van de jaren nul sterk toegenomen. Eén op de vijf huishoudens beschikte in 2005 over 
twee of meer auto’s, vooral op het platteland. [SCP 2005, 224-2005]. Niet alleen op de weg werd het drukker, 
maar ook de parkeerdruk in de woonwijken nam toe, met name in de binnensteden en in Vinex-wijken. 
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Auto’s staan het grootste deel van de dag stil en parkeerplaatsen nemen inmiddels een oppervlakte in beslag 
van circa 260 vierkante kilometer. [RPB, 2007: 12] In steeds meer wijken en buurten is een structureel gebrek 
aan parkeerplaatsen ontstaan, wat steeds meer een probleem vormt. [SCP 2005, 227].

Al sinds de jaren zestig werd in diverse overheidsrapporten gewezen op de nadelen van de snel groeiende 
mobiliteit, die mede mogelijk werd gemaakt door een in diezelfde jaren ingezette inhaalslag wat betreft 
wegenaanleg. In de eerste twee nationale nota’s over ruimtelijke ordening (1960 en 1966) werd de groei van 
de mobiliteit nog niet als probleem gezien. Integendeel: de facilitering van het autoverkeer stond voorop. 
Tijdens de voorbereiding van de Derde nota over de ruimtelijke ordening, begin jaren zeventig, kwam de noodzaak 
tot een kentering in het beleid echter expliciet op de agenda te staan. Als gevolg van de beperkte beschik-
baarheid van ruimte, de eindige grondstoffen voorraden en de aantasting van het milieu was volgens de 
beleidsmakers een beperking van de mobiliteitsgroei noodzakelijk. Het beleid voor verkeer en vervoer zou 
niet langer moeten volgen, maar moeten sturen. Het wegenbouw programma zwakte af en de aandacht 
voor het openbaar vervoer, vooral in en rond de steden, nam weer toe. [Schot, 2002: 71] In de Oriënteringsnota 
Ruimtelijke Ordening (1973) werd het beperken van de mobiliteit één van de doelstellingen van de overheid. 
[Mom en Filiarski, 2008: 354]

Binnen het wegenbudget verschoof de prioriteit van nieuwbouw naar onderhoud. Het Structuurschema 
Hoofdwegennet 1966 en het Rijkswegenplan 1968 hadden nog voorzien in een fijnmazig snelwegen-‘grid’. 
Dat principe bleef in het ontwerp-Rijkswegenplan 1978 gehandhaafd, maar het aantal wegverbindingen was 
drastisch verlaagd en het ‘grid’ had een grotere maaswijdte. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(SVV-I, 1977) en het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 waren diverse maatregelen opgenomen om 
het autogebruik tegen te gaan en het openbaar vervoer te stimuleren. [Mom en Filiarski, 2008: 316, 365-366] 
De infrastructuur werd nauwelijks meer uitgebreid en het merendeel van het budget ging naar onderhoud 
en verbetering (voor een belangrijk deel bestaand uit het verhogen van een hogere benuttingsgraad). [Mom 
en Filiarski, 2008: 372] 

Desondanks bleek de groei van het autogebruik niet te keren. In het tweede Structuur schema Verkeer en 
Vervoer (SVV-II, 1988) deden de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM een poging economi-
sche groei, mobiliteitsgroei en milieu vriendelijkheid te combineren. Het toverwoord hierbij was ‘duur-
zaamheid’. Het terugdringen van het verkeer bleef een belangrijk uitgangspunt, maar werd nu vooral 
gericht op het ‘consumptieve’ verkeer en niet op het goederenverkeer en het ‘zakelijk verkeer’ (later: 
‘noodzakelijk verkeer’). Uiteindelijk moest het ministerie van VROM echter het failliet van dit beleid 
onderkennen: in de startnota Ruimtelijke Ordening 1999 werd niet meer gesproken van het terugdringen 
van de mobiliteit, maar van de effecten ervan. [Mom en Filiarski, 2008: 381-383]

Er zijn verschillende oorzaken voor de toename van de mobiliteit. Allereerst de bevolkings groei: tussen 1975 
en 2005 nam de bevolking toe van 13,6 naar 16,3 miljoen mensen. [CBS Statline] Door de groeiende welvaart 
konden steeds meer mensen zich een rijbewijs en een auto veroorloven. In alle leeftijdsklassen groeide het 
rijbewijsbezit, en vrouwen liepen hun achterstand op mannen voor een groot deel in. Door de ruimte lijke 
deconcentratie van bevolking en werkgelegenheid nam het verkeer in de centrale stad af en groeide dat 
binnen de agglomoratiering, waardoor de verplaatsingsafstanden en vooral het autoverkeer toenamen. 
Dankzij het bezit van een auto konden mensen bovendien verder van hun werk gaan wonen, waardoor het 
woon-werkverkeer enorm toenam. Dit werd bovendien versterkt door de toegenomen arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Verder werd vrije tijd steeds meer buitenshuis door gebracht. In 2005 bedroeg het vrijetijdsverkeer al 
meer dan 40 procent van de gereisde kilometers. [SCP, 2000: 18-19, 24-30; SCP, 2005: 231; KiM, 2010b: 14-17]

Hierboven werd reeds opgemerkt dat het overgrote deel van de toename van de mobiliteit voor rekening 
komt van de auto. Daarnaast is met name het aantal trein kilometers toegenomen. Tussen 1976 en 1990 
steeg het gestaag met ongeveer een derde, maar de invoering van de OV-studentenkaart leidde in 1991 tot 
een groei van twintig procent in één jaar. Het gebruik van het streekvervoer bleef vrij constant. [CBS 1994; 
CBS Statline; KiM, 2010b: 12] Vooral op drukke trajecten in stedelijke gebieden en op relatief langere 
afstanden heeft het openbaar vervoer kansen. In de Randstad is het aandeel van het openbaar vervoer in h 
et woon-werkverkeer gestegen tot de helft. Op minder drukke trajecten is er een afname van gebruik en 
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aanbod te zien, wat een ernstige beperking is voor de mensen die er nog wel van afhankelijk zijn. [Koersen 
op de tijdgeest, 2001: 105; Mom en Filiarski, 2008: 377]

Het gebruik van de fiets is begin jaren tachtig sterk toegenomen en heeft zich daarna gestabiliseerd. Hoewel 
er in de literatuur weinig aandacht voor is, is de fiets voor de mobiliteit van de Nederlanders meer dan twee 
keer zo belangrijk als de bus, tram en metro bij elkaar, en gemeten naar het totaal aantal afgelegde kilome-
ters van bijna even grote betekenis als de trein. [Stoffers en Oosterhuis, 2011: passim, 110] De ontwikkeling 
van de elektrische fiets en de fiets met hulpmotor (onder andere de Spartamet) maakte het voor ouderen 
mogelijk om tot op hogere leeftijd te kunnen blijven fietsen. Gemeten naar kilometers zijn brommobiel 
(vanaf 1995), scootmobiel en rollator (1978) nauwelijks van belang, maar voor de mobiliteit van ouderen en 
gehandicapten zijn ze van zeer groot belang.

Sinds de jaren negentig is het gedeeld vervoer steeds meer in opmars gekomen. De treintaxi (sinds 1990),  
de deelauto (sinds 1994) en de OV-fiets (sinds 2003), die bij diverse stations kan worden gehuurd, vormen 
echter nog een nichemarkt.
Het aantal passagiersbewegingen op de Nederlandse luchthavens steeg sterk. In 1975 waren het er nog 7,5 
miljoen, in 2005 al 46,5 (inclusief overstappers). Het overgrote deel van de passagiers, ruim 44 miljoen, reisde 
via Schiphol, dat zich niet alleen richtte op de Nederlandse markt, maar ook op overstappende reizigers.  
Mede door de komst van prijsvechters als Ryanair en EasyJet werd vliegen steeds goedkoper, waardoor meer 
toeristen zich een vliegreis konden veroorloven. [CBS, 1994; CBS Statline; Dierikx, 2008: 208-212]

De goederenmobiliteit groeide zelfs nog sterker dan de personenmobiliteit. Het aantal bestelauto’s steeg 
tussen 1977 en 2001 van 188 duizend tot 756 duizend, meer dan een verviervoudiging. Het aantal vracht-
auto’s bleef redelijk constant op circa 83 duizend, maar het aantal trekkers (motorvoertuigen voor het 
trekken van opleggers) verdrievoudigde van 18 duizend tot 60 duizend. [CBS 1994; CBS 2001; CBS Statline]. 
Tussen 1980 en 2007 vertweevoudigde het aantal tonkilometers dat door het wegvervoer werd afgelegd. Het 
aantal afgelegde kilometers steeg nog sterker, als gevolg van een daling van het aantal tonnen dat per 
kilometer werd vervoerd. Dit werd mede veroorzaakt doordat de bestelwagen steeds populairder werd: het 
aantal hiermee afgelegde voertuigkilometers steeg tussen 1980 en 2007 met maar liefst 520% [Tavasszy e.a., 
2009: 61-62]. 

Doordat in Nederland de dienstverlening steeds belangrijker werd ten opzichte van de productie van 
goederen, is de transportintensiteit (de verhouding tussen de omvang van de goederenmobiliteit en het 
Bruto Binnenlands Product) sinds 1970 gestaag afgenomen. [KiM, 2010a: 50-51] Het één worden van de 
Europese markt, de globalisering van de economie en de daling van de prijzen van transport (mede als 
gevolg van schaalvergroting en de containerisering) hebben echter bijgedragen aan een toenemende 
transportintensiteit. [Trend: Toename van de goederenstromen en van de complexiteit van logistiek in de 
transportsector; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001: 109] Typerend voor Nederland is de grote rol 
van de binnenvaart, die dankzij de grote beschikbaarheid van uitstekende vaarwegen een aandeel heeft van 
35%, dat daarmee een factor vijf hoger ligt dan het gemiddelde binnen Europa. [Rijkswaterstaat, 2006: 74] 
Begin jaren nul was er een heel netwerk van binnenlandse containerterminals gecreëerd, waardoor het 
mogelijk was verschillende vervoerswijzen (bijvoorbeeld binnenvaart en wegvervoer) te combineren 
(multimodaliteit). [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001: 106; Rijkswaterstaat, 2006: 74].

Actoren
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies (IVVS)
• Rijkswaterstaat
• Europese Unie
• Provincies
• Gemeenten
• ANWB
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• Fietsersbond
• Nederlandse Spoorwegen
• Stads- en streekvervoersbedrijven
• Greenwheels
• Stichting OV-fiets
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10.2 Trend: De toenemende congestie

Verkorte titel: Toenemende congestie

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.5 Goederenstromen en logistiek
10.13 OV-studentenkaart
10.15 Betuweroute
10.16 Taxiwet
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.17 Amelisweerd
11.21 Bulderbos
11.22 HSL-tunnel 

Datering
1955 – na 2005

Beschrijving
Het toegenomen autobezit leidde in de jaren vijftig ook tot een sterke toename van het recreatieve verkeer. 
Op 29 mei 1955, Eerste Pinksterdag, ontstond bij knooppunt Oudenrijn bij Utrecht de eerste file op een 
autosnelweg in Nederland. Op deze dag trok men er massaal op uit om de bollenvelden te bezoeken (vooral 
Duitse toeristen) of een dagje op de Veluwe door te brengen (vooral gezinnen uit de Randstad). Het 
knooppunt Oudenrijn was niet toegerust op deze twee grote elkaar kruisende stromen verkeer, waardoor 
voor het eerst in Nederland automobilisten massaal in de file stonden. In latere jaren zouden dergelijke 
pieken in de vervoersvraag, vooral met Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en warme zomerweekeinden, vaker 
voor lange files zorgen. De bouw van nieuwe wegen leek in de jaren vijftig en zestig een einde te maken aan 
de file als vrijetijdsverschijnsel, maar in de loop van de jaren zeventig verloor de wegenbouw definitief de 
strijd met de mobiliteitsgroei. [Schot, 2002: 37-38]

In de jaren zestig stond in het overheidsbeleid facilitering van het autoverkeer nog voorop. Op basis van het 
Structuurschema Hoofdwegennet 1966 was het Rijkswegenplan 1968 opgesteld, dat voorzag in een flinke 
uitbreiding van het hoofdwegennet en het snelwegennet. In deze jaren werden ook allerlei technische 
hoogstandjes gebouwd, zoals het aquaduct in de A4 bij Roelofarendsveen (1961) en het Kleinpolderplein bij 
Rotterdam (1972). Maar ook het lokale wegennet onderging een sterke uitbreiding en verbetering. De 
omvang daarvan mag niet onderschat worden: in 1976 gaven de gemeenten aan wegenbouw bijna tweemaal 
zoveel uit als het rijk en de provincies samen. Mede als gevolg hiervan lag er begin jaren zeventig in 
Nederland een wegennet met een dichtheid die op dat moment uniek was in Europa. [Mom en Filarski, 2008: 
316] Als gevolg van de uitbreiding en verbetering van het wegennet voor het interlokale verkeer in de periode 
1970-1995 de reistijd voor een verplaatsing met maar liefst 50% af. [Koersen op de tijdgeest, 2001: 105]

Begin jaren zeventig kwam echter een kentering in het beleid. De beperkte beschikbaar heid van ruimte, de 
eindige grondstoffen voorraden en de aantasting van het milieu noodzaakten volgens de beleidsmakers tot 
een beperking van de mobiliteitsgroei. Het beleid voor verkeer en vervoer zou niet langer moeten volgen, 
maar moeten sturen. Het wegenbouw programma zwakte af en de aandacht voor het openbaar vervoer, 
vooral in en rond de steden, nam weer toe. [Schot, 2002: 71] Binnen het wegenbudget verschoof de 
prioriteit van nieuwbouw naar onderhoud. Het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 en het Rijkswegen-
plan 1968 hadden nog voorzien in een fijnmazig snelwegen-‘grid’ (‘het dambord van Beukers’, naar de 
hoofdingenieur bij de Directie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat). Dat principe bleef in het ontwerp-
Rijkswegenplan 1978 gehandhaafd, maar het aantal wegverbindingen was drastisch verlaagd en het ‘grid’ 
had een grotere maaswijdte. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-I, 1977) en het Meerjarenplan 
Personenvervoer 1976-1980 waren diverse maatregelen opgenomen om het autogebruik tegen te gaan en 
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het openbaar vervoer te stimuleren. [Mom en Filiarski, 2008: 316, 365-366] De infrastructuur werd nauwe-
lijks meer uitgebreid, het merendeel van het budget ging naar onderhoud en verbetering (voor een 
belangrijk deel bestaand uit het verhogen van een hogere benuttingsgraad). [Mom en Filiarski, 2008: 372] 
Grote infrastructurele werken werden niet meer in diezelfde mate aangelegd als enkele decennia eerder, al 
kwamen ze nog wel voor, zoals de Westerscheldetunnel (2003).

De groei van het snelwegennet vlakte dan ook sterk af. Tussen 1970 en 1977 was de lengte ervan toegenomen 
van 983 tot 1670 kilometer, oftewel met gemiddeld bijna honderd kilometer per jaar. Daarna daalde de groei 
tot iets meer dan dertig kilometer per jaar: in 1996 lag er 2208 kilometer autosnelweg. Tot 2005 is het 
snelwegennet in de lengte nauwelijks meer uitgebreid, maar vanaf de jaren negentig werd de capaciteit 
ervan verhoogd middels het toevoegen van extra rijstroken. [CBS 1994; Rijkswaterstaat, 2006: 33] De 
carpoolstrook op de A1 bij Muiden (1993) was geen succes, en werd een jaar later omgevormd tot een (wel 
succesvolle) wisselstrook. Verder werden op vele plaatsen spitsstroken (vanaf 1996), plusstroken (vanaf 
1999) en ‘gewone’ extra stroken aangelegd. [Mom en Filarski, 2008: 385-386, 393] 

Behalve het aanleggen van extra asfalt werden ook maatregelen genomen op het gebied van verkeersma-
nagement. Zo verschenen vanaf de tweede helft van de jaren negentig Dynamische Route Informatie 
Panelen, Toerit Doseer Installaties, verkeerssignalering en werd het incident management geïntensiveerd. 
[KiM, 2007: 92; Schrijver en Berghout, 2009: 126-127]

Eén van de maatregelen die werd genomen om het openbaar vervoer te stimuleren, was uitbreiding van de 
capaciteit van het spoorwegnet. Door de aanleg van de Automatische Treinbeïnvloeding (ATB-systeem, 
voltooid rond 1970) werden veel hogere frequenties mogelijk. Daarnaast werd de capaciteit verhoogd door 
de invoering van hogere snelheden, het inzetten van grotere passagierswagons (dubbeldekkers) en 
spoorverdubbeling op drukke trajecten. Verder werden nieuwe, veelal voorstedelijke, stations geopend 
(hun aantal nam tussen 1960 en 1990 toe van 279 naar 389) en nieuwe lijnen geopend, zoals de Flevolijn 
(1987), de Schiphollijn (1981-1986), de Betuwelijn (1997-2007) en de hogesnelheidslijn HSL-Zuid (2000-
2006). Daarnaast werden nieuwe vormen van openbaar vervoer geïntroduceerd door bijvoorbeeld metrolij-
nen in Amsterdam (1977) en Rotterdam (1968), de Haagse ‘sprinter’ naar Zoetermeer (1977), de Utrechtse 
sneltram naar Nieuwegein (geopend in 1983-1985) en de Zuidtangent in de Stadsregio Amsterdam (2002). 
[Schot, 2002: 41]

Investeringen in het openbaar vervoer waren effectief in die zin dat ze nieuwe gebruikers aantrokken, maar 
van ‘communicerende vaten’ met het autogebruik bleek geen sprake te zijn. Het autogebruik verminderde 
niet, integendeel. Er bestaat een verband tussen de uitbreiding van de weginfrastructuur en het bestaan van 
een ‘latente vraag’: nieuwe wegen stimuleren juist het autogebruik door mensen die voorheen wellicht 
voor andere vervoerswijzen hadden gekozen. Volgens het McKinsey-rapport Afrekenen met files (1986) kon dit 
alleen worden teruggedrongen door road pricing, oftewel het beprijzen van het autogebruik. [Mom en 
Filarski, 2008: 384]. Ondanks verschillende voorstellen om hiertoe over te gaan, zoals middels tolwegen 
(1990), het spitsvignet (1993), rekeningrijden (1994-2002) en de kilometerheffing (vanaf 2000) is het daarvan 
anno 2011 nog altijd niet gekomen. [Van der Sar en Baggen, 2005]

De overheid probeerde naast het gebruik van het openbaar vervoer ook het gebruik van de fiets te stimule-
ren, bijvoorbeeld middels het Masterplan Fiets (1990-1997). Hiermee werd een verdere afname van het 
fietsgebruik stopgezet en een uitstekende fietsinfrastructuur gecreëerd, die de basis ging vormen voor een 
aanmerkelijk hoog aandeel van de fiets in de mobiliteit. [Immers, 2011] Bovendien boden steeds meer 
werkgevers de mogelijkheid om te douchen op de werklocatie, waarmee zij de keuze voor de fiets voor het 
woon-werkverkeer een stuk aantrekkelijker maakten.

Ook voor het goederenvervoer op de weg probeerde de overheid alternatieven te bevorderen, door bijvoor-
beeld een netwerk van containerterminals te creëren voor de binnenvaart en het spoorvervoer te stimuleren 
door de aanleg van de Betuweroute. Het spoorvervoer groeide tussen 1994 en 2004 weliswaar met 70%, maar 
bleef met een aandeel van ongeveer 2% marginaal. [Rijkswaterstaat, 2006: 70-71; KiM, 2010; 46]. Ondanks 
alle overheidsmaatregelen nam het goederenvervoer over de weg sneller toe dan het personenvervoer.  
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In 2005 bedroeg het aantal voertuigkilometers in Nederland ruim 122 miljard, waarvan ruim 20 procent door 
het goederenvervoer werd afgelegd.

Het infrastructuurbeleid is in zoverre effectief geweest, dat de verkeersveiligheid sterk verbeterde en een 
gemiddelde rit op het hoofdwegennet in 2000 ongeveer evenveel verliestijd opleverde als in 1985, ondanks 
een groei van het autoverkeer op hoofdwegen van circa 60%. [Annema en Noordegraaf, 2009: 6] In de 
periode tot 2005 nam de congestie echter sterk toe: hoewel de verkeersomvang slechts met 9% toenam, 
stegen de reistijdverliezen als gevolg van de extreem hoge belastingsgraad van het hoofdwegennet met 31%. 
[KiM, 2008: 14] Hieraan ligt mede een fundamenteel probleem ten grondslag: een deel van het verkeer op 
de snelweg is geen doorgaand verkeer, maar regionaal of zelfs lokaal verkeer. Bij gebrek aan alternatieven 
via het regionaal wegennet wordt dit net als het doorgaande verkeer via het snelwegennet afgehandeld, dat 
daar echter oorspronkelijk niet voor bedoeld is. [Interview Ben Immers, 2011; Immers e.a., 2001] Files 
worden echter vooral gezien als maatschappelijk probleem en niet zozeer als een persoonlijk probleem. 
Meer dan de helft van de forensen die dagelijks met de auto van en naar het werk reizen, heeft geen 
problemen met de dagelijkse files. De verkeersinformatie op de radio beperkt zich noodgedwongen tot de 
langste files en die op ongebruikelijke plaatsen. Automobilisten hebben met de files leren leven en 
voorspelbare vertragingen worden, hoe vervelend ze ook zijn, beschouwd als onderdeel van de reistijd. Het 
zijn vooral de onverwachte vertragingen die als probleem worden ervaren. [SCP 2005, 219-221; Ruimtelijk 
Planbureau, 2004: 7-8, 21-24]

Actoren
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Rijkswaterstaat
• ANWB
• Nederlandse Spoorwegen
• Stads- en streekvervoer
• Gemeenten
• Provincies
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10.3 Trend: De uitbreiding van de boven- en 
ondergrondse infrastructuur

Verkorte titel: Boven- en ondergrondse infrastructuur

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.8 Welvaartsgroei, 13.13 Medialisering

Relatie met
10.7 Gebruik communicatiemiddelen
10.17 Stroomstoring Haaksbergen

Datering
1965 – na 2005

Beschrijving
De investeringen in de infrastructuur namen vanaf 1945 voortdurend toe. Tot halverwege de jaren vijftig 
gingen de investeringen in de netwerken voor scheepvaart (inclusief havens), wegvervoer (wegen en 
bruggen) en spoorwegen (inclusief tram- en metrowegen) ongeveer gelijk op. Daarna namen de investerin-
gen in het Nederlandse wegennet een hoge vlucht en bleven de investeringen in de scheepvaart en de 
spoorwegen daar ver bij achter. [Mom en Filarski, 2008: 252-253] Het Structuurschema Hoofdwegen (1966) 
ging uit van de aanleg van maar liefst 5.300 km aan hoofdverbindingen. Ook het lokale wegennet onder-
ging vanaf het einde van de jaren zestig een sterke uitbreiding. De grootste opdrachtgevers voor de aanleg 
van nieuwe wegen waren de gemeenten: in 1976 gaven zij bijna tweemaal zoveel uit aan wegenbouw als het 
rijk en de provincies samen. [Mom en Filarski, 2008: 316]. In de jaren zeventig kwam er een omslag in het 
beleid. De overheid kreeg meer oog voor de negatieve kanten van de toegenomen automobiliteit. De 
oliecrisis (1973) leidde een nieuwe tijd in: er kwam een ommekeer in het denken over milieu en mobiliteit. 
In het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 werden maatregelen aangekondigd om het autogebruik 
tegen te gaan en het openbaar vervoer, vooral binnen en rond de steden, te stimuleren. Binnen het 
wegenbudget verschoof de prioriteit van nieuwbouw naar onderhoud. Na 1977 vlakte de groei van het 
snelwegennet sterk af. Het autosnelwegennet groeide van 983 km in 1970, naar 1.670 km in 1977 tot 2.280 
km in 1996. Tot 2005 is het snelwegennet daarna in lengte nauwelijks meer uitgebreid.

In toenemende mate werden de verkeerstromen in Nederland bepaald door de Europese ‘main port’-functie 
van de havensteden Rotterdam en Amsterdam. Schiphol, dat door de overheid was aangewezen als 
nationale luchthaven, werd door de explosie van de luchtvaart in de jaren zestig een belangrijke schakel in 
het intercontinentale luchtvrachtvervoer. In 1955 werd besloten Schiphol uit te breiden met een vierde 
baan, die in 1967 gerealiseerd werd. In 1995 werden de eerste plannen voor een vijfde baan gepresenteerd. 
Door maatschappelijke protesten werd de aanleg vertraagd en het duurde uiteindelijk tot 2002 voordat de 
bouw van de vijfde baan startte. Wat betreft het aantal passagiers dat de luchthaven aandeed, groeide 
Schiphol in de jaren zestig uit tot de vierde luchthaven van Europa. De uitbouw van de infrastructuur op en 
rond Schiphol liep voortdurend achter het hoge groeitempo van de luchtvaart aan. De almaar toenemende 
congestie werd bestreden door de wegcapaciteit rond de luchthaven te vergroten en de Schiphollijn aan te 
leggen, die werd voltooid in 1981. [Mom & Filarski, 2008: 255, 259]

Het snelle herstel van de Rotterdamse haven is een van de succesverhalen van de naoorlogse wederopbouw. 
De gemeente Rotterdam nam in de jaren vijftig het initiatief tot de aanleg van nieuwe en haven- en 
industriegebieden op de zuidoever van de stad. Tussen 1954 en 1960 werd het Botlekgebied aangelegd, 
tussen 1958 en 1964 de Europoort – de laatste in oppervlakte ruim drie maal groter dan de eerste. Door de 
aanhoudende economische groei, de grote vraag naar industrieterreinen en komst van een nieuwe 
generatie zeeschepen werd in 1967 begonnen met de aanleg van de (eerste) Maasvlakte. In 1973 meerden de 
eerste zeeschepen er aan. De aanleg van de 57 kilometer lange Eurogeul (of Euro-Maasgeul) in de Noordzee 
verzekerde de bereikbaarheid van Rotterdam voor de grootste zeeschepen. Het totale havengebied was door 
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de aanleg van de Maasvlakte met 3.000 hectare uitgebreid tot 10.000 hectare. Na de aanleg van de 
Maasvlakte kwam er een einde aan de periode van havenuitbreiding en verschoof de aandacht naar het 
verbeteren van de bestaande infrastructuur en de herstructurering van oude havengebieden. [Klamer & 
Kombrink, 2004: 83-92] Om een verdere groei van de Rotterdamse haven mogelijk te maken, besloot het 
kabinet in 2004 een Tweede Maasvlakte aan te leggen. De aanleg werd bestuurlijk vertraagd en startte 
uiteindelijk in 2008. [‘Ruimtetekort’, 1997]

De bovengrondse bebouwingsdichtheid in Nederland wordt voor een groot deel ondergronds weerspiegeld 
in een uitgebreide, fijnmazige en grotendeels onzichtbare infrastructuur die zorg draagt voor de algemene 
beschikbaarheid van water, gas, elektriciteit, televisieontvangst, telefonie en internet. Alleen al voor het 
transport van stoffen als aardgas, brandstoffen, drinkwater en afvalwater, lag in 2005 in Nederland ongeveer 
300.000 kilometer buisleiding (ter indicatie: het wegennet was ca. 134.000 kilometer lang). [KiM, 2007: 85; 
CBS Statline] De ondergrondse infrastructuur vervult een sleutelfunctie in de Nederlandse samenleving, die 
volledig afhankelijk is geworden van het goed functioneren van technologische systemen. Een kenmerk van 
grote technische systemen is hun constante streven naar groei en expansie. [Schot, 2000: 118-119] Tot aan de 
laatste twee decennia van de twintigste eeuw vond in de elektriciteitsvoorziening een voortdurende 
schaalvergroting plaats, zowel in productie, transport, distributie als in consumptie. Hoewel hoogspan-
ningsmasten het meest zichtbare element van de elektriciteitsvoorziening vormen, bevindt het overgrote 
deel van het Nederlandse elektriciteitsnet zich onder de grond en is onzichtbaar. [Lever, 1997: 47-48 en 
Buiter, 1994: 7] 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het elektriciteitsverbruik in Nederland explosief. De 
verveelvoudiging in het verbruik vond plaats tijdens ‘de gouden jaren’: de unieke periode van snelle en 
stabiele economische groei die in Nederland plaatsvond tussen 1950 en 1973. [Van Zanden, 1997: 183] In de 
industrie verviervoudigde het energieverbruik en steeg de energie-intensiteit in vergelijking met het 
buitenland. [Buiter, 1994: 95] Energie werd steeds goedkoper: olie en aardgas vervingen de relatief dure 
brandstof steenkool. Door de aardgasvondsten kreeg de rijksoverheid een grotere invloed op de energie-
voorziening. In 1965 zette het ministerie van EZ het Directoraat-generaal voor de Energie op om het 
energiebeleid beter te stroomlijnen. [Schot e.a, 2000: 235-237] Een jaar later werd begonnen met de aanleg 
van een tweede, landelijk koppelnet - het netwerk dat de elektriciteitscentrales in Nederland onderling 
verbindt - om de explosieve groei in het verbruik op te vangen en de aansluiting op de buitenlandse 
elektriciteitsnetwerken te vergroten. De ongekende expansie van het elektriciteitsverbruik hield aan tot in 
de jaren zeventig, daarna vlakte de groei af. In de jaren tachtig daalde het elektriciteitsverbruik door de 
economische crisis - voor het eerst sinds de jaren dertig – om daarna in een langzamer tempo weer te 
groeien. [Schot e.a., 2000: 265 en Buiter, 1994: 89-95] 

Met het Verdrag van Maastricht (1992) kwam de Europese Unie tot stand. Per 1 januari 1993 werden Europese 
richtlijnen opgesteld om op een groot aantal terreinen een vrije interne markt te realiseren. In 1996 maakte 
de ‘Richtlijn 96/92/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor elektriciteit’ de weg vrij voor de geleidelijke liberalisering van de energiemarkt. 
[eur-lex.europa.eu, geraadpleegd 30 maart 2011] De nieuwe Elektriciteitswet die Nederland naar aanleiding 
van de Europese richtlijn in 1998 invoerde, splitste de energiemarkt in twee sectoren: het transporteren van 
elektriciteit werd gescheiden van het produceren en aanbieden van elektriciteit. De beheerders van het 
elektriciteitsnetwerken in de Europese landen werden in eigen land monopolist en hun positie werd 
gereguleerd door de overheid. Op die manier werd deels vastgehouden aan de historisch gegroeide 
(landelijke) indeling van de elektriciteitsmarkten in Europa. In 1998 werd daartoe in Nederland TenneT 
opgericht, als enige beheerder van het transportnet. TenneT kwam voort uit de vier grote, samenwerkende 
elektriciteitsproducenten (SEP). Het bedrijf TenneT TSO is verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk 
en is een dochtermaatschappij van TenneT Holding. Moederbedrijf TenneT Holding is voor 100% eigendom 
van de Nederlandse Staat. De overheid stelde in de Elektriciteitswet de tarieven van TenneT vast. De 
Nederlandse producenten en leveranciers van elektriciteit opereerden in een vrije markt. Omdat zij op 
Europese schaal kleine spelers waren, kwam er in de jaren nul een proces van fusies en overnames op gang. 
Op 1 juli 2004 werd de liberalisering van de energiemarkt voor aanbieders van elektriciteit een feit. [Energie 
Verslag Nederland, 1998: 1-8] De ontwikkeling naar een Europese markt voor elektriciteit maakte een betere 
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aansluiting op de elektriciteitsnetwerken van de buurlanden noodzakelijk. De liberalisering van de 
energiemarkt leidde tot nieuwe investeringen in het elektriciteitsnetwerk en een uitbreiding van de 
ondergrondse infrastructuur. In de jaren nul werden overzeese elektriciteitskabels aangelegd die het 
Nederlandse elektriciteitsnet verbinden met die van Noorwegen (NorNed, in gebruik 2008) en Engeland 
(BritNed, in gebruik 2011). De aanleg van een overzeese verbindingskabel die Nederland aansluit op het 
elektriciteitsnet van Denemarken (CobraCable, gereed 2016) wordt voorbereid. [www.tennet.org/projecten/
internationaalenoffshore/index.aspx] 

Voor het transport van het aardgas dat de NAM in juli 1959 bij Slochteren ontdekte, was de aanleg van een 
uitgebreid buizennetwerk nodig dat vanaf de bron tot de consument loopt. Transport ondergronds was 
betrouwbaar en veilig, verzekerde een ongehinderde aanvoer en had de minst zichtbare uitwerking op het 
landschap. [Gasunie 2010: 5-6] De bestaande transportnetten van de voormalige transporteurs SGB 
(Staatsgasbedrijf ), DSM (Staatsmijnen) en Hoogovens, gezamenlijk 3.000 km lang, werden in het nieuwe 
netwerk geïntegreerd. De ondernemingen gingen op in de Gasunie, een nieuw bedrijf dat een monopolie 
kreeg op de levering van gas. [Schot e.a., 2000: 210-212] Om het gas vanuit het Groningse gasveld door 
Nederland te transporteren werd tussen 1963 en 1968 een ondergronds hoofdtransportnet - de ‘aorta’ van 
het aardgas - aangelegd. Nooit eerder had in Nederland een dergelijke grootschalige operatie plaatsgevon-
den. Omdat de specifieke kennis in Nederland ontbrak, kreeg het Amerikaanse bedrijf Bechtel Corporation 
de opdracht het 1.100 km lange hoofdtransportnet te ontwerpen en aan te leggen. Het hoofdtransportnet 
werd in fasen aangelegd en was in 1968 voltooid. Daarna groeide het netwerk tot 1975 jaarlijks met 270 km. 
Anno 2010 is het hoofdtransportnet 12.500 km lang. [Gasunie, 2010: 5] Naast het hoofdtransportnet werd 
een regionaal netwerk van transportleidingen aangelegd dat in 1975 6.250 km lang was. In 1986 werd 
Vlieland, als laatste van de bestaande gemeenten in Nederland, via een pijpleiding door het Waddenzee op 
het landelijke netwerk aangesloten. Daarmee had Nederland de grootste dichtheid in gasleidingen ter 
wereld. [Schot e.a, 2002: 215-219] 

De snelle omschakeling op aardgas - zowel bij particulieren als in het bedrijfsleven – was voor een belang-
rijk deel te wijten aan de euforie die rond de aardgasvondst was ontstaan. Nederland leefde in de jaren 
zestig in een aardgasroes. Aardgas had het imago een relatief schone, moderne, goedkope en vrijwel 
onbeperkte bron van energie te zijn. De aanleg van het nationale gasnetwerk kon daarom rekenen op een 
grote publieke steun en een zeer gunstige publiciteit. Mede dankzij de brede maatschappelijke steun kon de 
overheid voortvarend de bureaucratische weg vrij maken: onteigeningen, vergunningen en schadevergoe-
dingen werden in korte tijd geregeld. Met de aanleg van het aardgasnet leek een urgent en collectief belang 
te worden gediend, dat ook nog eens met een ongekende daadkracht en technisch vernuft werd uitgevoerd. 
[Schenk, 2009: 51-65] In de Nederlandse huishoudens voltrok zich ondertussen een stille revolutie. Omdat 
aardgas een andere samenstelling heeft dan kolengas moesten ongeveer 5 miljoen kook- en verwarmings-
toestellen worden vervangen of omgebouwd worden. Een geoliede reclamecampagne van de NAM, de 
Gasunie, het Gasinstituut en de fabrikanten van huishoudelijke gasapparaten maakten de bevolking rijp 
voor de komst van het aardgas. In 1968 was 78% van alle Nederlandse woningen aangesloten op het 
aardgasnet. [Schenk, 2009: 67-69; Schot, e.a., 2000: 216-217]. 

De wittebroodsweken van de gasindustrie duurden tot het begin van de jaren zeventig. Het besef dat 
fossiele brandstoffen eindig waren en dat hun exploitatie grote invloed had op het milieu, werd na de 
publicatie van het rapport De grenzen aan de groei (1972) gemeengoed. Energie werd in de jaren zeventig 
onderwerp van een maatschappelijke discussie. De winning van het aardgas kwam onder vuur van de 
milieubeweging, die aandacht vroeg voor negatieve effecten als bodemdaling en aardschokken. [Schenk, 
2009: 93-100] Voorgenomen gasboringen op de Waddenzee leidden tot verzet van de milieubeweging en 
van de plaatselijke bevolking. De vraag of gaswinning wel of niet tot bodemdaling leidde, hield de 
gemoederen flink bezig. Om die reden stelden de oliemaatschappijen in 1984 een moratorium van 10 jaar in 
voor boringen in de Waddenzee. Na de oliecrises van 1973 en 1979 schoten de gasprijzen omhoog en dat 
maakte de exploitatie van de kleinere aardgasvelden op het Continentaal Plat in het Nederlandse deel van 
de Noordzee aantrekkelijk. De overheid stimuleerde de winning in 1974 met het zogenaamde kleine 
veldenbeleid. [Schenk, 2009: 121-133] Door nieuwe velden in gebruik te nemen kon de Groningse gasreserve 
langer op peil blijven. De nieuwe gaswinning op zee leidde tot de aanleg van een groeiend netwerk van 
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gaspijpleidingen op de Noordzeebodem. In 2008 ligt er ongeveer 3.700 km olie- en gaspijpleidingen in het 
Nederlandse deel van het Continentaal Plat. [www.noordzeeloket.nl] Na 1985 daalden de olie- en gasprijzen. 
Tegelijkertijd nam het aanbod van aardgas toe door de opkomst van nieuwe aanbieders als Noorwegen, 
Algerije en de Sovjet-Unie. In de jaren negentig maakte de Europese Commissie zich sterk voor de liberalise-
ring van de energiemarkt. De Europese Gasrichtlijn van 1998 schreef de lidstaten van de EU voor hun 
markten in 2007 gedeeltelijk open te stellen voor nieuwe partijen. [Schenk, 2009: 173-190] Omdat de vraag 
naar aardgas stijgt, de Europese voorraden slinken en de aanvoer van buiten Europa toeneemt, positioneert 
Nederland zich in de jaren nul als een belangrijk logistiek knooppunt. De ambitie om de ‘gasrotonde’ voor 
Noordwest-Europa te worden, leidde tot nieuwe investeringen in opslagcapaciteit van aardgas (LNG of 
Liquified Natural Gas, vandaar de LNG-terminal) op de Maasvlakte en ondergrondse transportleidingen die 
voor een betere aansluiting op het Europese transportnetwerk voor aardgas moeten zorgen. In 2004 werd 
bovendien de aanleg begonnen van een nieuwe, 500 km lange ondergrondse Noord-Zuidroute die de 
capaciteit en de ontsluiting van het bestaande transportleidingennetwerk in Nederland moet vergroten. 
[Rijksoverheid, ‘Gasrotonde’; Nederlandse Gasunie, 2010a] 

Actoren
• Europese Commissie
• Het Gasinstituut 
• Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
• Gemeente Rotterdam
• Luchthaven Schiphol
• Milieubeweging
• Ministerie van Economische Zaken (Directoraat-Generaal voor de Energie)
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
• Nederlandse Gasunie
• Openbaar Lichaam Rijnmond
• Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven (SEP)
• Tennet 
• Vereniging tot behoud van de Waddenzee
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10.4 Trend: De daling van het aantal verkeersslachtoffers 
ondanks toenemende mobiliteit

Verkorte titel: Daling aantal verkeersslachtoffers

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
2.21 Wet Mulder
9.1 Afname crisistolerantie
10.1 Mobiliteit
10.11 APK

Datering
1972 – na 2005

Beschrijving
De toegenomen mobiliteit leidde in de jaren vijftig en zestig tot een toenemend aantal doden en gewonden 
in het verkeer. In 1972 bereikte het aantal verkeersslachtoffers een hoogtepunt: dat jaar vielen 3264 doden 
en ruim 70.000 gewonden. Daarna keerde de trend. Tot 1975 daalde het aantal verkeersslachtoffers, en met 
uitzondering van een lichte stijging in 1976 en 1977 is het aantal slachtoffers sindsdien vrijwel elk jaar 
gedaald, ondanks de enorme groei die het verkeer sindsdien heeft doorgemaakt. In 1990 waren het er 1376, 
in 2000 nog 1085 en in 2005 ‘slechts’ 760. [CBS 1994; CBS Statline] Inmiddels is Nederland, samen met 
Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Malta, het verkeersveiligste land ter wereld. [Interview Geert Hendriks, 
2011] Deze daling werd bereikt dankzij infrastructurele maatregelen, voertuigontwikkelingen en maatrege-
len gericht op het veiliger maken van het gedrag van weggebruikers.

Een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid in woonwijken werd behaald middels woonerven (in 
1976 wettelijk erkend) en de invoering van 30-kilometerzones (vanaf 1983). Op woonerven, die vooral in de 
jaren zeventig werden aangelegd, staat de verblijfsfunctie centraal en hebben voetgangers meer rechten dan 
in andere gebieden. 30-kilometerzones werden vooral vanaf de tweede helft van de jaren negentig 
toegepast: was in 1997 nog ongeveer 15% van de woonstraten aangelegd als zogenaamde Zone 30, in 2001 
was dat al bij 55% van de woonstraten het geval. [SWOV, 2007: 76] Deze snelheidslimiet is gebaseerd op 
botsproeven: gebleken is dat bij een botsing tussen een auto en een voetganger de laatste het nagenoeg 
altijd zal overleven indien de auto niet harder reed dan 30 kilometer per uur. [SWOV, 2007: 78]

De scheiding van snel en langzaam verkeer werd bereikt middels uitbreiding van het snelwegennet en de 
aanleg van aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Kruisingen werden vanaf de jaren tachtig 
steeds vaker vervangen door rotondes, die het aantal verkeersslachtoffers met tientallen procenten kunnen 
verminderen. [SWOV, 2007: 79-80] 

In 1992 werd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de zogenaamde 
Duurzaam Veilig-visie geïntroduceerd. Deze ging uit van de gedachte dat het verkeerssysteem inherent 
onveilig is. Geïnspireerd door het Brundtland-rapport over duurzame ontwikkeling, streefde ook deze visie 
op verkeersveiligheid naar het voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder afbreuk te doen 
aan de mogelijkheden om toekomstige generaties in hun behoeften te laten voorzien. [SWOV, feb 2010: 1] 
Duurzaam Veilig richtte zich niet langer (alleen) op het aanpakken van gevaarlijke locaties, maar zette 
proactief in op de generieke aanpak van zwakke plekken binnen het verkeerssysteem. Voor zover mogelijk 
wordt getracht (ernstige) ongevallen te voorkomen of, wanneer dat niet kan, de kans op ernstig letsel uit te 
sluiten. Voorbeelden van infrastructurele maatregelen die in dit kader passen zijn de uitbreiding en aanleg 
van de reeds eerder genoemde 30-kilometerzones, van 60-kilometerzones buiten de bebouwde kom, de 
bromfiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan (1999), de aanleg van vrijliggende fietspaden en een 
eenduidige, herkenbare inrichting van de verschillende soorten wegen. [SWOV, 2007: 80]
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Ook bij autofabrikanten stonden de ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid niet stil. De 
veiligheidsgordel ging steeds meer tot de standaarduitrusting van auto’s behoren en het dragen ervan werd, 
indien aanwezig, in 1975 voorin verplicht gesteld en in 1992 achterin. Andere vernieuwingen die de 
veiligheid van de inzittenden van auto’s verhoogden waren hoofdsteunen (vanaf de jaren zeventig), de 
verplichting kinderen tot drie jaar in kinderzitjes te vervoeren (1977), electronische stabiliteitscontrole 
(1995), verplicht derde remlicht (2000) en vooral de airbag (vanaf 1992). [SWOV, 2007: 87-95]

Vrachtauto’s werden verplicht voorzien van reflecterende markeringen aan de achterzijde en zijkant (1977 en 
1978) en de snelheid van vrachtauto’s en bussen werd begrensd (vanaf 12 ton in 1994-1995 en de lichtere 
vrachtauto’s en bussen in 2005). Vanaf het begin van de jaren nul werden bovendien steeds meer vracht-
auto’s vrijwillig voorzien van een dodehoekspiegel. [SWOV, 2007: 87-95] 

Ook aan fietsen werden meer veiligheidseisen gesteld: zo moesten de trappers en de achterzijde van de 
bagagedrager worden voorzien van reflectoren (1979) en de wielen van reflectoren of reflecterende banden 
(1987). [SWOV, 2007: 88]
Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren bleven niet beperkt tot het wegverkeer. Zo installeerde 
NS op steeds meer trajecten het ATB-systeem en werden veel onbewaakte spoorwegovergangen gesloten of 
voorzien van beveiligingssystemen.

De overheid trachtte het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden middels handhaving, voorlichting en 
educatie. Vanaf eind jaren negentig werd de verkeerseducatie beter gestructureerd en ontstond de 
Permanente Verkeerseducatie (PVE). Dit was niet alleen gericht op de aloude verkeerslessen op de basis-
school, maar omvatte bijvoorbeeld ook rijstijltrainingen (Het Nieuwe Rijden), cursussen gericht op ouderen 
(waaronder de zogenaamde BROEM-ritten) en voorlichting over alcoholgebruik in het verkeer. Daarnaast 
werden er maatregelen genomen om de rijvaardigheid van kwetsbare bestuurders te verbeteren. Zo 
moesten automobilisten ouder dan zeventig jaar elke vijf jaar een medische keuring ondergaan voordat 
hun rijbewijs werd verlengd, werden de examen eisen voor motorrijders verzwaard en verviel de ‘oefenver-
gunning’ (1985), konden motorrijders tot 21 jaar pas een rijbevoegdheid voor een zware motor behalen 
wanneer zij al twee jaar ervaring op een lichte motor hadden (1996) en werden bromfietsers verplicht een 
bromfietscertificaat te halen (1996). [SWOV, 2007: 99-101]

Daarnaast voerde de overheid diverse voorlichtingscampagnes, zoals tegen het gebruik van alcohol (‘glaasje 
op, laat je rijden’ en het Bob-concept), voor het dragen van de gordel (‘daarom gordel om!’) en campagnes 
tegen handsheld mobiel bellen in de auto (dat uiteindelijk in 2002 werd verboden). Verder wordt sinds 2000 
jaarlijks gewaar schuwd dat het nieuwe schooljaar weer is begonnen. [SWOV, 2007: 101-103]

Vermoeidheid is in het verkeer een risicofactor van betekenis en kan met name bij vrachtauto- en buschauf-
feurs tot grote gevolgen leiden. Ter controle van de rij- en rusttijden werd in 1974 de tachograaf ingevoerd, 
die vanaf 1978 verplicht was op alle voertuigen vanaf 3500 kilo. [SWOV, 2007: 109] Ook de controle op 
alcoholgebruik werd mogelijk dankzij technische ontwikkelingen. De ontwikkeling van eenvoudige 
ademanalyse-apparatuur leidde vanaf 1985 geleidelijk tot politietoezicht op basis van willekeurige steek-
proeven waarbij alle bestuurders moesten blazen, ongeacht of ze zich opvallend hadden gedragen of niet. 
Ook de maximumsnelheid werd steeds meer gecontroleerd, waarbij in 2005 de trajectcontrole in gebruik 
werd genomen. [SWOV, 2007: 103-108] Daarnaast werd handhaving van de verkeersregels door de politie 
vergemakkelijkt door de invoering van de Wet Mulder (1990), die het mogelijk maakte verkeersovertredin-
gen effectiever af te handelen. [Hotspot Wet Mulder (1990)]

Actoren
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Rijkswaterstaat
• Gemeenten
• Provincies Veilig Verkeer Nederland
• Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
• ANWB
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• Nederlandse Spoorwegen
• Europese Unie
• Auto-industrie
• Consumentenorganisaties
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10.5 Trend: De toename van de goederenstromen en van 
de complexiteit van logistiek in de transportsector

Verkorte titel: Goederenstromen en logistiek

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en 
informatisering

Relatie met
3.13 Multinationals
10.1 Mobiliteit
9.21 Controle geneesmiddelen
9.22 Voedselveiligheid
9.23 Productveiligheid
10.2 Toenemende congestie
10.8 Routeplanner
10.12 Granaria-affaire
10.14 Schengen
10.15 Betuweroute

Datering
Begin jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Logistiek heeft betrekking op de organisatie van het transport in de productie- en distributieketen. 
Transport is dus een onderdeel van logistiek, maar logistiek is ook een voorwaarde voor het goed kunnen 
verlopen van het transport. De toenemende mondialisering en informatisering zijn mede mogelijk 
gemaakt door een steeds geavanceerdere logistiek, maar hebben op hun beurt ook weer geleid tot het 
steeds complexer worden ervan. Deze complexiteit van de logistiek hangt samen met de schaalvergroting 
die tot een reële daling van de transportkosten heeft geleid en daarmee tot een stimulering van de groei van 
het goederenvervoer. 

Nederland heeft als distributieland zowel geprofiteerd van de groei van het transport als van de ontwikke-
ling van de informatisering die de grootschalige distributie mogelijk maakte. Het Rotterdamse 
Havenbedrijf, Schiphol en de vele goederenvervoersbedrijven hebben in de achterliggende decennia het 
voortouw genomen bij het investeren in transport en logistiek en met hun activiteiten de overheid aangezet 
tot het creëren van een degelijke infrastructuur. Het overheidsdenken, dat veronderstelt dat de overheid 
systematisch ontwikkelingen zoals de verbetering van logistiek en transport in goede banen kan leiden, is 
echter nog steeds diep geworteld in de Nederlandse politiek. 

Mondialisering heeft op verschillende wijzen invloed gehad op de toename van het goederentransport in 
Nederland en de daarmee samenhangende toegenomen complexiteit van logistiek. Allereerst heeft het 
wegvallen van de grenzen, door eerst de samenwerking in de Benelux en vervolgens het ontstaan van een 
Europese binnenmarkt zonder invoerheffingen en contingenten, in Nederland gezorgd voor een aanzien-
lijke toename van de handel en transport. Van de Nederlandse handel vindt immers 80 tot 90 procent 
binnen de Europese Unie plaats. [De Vries, 2000: 21] Op wereldschaal had Nederland ruim drie procent van 
de wereldhandel in handen. [WRR, 2003: 9] Daarnaast was er een stijgende lijn in de hoeveelheid Foreign 
Direct Investments (investeringen van buitenlandse bedrijven in de Nederlandse economie). In Nederland 
stegen de totale FDI’s tussen 1986 en 2005 naar 382,499 miljard euro waarvan bijvoorbeeld in 2000 een 
vijfde direct werd geïnvesteerd in de Nederlandse transport- en industriesector. [WWR, 2003: 54; Sluyterman 
en Wubs, 2009: 246] Hiermee zorgden de FDI’s voor een toename van de transport en logistiek in Nederland 
en werd de roep om een goede infrastructuur steeds luider. Ten slotte speelde de daling van de kosten voor 
het overbruggen van grote afstanden een fundamentele rol. Eén van de belangrijkste aanzetten tot 
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schaalvergroting was de ontwikkeling van de container, die door zijn gestandaardiseerde vorm de transport-
mogelijkheden enorm vergrootte. [Levinson, 2008: 1] Door deze standaardisering daalden de transactiekos-
ten en werd het rendabeler om het productieproces in verschillende landen plaats te laten vinden. Naast 
schaalvergroting in het vervoer van stukgoederen (via bijvoorbeeld de container) is er eveneens schaalver-
groting opgetreden bij het vervoer van bulkgoederen. Voor de Nederlandse haven was en is het bijvoorbeeld 
van groot belang dat Duitsland vooral vanaf de laatste decennia steenkool is gaan importeren, omdat de 
Duitse mijnbouw niet meer kan concurreren met de goedkopere import via Rotterdam. 

Informatisering heeft een dubbelfunctie gehad in de ontwikkeling van transport en logistiek in Nederland. 
Informatisering maakte de beheersing van de complexiteit van logistiek mogelijk, maar zorgde tevens voor 
transparantere marktomstandigheden en daardoor ook voor meer handel via de toegenomen contacten 
over lange afstanden.

Op bedrijfs- en overheidsniveau heeft de informatisering gezorgd voor verbeterde contacten en toename 
van de handel, maar wat informatisering uniek maakt is het aansnijden van een nieuwe markt, namelijk die 
van de individuele consument. Hoewel duidelijke cijfers nog ontbreken, is wel duidelijk dat door de 
toenemende handel via internet de tussenhandel steeds meer uit beeld verdwijnt. [Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 2001: 158] 

Daarmee hangt samen dat de informatisering niet alleen de aanjager van de internationale transport en 
logistiek is, maar ook de middelen biedt om transport en logistiek in al zijn complexiteit te veranderen en 
te verbeteren. Zo waren er in de jaren vijftig en zestig al wel wiskundige modellen ontworpen ter verbete-
ring van de logistiek, maar deze konden pas gebruikt worden toen rekenmachines en computers zich 
aandienden. [Geraerds, 1989: 21] Een zeer belangrijke ontwikkeling in het begin van de eenentwintigste 
eeuw was de introductie van het track and trace-systeem, waarbij bedrijven het hele proces van grondstof tot 
eindproduct of zelfs tot consument konden traceren. Niet alleen kwam dit de veiligheid van onder andere 
voedingsmiddelen en medicijnen ten goede, maar ook genereerde dit data waarmee een betere logistiek 
uitgedacht kon worden. [Trend opmars van de routeplanner thuis en onderweg]

Belangrijk voor de toename van het belang van logistiek voor Nederland zijn de opkomst van de ‘mainports’ 
Schiphol en de Rotterdamse haven geweest. Het was de Stichting Nederland-Distributieland (opgericht in 
1987) die ervoor pleitte om het creëren van beide ‘mainports’ bovenaan de politieke agenda te zetten. Een 
jaar later zou aan dit pleidooi gehoor gegeven worden door de creatie van de ‘mainports’ onderdeel te laten 
worden van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988). Schiphol was in het midden van de 
twintigste eeuw nog een weinig ontwikkeld vliegveld, dat een qua volume verwaarloosbare hoeveelheid 
luchtvracht verwerkte. [Mom en Filarski, 2008: 258-260] Maar toen in de jaren zestig Schiphol steeds 
bedrijfsmatiger opereerde en expertise opdeed uit het buitenland, begon het goederenvervoer te groeien. 
Dit resulteerde tussen 1970 en 2009 in een stijging van de vervoerde vracht met ruim 680% procent 
(1970=170.000 en 2009=1.340.755 ton vracht). Door de ontwikkeling van Schiphol werd zowel de expertise 
op het gebied van transport en logistiek verbeterd als de omvang ervan. [Mom, 1999: 25]

Evenals Schiphol maakte de Rotterdamse haven sinds de jaren zeventig een sterke groei door. Zo steeg de 
overslag tussen 1974 en 2004 met de helft (1974=250 en 2004=390 miljoen ton). De haven groeide uit zijn 
voegen en in 2010 werd gestart met een nieuw landaanwinningsproject ten behoeve van de uitbreiding van 
de haven, de Tweede Maasvlakte, zodat eveneens grootste zeeschepen (maximaal 20 meter diepgang) de 
haven aan zouden kunnen doen. Met de uiteindelijke voltooiing van de bouw van de Tweede Maasvlakte zal 
weer een weer een verdere volumegroei plaatsvinden, die om een nog efficiëntere logistiek zal vragen. 

De groeiende vervoersstromen beperkten zich niet tot beide ‘mainports’. Allereerst verdrievoudigde tussen 
1970 en 2005 het vervoer over de weg bijna (1970=181.000 en 2005=440.216 miljoen ton). [CBS] Deze 
toename in goederenvervoer vroeg allereerst om een groei van het aantal en de verbreding van de wegen in 
Nederland. Zo nam de lengte van het autosnelwegennet van 1970 tot 1996 met 800 km toe. [Mom en 
Filarski, 2008: 317] Verder kwamen er meer vrachtauto’s op de weg, wat vroeg om een betere logistiek en 
efficiëntere vrachtauto’s. Er werd eveneens door de toegenomen congestie vanaf 1990 gezocht naar 
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logistieke alternatieven. Hierbij werd vooral het treinvervoer gezien als een goed alternatief van de 
vrachtauto. In navolging hiervan zou er in 1997 begonnen worden met de bouw van de Betuweroute. Een 
ander alternatief was het gebruik van de binnenvaartwegen en de vergroting van de laadcapaciteit van deze 
schepen. De ladingscapaciteit van een schip is echter mede afhankelijk van de stand van het water, 
waardoor de grootte van het schip niet altijd een voordeel is. Juist de kleinere binnenvaartschepen zijn in 
staat om de ondiepere havens in Duitsland aan te doen. Het aantal binnenvaartschepen nam in tegenstel-
ling tot de laadcapaciteit af, van 9900 in 1970 naar 6300 in 1990. Dit werd mede veroorzaakt doordat na de 
Granaria-affaire (1987-1988) een sloopregeling voor binnenvaartschepen werd ingevoerd om de overcapaci-
teit te verminderen. [Hotspot Granaria-affaire] Het binnenvaartvervoer over de Duitse grens bleef tussen 
1970 en 1990 echter wel groeien, namelijk met ruim 27% (1970=112,3 en 1990=143 miljoen ton). [Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, 2001: 106] Naast de groei van het goederenvervoer is het eveneens van groot 
belang geweest dat er just-in-time-management-technieken werden toegepast, waardoor de opslagkosten 
konden worden gereduceerd. Daarnaast nam tussen 1969 en 2000 de gemiddelde snelheid van het 
goederenvervoer over de weg toe van circa 55 tot circa 70 kilometer per uur. [Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 2001: 106] 
 
Hoewel de Nederlandse overheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het scheppen van de randvoorwaar-
den voor een goede logistiek en infrastructuur (Structuurschema’s voor Verkeer en Vervoer en Nota’s van 
Ruimtelijke Ordening), zijn het uiteindelijk de bedrijven geweest die het initiatief namen bij de ontwikke-
ling van de logistiek en transport in Nederland. De overheid en later de Europese Commissie drongen 
weliswaar aan op verbetering van het ICT-netwerk, stuurden aan op beter intermodaal vervoer (vervoer 
waarbij verschillende vervoersmiddelen worden gebruikt door dezelfde laadeenheden, zoals containers) en 
de Nederlandse overheid droeg de kosten voor de bouw van de Betuwelijn. Maar in het algemeen heeft de 
Nederlandse overheid eerder een volgende dan een sturende rol gespeeld, en zijn het vanaf de jaren zestig 
Schiphol, het Havenbedrijf en de gevestigde bedrijven – in het kort: de economische belangen – geweest 
die het initiatief namen. 

Actoren
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Rotterdams Havenbedrijf
• Europe Container Terminals
• Stichting Nederland-Distributieland
• Schiphol
• NS Cargo 
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10.6 Trend: Verzelfstandiging en privatisering van het 
openbaar vervoer

Verkorte titel: Privatisering openbaar vervoer

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.6 Verzakelijking,  
13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
3.5 Rijksoverheid: Van speler naar ondersteuner
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid

Datering
1965 – na 2005

Beschrijving
Het openbaar vervoer (OV) speelt sinds de jaren zestig een relatief kleine rol in de totale mobiliteit in 
Nederland. Gerekend naar het totaal aantal verplaatsingen is de auto in Nederland koning, gevolgd door de 
fiets. Alleen tijdens de ochtend- en avondspits vindt de helft van alle verplaatsingen die Nederlanders 
maken, plaats met het openbaar vervoer. Gemeten over de periode 1994 tot 2004 stagneerde of daalde het 
aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer, terwijl het aantal reizigerskilometers steeg. [Sociale staat, 
2005: 213; Brouwer & Kesteren, 2008: 538] De sterke toename van het autobezit vanaf de jaren zestig en de 
uitbreiding van het rijkswegennet - waardoor de auto ook op langere afstanden een concurrent van de trein 
en de bus werd - hadden grote invloed op het gebruik van het openbaar vervoer. Dat de auto een concurrent 
van het openbaar vervoer zou worden, was lange tijd ondenkbaar. Over grotere afstanden was de trein 
immers altijd sneller.[Brouwer & Van Kesteren, 2008: 633] De Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) gaf 
het autoverkeer ruim baan en voorzag in de aanleg van 3.750 km nieuwe, landelijke hoofdwegen tot het jaar 
2000. Tegelijkertijd werd ingezet op de uitbouw van het openbaar vervoer. Automobiliteit en openbaar 
vervoer waren voor de beleidsmakers nauw verbonden: door in het laatste te investeren, kon de groei van 
het eerste worden afgeremd. [Brouwer & van Kesteren, 2008: 641-642 en 645-649] 

Aan het einde van de jaren zestig formuleerde de Nederlandse Spoorwegen een toekomstvisie die verder 
ging dan de gebruikelijke bedrijfseconomische verwachtingen. De achterliggende gedachte was dat het 
openbaar vervoer, en dus de NS, in Nederland een belangrijke maatschappelijke functie had, die niet direct 
in geld uit te drukken was. Kostenbeheersing was goed en nodig – een flink deel van het reizigersvervoer 
was al sinds 1965 niet meer rendabel - maar de maatschappelijke functie van het openbaar vervoer moest 
voorop staan. [Veenendaal, 2008: 504] In het plan Spoor naar ’75 benadrukte de NS dat grote investeringen in 
de infrastructuur van het spoornet nodig waren en alleen de overheid die voor haar rekening kon nemen. 
De groei van het autoverkeer zou zo kunnen worden geleid naar het openbaar vervoer. In 1976 werd de 
balans van de NS door het Rijk gesaneerd: de Wet tot regeling van de financiële regeling van NS (de 
‘Saneringswet’) bepaalde dat de staat de totale schuldenlast van het bedrijf - ter grootte van 1.555 miljoen 
gulden – overnam en bovendien jaarlijks een bedrag betaalde om economisch onrendabele diensten 
mogelijk te maken. [Veenendaal, 2008: 505 en 606] De overheid nam de verliezen op het personenvervoer 
en investeringen voortaan geheel voor haar rekening. In de jaren zeventig werden de werkzaamheden van 
de spoorwegen aangemerkt als openbare dienstverplichting: de minister van Verkeer en Waterstaat was 
verantwoordelijk voor een zeker niveau van de voorzieningen en voor de daarbij horende kosten. 
[Veenendaal, 2008: 511 en 542]. De overheid erkende dat de spoorwegen weliswaar inherent onrendabel 
waren, maar dat zij een essentiële rol speelden in de mobiliteit in het algemeen. 
In de jaren tachtig werden de nationale spoorwegmaatschappijen onderwerp van een politieke discussie. 
Neoliberale ideeën over de rol van de staat en de markt in de economie werden in West-Europa dominant, 
ongeacht de politieke kleur van de regering [Kickert, 2004: 25; Doering-Manteuffel en Raphael, 2010: 63-70]. 
De tijd van de grote, monopolistische staatsonderneming leek definitief voorbij. De spoorwegen legden een 
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te groot beslag op de schatkist waardoor collectief openbaar vervoer onbetaalbaar dreigde te worden, 
terwijl de groei van het autoverkeer, ondanks de peperdure investeringen in het spoorwegennet, niet werd 
afgeremd. De aanzet tot de liberalisering van de spoorwegmarkt kwam van de Europese Commissie. 
EU-richtlijn 91/440 schreef de lidstaten in 1991 voor hun nationale spoorwegondernemingen bestuurlijk 
onafhankelijk te maken, de bedrijven meer te laten werken volgens normale bedrijfseconomische principes 
en in ieder geval een boekhoudkundige scheiding te maken tussen infrastructuur en vervoer. Daarnaast 
moest de deur worden opengezet voor nieuwe vervoerders op het landelijke spoorwegnet. [http://eur-lex.
europa.eu] Doel was de spoorwegondernemingen financieel gezond te maken en de efficiency te verbete-
ren. Door marktwerking toe te laten, zou concurrentie ontstaan met als resultaat: meer en betere service en 
een goedkoper vervoer. Het kabinet-Lubbers III vroeg de Commissie Wijffels te adviseren hoe dat in 
Nederland het beste kon gebeuren. In haar rapport Sporen voor straks (1992) stelde de commissie voor de 
onderdelen goederenvervoer en personenvervoer op commerciële leest te schoeien en het beheer van de 
infrastructuur als overheidstaak te behouden. [De Graaf e.a, 2007: 78] Het kabinet volgde het advies en 
verzelfstandigde de NS in 1995. De overheid bleef de enige aandeelhouder, maar liet de zeggenschap en 
sturing over het bedrijf over aan de Raad van Commissarissen. De verzelfstandiging van de NS kreeg vorm in 
een nieuwe bedrijfsopzet met meerdere zelfstandige onderdelen, de zogenaamde taakorganisaties, die 
intensief moesten gaan samenwerken. Alle bedrijfsonderdelen kwamen onder de paraplu van NS Holding, 
de opvolger van de oude N.V. Nederlandse Spoorwegen. In 1996 diende de eerste concurrent zich op het 
spoor aan. Het bedrijf Lovers Rail exploiteerde de zogenaamde IJmondlijn, een spoorverbinding tussen 
Amsterdam CS en IJmuiden. Lovers Rail bleek geen commercieel succes en het bedrijf trok zich in 1999 
terug. Het commerciële bedrijf Lovers Rail kreeg veel aandacht van de media en zijn activiteiten maakten 
een discussie los over de wenselijkheid van concurrentie op het Nederlandse spoor.

In 1998 werden de bedrijfsonderdelen van NS die verantwoordelijk waren voor de aanleg het beheer en het 
gebruik (capaciteitsmanagement) van de infrastructuur ‘taakorganisatie’ van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Dat betekende dat zij in opdracht en voor rekening van het ministerie werkten, maar organisato-
risch vielen de drie taakorganisaties (Railnet, Railinfrabeheer en Railverkeersleiding) nog onder de NS-vlag. 
[Van Raak, 2001: 15-22; De Graaf, 2007: 73-92; Prorail] De jaarlijkse overheidssubsidie aan de Nederlandse 
Spoorwegen, in 1995 nog 450 miljoen gulden, werd afgebouwd tot nul in het jaar 2000. Het vervoer van 
reizigers was de kerntaak van de NS en daarom was NS Reizigers het belangrijkste bedrijfsonderdeel. Het 
goederenvervoer en andere nevenactiviteiten werden verkocht. De NS deed afstand van ruim twintig 
onrendabele treindiensten. De verantwoordelijkheid daarover werd gecentraliseerd naar provincies en 
stadsregio’s, die deze diensten aanbesteedden. Zo kwam er plaats voor nieuwe regionale vervoerders. Door 
de reorganisatie verloren ruim 4.800 mensen hun baan, maar de nieuwe NS-organisatie beloofde met 23.000 
personeelsleden een van de meest efficiënt opererende spoorwegmaatschappijen van Europa te worden. 
[Veenendaal, 2008: 545] In 2001 werd de Wet Personenvervoer 2000 van kracht met het doel de kostendek-
kingsgraad van het openbaar vervoer in het algemeen te verbeteren. In 2003 werden de drie eerder genoem-
de taakorganisaties die verantwoordelijk waren voor de infrastructuur, de verkeersleiding en de verdeling van 
capaciteit samengevoegd tot één bedrijf: ProRail. Tot 2015 heeft NS Reizigers heeft een concessie voor het 
berijden van het hoofdnet en heeft ProRail een concessie voor het beheer. [Veenendaal, 2008: 546] 
 
In de jaren nul groeide de maatschappelijke onvrede over het functioneren van de NS. Door de onzekerheid 
over de toekomst van de NS was de aanschaf van nieuwe treinen te lang uitgesteld. Bovendien moest de NS 
door het wegvallen van de overheidssubsidie sterk bezuinigen op het personeel en de werkplaatsen. Gevolg 
was dat de dienstverlening in 2001 en 2002 achteruit holde: reizigers kregen te maken met vertraagde, 
overvolle en uitvallende treinen. De NS kampte met een tekort aan personeel en materieel. De punctualiteit 
- het percentage treinen dat op tijd rijdt – daalde sterk. Tegelijkertijd groeide het aantal reizigers onvoorzien 
snel. Volgens critici waren de problemen bij de NS te wijten aan de bezuinigingen op het onderhoud, het 
uitblijven van investeringen en de botsende doelstellingen van de verschillende bedrijfsonderdelen. Ook de 
onderlinge communicatie tussen de verschillende NS-bedrijven liet te wensen over. De bedrijfsresultaten 
leken belangrijker dan de dienstverlening aan de reizigers. [Van Raak, 2007: 15-22] Dat het bedrijfsresultaat 
van een aantal commerciële onderdelen van NS van 1996 tot 2000 inderdaad sterk verbeterde, maakte de 
kritiek er niet minder om. Vanaf 2004 nam het aantal reizigers weer toe en zette ook de punctualiteit 
langzaam de weg omhoog in. Uit een opinieonderzoek in 2006 bleek echter dat slechts 5% van de bevolking 
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de ‘privatisering/liberalisering’ van de NS geslaagd vond. [De Graaf e.a., 2007: 81] Ook principiële voorstan-
ders van meer marktwerking moesten erkennen dat de verzelfstandiging van de NS (nog) niet aan de 
verwachtingen had voldaan. [De Graaf e.a, 2007: 73] Nederland, zo luidt de gangbare wijsheid nu, is bij de 
verzelfstandiging en privatisering van het openbaar vervoer te hard van stapel gelopen. [Interview Ruigrok, 
4 april 2011] 

Stads- en streekvervoer 
In 1966 riep de rijksoverheid een subsidieregeling in het leven voor de stedelijke infrastructuur. Het geld 
was zowel bestemd voor investeringen in het wegverkeer als in het openbaar vervoer. In het Meerjarenplan 
Personenvervoer 1976 en het Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977) zette de overheid in op het afleiden van het 
autoverkeer naar het openbaar vervoer. Dat lukte maar ten dele. Veel geld ging weliswaar naar de aanleg van 
nieuwe wegen, maar voor grote investeringen in de infrastructuur van het openbaar vervoer ontbraken de 
juridische en financiële middelen. [Interview Van Kesteren, 5 januari 2011; interview Immers, 12 april 2011] 
Het Tweede structuurschema Verkeer en Vervoer (1988) herstelde die scheve verhouding. Dankzij de aardgasbaten 
was er extra geld beschikbaar voor het OV en er werd een decentralisatie van het verkeers- en vervoersbeleid 
aangekondigd. De overheveling van OV-taken kreeg vorm in de Kaderwet bestuur in verandering (1995): er 
werden zeven stedelijke regio’s (of kaderwetgebieden) gevormd die deels taken van de provincie en deels 
taken van de gemeente overnamen. Tegelijkertijd werd de Commissie Brokx ingesteld met de opdracht te 
adviseren hoe de kostendekkingsgraad en de effectiviteit van het stads- en streekvervoer verhoogd kon 
worden, zodat het OV met minder subsidie afkon. De Commissie adviseerde in 1995 het stads- en streekver-
voer anders te organiseren en belangrijke OV-taken voortaan aan te besteden. De Commissie verwachtte dat 
de OV-bedrijven zich daardoor minder op de overheid en meer op reizigers zou richten als belangrijkste 
bron voor hun inkomsten. [Interview Van Kesteren, 5 januari 2011] In 1998 werden het stads- en streekver-
voer volledig gedecentraliseerd. Voortaan ging de exploitatiesubsidie naar 35 vervoersautoriteiten: 12 
provincies, 7 stadsregio’s en 16 zogenoemde VOC-gemeenten (Vervoersautoriteiten Openbaar vervoer 
Centrumsteden). Op 1 januari 2004 werd de VOC-status ingetrokken. De bevoegheden van de 16 VOC-
gemeenten werd overgeheveld naar de provincies waartoe ze behoorden, zodat er 19 vervoersautoriteiten 
overbleven. [Gouw, 2008: 27-28] 
 
De kostendekkingsgraad van het stads- en streekvervoer steeg in de jaren nul van 30 naar 50% - de overheid 
draaide dus op voor ongeveer de helft van de kosten van het stads- en streekvervoer. [Interview Van 
Kesteren, 5 januari 2011] Anders dan het Commissie Brokx had gehoopt, bleef de (regionale en provinciale) 
overheid de belangrijkste bron van financiering voor de OV-bedrijven. In tegenstelling tot de situatie bij de 
Nederlandse Spoorwegen, is in het stads- en streekvervoer het idee dat de reiziger centraal moet staan 
enigszins op de achtergrond geraakt. Door OV-taken aan te besteden, werden in feite tijdelijke monopolies 
in het leven geroepen van zes, acht of tien jaar. De beoogde marktwerking werd dus tijdelijk en er werd 
geconcurreerd om de weg in plaats van op de weg. [Interview Van Kesteren, 5 januari 2011] De groei van het 
OV is niet langer een algemeen doel maar een streven. De verhoging van de kostendekkingsgraad is 
vervangen door een verbetering van de efficiency om zodoende te komen tot een verlaging van de exploita-
tiekosten en een meer doelmatige besteding van het overheidsgelden. [Gouw, 2008: 28] In 2005 werd de 
Wet Personenvervoer 2000 geëvalueerd. De oorspronkelijke hoofddoelen bleken niet te zijn gehaald. De 
afname in het gebruik van het stads- en streekvervoer die in 1995 is ingezet, heeft zich ook na 2001 doorge-
zet. De kostendekkingsgraad is ongeveer hetzelfde gebleven. Het gebruik van het stads- en streekvervoer 
groeide selectief, vooral in en naar de grote steden, maar nam in landelijk gebieden juist af. 

Actoren
• Commissie Brokx (1995)
• Commissie Wijffels (1992)
• Gemeenten
• Nederlandse Spoorwegen (NS Holding – houdstermaatschappij van NS Hispeed, NedTrain, NS Poort, 

Nedrailways (Abellio) en NS Reizigers)
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• ProRail (Railinfratrust – houdstermaatschappij van NS Railinfrabeheer, RailNed en NS Verkeersleiding)
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• Provincies
• Reizigersvereniging ROVER
• Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov)
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10.7 Trend: De toename beschikbaarheid en gebruik van 
communicatiemiddelen

Verkorte titel: Gebruik communicatiemiddelen

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en 
informatisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
3.16 Vermarkting vrije tijd
10.3 Boven- en ondergrondse infrastructuur
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
Eind negentiende eeuw – na 2005

Beschrijving
Communicatiemiddelen zijn apparaten die gebruikt kunnen worden om in interactie te treden met andere 
(groepen) mensen. [Waardenburg, 2009: 9] De overbrugging van tijd en plaats is hierbij van groot belang. 
De overbrugging van tijd werd bereikt met het aanleggen van databanken. Telegraaf, radio, telefoon en 
televisie zorgden voor de overbrugging van grote afstanden. De volgende fase in het ontwikkelen van 
communicatiemiddelen die zowel tijd als plaats konden overbruggen, was bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van het internet in samenspel met de computer, waardoor zowel data kon worden opgeslagen als grote 
afstanden overbrugd konden worden. De nieuwste ontwikkeling, vanaf de verdere ontwikkeling van het 
internet sinds 1998, is het ontstaan van zogenaamde ‘nieuwe media’ die de overbruggingen nog robuuster 
maken. [J.A.G.M. van Dijk, 2001: 15]

Al voor 1976 was het aantal communicatiemiddelen per huishouden groot. De telefoon en de radio waren 
respectievelijk aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in Nederland geïntro-
duceerd en kenden hun hoogtijdagen in de jaren vijftig en zestig. In de jaren zeventig werd de mobiele 
telefoon geïntroduceerd. Deze was nog niet draagbaar, maar geïnstalleerd in auto’s of busjes en maakte 
gebruik van het systeem van de radio. 

In de jaren tachtig vonden er drie ontwikkelingen plaats die van essentieel belang waren bij de ontwikkeling 
van de communicatiemiddelen. Allereerst vond er een steeds grotere verbreding plaats van de soorten 
communicatiemiddelen en toepassingen. Zo werd de televisie uitgebreid met teletekst en videocommuni-
catie. De analoge ontvanger kreeg concurrentie in de vorm van de kabel en satelliet, die voor betere 
kwaliteit konden zorgen. Daarnaast werd de fax geïntroduceerd, die vooral in het bedrijfsleven zeer veel 
gebruikt werd. Verder was de voortgang in de micro-elektronica van groot belang, omdat hiermee de 
communicatiemiddelen qua kwaliteit en handzaamheid steeds verbeterd werden. Hierdoor werd bijvoor-
beeld de draadloze telefoon steeds handzamer. Ten slotte lukte het steeds beter om elektronische informa-
tie te digitaliseren, waardoor het mogelijk werd om communicatie tussen mens en machine mogelijk te 
maken en te versnellen. [Bardoel en Bierhoff, 1997: 124] 

De ontwikkelingen in de jaren tachtig liepen door in de jaren negentig, toen de opkomst van de elektronische 
snelweg en GSM-netwerken zorgde voor een enorme groei van de toepassingen van communicatiemiddelen. De 
computer werd uitgebreid met e-mail en chat-functies, via de mobiele telefoon konden tekstberichten en foto’s 
verzonden worden en de beeldkwaliteit van televisie-uitzendingen verbeterde sterk. Als gevolg van liberalisering 
van de kabelmarkt in het midden van de jaren negentig nam het aanbod van televisie- en radiozenders enorm 
toe. Tot in het begin van de eenentwintigste eeuw betekende dit niet dat de relatief oude communicatiemidde-
len verdwenen. Zo bleven de telex en fax nog lange tijd in gebruik. Opvallend is dat de ontwikkeling van nieuwe 
communicatiemiddelen steeds sneller ging. Waar de telex van midden jaren vijftig tot 2007 in gebruik was, werd 
de fax sinds de introductie slechts gedurende tien jaar veel gebruikt. [Van Dijk, 2001: 14] 
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In de periode 1976-2005 zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden: men kreeg steeds meer 
toegang tot communicatiemiddelen, er was sprake van een ongekende innovatie en er vond een communi-
catierevolutie plaats. 
Het aantal communicatiemiddelen per persoon nam enorm toe. Zo hadden in 1995 drie op de honderd 
personen in Nederland een mobieletelefoonaansluiting en in 2005 honderd op de honderd (wat overigens 
niet betekent dat iedereen een mobiele telefoon bezat: velen bezaten er twee of meer). [CBS, 2007] 
Bovendien ontstonden er nieuwe varianten op al bestaande communicatiemiddelen, die echter eerder voor 
een diffusie dan een verdringing zorgden. [Schot e.a., 2002: 277 en De Volkskrant, 2010] 

Ten tweede was er sprake van een ongekend snelle innovatie, met als meest in het oog springende voor-
beeld die van de telefoon, waarbij de vaste telefoon in de loop van de jaren negentig voorbij werd gestreefd 
door ‘het mobieltje’. De belangrijkste aanjager in Nederland was het staatsbedrijf de Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (PTT) (later KPN), die eveneens door de aanleg van ondergrondse en bovengrondse infrastruc-
tuur de ontwikkeling van de communicatie via telefoon, fax, radio en telegraaf mogelijk maakte. In 1994 
zette PTT door toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven het eerste GSM-net op en al snel ontwikkelde 
concurrent Libertel (later onder de naam Vodafone) eenzelfde mobieletelefoonnet. [Waardenburg, 2009: 
19-26 en 56] 

Een andere innovatie was de opkomst van het internet, dat de katalysator werd van alle verdere ontwikke-
lingen op het gebied van communicatie. Waar in de jaren tachtig de data-, tele- en massa-communicatie 
nog gescheiden markten waren, werden ze vanaf 1990 steeds verder met elkaar verbonden tot aan het begin 
van twintigste eeuw er een volledig integratie plaatsvond. De radio en televisie (massa-communicatie), 
telefoon (tele-communicatie) en de telex en computernetwerken (data-communicatie) werden allemaal 
bereikbaar en met elkaar verbonden via de elektronische snelweg. [Van Dijk, 2009: 17-18] Een nieuwe 
mijlpaal hierbij was de komst van het Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) waarvoor in 
2004 licenties aan belangstellende bedrijven werden geveild. Dit systeem stelde de bedrijven in staat om elk 
individu overal internet aan te bieden. 

Naast de toename van het aantal communicatiemiddelen per persoon en de innovatie is er sprake geweest 
van een communicatierevolutie. Vanaf de jaren zeventig was er een overgang te zien van een massamaat-
schappij naar een netwerkmaatschappij. De massamedia, zoals de televisie, pers en radio, zonden als enige 
informatie uit naar de verschillende gemeenschappen. De opkomst van het internet en de nieuwe media 
brachten revolutionaire veranderingen teweeg. De massamedia hadden nog steeds een duidelijke invloed, 
door middel van online informatievoorziening, kranten en televisie, maar de gemeenschappen werden 
steeds flexibeler en veelzijdiger, dat wil zeggen actiever in het generen en verzamelen van informatie. Via 
communicatiemiddelen zoals de laptop werd het mogelijk om via het internet direct informatie op te 
zoeken en te reageren op ontwikkelingen in de wereld. [Van Dijk, 2009: 32-33] Opvallend is dat nieuwe 
communicatiemiddelen, zoals internet en de mobiele telefoon, niet meer alleen door professionals werden 
gebruikt, maar vooral ook door de jeugd. 

De ontwikkelingen in de telecommunicatie beïnvloedde eveneens op niet geringe wijze het goederenver-
voer. Chauffeurs kennen hun locatie exact dankzij het gebruik van GPS, kunnen dankzij de boordcomputer 
of routeplanner de snelste route naar hun bestemming bepalen en kunnen middels de GSM voortdurend 
contact maken met het thuisfront of naar een nieuwe lading worden gedirigeerd. [Steijn, 2003: 154] De 
communicatieverbetering zorgde hierdoor voor betere contacten tussen producent, vervoerder en 
consument, waardoor de efficiency omhoog ging. 

Actoren
• Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT)
• Libertel (later Vodafone)
• Nederlandse overheid
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10.8 Trend: De opmars van de routeplanner thuis en 
onderweg

Verkorte titel: Routeplanner

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.5 Goederenstromen en logistiek

Datering
Jaren negentig – na 2005

Beschrijving
Vanaf de jaren negentig maakten steeds meer automobilisten gebruik van een geautomatiseerde routeplan-
ner. Via het internet kwamen digitale routeplanners beschikbaar, waarmee men thuis alvast een gedetail-
leerde routebeschrijving kon berekenen of downloaden. Daarnaast nam de verkoop van navigatie-appara-
tuur een grote vlucht. Deze geeft tijdens de reis instructies aan de automobilist over de te volgen route naar 
een bestemming. Voor het openbaar vervoer werden reisplanners ontwikkeld, die het plannen van een reis 
veel makkelijker maakten dan met het papieren spoorboekje en de dienstregelingen van bus en tram. 
Halverwege de jaren nul kwamen er ook routeplanners voor fietsers beschikbaar.

Het toentertijd Nederlandse bedrijf Tele Atlas (opgericht in 1984), dat nu één van de twee marktleiders is in 
het ontwikkelen van geografische databanken, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van digitale 
kaarten. [Wikipedia: Tele Atlas] De volgende stap was het gebruik van het Global Positioning System (GPS). 
Met behulp van dit systeem kon men ook onderweg de meest efficiënte route bepalen. GPS werd al in 1967 
ontwikkeld door het Amerikaanse leger. Nadat een passagiersvliegtuig door navigatieproblemen het 
luchtruim van de Sovjet-Unie had betreden en was neergehaald, waarbij 269 personen de dood vonden 
inclusief een Amerikaanse senator, besloot de Amerikaanse president Reagan tot het vrijgeven van het 
GPS-systeem voor civiele doeleinden (1985). Het zou echter tot 1995 duren voordat dit systeem operationeel 
was. In 2001 introduceerde het eveneens Nederlandse TomTom het eerste navigatiesysteem dat voor een 
grote groep betaalbaar was. TomTom groeide vanaf 2001 uit tot Europa’s grootste verkoper van portable 
navigatiesystemen en - na de beursgang in 2005 - tot één van de marktleiders in de wereld. Het belangrijkste 
voordeel van de navigatieapparaten was dat ze handzaam waren en individueel bruikbaar. Vanaf die tijd 
werden de navigatieapparaten steeds dynamischer, waarbij de apparaten zelfs rekening gingen houden met 
files. In 2005 werd er eveneens een routeplanner ontworpen voor op de fiets, die zich specifiek richtte op de 
fietspaden in Nederland. [Wikipedia: GPS]

In het begin van de jaren nul kwamen er tientallen routeplanners, zoals die van de ANWB, op internet 
beschikbaar. Deze konden gebruikt worden door de automobilist om een route uit te printen voor 
onderweg. Al heel snel zou het navigatiesysteem in de auto het belang van deze internet-routeplanner 
verdringen. [ANWB-routeplanner.nl] 

Naast de internet-routeplanner en de GPS-apperatuur ging de overheid aan het begin van het jaar nul over op 
betere manieren om de automobilist te informeren over de situatie op de weg. Het dynamische informatie-
bord (DRIP) is hierbij het voorbeeld bij uitstek. Dit verwijst automobilisten ver van tevoren naar een 
alternatieve route bij files of ongevallen, waardoor congesties bestreden kunnen worden. [KiM, 2007: 9-10] 

In het openbaar vervoer werd ondertussen steeds vaker gebruik gemaakt van reisplanners. Al in 1987 werd de 
eerste reisplanner (op diskette) door de NS ontwikkeld voor vooral het eigen personeel en twee jaar later 
eveneens voor de reizigers. In 1991 werd de OV Reisinformatie VOF opgezet als samenwerkingsverband tussen 
alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland en een jaar later kwam er een (betaald) telefoonnummer 



Nationaal Archief | Verkeer en Vervoer 759

waarmee men contact kon opnemen om een reis te plannen. In 1998/99 zou de internetvariant (9292ov.nl) 
uitkomen, waarbij eenieder zelf gratis een route kon plannen. Het grote voordeel hierbij was dat de klant de 
mogelijkheid had om zelf het soort openbaar vervoer te kiezen en aan prijsvergelijking te doen.

De opmars van navigatiesystemen, route- en reisplanners heeft inmiddels het gebruik van de kaart, het 
stratenboek en het papieren spoorboekje tot een minimum gereduceerd. De invoering van een nieuwe 
dienstregeling door NS in december 2009 ging voor het eerst in ruim honderd jaar niet gepaard met een 
nieuw papieren spoorboekje en het ooit befaamde Shell Stratenboek werd in 2010 voor het laatst gedrukt. 
[9292ov.nl; nos.nl, 2010; AD, 2011] 

Actoren
• ANWB
• OV Reisinformatie VOF
• TomTom
• NS
• Shell
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10.9 Trend: De introductie en ontwikkeling van het 
parkeerbeleid 

Verkorte titel: Parkeerbeleid

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.1 Mobiliteit

Datering
1965 – na 2005

Beschrijving
Eind jaren vijftig begon de personenauto aan een onstuitbare opmars in Nederland. Tussen 1960 en 1970 
vervijfvoudigde het aantal auto’s: van 522 duizend tot 2,5 miljoen. Halverwege de jaren tachtig was dit aantal 
alweer verdubbeld, Nederland telde toen bijna 5 miljoen personenauto’s. In de jaren nul liep het aantal 
personenauto’s op tot bijna 7 miljoen.[statline.cbs.nl] Driekwart van de huishoudens in Nederland 
beschikte over een auto en het aantal huishoudens dat in het bezit was van een tweede of zelfs derde auto 
nam in de jaren nul sterk toe. Eén op de vijf huishoudens beschikte in 2005 inmiddels over twee of meer 
auto’s, vooral op het platteland. [SCP 2005, 224-225].

Door de enorme groei heeft de stilstaande auto zonder bestuurder een steeds aanzienlijker beslag gelegd op 
de schaarse openbare ruimte in Nederland. Het schaarsteprobleem doet zich niet alleen voor in de 
verstedelijkte gebieden, de auto legt ook beslag op beperkte ruimte in het centrum van kleinere plaatsen en 
dorpen. Het overgrote deel van alle personenauto’s staat het grootste deel van het etmaal geparkeerd. 
Gemiddeld zijn al die auto’s per etmaal nog geen uur in beweging, de overige 23 uur staan ze geparkeerd. 
[Parkeerbeleid, 1983: 5-6] Daarvoor waren in 2002 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen beschikbaar. 
Daarnaast zijn er vele private parkeerplaatsen van bewoners en bedrijven op eigen terrein. [Parkeren in 
Nederland, 2002; [RPB, 2007: 12] In steeds meer wijken en buurten is sprake van een structureel gebrek aan 
parkeerplaatsen, wat steeds meer een probleem vormt. [SCP 2005, 227].

De explosieve groei van de automobiliteit leidde tot de invoering van een parkeerbeleid dat in de afgelopen 
dertig jaar verschillende fasen heeft gekend. In jaren zestig werd de sterke groei van de automobiliteit niet 
als een probleem gezien. De ambitieuze rijkswegenplanning Structuurschema Hoofdwegennet, onderdeel 
van tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966), draaide volledig om de snelle en doelmatige afwikkeling van 
de autoverkeersstromen zonder dat de opstellers zich rekenschap gaven voor de effecten van de plannen op 
de omgeving. Het wegenplan (‘het dambord van Beukers’ – naar de hoofdingenieur bij de Directie 
Algemene Dienst van Rijkswaterstaat) was als een blauwdruk over de kaart van Nederland gelegd. [P1, 2008: 
6-7] De toegenomen automobiliteit werd algemeen beschouwd als het positieve effect van een lang 
gewenste economische groei en de algemene welvaartstijging die daarvan een gevolg was. De auto was in 
de jaren zestig het symbool van democratie en verworven welvaart. De overheid voerde in de jaren zestig 
een vraagvolgend parkeerbeleid. De groei van het autoverkeer kreeg alle ruimte en parkeren werd niet 
gezien als een belemmering voor de bereikbaarheid van de stad. In de steden werd parkeren op alle 
mogelijke plaatsen toegestaan waar voldoende ruimte was, zoals op pleinen en op braakliggende terreinen. 
Door de explosieve groei van het aantal auto’s bleef de vraag naar parkeerplaatsen vele malen groter dan het 
aanbod. Het aandeel dat de auto’s opeisten in de openbare ruimte werd groter en onevenwichtiger: de auto 
nam in het stadsbeeld een steeds prominentere plaats in. In 1963 gaf een aanpassing van de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting aan de gemeente de juridische middelen om een eigen parkeerbeleid te ontwikke-
len. Gemeenten kregen de bevoegheid om rechten te heffen voor parkeren op de openbare weg. In 1964 
voerde Amsterdam in het stadscentrum parkeermeters en de parkeerschijf in en er werden parkeerregels 
opgesteld. In het parkeerbeleid kreeg de woonwijk aanvankelijk nauwelijks aandacht. De behoefte aan 
controle op de naleving van de voorschriften legde een extra belasting op de politie. Handhaving van de 
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parkeerregels had voor de politie nauwelijks prioriteit waardoor fout, illegaal of niet-betaald parkeren in de 
binnenstad eerder regel dan uitzondering was. Ondanks het parkeerbeleid verloederde het algehele 
parkeergedrag van automobilisten in de jaren zestig en zeventig. [CROW 2004: 11] 

Aan het begin van de jaren zeventig kreeg de overheid meer oog voor de negatieve kanten van de toegeno-
men automobiliteit. De oliecrisis (1973) leidde een nieuwe tijd in: er kwam een ommekeer in het denken 
over milieu en mobiliteit. Er kwam ook een einde aan een louter technocratische benadering van mobili-
teit. Het besef groeide dat verkeersdrukte hand in hand ging met geluidsoverlast en milieuvervuiling en 
daardoor grote invloed had op de directe leefomgeving. Ook kwam er steeds meer verzet tegen de wildgroei 
van alle kriskras geparkeerde auto’s. Het positieve beeld van de auto draaide om: de auto werd voor velen 
het symbool van verspilling en verontreiniging. [P1, 2008: 8-9]. De toenemende zorg over de explosieve 
groei van het aantal auto’s leidde in de jaren zeventig tot een beleidswijziging. De Oriënteringsnota Ruimtelijke 
Ordening (1973) noemde het beperken van de mobiliteit als een van de beleidsdoelstellingen van de 
overheid. [Mom en Filarski, 2008: 354]. 

Het vraagvolgende parkeerbeleid maakte plaats voor een meer sturend parkeerbeleid. De overheid 
stimuleerde de burgers bewuster te kiezen voor hun vervoerswijze. De aandacht voor het verder ontwikke-
len van het openbaar vervoer nam toe. Autogebruik dat als niet-noodzakelijk werd beschouwd voor de 
binnenstad, werd teruggedrongen. In 1974 stelde het Rijk richtlijnen op voor het maken van 
Verkeerscirculatieplannen (VCP’s). De VCP’s moesten een goede bereikbaarheid van de stad en de goede 
doorstroming van het verkeer in de stad waarborgen. Onderdeel van ieder VCP was een gedetailleerd 
stedelijk parkeerplan. De VCP’s werden opgesteld door de gemeenten en vervolgens beoordeeld door het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een jaar later, in 1975, verscheen de Nota parkeerbeleid. De stilstaande 
auto zonder bestuurder werd daarin als het probleem aangeduid. De stilstaande auto zonder bestuurder 
pleegde roofbouw op de stedelijke ruimte en belemmerde de doorstroming van het verkeer. [Nota 
parkeerbeleid, 1975] De oplossing zochten de beleidsmakers in meer aandacht voor de handhaving van de 
parkeerregels en een verhoging van de parkeertarieven. De verwachting was dat alleen zo de fiets of het 
openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief werden van de auto. In de jaren tachtig verschenen de eerste 
parkeergarages in de grote steden en werden bedrijfsgarages buiten kantoortijd opengesteld voor 
parkeerders. 

In de jaren negentig werd het idee dat de stilstaande auto het grootste probleem was voor de stedelijke 
ruimte en de doorstroming van het verkeer, weer losgelaten. Alle parkeermaatregelen uit de voorgaande 
jaren bleken nauwelijks effect te hebben gehad op het afremmen van de groei van het autoverbruik. De 
groei van het autoverkeer werd geaccepteerd als een gegeven. Het idee dat je groei moest beheersen of zelfs 
afremmen, maakte plaats voor het idee dat je de groei in goede banen moest leiden en de negatieve 
neveneffecten moest bestrijden en beperken.[P1, 2008; 9-10] Het besef dat het autoverkeer van en naar de 
binnensteden ook een economisch belang diende, won terrein. Uit onderzoek onder ondernemers in 
Amsterdam, Eindhoven en Zwolle bleek dat er behoefte aan meer parkeerruimte én aan lagere parkeertarie-
ven. [Parkeerbeleid binnensteden, 1997: 1-2] Het parkeerbeleid kreeg een impuls door de fiscalisering van de 
parkeerboete. De introductie van fiscalisering (1991) en administratiefrechtelijke handhaving (1992) 
maakten een einde aan het stafrechterlijk vervolgen van parkeerovertreders. Parkeerboetes werden 
vervangen door naheffingen, die rechtstreeks in de gemeentekas terechtkwamen. Gemeenten kregen 
financieel belang bij de handhaving van de parkeerregels. Voor de handhaving hoefden geen politieagenten 
worden ingezet, er kon worden volstaan met de inzet van gemeenteambtenaren met opsporingsbevoeg-
heid. Door administratiefrechtelijke handhaving konden kleine verkeersovertredingen, zoals het negeren 
van een parkeerverbod, voortaan worden afgedaan met een administratieve transactie ter plekke. Gevolg 
was dat het aantal gereguleerde parkeerplaatsen toenam en dat, om de parkeerdruk te verminderen, 
tegelijkertijd de tarieven omhoog gingen. [CROW, 2004: 11-12] In de jaren negentig werd ook het concept 
van het transferium ontwikkeld, beter bekend als het P+R station (Parkeer en Reis station). Transferia 
bieden op strategische locaties aan de rand van de stad een parkeeralternatief voor het niet-noodzakelijk 
autoverkeer. De parkeertarieven zijn er relatief laag of zelfs afwezig. Het openbaar vervoer zorgt voor een 
snelle verbinding met het stadscentrum. In het Nationaal vervoersplan 2001 was het parkeerbeleid niet 
langer doel op zich, maar onderdeel van een integraal verkeers- en vervoersplan. De auto werd niet langer 
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geweerd en parkeren in de binnenstad moest nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Parkeren 
werd niet langer gezien als een noodzakelijk kwaad, het was immers een essentieel gevolg van verplaat-
singsgedrag. [Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001; CROW, 2004: 12-13] De drie belangrijkste doelstel-
lingen van de rijksoverheid waren: het afremmen van de automobiliteitsgroei, verbeteren van de leefbaar-
heid en het bereikbaar houden van de economische centra. [CROW, 2004: 4-9] Met de erkenning en 
acceptatie van een almaar groeiende mobiliteit, groeide ook de acceptatie van het parkeren.

De behoefte aan meer parkeerplaatsen blijft een druk leggen op de schaarse ruimte in steden en woonwij-
ken. Volgens ramingen van het Ruimtelijk Planbureau (2007) groeit het aantal personenauto’s van 7 naar 12 
miljoen. Om al die auto’s kwijt te kunnen, heeft Nederland in 2040 behoefte aan 472 km2 voor parkeer-
plaatsen tegenover de 260 km2 van nu. [P1, 2008: 10]

Actoren
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Gemeenten
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Exploitanten parkeergarages
• Openbaar Vervoerbedrijven

Literatuur
• Binsbergen, A.J. e.a., Transferia: locatiekeuze en raming gebruik (Delft 1992).
• CROW, Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement. De ontwikkeling van het parkeerbeleid in Nederland (Ede 2004).
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Statline (http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx). 
• Goudappel Coffeng (sam.), Aan de slag met P+R-beleid. Van strategie tot exploitatie (Rotterdam/Ede 2005).
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nationaal Verkeers- en vervoersplan (Den Haag 2001).
• MKB-Nederland i.s.m. NIPO, Parkeerbeleid binnensteden. Ondernemersenquête Amsterdam, Eindhoven en Zwolle 

(Delft en Amsterdam 1997). 
• Mom, Gijs en Ruud Filarski, Van transport naar mobiliteit. Deel 2: De mobiliteitsexplosie, 1895-2005 (Zutphen 2008).
• Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI), Corridorstudie parkeer-en-reis. De modal split van 

keuzereizigers in het woon-werkverkeer (Rijswijk 1981).
• P1, De toekomst van parkeren (2008). 
• Ruimtelijk Planbureau, De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleidsagenda van nu (Bilthoven 2007).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2005 (Den Haag 2005). 
• Tweede Kamer der Staten-Generaal, Uitvoeringsnotitie parkeerbeleid. Hoeksteen en toetsteen van het verkeers- en 

vervoersbeleid (Den Haag 1992).
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Gemeentelijk parkeerbeleid (Den Haag 1983).
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10.10 Hotspot: Vliegramp Tenerife (1977)

Verkorte titel: Vliegramp Tenerife

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
10.1 Mobiliteit

Datering
27 maart 1977

Beschrijving
Op 27 maart 1977 raakte een Boeing 747 van de Nederlandse Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) 
tijdens het opstijgen een taxiënde Boeing 747 van Pan American World Airlines (PanAm). Dit ongeval vond 
plaats op het kleine vliegveld Los Rodeos op Tenerife, waar beide vliegtuigen naar uitgeweken waren 
doordat het vliegveld van Las Palmas de Gran Canaria als gevolg van een bommelding was gesloten. 
Doordat er geen plaats was voor al deze grote vliegtuigen werden er eveneens vliegtuigen op de startbaan 
geparkeerd. Toen de crew van de Boeing 747 van KLM de opdracht kreeg om op te stijgen, was het PanAm 
vliegtuig nog bezig om zich van de startbaan te verwijderen, maar door miscommunicatie gebeurde dit te 
laat. Er vonden door de botsing 583 mensen de dood, waaronder 248 Nederlanders. Met uitzondering van 
de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, zou dit de boeken in gaan als het meest 
dodelijke vliegtuigongeval in de wereldgeschiedenis.

Direct na het ongeval werden afzonderlijk van elkaar een Spaans, Amerikaans en Nederlands onderzoek 
ingesteld naar de oorzaak. De Spaanse en Amerikaanse onderzoeken wezen vooral het handelen van de 
Nederlandse piloot Veldhuyzen van Zanten aan als belangrijke oorzaak van de ramp. Zo zou de piloot zonder 
toestemming van de luchtverkeersleiding zijn opgestegen. Het Nederlandse onderzoek, dat door de Raad 
voor de Luchtvaart werd uitgevoerd, wees vooral op het falen van de communicatiemiddelen. Zo waren er 
storingen in het gesprek tussen piloot en luchtverkeerleiding, hing er dichte mist (het zicht was minder dan 
300 meter) en het ontbrak een grondradar. Hierdoor zagen noch de crew van de Boeing van KLM, noch de 
luchtverkeersleiding het gevaar. Ten slotte wezen alle rapporten, hoewel in verschillende mate, op de fouten 
van de PanAm piloten en de luchtverkeersleiding. De Boeing van PanAm was gevraagd zich via de ‘eerste’ 
afslag van de startbaan te verwijderen. Hierbij was van cruciaal belang dat de luchtverkeersleiding had 
kunnen weten dat deze afslag niet groot genoeg was voor een Boeing 747, zodat de PanAm piloot aannam 
dat deze afslag niet bedoeld kon zijn. Hij reed door en zou de volgende afslag nooit bereiken.

Als gevolg van deze vliegramp werd een scala aan internationale maatregelen genomen om een dergelijke 
vliegramp in de toekomst te voorkomen. De belangrijkste waren de standaardisering van de Engelse zinnen 
die gebruikt zouden worden in de communicatie tussen de luchtverkeersleiding en de piloot. Zo mocht 
bijvoorbeeld het woord takeoff alleen nog maar gebruikt worden als er daadwerkelijk toestemming werd 
gegeven tot het opstijgen. Daarnaast werd de hiërarchie in de cockpit ter discussie gesteld, aangezien de 
piloot in de Boeing van KLM de leraar was van de co-piloot en deze laatste hierdoor mogelijk geen weer-
stand bood aan de beslissing van de piloot om op te stijgen. Ten slotte werden drie technische veranderin-
gen doorgevoerd: er kwam een tweede communicatiesysteem om storingen te voorkomen, er kwamen 
grondradarsystemen bij alle belangrijke vliegvelden en er werd verder gewerkt aan een techniek zodat 
vliegtuigen verder door de mist konden kijken – hier wordt overigens nog steeds aan gewerkt. 
De vliegramp in Tenerife zou de International Civil Aviation Organization er toe bewegen naast deze 
aanpassingen de internationale regelgeving en vereisen aan vliegtuigen steeds verder aan te scherpen, om 
het risico op een vliegtuigramp nog meer te reduceren. 
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Actoren
• Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (KLM)
• Pan American World Airlines (PanAm)
• Luchtverkeersleiding Tenerife
• Raad voor de Luchtvaart
• International Civil Aviation Organization (ICAO)

Literatuur
• Hove, ten Cor, The crisis after the disaster: Aircrash aftermath: a true story (Nijmegen 2005).
• Raad voor de Luchtvaart, final report and comments of The Netherlands Aviastion Safety Board http://www.nifv.nl/

upload/118936_668_1198850030156-rapport_Raad_Luchtvaart_Tenerife_27031977.pdf. 
• Reijnoudt, Jan, en Niek Sterk, Tragedie op Tenerife. De grootste luchtramp, optelsom van kleine missers (Kampen 2002).
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10.11 Hotspot: De invoering van de APK voor 
personenauto’s (1985)

Verkorte titel: APK

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid,  
13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.5 Goederenstromen en logistiek 
10.4 Daling aantal verkeersslachtoffers

Datering
1985

Beschrijving
De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor motorvoertuigen is tegenwoordig algemeen geaccepteerd, 
maar werd pas in 1985 wettelijk verplicht voor personenauto’s. Zowel vóór als na de invoering van de APK is 
de inhoud van de keuring een belangrijk punt van discussie geweest.

Begin jaren zestig waren er al de eerste discussies over de invoering van een wettelijke periodieke keuring 
voor motorvoertuigen, maar in 1974 werd een wetvoorstel voor invoering van de APK afgewezen. De 
voornaamste reden hiervoor was dat de wet voorschreef dat er onafhankelijke instanties moesten worden 
opgericht om de keuring uit te voeren. Dit was echter zeer kostbaar en daarnaast werden de particuliere 
garages hiermee de pas afgesneden. In 1977 werd daarom een nieuw wetsvoorstel gedaan dat het wel 
haalde, omdat dit bepaalde dat bestaande instanties (zoals garages) de APK zouden uitvoeren. De auto’s 
zouden volgens Europese richtlijnen worden gekeurd. De uiteindelijke invoering liet echter op zich 
wachten: in 1981 werd de APK voor vrachtauto’s ingevoerd en pas vanaf 1985 werd de APK voor particuliere 
personenauto’s ingevoerd. [SWOV.nl, 2009: 1; Mom en Filarski, 2008: 368] 

De gefaseerde invoering zorgde ervoor dat de APK weinig protesten opleverde. Daarnaast had de APK tijdens 
de invoering nog niet de omvang die hij nu heeft. Zo werden pas vanaf 2009 de bandenspanning, de emissie 
van uitlaatgassen en de werking van de waarschuwingslampjes gecontroleerd. [SWOV.nl, 2009: 3]

De aanleiding voor de invoering van de APK was tweeledig. Allereerst was in de garagebranche een 
overcapaciteit ontstaan doordat veel automobilisten door een stagnerend besteedbaar inkomen het 
‘vertroetelonderhoud’ (vakantiebeurt, winterbeurt) achterwege lieten en kleine reparaties steeds vaker zelf 
uitvoerden of door ‘beunhazen’ lieten doen. De garagebranche gebruikte de verkeersveiligheid om de 
technische betrouwbaarheid van het Nederlandse wagenpark aan de orde te stellen, hoewel uit statistieken 
bleek dat slechts twee tot zes procent van de ongevallen aan technische mankementen te wijten was. Er 
ontstond dan ook een langdurig debat over de noodzaak van de verplichte periodieke autokeuring. Een 
tweede aanleiding voor de invoering van de APK was dat niet alleen het eigen auto-onderhoud voorname-
lijk werd verricht in de schaduweconomie (dus door ‘zwart’ werkende monteurs of kennissen en vrienden) 
maar vooral dat een belangrijk deel van het steeds groeiende wagenpark waarschijnlijk helemaal niet werd 
onderhouden. Dit vormde dan ook de eigenlijke reden voor de invoering van de APK. [Mom en Filarski, 
2008: 368; Tromp, 1985: 49]

De uiteindelijke invoering van de APK duurde zo lang omdat er vele belangengroepen bij betrokken waren. 
Zo waren er hevige discussie tussen organisaties als de RDW, de ANWB en de BOVAG over wie de APK uit 
mocht voeren. Bovendien waren er veel twijfels over de kosten en baten van een invoering, omdat de 
effecten voor de verkeersveiligheid zo gering zouden zijn. Daarnaast waren de kosten in eerste instantie 
heel hoog, maar die konden bijvoorbeeld gedrukt worden door de APK te combineren met een grote beurt. 
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Ten slotte was een belangrijke vraag of de controle op de APK wel mogelijk was, maar dat bleek uiteindelijk 
geen probleem te zijn. [Raad voor de Verkeersveiligheid, 1993: 5-6]
De geschatte effecten van de APK op het aantal ongevallen variëren van positief tot geen effect. Zowel 
binnen- als buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat technische mankementen niet van grote invloed 
waren op het aantal verkeersongevallen. De SWOV concludeerde in 2009 dan ook dat het effect van de APK 
‘te klein is om te meten’. [SWOV.nl, 2009: 3] De invloed op de informele sector en de garagesector moet 
echter niet onderschat worden. Bovendien is de APK een belangrijk hulpmiddel bij het terugdringen van de 
emissie van uitlaatgassen. 

Actoren
• RDW
• ANWB
• BOVAG, belangenbehartiger particuliere autobedrijven

Literatuur
• Mom, Gijs en Ruud Filarski, Van transport naar mobiliteit. De mobiliteitsexplosie 1895-2005 (Zutphen 2008).
• Raad voor de Verkeersveiligheid, De APK gekeurd. Advies over de verplichte periodieke keuring van personenauto’s 

(Den Haag 1993). 
• SWOV, Factsheet Algemene periodieke keuring (apk) van personenauto’s, (Leidschendam, sep. 2009). 
• Tromp, J.P.M., Algemene periodieke keuring (APK) van personenauto’s en bestelwagens (Leidschendam 1985).
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10.12 Hotspot: Granaria-affaire (1987-1988)

Verkorte titel: Granaria-affaire

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.10 Europeanisering, 13.6 Verzakelijking 

Relatie met
10.5 Goederenstromen en logistiek 

Datering
september 1987 - juni 1988

Beschrijving
Eind jaren tachtig leidde de zogenaamde Granaria-affaire tot grote protesten in de binnenvaartsector tegen 
liberalisering van de binnenvaart. Uiteindelijk zag de regering als gevolg van de protesten daarvan af, maar 
enkele jaren later werd de liberalisering als gevolg van Europese regelgeving alsnog gerealiseerd.

De markt van de binnenvaart in 1987 kan omschreven worden als vrij liberaal, maar de scheefgroei tussen 
het aantal laders en vervoerders in de markt zorgde voor problemen. In 1987 waren er 4900 Nederlandse 
ondernemingen met ongeveer 6300 schepen in bedrijf, waarbij 90% van de schepen gebruikt werd door 
particuliere schippers en slechts 10 % door rederijen. Vracht werd toegewezen aan schippers via achttien 
schippersbeurzen, waardoor lader en schipper geen onderlinge prijsafspraken konden maken. De 
Rijksverkeersinspectie (RVI) verleende de vergunningen aan de schippers voor het transporteren van de 
goederen. Daarnaast konden bedrijven bij het RVI een vergunning aanvragen om ‘eigen vervoer’ te regelen. 
[Wet Goederenvervoer Binnenvaart 1951] 

Toen het in Rotterdam gevestigde bedrijf Granaria zijn transport van veevoer wilde uitbreiden probeerde het 
in eerste instantie hiervoor schippers in te huren, maar dit liep op niets uit omdat deze geen kwantumkor-
ting wilden bieden. In tweede instantie vroeg Granaria daarom een vergunning aan voor eigen vervoer, 
waarbij schepen en bemanning zouden worden ingehuurd. Al tijdens de behandeling van de vergunning 
waren er protesten, omdat een vergunning alleen verleend zou mogen worden als een bedrijf zelf eigenaar 
was van de schepen. Dat was bij Granaria niet het geval. De vergunning werd op 21 september toch verleend, 
maar door acties van de schippers zou er geen schip van Granaria (lees: door Granaria gehuurd schip) de 
haven verlaten. Op 12 oktober werd de vergunning weer ingetrokken, omdat deze in strijd zou zijn met de 
vervoerdersbelangen. Hierdoor kwam Granaria in grote problemen, omdat goederen van dit bedrijf op de 
schippersbeurs werden geboycot. Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat reageerde hierop door op 
14 april 1988 opnieuw een vergunning voor eigen vervoer toe te kennen aan Granaria. Dit leidde wederom 
tot protesten van de binnenvaartschippers. [Crisis onderzoekteam, 1989: 7-10]

De protesten werden op grote schaal door de media beschreven en in beeld gebracht, omdat dit unieke 
protestacties waren zowel qua duur als karakter. Hoewel de schippers vaker hun gelijk hadden willen halen, 
was er nu voor het eerst sprake van goed georganiseerde samenwerking waardoor op grote schaal tot actie 
kon worden overgegaan. De Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond (ONS) en de Algemene 
Schippervereniging (ASV) speelden hierbij een belangrijke rol. Het hoogtepunt van de acties was de 
blokkade van een groot aantal schepen van Granaria op de Merwede in juni 1988. Op de schepen van 
Granaria voeren ME’ers mee en daarnaast werden deze schepen begeleid door de Rijkspolitie te Water. 
Ondanks deze maatregelen blokkeerden 300 schepen de Merwede, wat leidde tot een confrontatie tussen de 
schippers en de politie. [Politiemuseum.nl, 2011] 
Een andere belangrijke factor was het grote aantal betrokkenen. De discussie over de vergunningverlening 
aan Granaria begon op lokale schaal, maar door de verschillende acties werd het steeds meer een discussie 
op provinciale en later zelfs op nationale schaal. Daarnaast hadden de acties invloed op de grootste 
transportsector van Nederland, waarbij vele financiële belangen waren gemoeid. Ten slotte deed het 
gerucht de ronde dat minister Smit-Kroes een buurman en vriend van de eigenaar van Granaria was. [Crisis 
onderzoekteam, 1989: 95-97]
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De Nederlandse overheid was vooral in de beginperiode van de Granaria-affaire afwachtend. Dit kwam 
enerzijds omdat het ‘gewoon’ om een vergunningverlening ging en anderzijds omdat politie-interventies 
als taak van de lokale en provinciale overheden werden gezien. Pas toen de procedure rond de vergunning-
verlening spaak liep, greep minister Smit-Kroes in door Granaria de vergunning uiteindelijk toch te 
verlenen. De blokkade in de Merwede in juni 1988 dwong de minister echter tot een overeenkomst te 
komen met alle partijen. In Gorinchem werd besloten dat een nieuwe wet aangenomen zou worden, 
waardoor Granaria het laatste bedrijf zou zijn dat gebruik kon maken van de oude regeling. [Crisis onder-
zoekteam, 1989: 65] Daarnaast kwam er een nieuwe sloopregeling, waardoor schippers makkelijker over 
konden gaan tot het verlaten van de verzadigde binnenvaartmarkt. Ten slotte werden er regelingen 
getroffen rond de inspectie van de schepen van Granaria.

In de Granaria-affaire gaf de overheid pas toe toen het conflict escaleerde. De reden was dat de minister zich 
ervan bewust was dat Europa steeds meer zou aandringen op de liberalisering van het goederenvervoer.  
De Wet Vervoer Binnenvaart (WVB) die in 1992 werd ingevoerd was daarom een zoethoudertje. Enkele jaren 
later, in 1995, zou een Europese richtlijn Nederland namelijk dwingen om tot de liberalisering van de gehele 
binnenvaart over te gaan. Deze zogenaamde Kinnock-richtlijn dwong Nederland tot liberalisering van de 
binnenvaartsector. Door gebrekkige internationale organisatie van de binnenvaartsector leidde deze 
richtlijn, in tegenstelling tot de Nederlandse interventie, tot weinig weerstand. [Mom en Filarski, 2008: 378]

Actoren
• Algemene Schippervereniging (ASV)
• Europese Commissie
• Gemeente Rotterdam
• Granaria (bedrijf )
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond (ONS)
• Politie
• Provinciale Staten
• Rijksverkeersinspectie (RVI)
• Tweede Kamer

Literatuur
• Crisis onderzoekteam, Onrust in de binnenscheepvaart: Het Granaria-conflict. Observatie en analyse van 

een slepend probleem (Arnhem 1989). 
• Mom, Gijs en Ruud Filarski, Van transport naar mobiliteit. De mobiliteitsexplosie 1895-2005 (Zutphen 2008).
• Politiemuseum.nl. 
• [http://www.politiemuseum.nl/UserFiles/File/GROOTSCHALIG%20OPTREDEN,%20BEWAPENING%20

EN%20UITRUSTING%203.pdf ]. 29 april 2011. 
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10.13 Hotspot: De invoering van de OV-studentenkaart 
(1991)

Verkorte titel: OV-studentenkaart

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.2 Toenemende congestie

Datering
1 januari 1991

Beschrijving
Op 1 januari 1991 voerde het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Nederland de OV-studentenkaart 
in, die alle studenten in Nederland de mogelijkheid gaf gratis gebruik te maken van het openbaar vervoer. De 
reden voor de invoering van de OV-studentkaarten was tweevoudig. Allereerst was het, paradoxaal genoeg, 
een bezuinigingsmaatregel. De OV-studentenkaart zou namelijk de reiskostenvergoedingregeling (die op  
1 oktober 1986 was ingevoerd) vervangen, die anno 1990 door ongeveer 200.000 studenten werd gebruikt. 
Omdat de reiskostenvergoeding erg fraudegevoelig was en de vergoeding een grote administratieve romp-
slomp veroorzaakte, was het noodzakelijk geworden om een vervangend systeem te ontwerpen. Het invoeren 
van een algemene OV-studentenkaart zorgde voor een besparing van 176 miljoen gulden. Een tweede reden 
voor de invoering was het stimuleren van het openbaar vervoer. Door studenten gebruik te laten maken van 
bus, trein en metro werden zij gemotiveerd om eveneens na de studie gebruik te blijven maken van het 
openbaar vervoer. Hiermee was de invoering van de OV-studentenkaart eveneens een mogelijkheid om het 
autogebruik onder starters te verminderen. [Landelijke Studententen Vakbond, 1996: 8 en ATh.H. Pruyn,  
A. Smidts et. al., 1991-1992: 96]

De belangrijkste kritiek van studenten op de invoering van de OV-studentenkaart betrof vooral de korting 
op de basisbeurs. Hoewel slechts één op de drie studenten (200.000) gebruik had gemaakt van het 
vergoedingssysteem, moesten nu ook de resterende 400.000 studerenden een bedrag van 41,65 (thuiswo-
nend) en 62,50 gulden (uitwonend) inleveren op hun studiebeurs. Om die reden vond vóór 1991 vijftig 
procent van de studenten de OV-studentenkaart een onaantrekkelijk product en waren er kleinschalige 
protesten. [Th. H. Pruyn e.a., 1991-1992: 96] 

De invoering zelf verliep evenmin zonder horten of stoten. Op 1 januari 1991 werden 600.000 studenten-
kaarten in gebruik genomen, maar omdat de NS te maken kreeg met zeer drukke spitsuren wilde men dat de 
OV-studentenkaart in prijs werd verhoogd. Uiteindelijk kwam minister Jo Ritzen in 1994 in samenwerking 
met de NS met de weekend- en weekkaart, om zo het aantal reizende studenten in de spitsuren te verminde-
ren. Verder werd twee jaar later besloten om de OV-studentenkaart alleen te geven aan studenten die ouder 
waren dan 18 jaar. De laatste verandering vond op 1 september 2000 plaats, toen de OV-studentenkaart een 
onderdeel werd van de prestatiebeurs. Dit betekende dat de studenten de OV-studentenkaart moesten 
terugbetalen als ze niet binnen de gestelde tijd hun studie afmaakten.

De invoering van de OV-studentenkaart was uiteindelijk een groot succes. In 1990 maakten studenten 
19,7% van hun reizen met het Openbaar Vervoer en in 1991 was dit gestegen naar 32,9%. Toen minister Loek 
Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 1999 voorstelde de OV-studentkaart af te schaffen, bleek 
dat de populariteit van de kaart enorm was toegenomen: na hevige protesten moest hij zijn voorstel intrekken. 
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1992: 25 en Ublad, 2009] 
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Actoren
• Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Literatuur
• Landelijke Studenten Vakbond, Wie betaalt de OV-studentenkaart. Over de toekomst van de OVSK (Utrecht 1996).
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Effecten van de ov-studentenkaart op het verplaatsingsgedrag van studenten 

(Amsterdam 1992).
• Pruyn, A.Th.H., A. Smidts en E. Waarts, ‘Spoort de OV-studentenkaart met de wensen in de markt?’ in: 

Recente ontwikkelingen in het marktonderzoek: jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers 1991-’92, 
95-118. 

• ‘De komst van de OV-Studentenkaart’, Ublad, 5 maart 2009 (http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.
woa/4/wa/Ublad/archief?id=1035416, laatst geraadpleegd 3 mei 2011).
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10.14 Hotspot: Het afschaffen van de grenscontroles 
binnen de Schengenzone (1995)

Verkorte titel: Schengen

Metatrends: 13.10 Europeanisering

Relatie met
2.2 Europeanisering recht en beleid
3.9 Europese markt
10.1 Mobiliteit
10.5 Goederenstromen en logistiek

Datering
1995

Beschrijving
Op 14 juni 1985 ondertekenden Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en West-Duitsland het Akkoord van 
Schengen. Dit akkoord, later ook wel ‘Schengen I’ genoemd, had tot doel de controles aan de gemeen-
schappelijke grenzen geleidelijk op te heffen en te komen tot een gemeenschappelijk beleid aan de 
buitengrenzen. Het actieprogramma om dit te realiseren, werd vastgelegd in de Overeenkomst van 
Schengen (‘Schengen II’) die de deelnemende landen op 19 juni 1990 sloten en die per 26 maart 1995 van 
kracht werd. Vanaf die datum vervielen de persoonscontroles aan de binnengrenzen van de zogenaamde 
Schengenzone, waartoe inmiddels ook Spanje en Portugal waren toegetreden.

‘Schengen’ vormde slechts een onderdeel van het integratieproces dat zich binnen de Europese 
(Economische) Gemeenschap plaatsvond. In 1986 werd in de ‘Europese Akte’ een traject naar een vrij 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal vastgesteld. Het Akkoord van Schengen ging echter 
verder: niet alleen werden nationale regels afgeschaft, er werden ook nieuwe ingevoerd. [Trend: Naar een 
Europese markt; Kapteyn, 1993: 82]

De verdragen van Schengen waren niet de eerste initiatieven om binnen Europa onderlinge grens controles 
te vervangen door een gemeenschappelijk beleid aan de buitengrenzen. Denemarken, Zweden en 
Noorwegen hadden dat reeds gedaan met de oprichting van de Noordse Paspoort Unie (1954) die in 1958 van 
kracht werd en waar in 1965 ook Finland en IJsland zich bij aansloten. Nederland, België en Luxemburg 
hadden in 1960 hun onderlinge grenscontroles al afgeschaft met het Benelux-verdrag. [Lenaert, 2003: 71-72] 

De werking van de verdragen van Schengen beperkte zich niet tot EU-landen. San Marino en Vaticaanstad 
hebben geen overeenkomsten met de EU gesloten over vrij verkeer van personen en maken geen deel uit 
van de Schengenzone. Dankzij bilaterale overeenkomsten met Italië worden er echter geen grenscontroles 
gehouden. IJsland (2001), Noorwegen (2001) en Zwitserland (2008) maken geen deel uit van EU, maar wel 
van Schengen.

In de loop der tijd zijn de akkoorden van Schengen duidelijk van karakter veranderd. Bij Schengen I lag de 
nadruk nog op de vereenvoudiging van het goederenverkeer, maar bij Schengen II ging het praktisch alleen 
nog over samenwerking op het gebied van politie, justitie en persoonscontrole aan de grens en toelating 
van vreemdelingen (waaronder asielzoekers). Zo werd het opheffen van de zogenaamde binnengrenscon-
trole van een doel op zich een middel tot verregaande samenwerking op het gebied van immigratie en 
veiligheid. [Goudsmit, 1995: 5-7] Dit werd nog eens versterkt bij het Verdrag van Prüm (“Schengen III), dat in 
2005 werd gesloten. Dit verdrag heeft tot doel intensiever samen te werken op het gebied van de bestrijding 
van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie. Daarbij ligt het zwaartepunt bij het 
uitwisselen van informatie in het kader van criminaliteit en terrorisme. [Europa Nu]
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Met het afschaffen van de persoonscontroles aan de binnengrenzen is het grensoverschrijdend verkeer 
binnen de EU veel makkelijker geworden. De controle aan de buitengrenzen van Schengen is voor ingezete-
nen van de Europese Unie en daarmee gelijkgestelden slechts minimaal. Burgers van derde landen worden 
echter grondig gecontroleerd. Om die reden zijn er al vanaf het begin van de jaren negentig protesten 
geweest tegen Schengen. [Korte, 2009: 445; Van Es, 1991]

Actoren
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Europese Unie

Literatuur
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• Theys, Michel, Het Akkoord van Schengen. Naar een vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie (Brussel 1995).



Nationaal Archief | Verkeer en Vervoer 773

10.15 Hotspot: De aanleg van Betuweroute (1997)

Verkorte titel: Betuweroute

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.6 Verzakelijking, 13.9 Mondialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.2 Toenemende congestie
10.5 Goederenstromen en logistiek
11.1 Denken over natuur en milieu
11.21 Bulderbos 
11.22 HSL-tunnel

Datering
1997

Beschrijving
De Betuweroute (ook bekend als de Betuwelijn en de spoorlijn Rotterdam-Zevenaar) is een goederenspoor-
lijn van 160 kilometer die loopt van de Eerste Maasvlakte, langs de A15, tot aan de Duitse grens ter hoogte 
van Zevenaar. In het midden van de jaren tachtig vonden er al gesprekken plaats tussen NS Cargo en het 
Rotterdamse Havenbedrijf over een verbetering van het goederentransport naar Duitsland. In de jaren 
negentig begon de overheid eveneens actief na te denken over een apart tracé voor goederenvervoer. Na 
veel debat in de Tweede Kamer en inmenging van de Raad van State, werd uiteindelijk in 1997 het besluit 
genomen met de bouw te beginnen. Deze duurde van 1997 tot 2007, waarbij 320 viaducten, bruggen en 
faunapassages werden geconstrueerd en ruim 400 woningen en bedrijfspanden werden afgebroken. Hierbij 
zou het gestelde budget met ruim 2 miljard euro overschreden worden (1992=2.3 mld. en 2007=4,7 mld). De 
belangrijkste vragen die tijdens en na de bouw van de Betuweroute werden gesteld gingen over de noodzaak 
en alternatieven van het project en op hun beurt riepen deze vragen de nodige protesten op.

Bij de vraag over de noodzaak van de Betuweroute waren drie factoren van belang. Allereerst stonden de 
doelstellingen van NS Cargo en het Havenbedrijf centraal voor de overheid. Zo kampte NS Cargo met 
terugvallende goederenvervoerscijfers en werd in 1990 een doelstelling opgesteld, waarin het bedrijf 
aanstuurde op een verdrievoudiging van het aantal vervoerde tonnen in twintig jaar (1990=18,4 mld. ton en 
2010=65 mld. ton). Volgens NS Cargo zou een Betuweroute – die zelf werd ontworpen - voor de stimulans 
zorgen om die doelstelling te behalen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat NS Cargo het streven naar 
een verdrievoudiging van het goederenvervoer nooit zag als een reëel doel, maar dat dit wel op deze manier 
door de overheid werd geïnterpreteerd. Daarnaast wilde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
Rotterdamse haven de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen tot een mainport, een internationaal 
overslagpunt van goederen. Volgens het Rotterdams Havenbedrijf was het hierbij van essentieel belang dat 
er een goede treinverbinding kwam met het achterland.

Een tweede factor was de opkomende aandacht voor het milieu. Het idee dat er een onderlinge relatie was 
tussen industrialisatie, bevolkingsgroei en de achteruitgang van het milieu leidde tot het zoeken naar 
natuurvriendelijkere alternatieven van het vervoer van goederen (Club van Rome, 1990). Hierbij leek de 
trein het beste alternatief.

Ten slotte speelden de toenemende congesties in Nederland een belangrijke rol. Toenemend vrachtverkeer 
over de belangrijkste Nederlandse verkeersaders zou zorgen voor een verstopping van de wegen en om dit 
doemscenario voor te zijn diende een alternatief gevonden te worden. Deze drie factoren onderstreepten 
het belang van een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Evaluatiestudies van TNO en het RVIM toonden 
later echter aan dat de Betuweroute geen of nauwelijks effect zou hebben op milieu en congestie, waarmee 
de strategische positie van de Rotterdamse haven als enige argument overbleef. [Algemene Rekenkamer, 
2000: 47 en 52-53] 
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Alternatieven voor de Betuweroute werden wel geopperd, maar in het begin van de jaren negentig werd er 
al niet meer door de overheid en NS Cargo naar alternatieven gekeken. Vooral de uitkomst van het 
onderzoek van de Commissie Hermans (1995), dat het ‘nee, mits’ omzette in een ‘ja, tenzij’, zorgde voor een 
extra steun in de rug voor de regering en de Tweede Kamer. [NOS.nl, 2007] Twee goedkopere opties, die 
eveneens hadden kunnen bijdragen aan het terugdringen van de congesties, waren de uitbreiding van de 
binnenvaart en het gebruiken van het reeds bestaande spoor. De groep Beter Benutten van het spoor in de 
21ste eeuw (BB21), welke een onderdeel was van NS Railbeheer, berekende in 1998 dat er slechts 113 miljoen 
euro nodig zou zijn om het bestaande spoor te laten voldoen aan de eisen van het Havenbedrijf. Een andere 
optie was het stimuleren van de binnenvaart, waarbij slechts stimulerings middelen ingezet hadden hoeven 
te worden. Dit alternatief werd vooral afgedaan met de wijzende vinger naar de belasting van het milieu 
door de binnenvaart. Een ander interessant alternatief, dat overigens alleen gericht was op het bevorderen 
van de positie van Nederland als distributienatie, was het opknappen en opnieuw in gebruik nemen van de 
IJzeren Rijn. Deze verbinding tussen België en Duitsland die ter hoogte van Roermond door Nederland 
loopt, had en heeft nog steeds de potentie om grote hoeveelheden goederen van Antwerpen naar het 
Duitse Ruhrgebied te transporteren. Dit alternatief haalde het niet door onder andere de invloed van de 
Rotterdams haven, omdat dit zou bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de Antwerpse 
haven [Eindhovensdagblad, 19 februari 2000] 

De protesten voor en tijdens de bouw kunnen worden opgedeeld in het operationeel principieel protest. 
[Pestman, 2001] Het operationele protest, dat na 1995 ontstond, was vooral gericht tegen de lokale hinder 
van de Betuweroute en richtte zich op het inpassen ervan in het landschap. Het ontstond vooral doordat 
ruim 400 woningen en bedrijven moesten wijken voor de nieuwe spoorlijn en de ligging van het spoor (op 
maaiveldhoogte) voor de nodige horizonvervuiling zorgde. Pas toen de bouw begon namen de principiële 
protesten, gericht op het nut en de noodzaak van de Betuweroute, toe. Zo zonden acht vooraanstaande 
wetenschappers in oktober 1998 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij vroegen om een stop of fasering 
van de bouw van de Betuweroute, aangezien de kosten voor het project ervoor zorgden dat er weinig tot 
niets werd geïnvesteerd in andere projecten zoals de binnenvaart en de IJzeren Rijn. Naast deze wetenschap-
pers kwamen eveneens de Socialistische Partij en het GroenFront! in actie tegen de bouw van de 
Betuweroute, maar dit kwam slechts zelden tot een confrontatie of een debat met de overheid. Een 
uitzondering was het kraken van huizen die moesten wijken voor het tracé van de Betuweroute en het 
blokkeren van het spoor bij de testfase door GroenFront! Het protest werd nog eens extra gevoed door een 
rapport van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2004. Het CPB zette namelijk uiteen dat de Betuweroute 
nooit rendabel zou worden (lees: de aanlegkosten opbrengen). Op dat moment was de bouw echter al in 
volle gang en zag de overheid geen reden meer om de bouw te stoppen. Na de bouw van de Betuweroute 
werd de overheid vooral verweten dat er te weinig ruimte voor inspraak was geweest door 
belangengroepen. 

In 2007 zette Bent Flyvbjerg, hoogleraar aan de Universiteit van Aalborg en de TU Delft, de bouw van de 
Betuweroute in een positiever daglicht. Na een uitgebreid onderzoek bleek dat in de uiteindelijke uitvoe-
rende fase (1997-2007) het budget slechts overschreden was met twee procent en dat het hiermee een 
voorbeeld was geworden voor veel grootschalige projecten in zowel binnen als buitenland. Dit staat echter 
nog steeds in schril contrast met het daadwerkelijke gebruik van de Betuweroute. Zo is er nog steeds geen 
aansluiting met het Duitse spoor en is het goederenvervoer over de Betuweroute in 2010 ruim drie keer zo 
laag als in 1996 werd gedacht. 

Actoren
• Tweede Kamer
• Eerste Kamer
• Socialistische Partij (SP)
• GroenFront!
• NS Cargo
• Havenbedrijf Rotterdam
• Centraal Planbureau (CPB)
• Duitsland
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10.16 Hotspot: Taxiwet (2000)

Verkorte titel: Taxiwet

Metatrends: 13.10 Europeanisering, 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking 

Relatie met
10.1 Mobiliteit
10.2 Toenemende congestie

Datering
1 januari 2000

Beschrijving
In de jaren negentig werden de grote Nederlandse steden, zoals Amsterdam gedomineerd door monopolis-
tische taxibedrijven. In Amsterdam maakte Taxi Centrale Amsterdam (TCA) de dienst uit en probeerde op 
velerlei manieren concurrenten te weren. Zo werden taxi’s uit de omliggende gemeenten niet toegelaten op 
de gemeentestandplaatsen en bestond er een nauwe relatie met de gemeente Amsterdam, waardoor een 
initiatief als de Treintaxi in de hoofdstad nooit doorgang zou vinden. [Remco Weingarten, 2002: 9-10] 
Onder andere door deze vervlechting van belangen nam minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie 
Jorritsma het initiatief voor de ‘deregulering’ van het taxivervoer en was het haar opvolgster minister Tineke 
Netelenbos die de taxiwet op 1 januari 2000 zou doorvoeren. 

De taxiwet werd om twee belangrijke redenen ingevoerd. Allereerst was er in de jaren negentig een 
toenemende trend tot het doorvoeren van liberalisering van de taximarkt, omdat dit zou zorgen voor lagere 
prijzen, betere klantvriendelijkheid en meer keuze voor de klant. Daarnaast was eveneens van belang dat de 
minister Jorritsma inzag dat de toen geldende regels rond taxi’s zorgde voor criminalisering, doordat er in 
de vergunning handel miljoenen omgingen, en de klant te hoge prijzen betaalde. De wet, die op 1 januari 
2000 werd ingevoerd, bepaalde daarom dat vergunningen niet meer door regionale overheden mochten 
worden uitgegeven, maar alleen door de nationale overheid. Verder werd de chauffeurspas ingevoerd, 
waardoor iedereen in staat gesteld werd een taxibedrijf te beginnen. Hierdoor zou het aanbod van taxi’s 
toenemen. Tevens werden er maximumtarieven ingesteld voor taxiritten. Kwantitatief gezien was de wet 
een groot succes: zo nam in Nederland het aantal taxibedrijven tussen 1999 en 2002 toe met 50%, van 3200 
naar 4800, en hiermee steeg het aantal taxi’s in Nederland van 16.000 in 1999 naar 23.000 in 2002. [Trouw, 6 
juli 2009] Amsterdam kende in vergelijking met andere Nederlandse steden de grootste stijging met een 
verdrievoudiging van het aantal taxi’s tussen 1998 en 2002, van 700 naar 2100 taxi’s. [Remco Weingarten, 
2002: 12] De taxibeschikbaarheid verbeterde daardoor aanmerkelijk. Later bleek echter dat de wet op andere 
punten niet het beoogde effect had gehad, maar juist een tegengesteld.

Al voordat de Taxiwet in 2000 formeel werd doorgevoerd, waren er in Amsterdam onlusten uitgebroken 
door de opkomst van TaxiDirect, een nieuw taxibedrijf. Zo werd in mei 1998 een overleg van het nieuwe 
bedrijf verstoord, werd vijf maanden later het hoofdkantoor van TaxiDirect bezet door woedende TCA-
chauffeurs en in april 1999 werd een taxichauffeur zwaar mishandeld. De taxiwet was uiteindelijk de trigger 
voor een ware taxioorlog, met als hoogtepunt de bestorming van politiebureau Warmoesstraat te 
Amsterdam door taxichauffeurs uit heel Nederland. [Remco Weingarten, 2002: 21-23, 43-49 en 84] In de 
periode die volgde waren er geregeld kloppartijen en andere incidenten om rivalen tegen te werken. 
[Parool.nl, 16 april 2009] Er werden vergeefse pogingen gedaan het geweld een halt toe te roepen door het 
inrichten van verschillende taxistandplaatsen en het compenseren van de waardevermindering van 
vergunningen. [Remco Weingarten, 2002: 49 en 94] Bemiddelaar Max Rood, die in 1992 in Rotterdam al een 
langslepende taxioorlog tot een goed einde wist te brengen, probeerde met TCA tot een akkoord te komen 
maar werd uiteindelijk door TCA weggewuifd. [Volkskrant.nl, 13 april 2000] 

Hoewel de Taxiwet door zijn juridische kracht een stempel drukte op de taxisector in Nederland, had deze 
niet het gewenste effect, integendeel. Doordat iedereen gemakkelijk taxi kon gaan rijden kwamen er veel 
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buitenlandse chauffeurs de sector binnen, die naar mening van veel taxichauffeurs onvriendelijk met 
klanten en concurrenten omgingen omdat ze aan niemand verantwoording verschuldigd waren. [Telegraaf.
nl, 6 juli 2009] Daarnaast waren de ritten duurder geworden, was de service niet verbeterd, was het aantal 
klanten gedaald in plaats van gestegen en stonden gemeente machteloos doordat de regulering van de 
taximarkt in 2000 een rijksaangelegenheid was geworden. Uiteindelijk zou in 2009 een nieuw dieptepunt in 
de taxiwereld volgen toen een taxichauffeur een klant doodsloeg, na een ruzie omdat hij een rit weigerde. 
Hierop werd er wederom aangestuurd op beter toezicht, maar de onrust in de taxisector zou blijven. 
[Parool.nl, 16 april 2009] 

Actoren
• Gemeente Amsterdam
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Politie Amsterdam
• TaxiDirect
• Taxi Centrale Amsterdam (TCA)
• Taxichauffeurs
• Max Rood

Literatuur
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• Rijksoverheid, ‘Taxibeleid’ (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/taxibeleid, laatst geraad-
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• ‘Taxibeleid in vogelvlucht’, Trouw 6 juli 2009. 
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10.17 Hotspot: Stroomstoring Haaksbergen (2005)

Verkorte titel: Stroomstoring Haaksbergen

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.3 Boven- en ondergrondse infrastructuur

Datering
25-27 november 2005

Beschrijving
Nederland heeft in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen het kleinste aantal stroomstoringen 
per jaar. Waar in Noorwegen en Engeland in de periode 1980-1989 respectievelijk 300 en 60 minuten 
stroomstoring per jaar per persoon voorkwam, had Nederland slechts te kampen met 30 minuten stroom-
storing per jaar per persoon. [Steetskamp en Van Wijk, 1994: 26] Hierdoor is in Nederland sprake van een 
dubbele kwetsbaarheidsparadox. Niet alleen komt door de weinige storingen een stroomstoring harder 
aan, maar ook valt een stroomstoring nog zwaarder door de toenemende afhankelijkheid van electriciteit. 
In deze context moet de stroomstoring in Haaksbergen bekeken worden. 

In het weekend van 25-27 november 2005 had Nederland te maken met hevige sneeuwval en zware 
windvlagen. Op vrijdag 25 november stond hierdoor op de Nederlandse wegen één van langste spitsen ooit 
in Nederlandse geschiedenis – ruim 800 kilometer file. Door de sneeuwval viel in verschillende plekken in 
de Nederland de stroom uit, waaronder in Haaksbergen. In dit dorpje met 25.000 inwoners viel gemiddeld 
30 tot 61 uur de stroom uit doordat een aantal hoogspanningskabels was gebroken. Hierdoor moest door de 
overheid en regionaal netbeheerder Essent zo snel mogelijk gezocht worden naar oplossingen om de 
bewoners en bedrijven hulp te bieden. [OvV, 2006: 6-8]

Essent liet op vrijdagnacht 130 aggregaten aanvoeren om Haaksbergen van noodstroom te voorzien, maar 
door de slechte omstandigheden op de wegen liep het vervoer fikse vertraging op. Daar kwam bij dat 
zaterdagochtend de schade groter was geworden en Essent het in sommige gevallen te gevaarlijk vond om 
medewerkers de masten in te laten gaan, uit angst voor instorting daarvan. Van zaterdag op zondag wist 
Essent een gedeelte van Haaksbergen van stroom te voorzien, maar pas op maandagmorgen hadden alle 
bewoners van Haaksbergen weer stroom. [OvV, 2006: 9-13]

Hoewel er geen onrust uitbrak in Haaksbergen en er geen slachtoffers vielen ten gevolge van de stroomuit-
val, werden er in totaal zeven onderzoeken naar de stroomstoring gestart. Het aantal onderzoeken en de 
diversiteit van de verschillende onderzoeksaanvragers en uitvoerders (gemeenten, provincies, ministeries, 
Essent en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)) lieten duidelijk het belang van een goede 
stroomverbinding voor Nederland zien. [OvV, 2006: 13-16] Het meest omvangrijke onderzoek werd 
uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, nadat Tweede 
Kamerleden, de burgemeester van Haaksbergen en de Commissaris van de Koningin van Overijssel hun 
verontwaardiging hadden uitgesproken over de stroomstoring. [NOS.nl, 2005] De conclusies van het 
onderzoek werden op maart 2006 in een uitgebreide beleidsreactie van de minister van Economische Zaken 
aan de Tweede Kamer meegedeeld. Hieruit bleek dat het geven van een 24 uurs-garantie voor stroomleve-
ring, waar verschillende Tweede Kamerleden op aandrongen, onmogelijk was door de extreem hoge kosten 
en dat er daarom vooral aangestuurd moest worden op een uitbreiding van de compensatieregeling en het 
verhogen van de standaarden van de Nederlandse elektriciteitsinfrastructuur. Deze aanbevelingen werden 
één op één door de minister overgenomen [minister van Economische Zaken, 2006 en IOOV.nl, februari 
2006: 22]

De genomen maatregelen konden niet voorkomen dat Haaksbergen in 2007 wederom te kampen kreeg met 
een stroomstoring, maar deze storing werd binnen acht uur verholpen. [Gemeente Haaksbergen, 2011] 
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Actoren
• Tennet (landelijk netbeheerder)
• Essent (regionaal netbeheerder)
• Nationaal Coördinatie Centrum
• Provincie Overijssel
• Regionaal Operationeel team
• Gemeente Haaksbergen
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 Inleiding Natuur en Milieu

Milieu wordt gedefinieerd als „de ecologische leefomgeving, ofwel het gedeelte van de fysieke omgeving 
(levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven plaatsvindt. Het milieu is opgebouwd uit 
verschillende elementen, namelijk bodem, water en lucht. De kwaliteit van het milieu wordt beïnvloed 
door factoren als het gebruik van chemische stoffen en mest, emissies, energiegebruik en het afval dat de 
mens produceert.” [Boer, e.a., 2010: 25]

De afbakening van het thema „milieu” werd gebaseerd op de indeling in thema’s die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) hanteert:
• natuur,
• lucht,
• afval,
• water,
• kosten en financiën,
• mest en mineralen en
• milieurekeningen. [website cbs]

Deze indeling werd aangevuld met thema’s die gebruikt worden door het Milieu en Natuurcompendium. 
Onder milieu worden in dit compendium de volgende thema’s geschaard:
• bodem
• water
• lucht
• geluid
• afval
• energie. [website Milieu en natuurcompendium]

In de trendbeschrijvingen staan verschillende actoren centraal: de overheid, het bedrijfsleven, de milieube-
weging en de burger (consument).
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11.1 Trend: Veranderingen in het denken over natuur en 
milieu: Verruiming van de begrippen ‘natuur’ en 
‘milieu’ en de institutionalisering van de natuur- en 
milieubescherming

Verkorte titel: Denken over natuur en milieu

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
1.16 Staat en civil society
2.20 Nieuwe Meer-arrest
3.7 Research en Development in de landbouw
3.11 Europees landbouwbeleid
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.12 Lekkerkerk
9.33 Kernramp Tsjernobyl
9.36 Verbod asbest
9.38 BSE
9.40 Legionella-uitbraak Bovenkarspel
10.15 Betuweroute
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid
11.17 Amelisweerd 
11.21 Bulderbos 
11.22 HSL-tunnel

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Het begrip ‘natuur’ is sinds de jaren zestig gestaag verruimd. Aanvankelijk beperkte de inhoud daarvan zich 
tot ofwel echte wildernis, ofwel gecultiveerde natuur in parken. Na 1945, maar vooral vanaf de jaren 
zeventig, werd ook landelijk gebied tot de groene ruimte gerekend, waarmee menselijk ingrijpen in en ten 
bate van de natuurlijke omgeving geaccepteerd werd. In de jaren tachtig en negentig werd natuurontwikke-
ling steeds meer gangbaar: het geschikt maken van terreinen voor de vestiging van flora en fauna. Na de 
eeuwwisseling werden ook parken en tuinen gerekend tot de groene ruimte. De zorg voor de groene ruimte 
is in de beschreven periode steeds meer een overheidstaak geworden. Tot de jaren zestig trokken particulie-
ren zich het lot van de natuur aan. Toen economie, industrie en bevolkingsdruk schadelijke gevolgen 
bleken te hebben voor de volksgezondheid, nam de overheid maatregelen om deze effecten te bestrijden. 
Dit groeide langzaam uit tot overheidsbeleid dat naast herstel en indamming van de effecten ook preventief 
gericht was. Daarnaast werd ook compensatie voor verlies van natuurwaarden gangbaarder. Inmiddels is de 
overheid, daarin in belangrijke mate gestuurd door de Europese Unie, een belangrijke speler op het terrein 
van natuur, milieu en ruimtegebruik.
De doorbraak van de brede milieubeweging kwam in 1973, toen de oliecrisis de bevindingen van de Club 
van Rome zichtbaar maakte. De Club van Rome had in haar rapport ‘Grenzen aan de groei’ betoogd dat bij 
een ongewijzigd voortgaande exploitatie van de natuur en zonder afremmen van de bevolkingsgroei, de 
wereld afstevende op een bevolkingscrisis: er zouden meer mensen zijn dan de planeet zou kunnen 
onderhouden. De oliecrisis demonstreerde de afhankelijkheid van aardolie, een delfstof die eens op zou 
raken. De snel groeiende aandacht voor het milieu vertaalde zich in een explosieve toename van het aantal 
en de omvang van milieu-actiegroepen, zoals de Waddenvereniging (1965), Greenpeace (1971), Lekker Dier 
(1972, sinds 1989: Wakker Dier), Proefdiervrij en Bont voor Dieren (1982). Deze waren militant, democra-
tisch, actiegericht en onderhielden vaak contacten met politieke partijen: de strijd voor de natuur werd 
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beschouwd als een strijd tegen het politieke systeem dat de economische exploitatie van de natuur 
sanctioneerde. De acties waren gericht op de politiek: daarvan verwachtte men natuur- en milieubescher-
mingsmaatregelen. De Stichting Natuur en Milieu werd in 1972 opgericht door vier natuur- en milieuorgani-
saties: de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (CC, de belangrijkste voorganger), 
de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem-, en Luchtverontreiniging (VVWBL), de Stichting Centrum 
Milieuzorg (SCM) en de Vereniging Natuurmonumenten. (VN). VN ging ook onafhankelijk verder. 
[Wikepedia, Natuur & Milieu]. Deze organisatie verbond oude en nieuwe actiegroepen en groeide uit tot de 
gesprekspartner voor de overheid en tot internationale lobbyorganisatie. De milieugroepen vormden een 
aanvulling op de gematigde, keurige en gevestigde natuurbeschermingsorganisaties als de 
Vogelbescherming, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Het bewustzijn over milieuproblemen werd 
aangewakkerd door incidenten als de bodemvervuiling in Lekkerkerk (1980), de zure regen in West-Europa 
(sinds 1982 bekend bij het grote publiek), de chemieramp in Bhopal (1984), de kernramp in Tsjernobyl 
(1986) en de giflozing in de Rijn door BASF (1989). De steun voor milieu- en natuurbescherming was in 
Nederland, vergeleken met het buitenland, opvallend groot: van alle wereldwijde leden van Greenpeace 
bijvoorbeeld woonde een kwart in Nederland. [website themasites.pbl.nl; Luijten van Zanden, Verstegen, 
1993: 75, 169; Karel, 2008: 16-17, 23; interview E. Tellegen]

De ideeën over natuur en milieu verbreedden zich in de jaren zeventig en tachtig. Naast een kern van 
zuivere natuur (wildernis, haast ongerepte natuurgebieden) werd een schil van door mensenhand gevorm-
de of onderhouden natuur acceptabel. Menselijk ingrijpen werd steeds meer noodzakelijk geacht, aange-
zien de natuur niet op eigen kracht het tempo van de veranderingen bij kon houden. Onder het begrip 
‘groene ruimte’ werden voortaan ook natuurvriendelijke landbouwgebieden geschaard. De boeren 
ontzagen hier broedende vogels, lieten heggen, bermen, poelen en bomen ongemoeid en beperkten het 
gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Sommige milieu- en natuurbeschermers wilden zelfs een stap 
verder gaan. Vanuit de ervaring met de ruilverkavelingen, waarbij de mens het landschap opnieuw had 
ingericht ten behoeve van effectievere landbouw, werd geopperd om het landschap geschikt te maken als 
natuurgebied. Menselijk ingrijpen, de zogenaamde natuurbouw of natuurontwikkeling, zou de voorwaar-
den scheppen voor de vestiging van een gevarieerde flora en fauna op terreinen die daarvoor op dat 
moment niet geschikt waren. Zo kon een netwerk aan grotere en flexibele natuurgebieden worden 
geschapen. Gekanaliseerde beken zouden weer hun eigen loop mogen bepalen en de bosopschoningen 
zouden gestaakt worden. Eén van de eerste toepassingen van deze zogenaamde reconstructiegedachte vond 
plaats bij de Oostvaardersplassen. Sinds de jaren negentig is natuurontwikkeling, vaak ter compensatie van 
nieuwe infrastructurele werken, woonwijken of industrieterreinen elders, steeds gangbaarder geworden. 
[Kooij, 1999: 10-11, 21; Reijnders, 2003: 130; Luijten van Zanden, Verstegen: 176-177, 200; Broersma, 2010: 77; 
Karel, 2008: 18, 29, 100-101; Van Zon, 2006: 127]

De verbreding van het begrip ‘groene ruimte’ werd door de agrarische sector toegejuicht. Steeds meer werd 
zij beschouwd als schadelijk voor natuur en milieu, maar vanaf het midden van de jaren zeventig konden zij 
zich profileren als beheerders van de in cultuur gebrachte delen van de groene ruimte. Desondanks bleef er 
frictie bestaan met de natuur- en milieuorganisaties over bijvoorbeeld (kunst)bemesting, bestrijdingsmid-
delen, legbatterijen en kistkalveren. In de jaren negentig kwam er een einde aan de strijd tussen de 
landbouw en de milieubeweging. De teruglopende nationale en Europese politieke steun voor de land-
bouw, de afwezigheid van het landbouwgetrouwe CDA in de kabinetten-Kok (1993-2001) en de invoering 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, 1990) noopten tot een herbezinning bij de Nederlandse land-
bouworganisaties. Zij fuseerden tot Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en schoven samen met 
natuur- en milieuorganisaties aan bij overleg over inrichting en gebruik van de ruimte in Nederland. De 
landbouw en de milieubeweging ontdekten gemeenschappelijke doelstellingen, zoals het open en groen 
houden van het Groene Hart in de Randstad. Het Groene Hart, een typisch agrarisch gebied, werd door de 
meeste Nederlanders inmiddels ervaren als echte natuur, een bewijs voor de ingeburgerde brede definitie 
van het begrip ‘natuur’. De gerichtheid van natuur- en milieuorganisaties op de politiek maakte plaats voor 
samenwerking met bedrijfsleven en landbouw om tot een consensus te komen over bescherming van 
natuur en milieu, waarbij ook de belangen van bedrijfsleven en landbouw waren gewaarborgd. [Broersma, 
2010: 77, 254, 26083; Reijnders, 2003: 130; Karel, 2008: 29, 64; interview E. Tellegen]
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In 1999 werd de Belvedèrenota richtinggevend voor de omgang met natuur, milieu en landschap. Voor de 
inrichting van het landschap werden niet alleen flora, fauna en economisch en recreatief gebruik maatge-
vend, maar ook de cultuurhistorie van een bepaald gebied. Landschapsarchitecten moesten voortaan ook 
cultuur-historische elementen als uitgangspunt meenemen in hun ontwerp en historisch erfgoed zoveel 
mogelijk sparen en integreren in het landschap. Landschappen zouden voortaan de streekeigen identiteit 
moeten tonen, met behoud van landschappelijke waarden, biodiversiteit en cultuurhistorische elementen. 
Het publiek zou de gelegenheid moeten krijgen van deze landschappen te genieten en economisch gebruik 
was in principe mogelijk. De landschappen zouden onderdeel gaan uitmaken van een groeiende Ecologische 
Hoofdstructuur, waardoor de flora en fauna levensvatbaarder en gevarieerder kon worden gemaakt. 
Bovendien zou ‘het groen’ steeds dichter bij de stedeling kunnen komen. Het begrip ‘groene ruimte’ werd 
opnieuw verruimd: ook de stedelijke natuur werd hieronder begrepen. De stedelijke parken, groenstroken 
en singels, maar ook voor-, achter- en volkstuinen werden tot de groene ruimte gerekend. Deze kleinschalige 
natuur werd steeds meer beschouwd als schakel tussen de grote groene gebieden (natuurgebieden en 
landbouwgebieden). [website innovatienetwerk.org; website staatsbosbeheer.nl; Karel, 2008: 68]

Actoren
• Boeren
• Bont voor dieren
• Christen Democratisch Àppel (CDA)
• Contact Commissie voor Natuur en Landschapbescherming (CCNL)
• Club van Rome
• Greenpeace
• Europese Unie
• Kabinetten-Kok (1993-2001)
• Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland
• Lekker Dier
• Milieu-actiegroepen
• Nederlandse overheid
• Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem-, en Luchtverontreiniging (VVWBL)
• Proefdiervrij 
• Staatsbosbeheer (SBB)
• Stichting Centrum Milieuzorg (SCM)
• Stichting Natuur en Milieu
• Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (NM)
• Vogelbescherming
• Waddenvereniging
• Wakker Dier
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11.2 Trend: Het toegenomen belang van de natuur en het 
milieu in het ruimtelijke ordeningsbeleid: De 
verandering van het landelijk gebied van een 
monofunctioneel agrarisch platteland in een 
multifunctionele groene ruimte

Verkorte titel: Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.10 Europeanisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.11 Europees landbouwbeleid
3.19 Mond- en klauwzeer
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
6.3 Woonlocatiekeuze
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.9 Kwaliteit woningbouw

Datering
1976 - na 2005

Beschrijving
Nederland kent een lange geschiedenis van ordening van het landschap. Met veel ingepolderd gebied bestaat 
Nederland sinds eeuwen voor een substantieel deel uit cultuurgrond. Natuurlijke eigenschappen hebben de 
indeling van het landschap bepaald. Zo liggen veel steden aan of in de buurt van rivieren. Natuurgebieden 
kunnen worden bedreigd door maatschappelijke activiteit zoals bedrijvigheid, bebouwing of recreatie. Die 
activiteiten hebben invloed op de milieukwaliteit, niet zelden in de vorm van verontreiniging. Vanuit de 
overtuiging dat daar bij de ordening van het land rekening mee moet worden gehouden, werd vanaf de jaren 
zestig en zeventig het ruimtelijke ordeningsbeleid voor een belangrijk deel afgestemd op de natuur en het 
milieu. Aandacht voor het landelijk gebied was er in een vijftal Nota’s Ruimtelijke Ordening (1960, 1966, 1976, 
1988, en 2001. De Vierde Nota Extra dateert uit 1992). Huisvesting, verstedelijking en suburbanisatie waren in 
de nota’s de uitgangspunten maar de natuur speelde een belangrijke rol bij de vorming van het beleid. Het 
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit was vanaf de jaren zeventig een belangrijke doelstelling van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Dat beleid is gaandeweg meer integraal geworden en werd lokaler en gebiedsge-
richter. Vanaf de jaren zestig werd het concept ‘groene ruimte’ gebruikt als containerbegrip waarin agrarisch 
cultuurlandschap, natuur en recreatiegebied samenkomen. Deze drie functies van het landelijk gebied komen 
eveneens terug in het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): het ontwikkelen van 
een aaneengesloten ecologisch netwerk om de diversiteit van flora en fauna te bevorderen. Het landelijk 
gebied veranderde in de tweede helft van de twintigste eeuw van een monofunctioneel agrarisch platteland in 
een multifunctionele ‘groene ruimte’. [Driessen en Leroy, 2007: 367, 377; interview Pim Kooij]

Vanaf het einde van de negentiende eeuw vond in Nederland ruilverkaveling plaats. Het aanvankelijke doel 
van de herverkaveling was het tegengaan van gefragmenteerd grondeigendom. Boeren konden efficiënter 
werken wanneer hun land aaneengesloten was. De eerste Ruilverkavelingswet stamt uit 1924. De wet werd 
halverwege de jaren tachtig vervangen door de Landinrichtingswet. Circa zeventig procent van het landelijk 
gebied in Nederland is in de loop der tijd eens of meerdere keren inzet van ruilverkaveling geweest. De 
meeste kavelruil vond plaats in de periode tussen 1954 en 1985. Verantwoordelijk voor de uitvoering was de 
Cultuurtechnische Dienst, die in 1978 werd omgedoopt tot Landinrichtingsdienst en sinds 1997 Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) heet. De ruilverkaveling is op den duur veranderd van een instrument voor en door 
boeren, in een planningsinstrument voor de overheid om de ontwikkeling van landbouw en de natuur te 
sturen en om landinrichting vorm te geven. Het landelijk gebied kwam in de tweede helft van de twintigste 
eeuw onder druk te staan door demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen. De bevolking nam 
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toe en daarmee ook de behoefte aan ruimte voor industrie, woningbouw en recreatie. Vanaf de jaren vijftig 
werd de ruilverkaveling één van de belangrijkste instrumenten voor de inrichting van het platteland. 
Ruimtelijke plannen werden aan ruilverkavelingprojecten gekoppeld. De kritiek op de Ruilverkavelingswet 
en de Cultuurtechnische Dienst nam om die reden toe. De steeds invloedrijkere natuur- en milieubeweging 
bekritiseerde de wet en de dienst omdat ze te weinig rekening zouden houden met belangen van de natuur. 
De agrarische sector was daarentegen van mening dat er te weinig rekening gehouden werd met de 
belangen van de eigen sector en teveel met andere functies van het landelijk gebied. De 
Ruilverkavelingswet, voor het laatst aangepast in 1954, werd in 1985 vervangen door de Landinrichtingswet. 
Met de Landinrichtingswet werd de inrichting van het landelijk gebied nadrukkelijk onderdeel van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid en kwam er een meer integrale aanpak met meer aandacht voor natuur en 
recreatie.[Kooij, 2006: 127; interview Karel en Zon] Agrarische belangen waren, anders dan in de 
Ruilverkavelingswet, niet langer het enige uitgangspunt. Met de nieuwe wet werd geprobeerd een beter 
evenwicht te scheppen tussen de verschillende belangen. [Van den Berg, 2004: 1, 2, 14, 187, 189, 190; Buiter 
en Korsten, 2006: 84, 85; website Dienst Landelijk Gebied 75 jaar; website Natuurbeheer.nu]

De belangen van de boeren enerzijds en de natuur anderzijds kwamen ook samen in de Relatienota uit 1975. 
Hierin lag de nadruk op de relatie tussen landbouw, natuur- en landschapsbehoud en multifunctioneel 
gebruik van de groene ruimte. Om de verarming van de boeren en de achteruitgang van het landschap 
tegen te gaan werden in de nota mogelijkheden gecreëerd om boeren aan te stellen als landschapbeheer-
ders en hen daarvoor te belonen. Hiermee probeerde de overheid om natuur en recreatie een plaats te 
geven in het agrarisch cultuurlandschap. In de nota stonden ook plannen voor de aankoop van land door de 
natuurbescherming. Die gebieden werden aangewezen als reservaten waar geen agrarische activiteiten of 
andere vormen van bedrijvigheid plaats mogen vinden. Het in de nota samenbrengen van de kwetsbaarheid 
van het landschap en de in sommige gevallen economische onderontwikkeling van de agrarische bevol-
king, zorgde voor een breed draagvlak voor het beleid. [Website Dienst Landelijk Gebied 75 jaar]

Niet alleen de landbouwsector vormde een potentiële bedreiging voor het landschap, ook verstedelijking 
en industrie kunnen een belasting voor natuur en milieu vormen. Het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft vijf Nota’s Ruimtelijke Ordening uitgebracht en een gedetail-
leerde invulling van de Vierde Nota: de Vierde Nota Extra, ook bekend als de Vinex. De eerste nota’s dateren 
uit 1960 en 1966 en waren bedoeld om de overheid meer grip te laten krijgen op de snelle verstedelijking. 
Een aantal middelgrote steden werd als ‘groeikernen’ aangewezen terwijl plattelandskernen, om het 
landelijk gebied tegen de verstedelijking te beschermen, met niet meer dan een procent per jaar mochten 
groeien. In 1976 kwam de Derde Nota uit en ook hierin lag de nadruk voornamelijk op de ontwikkeling van 
groeikernen. Een nadelig effect van het groeikernen beleid was dat huishoudens met hogere inkomens uit 
de grote steden vertrokken. Deze huishoudens konden zich ruimere woningen veroorloven en hadden 
bovendien behoefte aan ‘groene’ woonmilieus. De Vierde Nota uit 1988 kende om die reden een nadruk op 
de economische herontwikkeling van de steden en was bovendien sterk gericht op de functie van Nederland 
als distributieland. In de Vierde Nota was een grote rol weggelegd voor Schiphol en de Rotterdamse haven. 
De in de nota van 1988 gepresenteerde visie met betrekking tot de inrichting van het landelijk gebied, werd 
een jaar later in het Natuurbeleidsplan verder ontwikkeld. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 
was het kernpunt van het beleidsplan. [Planbureau voor de Leefomgeving, 2009: 14; Website Dienst 
Landelijk Gebied 75 jaar; De Volkskrant, 14 mei 2011]

Het ministerie van VROM en ruimtelijke ordening in het algemeen hadden, voornamelijk in rechts-liberale 
kringen, een slechte reputatie. De beeldvorming van het departement was dat het een politiek links 
georiënteerd en drammerig ministerie was, dat werd gekenmerkt door regeldrift en vertraging van grote 
projecten.[De Volkskrant, 14 mei 2011] Wethouders van grote steden hadden veel invloed op de uitvoering van 
het ruimtelijke ordeningsbeleid en die wethouders waren vaak PvdA’ers. Met name de Vierde Nota Extra 
werd gezien als een exponent van de regelzucht van de overheid. De Vinex wees gebieden aan de randen van 
steden aan als locaties voor nieuwbouw. Verdedigers van het beleid stellen dat het ordenen van de ruimte 
nodig is om de belasting van natuur en milieu te spreiden en beperken. Hans Alders, oud-minister van 
VROM, verdedigde het beleid door te stellen dat de overgang destijds van een door de overheid gestuurd 
systeem naar marktwerking, de bouw van woningen deed vastlopen. Er was een enorme vraag naar 
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woningen en daarom waren plannen en afspraken nodig. Zijn voorganger Ed Nijpels stelde dat bijvoorbeeld 
de Kop van Zuid in Rotterdam en de vernieuwing van de Haagse binnenstad er zonder de Vierde Nota en de 
Vinex niet waren geweest. In een dichtbevolkt land als Nederland is ordening volgens verdedigers van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid noodzakelijk. In 2001 werd in de laatste van de vijf nota’s onder meer gepro-
beerd iets te doen aan de ‘verrommeling’ van het landschap door bedrijventerreinen die in groten getale 
werden aangelegd. De Vijfde Nota werd echter nooit ingevoerd al werden delen van de nota geïntegreerd in 
de vervangende Nota Ruimte in 2004. [Driessen en Leroy, 2007: 368-9; De Volkskrant, 14 mei 2011]

Het natuur- en landschapsbeleid van het ministerie van VROM kende aanvankelijk geen formeel planstelsel. 
In feite werd het natuurbeleid grotendeels via de ruimtelijke ordening, het waterbeleid en het milieubeleid, 
verspreid over verschillende bestuurslagen. Aanvankelijk was er een veelvoud aan kwaliteitsnotities voor de 
leefomgeving. Er werd gesproken van ‘milieukwaliteit’ maar ook van kwaliteitsconcepten met een meer 
ruimtelijke inslag: natuurkwaliteit, waterkwaliteit, landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. De 
verscheidenheid aan kwaliteitsconcepten verraadt de wijze waarop het Nederlandse beleid ten aanzien van 
de leefomgeving gefragmenteerd was. Milieubeleid, waterbeleid, ruimtelijkeordeningsbeleid en natuur- en 
landschapsbeleid waren vier apart georganiseerde beleidsterreinen met eigen kwaliteitsconcepten. Dit 
resulteerde in een situatie waarin de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving vanuit verschillende 
beleidsterreinen werd aangestuurd. In de praktijk bleek dit problematisch omdat verschillende plannen elk 
vanuit een eigen perspectief werden gevormd en niet op elkaar werden afgestemd. In de jaren negentig werd 
daarom het begrip ‘omgevingskwaliteit’ geformuleerd. Beleidsmakers van het departement VROM brachten 
de verschillende kwaliteitsnotities samen in één term en gaven zo een aanzet tot integratie van de beleids-
voering op de verschillende terreinen.[Driessen en Leroy, 2007: 247-8, 375-6, 379] Omgevingskwaliteit omvat 
onder meer het beperken van geluids- en stankoverlast en bodem- en luchtverontreiniging. In essentie 
komen de problematiek in het landelijk gebied en de problematiek in het stedelijk gebied met elkaar 
overeen: ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en omgevingskwaliteiten moeten op elkaar worden 
afgestemd. In de stad moeten ontwikkelingen op het gebied van wonen, bedrijvigheid, industrie en 
infrastructuur en de stedelijke omgevingskwaliteiten zoveel mogelijk in balans worden gebracht; in het 
landelijk gebied gaat het om het afstemmen van de omgevingskwaliteit met ontwikkelingen op het gebied 
van landbouw, wonen, recreatie en de natuur. Een van de grootste operaties in dit kader was reconstructie 
van de intensieve veehouderij in de jaren nul. Intensieve veehouderij kan veel overlast veroorzaken, vooral 
door de enorme hoeveelheden mest die dit produceert. Bovendien brengt een grote concentratie vee het 
risico van dierziektes met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn de uitbraak van de varkenspest in 1997 en de 
uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001. De reconstructie vond gebiedsgericht plaats, was interactief omdat 
er meerdere overheden en private partijen bij betrokken waren en was integraal omdat het meerdere doelen 
probeerde te realiseren en meerdere belangen probeerde te behartigen. Het streven dat aan de reconstructie 
ten grondslag lag, was het vinden van een evenwicht tussen de verschillende functies van het landelijk 
gebied.[Driessen en Leroy, 2007: 386-9; hotspot economie: Mond- en klauwzeer (2001)] 

Het idee van omgevingskwaliteit werd toegepast in omgevingsplannen en gebiedsspecifieke eigenschappen 
werden daarmee belangrijker. Het ministerie van VROM ontwierp in de jaren negentig en nul methoden 
vanuit die integrale gedachten, waarmee op lokaal niveau de omgevingskwaliteit kon worden vastgesteld. 
Gaandeweg kwam men tot het inzicht dat alleen generieke maatregelen niet effectief zijn. In het milieu- en 
ruimtelijke ordeningsbeleid zijn overheden daarom meer gebruik gaan maken van gebiedsgericht maat-
werk door middel van omgevingsplannen en regionale projecten. De rijksoverheid wilde zich meer 
bezighouden met beleidsvorming, en bleef daarmee een sturende invloed houden, en minder met 
beleidsuitvoering. De uitvoering werd in toenemende mate gedelegeerd aan zelfstandige bestuursorganen 
en agentschappen, met een grote rol voor de provincies als belangrijkste actoren in het bepalen van 
ruimtelijke doelstellingen. Sterke sturing door de rijksoverheid bleef maar het milieu-, natuur- en ruimte-
lijke ordeningsbeleid werd enigszins geïntegreerd in kleinschaligere, gebiedsgerichte projecten.[Driessen 
en Leroy, 2007: 375-9,389; Buiter en Korsten, 2006: 122-124]

De centrale sturing was er ook in het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS werd 
ontwikkeld omdat het Nederlandse natuurlandschap door de eeuwen heen versnipperd was geraakt. Dit had 
een nadelig gevolgen voor de Nederlandse flora en fauna. Daarom werd beleid ontwikkeld om agrarische 
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gebieden, nieuw te creëren en bestaande natuurgebieden met elkaar in verbinding te brengen en zo in te 
richten dat zij een groot robuust natuurgebied vormen. Hiervoor moest ook landbouwgrond ‘terug’ worden 
gegeven aan de natuur. Als gevolg van de verbindingen ontstaat een ecologische hoofdstructuur: een 
aaneengeschakeld ecosysteem waarin planten maar vooral dieren zich kunnen verspreiden en voortplan-
ten. Een groot ecosysteem moet de biodiversiteit bevorderen en als ruggengraat van de Nederlandse natuur 
fungeren. De EHS werd in 1989 geïntroduceerd. In het Natuurbeleidsplan uit dat jaar werden de plannen 
voor de EHS ontwikkeld. In de plannen werd nadrukkelijk gekozen voor natuurbehoud en -ontwikkeling en 
dus voor actief ingrijpen in het landschap. De Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de realisatie 
van de EHS. Er zijn verschillende beheerders van de gebieden die tot de EHS behoren: particuliere beheer-
ders die een vergoeding ontvangen omdat zij hun grond opgeven ten behoeve van de natuur; particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten; agrariërs en Staatsbosbeheer. Veel vrijwillige 
onteigening vond plaats door middel van ruil. Ook hierbij speelde de Dienst Landelijk Gebied een belang-
rijke rol. [Buiter en Korsten, 2006: 122; website Dienst Landelijk Gebied 75 jaar; website Rijksoverheid, 
dossier Ecologische Hoofdstructuur] Een van de doelstellingen van de overheid was dat in 2018 de EHS 
730.000 hectare, circa 17,5 procent van Nederland, zou bedragen. Ten opzichte van de planning is de 
uitvoering van de EHS erg vertraagd, mede door gestegen grondprijzen in de jaren negentig. Het in 2010 
aangetreden kabinet Rutte heeft aangegeven zich wegens bezuinigingen niet meer te richten op de aankoop 
van nieuwe gebieden maar op het beheer van de bestaande gebieden. In 2011 was driekwart van de EHS 
gerealiseerd maar door de bezuinigingen is de kans dat de EHS zal worden voltooid, klein geworden. Er 
moet echter wel rekening worden gehouden met EU bepalingen want de Nederlandse EHS maakt deel uit 
van een groter, Europees ecologisch netwerk: Natura 2000. De EU verplicht zijn lidstaten om de nationale 
wet- en regelgeving aan de Natura 2000 richtlijnen aan te passen. Het regeerakkoord is besloten maatrege-
len terug te draaien wanneer er sprake van is dat Nederlandse regelgeving verder gaat dan Europese. 
[Driessen en Leroy, 2007: 378-9; website: WOT natuur en milieu, Wageningen University & Research centre; 
website Planbureau voor de leefomgeving: dossier Natuurverkenning 2011; Bosch, Van der Ham en Berkers, 
1998: 297; Buiter en Korsten, 2006: 118; interview Jaap Smit; website: Rijksoverheid, dossier Ecologische 
Hoofdstructuur; website: Rijksoverheid, dossier Natura 2000] 

De toegenomen rol van de natuur en het milieu in het beleid van de EU kwam niet alleen terug in de plannen 
rond Natura 2000 maar ook in het landbouwbeleid van de EU. Het landbouwbeleid werd zodanig verruimd 
dat de ontwikkeling van rurale gebieden meer omvatte dan alleen de verbetering van de landbouwstructuur. 
Hierdoor maakte niet alleen de agrarische sector aanspraak op Europees geld; ook partijen die zich met het 
beheer en behoud van de natuur bezighielden konden eventueel gebruik maken van het beschikbare geld. 
De terechte vrees voor het mislopen van een deel van Europese plattelandsubsidies leidde tot confrontaties 
tussen de landbouwsector en de overheid. In 2001 botste de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de 
agrarische sector Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) met toenmalig landbouwmi-
nister Brinkhorst. De Nederlandse overheid gebruikte in 2000 en 2001 een groot deel van het geld van de EU 
voor de aankoop van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur. Boeren mochten een deel van de gebieden 
die tot de EHS behoorden beheren maar voor een groot aantal gebieden die door de overheid werden 
aangekocht werden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen verantwoorde-
lijk gesteld voor het beheer. Deze gebieden gingen zodoende verloren voor de landbouw sector, net als een 
deel van het Europese geld voor plattelandsontwikkeling.[Broersma, 2010: 77-79] 

In 2002 trad het Kabinet Balkenende I aan; een coalitie waar de Lijst Pim Fortuyn (LPF) aan deelnam. Milieu 
viel in dit kabinet niet onder de minister maar onder een staatssecretaris. In de LPF had een aantal mensen 
uit de vastgoedsector veel invloed en zij hadden het voornemen om de macht van het departement VROM, 
de regelgeving en bureaucratie rond ruimtelijke ordening te beperken. In de regeringsverklaring werd 
gesproken van “een notacultuur en (…) complexe regelgeving, waarbij lokale overheden letterlijk geen kant 
opkunnen.” De tijd van integrale blauwdrukken was volgens het kabinet voorbij. [Regeringsverklaring 
kabinet Balkenende I] Balkenende I viel na 86 dagen en de LPF keerde niet meer terug in de regering. De 
afkeer van het planningsdenken bleef niettemin bestaan. De ministerspost van VROM werd tussen 2002 en 
2007 bezet door VVD ministers en in 2004 werd de Nota Ruimte gepresenteerd. Er kwam meer nadruk te 
liggen op de economie en op decentralisatie maar fundamentele veranderingen bleven vooralsnog uit.  
De Nota Ruimte verving de Vijfde Nota en ging in 2006 van kracht. Een aantal verantwoordelijkheden met 
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betrekking tot de ruimtelijke ordening werd hierin overgedragen aan lagere overheden. [De Volkskrant, 14 
mei 2011] Met minder regels en meer vrijheden voor lokale overheden betekende de Nota een verschuiving 
naar een liberaler ruimtelijk ordeningsbeleid. 

De ontwikkelingen bleken een voorbode voor het verdwijnen van het ministerie van VROM onder het 
centrumrechtse kabinet van de VVD en het CDA, met de PVV als gedoogpartner. Onder het kabinet Rutte zijn 
de taken van het voormalige departement ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In plaats van ruimtelijk ordeningsbeleid 
werd door het kabinet Rutte gesproken van ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’. [De Volkskrant, 14 mei 
2011; interview Pim Kooij; website: Rijksoverheid, dossier Ruimtelijke ordening; website: Compendium 
voor de leefomgeving, dossier Ruimtegebruik]

De veranderingen ten aanzien van ruimtelijke ordening en het belang van natuur en milieu zijn ook te zien 
in de beleidsvoering omtrent het Groene Hart. Het Groene Hart maakt onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur en bevindt zich binnen de ring van steden die de Randstad vormen. Het is een open, 
grotendeels ontgonnen landschap dat bestaat uit veenweidegebieden, droogmakerijen, plassen en rivieren. 
Opgaande begroeiing is er nauwelijks. In het gebied ligt een aantal historische stadjes en landgoederen 
maar bebouwing komt er relatief weinig voor. Aanvankelijk nam ook in de plannen voor het Groene Hart 
het belang van de natuur en het milieu toe maar in de jaren nul vond een tegengestelde ontwikkeling 
plaats. Rond 1960 ontstond bij planologen en politici het idee van het Groene Hart als symbool voor de 
schoonheid van de Nederlandse polder. Dit leidde ertoe dat rond 1990 de uitbereiding van steden en dorpen 
in het Groene Hart werd stopgezet en duidelijke grenzen werden aangegeven tussen stad en landelijk 
gebied. In 1999 werd het gebied uitgeroepen tot een van de twintig nationale landschappen, vanwege de 
unieke cultuurhistorische en natuurlijke eigenschappen. De rijksoverheid had een sturende en controle-
rende functie. De provincies waren grotendeels verantwoordelijk voor de vorming van het beleid. Ook hier 
hadden de beleidsmakers de ambitie om landbouw, natuur en recreatie met elkaar te integreren. In de 
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening kwam deze ambitie nogmaals terug. De Vijfde Nota werd echter nooit 
effectief en de plannen pasten niet in de liberale inslag van de Nota Ruimte. De zeggenschap van lagere 
overheden nam door de Nota Ruimte toe en zowel de eerdere strikte grenzen tussen stad en platteland als 
het verbod op uitbreiding van de dorpen en steden, verdwenen. Het belang van de economie en de 
economische functie van het gebied werden in de nota van 2004 benadrukt. De jaren nul vormden daarmee 
met betrekking tot het Groene Hart een trendbreuk ten opzichte van de jaren negentig en zijn tekenend 
voor de ommekeer die plaats heeft gevonden ten opzichte van de ontwikkelingen in het ruimtelijke 
ordeningsbeleid sinds de jaren zestig en zeventig. [Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling, 2004; website: 
Compendium voor de leefomgeving, dossier Het Groene Hart; Kooij, 2006: 195-209]
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11.3 Trend: Het overheidsbeleid ten aanzien van de 
energiehuishouding. Van economische naar 
ecologische prioriteiten

Verkorte titel: Overheidsbeleid energiehuishouding

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei, 13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering, 
13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
9.33 Kernramp Tsjernobyl
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid
11.13 Kernenergie
11.16 Zure regen

Datering
Jaren vijftig tot midden jaren nul

Beschrijving
Sinds de vondst van de aardgasbel bij het Groningse Slochteren in 1959 raakte de Nederlandse energievoor-
ziening voor een steeds groter deel afhankelijk van aardgas. Daarnaast ging aardolie een belangrijke rol 
spelen ten gevolge van de introductie van mammoettankers en het opkomende autobezit gedurende de 
jaren zestig. In alle economische sectoren nam het energieverbruik sterk toe. De ongekende en ongebrei-
delde welvaartsgroei gedurende de jaren zestig gaf aanleiding tot een heroverweging van de relatie tussen 
mens en milieu. De publicatie van het alarmerende rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome in 1972 
droeg hier sterk aan bij. Het toenemende milieubewustzijn en het uitbreken van een oliecrisis in 1973, 
veranderde het beleid ten aanzien van de energievoorziening ingrijpend. Onder Nederlandse politici en 
bewindslieden rees het besef dat een goedkope energievoorziening geen vanzelfsprekendheid was. Men 
werd zich ervan bewust dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig waren en dat de moderne industriële 
samenleving het milieu op onverantwoorde wijze belastte. De uitstoot van schadelijke stoffen zoals 
zwaveldioxide en stikstofoxiden en de thermische verontreiniging van oppervlaktewater door in omvang 
toenemende elektriciteitscentrales, werd steeds meer als problematisch ervaren. Ook kon de groei van het 
energieverbruik, welke vanaf de jaren vijftig exponentieel was geweest, niet doorgaan zonder in de 
toekomst met ernstige economische en ecologische problemen geconfronteerd te worden. [Eerste 
energiebeleidsnota, 1974: 24,25, 169; Verbong, 2001: 372]

In de in 1974 gepubliceerde (Eerste) Energienota wees Ruud Lubbers, minister van Economische Zaken in 
het Kabinet-Den Uyl, op de noodzaak om een ander energiebeleid te voeren. De energievoorziening was 
door de aanleg van een landelijk gasleidingnet al aanzienlijk schoner geworden dan voorheen omdat het 
gebruik van kolen en stookolie teruggebracht werd. Het opkomende autobezit deed deze ontwikkeling 
echter teniet. Daarnaast had de overheid energie-intensieve industrieën, zoals de aluminiumindustrie 
aangemoedigd zich in Nederland te vestigen: de aanwezigheid van grote hoeveelheden aardgas maakte 
Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats. Dit was in lijn met het uitgangspunt van het energiebeleid in 
de jaren zestig: een ruim aanbod van goedkope energie. De groei van het energieverbruik in Nederland was 
dientengevolge begin jaren zeventig een van de hoogste ter wereld en kon niet lang voortgezet worden. Een 
goedkope energievoorziening zou in het gedrang komen, temeer omdat de verwachting was dat de 
gasproductie in Slochteren in 1978 haar piek zou bereiken daarna zou afnemen. [Eerste Energiebeleidsnota, 
1974: 83, 88] 

De discussie over duurzame energie, in deze periode nog als alternatieve energie aangemerkt, was vooral 
een van theoretische aard. Deze discussie had een aftastend en verkennend karakter en vond vooral plaats 
tussen wetenschappers, particuliere initiatiefnemers en beleidsmakers. De energievoorziening werd in deze 
periode hoofdzakelijk opgevat als een nationaal probleem, waardoor er van Europese samenwerking op het 
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gebied van duurzame energie nauwelijks sprake was. Dit veranderde door het opkomende belang van het 
klimaat eind jaren tachtig. Wel werd met interesse de ontwikkelingen in het buitenland gevolgd, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van de Deense experimenten met en de aanpak van de exploitatie van windmo-
lens. Windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa, geothermische energie, waterstof en kernfusie 
werden als beschikbare opties aangedragen. Op korte termijn leken deze energiebronnen echter geen reëel 
alternatief voor de groeiende energiebehoefte van Nederland, niet in de laatste plaats omdat deze alterna-
tieven voor een groot deel slechts bestonden op de tekentafel. [Verbong, 2001: 75-76, 372] Daardoor bleef de 
noodzaak om vervuilende of vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijke energiebronnen zoals kern-
energie te gebruiken. In het kader van de diversificatie van energiedragers werd in de Eerste Energienota 
daarom vooral gewezen op de enorme wereldwijde steenkoolvoorraden en de potentie die kernenergie 
bezat. De energieproblematiek werd voor het eerst op een integrale manier benaderd, waarbij er niet alleen 
aandacht was voor betaalbare energie, maar ook voor de belasting van het milieu. [Eerste 
Energiebeleidsnota, 1974: 155-164; Verbong, 2001: 63] 

Om de ontwikkeling van het energiebeleid en de in de Eerste Energienota geformuleerde doelstellingen in 
goede banen te leiden, werd een strakkere institutionele benadering van energievraagstukken gerealiseerd. 
Als direct uitvloeisel van de Eerste Energienota werden verschillende adviesraden, stuurgroepen en 
onderzoeksorganen ingesteld, waarvan de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO), de Algemene 
Energieraad (AER) en de Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij (NEOM) enkele van de belangrijk-
ste waren. In deze organen namen hoofdzakelijk wetenschappers en onderzoekers plaats, waarbij vaak op 
aanvraag van de (Rijks)overheid of het bedrijfsleven adviezen werden uitgebracht. Wegens een gebrek aan 
kennis en onderzoek werd er geen verwachting uitgesproken over de mogelijkheden die alternatieve 
energiebronnen zoals thermische- of foto-voltaïsche zonne-energie (zonne-pv) of windenergie op de korte 
termijn konden bieden. Nader onderzoek werd noodzakelijk geacht: deels keek men hiervoor naar het 
buitenland zoals bijvoorbeeld Denemarken voor windenergie, maar omdat de ambitie leefde om zelfstan-
dige industrieën op dit gebied van de grond te krijgen, werden ook Nationale Onderzoeksprogramma’s 
opgezet. Het bedrijfsleven participeerde ook in dergelijke projecten, maar was in het algemeen afwachtend. 
Het in 1955 opgerichte Reactor Centrum Nederland werd omgedoopt tot Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN). Het ECN ging zich nadrukkelijker toeleggen op de ontwikkeling van alternatieve energie-
bronnen en minder op onderzoek naar kernenergie.[Verbong, 2001: 59, 60, 68] 
Op advies van de LSEO werd in 1976 gestart met het Nationaal Onderzoeksprogramma Windenergie (NOW) 
om de technologie te ontwikkelen die benodigd was om renderende windmolens voor energieopwekking 
te kunnen produceren. Kort voor de publicatie van de Tweede Energienota, in december 1978, werd gestart 
met het eerste Nationaal Onderzoeksprogramma Zonne-energie (NOZ). Deze Nationale 
Onderzoeksprogramma’s vormden de aanzet tot serieus onderzoek naar alternatieve energiebronnen 
waarbij de overheid een leidende rol zou spelen.[Verbong, 2001: 141-142, 184, 213] De grootschalige 
toepassing van deze energievormen was echter nog lang niet in zicht. Aardgas, aardolie en daarvan 
afgeleide producten, steenkolen en kernenergie bleven daarom de belangrijkste energiebronnen. Ook in 
internationaal verband werd de energieproblematiek het hoofd geboden, waartoe bijvoorbeeld in 1974 het 
Internationaal Energie Agentschap (IEA) werd opgericht en waarvan Nederland een van de initiatiefnemers 
was. Dit agentschap was ingebed in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) en had oorspronkelijk de taak om een coördinerende rol te vervullen tussen aangesloten landen in 
het geval van een oliecrisis. In de loop der jaren veranderde deze rol en ging het agentschap zich ook bezig 
houden met klimaatverandering en andere energiebronnen dan aardolie.[Website IEA] 

De Tweede Energienota werd in drie delen gepubliceerd in 1979 en 1980 onder auspiciën van minister van 
Economische Zaken Gijs van Aardenne. De nota bestond, naast een algemeen deel, uit twee afzonderlijke 
delen waarin respectievelijk kolen en kernenergie als energiebronnen behandeld werden. Deze keuze werd 
mede ingegeven door een nieuwe oliecrisis die in 1979 was ontstaan na een revolutie in Iran, een belangrijk 
olie-exporterend land. De verwachte afname van de productie van het Slochterenveld en de onzekere 
situatie rond de olieleveranties uit het buitenland dwongen het kabinet van Agt-I ertoe om alternatieven te 
overwegen. De Tweede Energienota steunde daarom op drie peilers: energiebesparing, steenkolen en 
kernenergie. Met name van energiebesparing werd veel verwacht en men startte een omvangrijk door de 
overheid gedirigeerd energiebesparingprogramma. Het energieverbruik diende in 2000 met veertig procent 
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ten opzichtte van 1973 gereduceerd te zijn. Deze doelstelling werd niet gehaald: tussen 1973 en 1985 had 
men een besparing van twee procent weten te realiseren, maar daarna nam dit tempo af. Door de lage 
olieprijzen in de jaren tachtig en negentig was de economische prikkel om zuiniger om te gaan met energie 
in mindere mate aanwezig was dan in de jaren zeventig.[Verbong, 2001: 116] 

De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen stond bij de publicatie van de Tweede Energienota nog in 
de kinderschoenen: de Nationale Onderzoeksprogramma’s waren nog niet afgerond (en in het geval van de 
NOZ net gestart). De vooruitzichten voor de toepassing van alternatieve energie bleven onzeker. Enkele 
pioniers waren op eigen initiatief projecten gestart, met name op het gebied van windenergie, maar deze 
ontwikkelingen waren te pril en te kleinschalig om mee te nemen in de Tweede Energienota. Wel werd het 
voornemen uitgesproken om initiatieven voor de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen actiever te 
steunen en de geïnitieerde projecten voort te zetten en waar mogelijk te verdiepen. Ondanks het feit dat 
alternatieve energiebronnen nog niet inzetbaar waren, werd het vanuit milieuoogpunt wenselijk geacht om 
de energievoorziening duurzamer te maken. Vooralsnog was de inzet op energiebesparing een logische 
keuze omdat hier op korte termijn de meeste winst te behalen viel. Met relatief simpele aanpassingen en 
technieken die al grotendeels waren ontwikkeld, kon zo het verbruik van fossiele brandstoffen veel 
gemakkelijker terug gedrongen worden dan door de inzet van alternatieve energie.[Verbong, 2001: 85] Het 
energiebewustzijn kwam in toenemende mate in de belangstelling te staan.
In 1978 was gestart met het Nationaal Isolatie Programma met als doel om in 12,5 jaar 2,5 miljoen woningen 
te isoleren. In 1980 werd de Raad voor Energieonderzoek opgericht als opvolger van de LSEO. De Raad 
bracht 1981 op verzoek van het kabinet een meerjarenplan uit, waarin gepleit werd voor een verhoging van 
de uitgaven aan energieonderzoek, ontwikkeling en demonstratie tot 1,5 miljard gulden, op te brengen 
door de overheid en het bedrijfsleven. Dit geld moest vooral geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van 
zonne-energie, windenergie, biomassa en aardwarmte. [Verbong, 2001: 92-93] Door de slechte economi-
sche vooruitzichten in de jaren tachtig werden dergelijke investeringsniveaus echter nooit gehaald. Het 
zwaartepunt lag voorlopig bij de ontwikkeling van windenergie. Omdat de bewezen voorraden steenkolen 
in 1979 groter waren dan in 1974, ging het ECN onderzoek doen naar kolenvergassing. De urgentie die in de 
jaren zeventig gevoeld werd, zwakte in de jaren tachtig sterk af door dalende energieprijzen ten gevolge van 
de langdurige recessie waar veel Westerse economieën in terecht waren gekomen eind jaren zeventig. De 
kabinetten Lubbers investeerden daarom niet beduidend meer in alternatieve energievormen dan voor-
gaande kabinetten. 

Gedurende de jaren tachtig werd duidelijker welke gevolgen de menselijke belasting van het milieu konden 
hebben. De beruchte zure regen zorgde in de jaren tachtig voor opschudding omdat de massale sterfte van 
bomen een zeer tastbaar bewijs vormde van de schade die de mens toebracht aan het milieu. In 1987 werd 
het zogenaamde Brundtland-rapport van de V.N. gepubliceerd, waarin voor het eerst gesproken werd over 
duurzame ontwikkeling en duurzame energie. Deze laatste term was door de Algemene Energieraad in 1982 
al geïntroduceerd in een baanbrekend rapport waarin een lans gebroken werd voor de ontwikkeling van 
duurzame energievormen. De inzet van alternatieve energiebronnen moest duurzaam zijn: zij mochten het 
milieu niet belasten en moesten hernieuwbaar zijn zodat delfstoffen niet ontgonnen hoefden te worden. 

Het Brundtland-rapport had een soortgelijke insteek als Grenzen aan de groei, maar was veel optimistischer.  
De mensheid stond voor een grote opgave, maar als er per direct actie zou worden ondernomen kon men 
het tij nog keren en een harmonieuze verhouding met de leefomgeving creëren. Een van de voornaamste 
gevaren en grootste uitdagingen vormde de opwarming van de aarde door het broeikaseffect dat veroor-
zaakt werd door de uitstoot van koolstofdioxide door onder andere industrieën en auto’s. Vanwege het 
globale karakter van dit probleem was internationale coördinatie een minimumvereiste voor een effectieve 
aanpak.[Brundtlandrapport, 1987: 18] In 1990 verscheen daarom in Nederland de Nota Klimaatverandering. 
Hierin werd ingegaan op het klimaatprobleem en werden maatregelen aangekondigd om de uitstoot van 
koolstofdioxide tegen te gaan. De nadruk lag in deze nota op het internationale karakter van dit probleem 
en de bijdrage die Nederland kon leveren om het probleem tegen te gaan. Het beleid dat in voorgaande 
jaren was ingezet werd nader bekeken in de Nota Energiebesparing, welke eveneens in 1990 gepubliceerd 
werd. Het beleid was redelijk succesvol geweest: jaarlijks was een reductie van het energiegebruik van twee 
procent gerealiseerd, gemeten vanaf 1979. [Nota Energiebesparing, 1990: 4] 
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Langzaam verschoof het zwaartepunt van het energiebeleid van voorzieningszekerheid naar een verant-
woorde omgang met het milieu. De publicatie van een nota die specifiek inging op de klimaatsverandering 
gaf aan dat dit probleem een steeds grotere prioriteit kreeg in de beleidsvorming. Gedurende de jaren 
zeventig en tachtig was het terugdringen van het energieverbruik vooral ingegeven door economische 
overwegingen, waarbij het milieuaspect een belangrijke maar secundaire rol was toebedeeld. Vanaf de jaren 
negentig veranderde dit. Het natuurlijke broeikaseffect, waaraan de aarde haar over het algemeen gema-
tigde klimaat te danken had, werd versterkt door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Het grootste 
deel van deze gassen werd uitgestoten ten gevolge van de productie van energie, waarbij door de verbran-
ding van fossiele brandstoffen onder andere koolstofdioxide (CO2) vrijkwam. De aarde werd hierdoor 
warmer, wat belangrijke gevolgen zou kunnen hebben voor het klimaat. Zeespiegelstijgingen en meer 
extreem weer (droogte en wateroverlast) zouden de grootste bedreigingen vormen. Het belang van de 
verduurzaming van de energiehuishouding kreeg daarmee een grotere ecologische prikkel dan voorheen 
het geval was.

Vanwege de gevoelde urgentie rondom de klimaatverandering werd vanaf 1990 in Europees en internatio-
naal verband werk gemaakt van CO2 reductie. In 1992 werd daartoe het Klimaatverdrag van de Verenigde 
Naties overeengekomen, waarbij de internationale gemeenschap erkende dat er sprake was van een 
opwarming van de aarde door broeikasgasemissies en de deelnemende landen zich committeerden aan de 
afspraak om klimaatwetgeving op te stellen. [United Nations Framework Convention on climate change, 
1992] Deze afspraak vormde de opmaat tot het Kyoto-protocol van 1997, waarin de deelnemende landen 
concrete afspraken voor de reductie broeikasgasemissies maakten. Hoewel een internationale aanpak 
geboden was, bleek in de praktijk dat het moeilijk was om een eensgezinde visie te formuleren en doelen te 
stellen waar ieder land zich aan wilde binden. De Europese landen die het verdrag tekenden, waaronder 
Nederland, hebben hun doelstellingen gehaald.[Website Compendium voor de leefomgeving; Advies 
VROM-raad en Energieraad, 2004: 117] 

Door de grotere aandacht voor natuur en milieu werd het energiebeleid in Nederland begin jaren negentig 
meer toegespitst op de inzet van duurzame energie, mede doordat de ontwikkeling van windturbines een 
hoge vlucht had genomen. Hoewel de twee NOW programma’s geen Nederlandse windturbine hadden 
opgeleverd die op de internationale markt kon concurreren, was de algemene consensus dat windenergie 
op termijn het meeste potentieel bezat. Tussen 1990 en 2005 steeg het opgestelde vermogen aan windener-
gie explosief. Groot struikelblok bleef de weerstand tegen windmolens in het Nederlandse landschap, 
waardoor de realisatie van projecten vaak vertraging op liep of afgeblazen werd. Zeker in vergelijking met 
bijvoorbeeld Duitsland verliep de plaatsing van windmolens minder snel door deze problematiek.[CBS, 
2009: 33; Verbong, 2001: 387] Ondanks de besparingen die gerealiseerd waren, was tussen 1975 en 1990 het 
energieverbruik gestegen en deze trend zette zich in de jaren daarna voort. De stijging was echter niet zo 
sterk meer als in de jaren zestig en begin jaren zeventig: het energiebeleid was in dit opzicht redelijk 
effectief.[Website CBS Statline]

In 1992 werden de meerjarenafspraken (MJA’s) in het leven geroepen als instrument om energiebesparing 
en een groter gebruik van duurzame energie te verwezenlijken. De MJA’s waren overeenkomsten tussen 
bedrijven, instellingen en gemeenten om tot energiebesparing en duurzaam energiegebruik te komen. In 
1995 werd de Derde Energienota gepubliceerd welke in grote lijnen een voortzetting was van de tweede 
nota, zij het dat kernenergie geen rol van belang meer speelde. De inzet van duurzame energiebronnen 
bleef problematisch vanwege hoge aanloopkosten en lage rendementen, alhoewel er duidelijk een 
kentering zichtbaar was in de verwachtingen die men had van deze energievormen. Voor het eerst werd de 
ambitie uitgesproken om in 2020 10% van de totale energiebehoefte te betrekken uit duurzame energie-
bronnen.[Derde Energienota, 1995: 3, 5] De Nederlandse overheid probeerde doormiddel van heffingen en 
subsidies het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. In 1996 werd de Regulerende 
Energiebelasting (REB) ingevoerd, dit was een heffing op het verbruik van energie waarvan men gedeelte-
lijke vrijstelling kon krijgen als men duurzame energie gebruikte. De regeling werd vervangen door de 
regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) in 2003. Ook werd een systeem van groencertificaten 
geïntroduceerd waarbij de afnemer een belastingvoordeel kon krijgen voor het afnemen van groene 
stroom.[Website ECN] 
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In de jaren negentig werd in het kader van de Europese eenwording werk gemaakt van de liberalisering van 
de energiemarkt met als doel een geïntegreerde Europese energiemarkt te creëren. Het energiebeleid kwam 
daardoor in mindere mate in handen te liggen van de Nederlandse overheid: afnemers van elektriciteit 
konden in heel Europa een leverancier contracteren. Import van duurzame energie werd hiermee mogelijk, 
wat bijdroeg aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Elektriciteitsproducenten 
werden geprivatiseerd waardoor de overheid minder grip had op de keuze voor brandstoffen waarmee 
energie opgewekt kon worden, hoewel de vergunningverlening wel in handen van de overheid bleef. Ook 
kreeg Nederland te maken met andere aspecten van het Europese energiebeleid: er werden afspraken 
gemaakt over de te realiseren capaciteit aan duurzame energiebronnen en energiebesparing. De overheid 
trok zich terug als speler en werd meer regisseur op de energiemarkt, daarbij geflankeerd door de Europese 
Unie.[Energierapport, 1999: 5]

Duurzame energie was begin jaren nul een bescheiden factor van belang geworden in de energiehuishou-
ding van Nederland. Waar in de jaren zeventig slechts discussies van theoretische aard werden gevoerd over 
de toepassing van duurzame energie, was dit in de jaren nul reeds een feit. Zowel nationaal als internatio-
naal waren talloze programma’s gestart om een meer duurzame energiehuishouding te realiseren. De 
reductie van de emissies van broeikasgassen was steeds nadrukkelijker op de voorgrond komen te staan als 
motivatie om de energiehuishouding te verduurzamen. De uitstoot van andere schadelijke stoffen was 
beheersbaar geworden maar nog steeds een punt van zorg. Omdat dit ecologische aspect van de energie-
huishouding een belangrijker rol ging spelen in beleidsoverwegingen, werd er steeds meer geld vrij 
gemaakt voor onderzoek naar duurzame energiebronnen door overheid en steeds vaker ook door het 
bedrijfsleven. Het Nederlandse energiebeleid had sinds de publicatie van de Eerste Energienota een grote 
transformatie ondergaan. Het economische uitgangspunt waarmee deze nota geschreven was, was 
vervangen door een ecologische insteek [Nationaal Milieubeleidsplan 4, 2001: 34] 

Actoren
• Algemene Energie Raad
• Bureau Energie Onderzoek Projecten (BEOP)
• Centrum voor energievraagstukken
• Energie Centrum Nederland (ECN)
• Industriële Raad voor Energie en Milieutechnologie 
• Internationaal Energie Agentschap (IEA)
• Interuniversitair Overleg Energieonderzoek
• Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO)
• Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij (NEOM) 
• Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
• Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (NOVEM)
• Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
• Raad voor het Energie-onderzoek (REO, opvolger LSEO)
• Reactor Centrum Nederland (RCN)
• Samenwerkende energiebedrijven (Sep)
• Stichting Projectbeheerbureau Energie Onderzoek (PEO, samenvoegsel BEOP en PBE)
• Stuurgroep Energie en Gebouwen (SEG)
• Universiteiten, hogescholen en ZWO-onderzoeksinstituten
• Projectbeheerbureau Energieonderzoek (PBE)
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Gijs van Aardenne (1930-1995)
• Ruud Lubbers (1939)
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Bronnen en Literatuur
• Eerste Energienota (1974).
• Tweede Energienota (3 delen) (1979).
• Brundtlandrapport (1987).
• Nota energiebesparing (1990).
• Nota klimaatverandering (1990).
• United Nations Framework Convention on climate change (1992).
• Vervolgnota energiebesparing (1993).
• Derde Energienota (1996).
• Duurzame energie in opmars. Actieprogramma 1997-2000 (1997).
• Energiebesparingsnota (1998).
• Energierapport (1999).
• Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001).
• VROM-raad en Energieraad, Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen. Gezamenlijk advies VROM-raad en 

Energieraad (2004).
• Verbong, G.; van Selm, A.; Knoppers, R.; en Raven, R. Een kwestie van lange adem. De geschiedenis van duurzame 

energie in Nederland (Boxtel 2001).
• Centraal bureau voor de statistiek, Duurzame energie in Nederland 2008 (Den Haag/Heerlen 2009).
• Website Internationaal energie agentschap, http://www.iea.org.
• Website Historisch Nieuwsblad: De Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie (1981-1984) http://

www.veenmagazines.nl/00/hn/nl/0/artikel/6918/De_Brede_Maatschappelijke_Discussie_over_kernener-
gie.html.

• Website Compendium voor de leefomgeving. Energie & milieu: http://www.compendiumvoordeleefom-
geving.nl/onderwerpen/nl0006-Energie-en-milieu.html?i=6.

• Website NRC, dossier energie & klimaat http://vorige.nrc.nl/dossiers/energie_en_milieu/.
• Website CBS Statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37281&D1=6&D2=a

&D3=24-52,57,62,67,72,77,82,87,92,97,102,107,l&HDR=G1&STB=T,G2&VW=T (Geraadpleegd 2 juni 2011).
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11.4 Trend: Europeanisering van het Nederlands natuur- 
en milieubeleid. Van sectoraal nationaal naar 
integraal Europees natuur- en 
milieubeschermingbeleid 

Verkorte titel: Europeanisering natuur- en milieubeleid

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
1.16 Staat en civil society
2.2 Europeanisering recht en beleid
3.11 Europees landbouwbeleid
11.6 Waterbeheer
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
11.12 Milieubeweging
11.18 Rapport Zorgen voor morgen
11.16 Zure regen

Datering 
1972-na 2005

Beschrijving
Het Nederlandse natuur- en milieubeleid is anno 2010 voor ongeveer 80% ontwikkeld door de Europese 
Unie (EU) en haar voorgangers. Vanaf 1972 hebben zij gestreefd naar bestrijding en later voorkoming van de 
schadelijke effecten van de economische ontwikkeling. In de jaren negentig werd milieubescherming één 
van de doelstellingen van de Europese Unie en ontstond integraal beleid dat een verduurzaming van alle 
beleidsterreinen beoogde. Nederland heeft als lid van de EU de Europese richtlijnen in nationaal beleid 
omgezet en geïmplementeerd. Van 1975 tot 1990 vervulde Nederland een pioniersrol binnen de Unie, 
daarna stelde het zich defensiever op ten aanzien van Europese natuur- en milieumaatregelen.

Tot in de jaren zeventig lag de nadruk van het Nederlandse milieubeleid de preventie en bestrijding van 
door milieuverontreiniging veroorzaakte gezondheidsschade. De verschillende maatregelen die daartoe 
werden genomen, richtten zich exclusief op de specifieke effecten van bepaalde economische activiteiten. 
Ook na de instelling van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1969) was er nog geen 
sprake van coördinatie van milieutaken: de betrokken ministeries namen elk op het eigen terrein maatrege-
len. [Michiels, 2003: 2; Tellegen, 2010: 59, 117, 145; Drupsteen, 1981: 879-881] Ook de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) kende in deze periode een sectorale benadering. [VROM-Raad, 1999: 21; De Ketelaere 
e.a., 2001: 14] Er kwam omslag in benadering na de publicatie van het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de 
in 1968 opgerichte Club van Rome. In dit rapport werd een verband gelegd tussen het economische 
grondstoffen- en voedselverbruik en mondiale milieuschade. [website clubofrome.org] Hierdoor geïnspi-
reerd vond in 1972 een conferentie van de Verenigde Naties plaats in Stockholm, waar de milieuproblema-
tiek in verband werd gebracht met nadelige effecten van de westerse productie-, leef- en denkwijzen. 
[Tellegen, 2010: 61; Driessen, Leroy (red.), 2007: 266] Op de conferentie van Europese lidstaten in oktober 
1972 in Parijs werd gesteld dat de vooruitgang geen doel op zich was, maar dienstbaar moest zijn aan de 
mens: daarom moest er meer nadruk worden gelegd op onstoffelijke waarden en op de bescherming van 
het milieu. De focus moest verschuiven van welvaart naar welzijn, en een schoon en gezond milieu was 
daarvan een fundamenteel onderdeel. Om dit te kunnen bereiken zou een integraal Europees milieubeleid 
in de plaats moeten komen van het tot dan toe sectorale beleid. [Pokorný-Versteeg, 2003: 12-13; Tellegen, 
2010: 144; VROM-Raad, 1999: 22; Driessen, Leroy (red.), 2007: 266-267; Bocken, 2003: 247]



Nationaal Archief | Natuur en Milieu 800

Deze gedachte vormde de basis voor het eerste Europese Milieu Actie Plan (MAP: 1973-1977). Hierin werden 
de grondslagen gepresenteerd voor een samenhangend Europees milieubeleid. De mogelijke maatregelen 
uit het eerste MAP hadden betrekking op geïsoleerde problemen en vervuilende stoffen. Bij het tweede MAP 
(1977-1981) werd er een begin gemaakt met een integrale benadering. Deze maatregelen betroffen de 
harmonisatie van enige productvereisten (ten behoeve van de vorming van de interne markt) en enkele 
regelingen ter verbetering van de water- en luchtkwaliteit en van de afvalverwerking. De vereiste unanimi-
teit in de besluitvorming bij de lidstaten bemoeilijkte de implementatie van het milieubeleid van deze twee 
actie plannen in deze periode. [Bocken, 2003: 250; Tellegen, 2010: 144; VROM-Raad, 1999: 22; Driessen, 
Leroy (red.), 2007: 267] 

In Nederland was er vanaf midden jaren zestig een actieve milieubeweging, die voornamelijk gericht was op 
de uitwassen van de versnelde naoorlogse herindustrialisatie. Deze actiegroepen verzetten zich tegen de 
dominante consumptiecultuur en vroegen aandacht voor de vervuiling van het leefklimaat die daarvan het 
gevolg was [zie trend: De opkomst en de ontwikkeling van de Nederlandse milieubeweging] De publicatie 
van het rapport ‘Grenzen aan de groei’ sloeg in Nederland in als een bom. Het milieubewustzijn kwam 
daarna in ons land in een stroomversnelling. Milieuvraagstukken kregen een breder maatschappelijk 
draagvlak.[Becker e.a., 1996: 160; Nas, 1997: 134; zie ook trend Nederlandse milieubeweging] Na de tweede 
helft van de jaren zeventig en doorlopend tot de vroege jaren negentig, gold Nederland als pionier op het 
terrein van nieuwe natuur- en milieubeschermingsconcepten. 

Nederland was door zijn geografische positie, zijn internationale verbindingen, grote bevolkingsdichtheid 
en de druk op de ruimte sinds de tweede helft van de jaren zeventig gedwongen tot een actieve milieupoli-
tiek. Zo had Nederland bijvoorbeeld een voortrekkersrol bij het experimenteren en het implementeren van 
de milieu effect rapportage (m.e.r.). Bij een m.e.r. moet vooraf de gevolgen voor het milieu worden 
vastgesteld en meegewogen worden in de besluitvorming. Deze rapportage sloot nauw aan bij de protesten 
vanuit de milieubeweging, die haar kritiek richtte op het niet meenemen van milieueffecten in de besluit-
vorming: in de naoorlogse industrialiseringsprojecten werd in de besluitvorming prioriteit gegeven aan 
technische haalbaarheid en economische rentabiliteit. Nederland was een van de eerste Europese landen, 
die in 1976 hiermee ging experimenteren. De m.e.r. werd in 1977 als voorstel bij de Europese Commissie 
gepresenteerd, waarna het in 1985 een richtlijn werd en in alle lidstaten verplicht moest zijn ingevoerd in 
1988. [Bocken, 2003: 248] Deze ontwikkeling vond plaats tijdens de uitvoering van het derde (1981-1987) en 
vierde (1987-1992) MAP. In deze plannen werd meer inspanning door de Europese commissie geleverd om 
de losse, sectoraal georiënteerde milieumaatregelen binnen een helder en breed milieubeleidskader te 
plaatsen. [Bocken, 2003: 248] De m.e.r. paste binnen deze inspanning en de rapportage verschafte milieu-
zorg een volwaardige plek in het besluitvormingsproces. De toepassing van de m.e.r. werd verbeterd door 
het Verdrag van Aarhus (1998, in werking 2003) dat de toegang tot milieu-informatie verruimde. [Pokorný-
Versteeg, 2003: 18,21; VROM-Raad, 1999: 23; website infomil.nl] In Nederland werd de m.e.r. een groten-
deels zelfstandige procedure voorafgaand aan de besluitvormingsprocedure, vastgelegd in Wet 
Milieubeheer (WMB). [Pokorný-Versteeg, 2003: 15, 358-359; Drupsteen, 1981: 884] 

In de jaren tachtig kende de milieubeweging een groeiend maatschappelijk draagvlak, gestimuleerd door 
milieucatastrofes als de bijna-ramp met dioxine in Seveso, de zure regen in Duitsland en Scandinavië (1982), 
de chemische ramp in Bhopal (1984) en de kernramp in Tsjernobyl (1986). Ook het klimaatprobleem 
(nieuwe ijstijd, verwoestijning) kwam voor het eerst op de actieagenda. De Nederlandse milieubeweging 
ontwikkelde zich in een deel dat actie voerde door middel van demonstraties en blokkades, en een deel dat 
probeerde door samenwerking met politiek en bestuur het beleid te beïnvloeden. De Nederlandse overheid 
– in internationaal opzicht te typeren als zeer toegankelijk - verwelkomde de inbreng van de milieubewe-
ging en ontwikkelde innovatieve manieren en middelen van natuur- en milieubescherming. [VROM-Raad, 
1999: 59, 61; Nas, 1997: 134-135;Driessen, Leroy (red.), 2007: 268] In de jaren tachtig verschoof de aandacht 
van de milieubeweging van de industrie naar de landbouw. In 1985 berichtte de media over incidenten als 
massale vissterfte door het lozen van landbouwchemicaliën, groeibevorderende hormonen in de intensieve 
veehouderij. Gedurende de tweede helft van 1986 vroegen de waterbedrijven massaal aandacht voor de 
bedreiging van het grondwater door nitraat en bestrijdingsmiddelen. De landbouw kwam hiermee in een 
kwaad daglicht te staan. [Krajenbrink, 2005:322-229] Onder invloed van de toenemende politieke aandacht 
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voor de milieuproblematiek startte de regering vanaf de jaren tachtig met een meer strikte doorvertaling 
van Europese richtlijnen en maatregelen in de landbouw. In de periode van het derde en vierde MAP werd in 
1984 de Interimwet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen ingevoerd, de Mestboekhouding in 1987 en 
het Minerale Aanvoer Registratiesysteem op basis van de Europese Nitraatrichtlijn (1991).[zie Domein 
Economie trend: Het Europese landbouwbeleid]. 

Europese voorstellen werden vlot geïncorporeerd in de Nederlandse nationale wetgeving. De toepassing 
van Nederlandse ideeën binnen de Unie zette Nederland aan tot verdere inzet. Een voorbeeld is de recycling 
van autowrakken. Dit beleid werd al in 1995 ingevoerd en gecoördineerd door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de branchevereniging Auto Recycling Nederland (ACN) In 2000 nam het 
Europese parlement een wet aan die de recycling van autowrakken verplichtte. Een ander voorbeeld zijn de 
Nederlandse Milieuplannen, die opgesteld werden na de publicatie van het rapport ‘Zorgen voor Morgen’ in 
1988, waarin het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ als leidend principe in het Nederlandse natuur- en 
milieubeleid geïntroduceerd werd in navolging van een rapport van de Verenigde Naties (1987).[Langeweg 
(red),1988] Het vijfde MAP (1992-2002) leek qua systematiek sterk op de Nederlandse milieumaatregelenpro-
gramma’s. [VROM-Raad, 1999: 59, 61; Nas, 1997: 134-135;Driessen, Leroy (red.), 2007: 268] In deze MAP zou 
de economische, technische en sociale ontwikkeling tegemoet moeten komen aan de noden van de huidige 
generatie zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen. [website 
europa-nu, duurzaam gebruik; Driessen, Leroy (red.), 2007: 270] Natuur- en milieubescherming werden nu 
geïntegreerd in alle andere beleidsterreinen, in het bijzonder in landbouw, verkeer en energie. 
Milieubescherming werd een volwaardig doel van de Unie. Voor besluiten hieromtrent was ook niet langer 
unanimiteit vereist: een gekwalificeerde meerderheid volstond. Hierdoor werd de Europese besluitvorming 
verbeterd. [Pokorný-Versteeg, 2003: 13-14] De integrale benadering bleek ook uit het aanspreken van zowel 
producent als consument, van overheden en doelgroepen op de eigen verantwoordelijkheid bij het behalen 
van de Europese doelstellingen. [VROM-Raad, 1999: 24-25, 27; Driessen, Leroy (red.), 2007: 269] De 
implementatie van de maatregelen verliep echter stroef. Belastingen op CO2, energie of verkeer, richtlijnen 
voor verpakkingsmateriaalverbruik en milieuvriendelijkheidtests kwamen niet tot stand. [Driessen, Leroy 
(red.), 2007: 271; VROM-Raad, 1999: 25, 28-33, 36-37] 

Bepalingen van milieuhygiënische aard werden in 1980 al gebundeld binnen de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne (WABM), welke in 1993 werd omgevormd en aangevuld tot de Wet milieubeheer (Wm). Dit is 
binnen Nederland de belangrijkste milieuwet. Hierin staat de wijze beschreven waarop de nationale en 
subnationale overheden de Europese milieuvoorschriften moeten uitvoeren. Belangrijke instrumenten 
daarbij waren milieuplannen, de m.e.r., milieubeleidsplannen, milieukwaliteitseisen en financiële 
maatregelen. [Michiels, 2003: 1-2; website rijksoverheid.nl wet-milieubeheer-wm] In 2005 was bijna 80% 
van de Nederlandse milieuwetgeving afkomstig van de EU. [Tellegen, 2010: 145]
 
In Nederland nam de belangstelling voor natuur- en milieubescherming in de loop van de jaren negentig 
geleidelijk af. Het percentage Nederlanders dat zich zorgen maakte over de ontwikkeling van het milieu 
nam af van 75% in 1986, via 67% in 1993 naar 56% in 1994. In 2001 vond 56% milieu nog een beleidspriori-
teit, in 2007 was dat 21%. [Becker e.a., 1996: 160-161; Bakker e.a., 2007: 93] De milieuproblematiek werd 
weliswaar consequent als ernstig ervaren, maar de aandacht voor de problematiek was afhankelijk van 
concurrentie met andere kwesties en incidenten. [VROM, 1996: 7] In de jaren negentig waren dat de 
gevolgen van het uiteenvallen van het communistisch machtsblok in Oost-Europa, de uitbreiding van de EU 
en de invoering van de euro. Ook het gevoel van machteloosheid ten aanzien van het oplossen van de 
alsmaar voortdurende en niet verminderende milieuproblemen kan de teruglopende belangstelling voor 
het milieu verklaren. [Nas, 2000: 125] De ledenaantallen (totaal ruim drie miljoen) van milieuorganisaties 
stabiliseerden. Het voeren van actie maakte steeds vaker plaats voor onderhandelingen met werkgevers- en 
agrarische organisaties, die een gesprekspartner werden toen de overheid in de jaren tachtig steeds meer 
terug trad. Het sluiten van milieuconvenanten door werkgevers, agrarische organisaties en milieubescher-
mers werd een gangbare vorm om milieumaatregelen uit te voeren. Ook in andere sectoren van de 
samenleving was milieubescherming inmiddels geïntegreerd. [Nas, 1997: 127-128, 135; VROM, 1996: 11, 16] 
De Europese Commissie constateerde omstreeks 1995 dat in de Nederlandse politiek de wil om de Europese 
doelstellingen te verwezenlijken ontbrak. [VROM-Raad, 1999: 25] Nederland verruilde zijn pioniersrol voor 
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een meer defensieve houding: het economisch eigenbelang ging prevaleren en de EU-milieumaatregelen 
werden traag ingepast en uitgevoerd. [VROM-Raad, 1999: 59-60; Bartels (red.), 2004: 26; Nas, 1997: 114-115]
 
Het zesde MAP (2000-2012) richtte zich op het klimaatprobleem (opwarming van de Aarde door broeikas-
gassen) en biodiversiteit, naast de al eerder opgenomen aandachtsvelden duurzaamheid en volksgezond-
heid. Met name het klimaatprobleem werd steeds meer als een bedreiging voor mens en milieu ervaren. 
Volgens de MAP-maatregelen moest de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen tot een niveau 
waarop geen kunstmatige veranderingen in het klimaat optraden. Voor behoud van de biodiversiteit werd 
het EU-project Natura 2000 in het leven geroepen. Natura 2000 beoogde een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden (bijna 20% van het EU-grondgebied) tot stand te brengen, waarbinnen de 
bedreigde soorten planten en dieren zouden worden beschermd. [website europa-nu.nl milieubeleid; 
Tellegen, 2010: 148] 
De Europese maatregelen hebben in Nederland geleid tot een integraal natuur- en milieubeschermingbe-
leid. Belangrijkste pijlers van dit beleid zijn de door de EU ingestelde Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn 
(1992). [Driessen, Leroy (red.), 2007: 268] De Vogelrichtlijn schiep beschermingsgebieden ten behoeve van 
specifiek omschreven vogelsoorten. De Habitatrichtlijn verplichtte lidstaten tot de instelling van speciale 
beschermingszones ter realisering van een Europees ecologisch netwerk teneinde de achteruitgang van 
specifiek omschreven soorten planten en dieren te bestrijden. De beschermingsbepalingen uit beide 
richtlijnen zijn in Nederland, samen met enkele oudere wetten (Jachtwet, Vogelwet, 
Natuurbeschermingswet, enz.), omgezet in de Flora- en faunawet (FFW) uit 1998, die in 2002 in werking is 
getreden. De FFW is gericht op instandhouding en herstel van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid 
aan in het wild levende planten- en diersoorten als functionele elementen van de ecosystemen waar zij deel 
van uitmaken. De in de FFW aangewezen gebieden vallen vrijwel geheel samen met de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), het Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden en –zones, welke onder-
deel uitmaakt van Natura 2000. Ook de landbouw werd duurzamer en groener door gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vanaf 1992. In Nederland werd in dat kader het Eerste Plattelandsontwerpprogramma 
(2000-2006) gemaakt. Het agrarisch natuurbeheer is gedeeltelijk gekoppeld aan de EHS en daarmee ook aan 
Natura 2000. [Soppe, 2005: 238-239; Freriks e.a., 2002: 64-65; website compendiumvoordeleefomgeving.nl; 
Falke, Hendriks, 2007: 41-42, 44; Smits, Bogaardt, 2008: 8, 19-20] 

Actoren
• Auto Recycling Nederland (ACR)
• Club van Rome
• Europese Economische Gemeenschap
• Europese Gemeenschap (voor Kolen en Staal)
• Europese Unie
• Milieubeschermingorganisaties
• Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne
• Ministerie van infrastructuur en milieu
• Stichting Natuur en Milieu
• Verenigde Naties
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11.5 Trend: Van lokale overlast naar mondiale 
milieuproblematiek: Veranderingen in het denken 
over en het beleid met betrekking tot de lucht-, 
water- en bodemverontreiniging en geluidhinder 

Verkorte titel: Lucht-, water- en bodemverontreiniging

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei, 13.5 Streven naar duurzaamheid,  
13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
3.7 Research en Development in de landbouw
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.12 Lekkerkerk
10.1 Mobiliteit
10.2 Toenemende congestie
11.3 Overheidsbeleid energiehuishouding
11.9 Duurzame energie bedrijfsleven
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw
11.12 Milieubeweging
11.13 Kernenergie
11.15 Milieubewustere huishoudens
11.16 Zure Regen
11.19 Volgermeerpolder
11.18 Rapport Zorgen voor Morgen
12.2 Consumptiemaatschappij
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
Jaren zestig – eind jaren tachtig 

Beschrijving
In de naoorlogse periode vond door de her-industrialisatie in Nederland op grotere schaal milieuverontrei-
niging en geluidoverlast plaats en werd als groter ervaren dan voorheen. Om deze problemen te bestrijden 
sloot de schaal van de Hinderwet, die op gemeentelijk lokaal niveau werd uitgevoerd, niet langer aan op de 
nieuwe milieuproblematiek. In de loop van de jaren zeventig en tachtig trad er een verbreding op in het 
denken over de bestrijding van milieuvervuiling. Van lokaal, gemeentelijk, verbreedde het zich naar 
regionale en sectorale bestrijding. Dit manifesteerde zich in de eerste generatie milieuwetten van de jaren 
zeventig. In de jaren tachtig kwam men tot het besef dat milieuproblemen alleen konden worden aange-
pakt, als men deze benaderde binnen een samenhangend beleid vanuit een internationaal perspectief en 
op verschillende schaalniveaus. Vanaf de jaren zestig verschoof de nadruk in het overheidsbeleid langzaam 
aan van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid naar schadelijke gevolgen voor de ecologie. 

In de opbouw van de naoorlogse Nederlandse industrie kreeg de zware chemische industrie een belangrijke 
rol toebedeeld in het economisch beleid. Na 1950 werd deze de snelst groeiende industriële sector. De 
chemische industrie werd een van de dragende pijlers van de Nederlandse economie. Nieuwe industrieën 
zoals de aluminiumindustrie vestigden zich in Nederland en de metaal- en(petro)chemische industrie 
breidden zich sterk uit. Dat leidde tot de ontwikkeling van grootschalige industriële complexen, zoals het 
Pernis-Botlek-Europoortcomplex, DSM in Zuid-Limburg en Hoogovens in Beverwijk. [Siraa et. al, 1997: 233; 
Homburg et. al, 2000: 378-379]. Met de komst en uitbreiding van de zware chemische en metaalindustrie, 
nam ook de milieuvervuiling in de omgeving van deze complexen aanzienlijk toe. De verontreiniging betrof 
niet alleen de lucht maar ook het oppervlaktewater en de bodem. De schaal van vervuiling was veel groter 
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dan voorheen en ook de samenstelling van de afvalstoffen was anders. Hierin bevonden zich meer stoffen, 
die door de natuur moeilijk of niet afbreekbaar waren. Daarnaast veroorzaakten de industrieën ook 
stankoverlast en geluidshinder voor de omwonenden. [Van Zanden en Verstegen, 1995: 136-146]

De industrialisatie was de motor achter de economische groei, die gepaard ging met toenemende welvaart 
voor de bevolking. Het besteedbaar inkomen van de bevolking steeg en er kwam een ontwikkeling op gang 
van massamotorisering, toenemend luchtverkeer, stijgend energieverbruik van de huishoudens en de groei 
van bergen afval, die door hun samenstelling moeilijk te verwerken waren. Producten uit de chemische 
industrie, zoals het slecht afbreekbare plastic, waren in deze periode mateloos populair. Massamotorisering 
zorgde tevens voor toenemende luchtvervuiling en geluidshinder rond de verkeerswegen. [Siraa e.a., 
1997:233; Van Zanden en Verstegen, 1993:136-137; Van der Most e.a., 2000: 360-364] 
Al deze negatieve ontwikkelingen rond het milieu droegen bij tot een kentering in het denken over de 
relatie tussen economische ontwikkeling en milieu. Lange tijd werd milieuverontreiniging door de regering 
vooral gezien als een bijkomend verschijnsel, dat men accepteerde in ruil voor economische groei en 
welvaartsontwikkeling. Naarmate de overlast voor de omwonenden groter werd, ontstonden er haarden van 
protest [zie ook trend 15: De opkomst van de milieubeweging; Siraa e.a., 1995:233] Vooral de toegenomen 
luchtverontreiniging in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam - een gevolg van de uitbreiding en 
concentratie van de petrochemische industrie aldaar – stond in de tweede helft van de jaren zestig sterk in 
de publieke belangstelling. Deze publieke aandacht werd mede gevoed door verschillende incidenten. In 
1966 vestigde Mobil Oil, ondanks protesten van bewoners, een raffinaderij bij Amsterdam. Een explosie op 
het complex van de Shell-raffinaderij nabij Hoogvliet, in 1968, leidde tot een discussie over de vestiging van 
petrochemische bedrijven dicht bij woongebieden. In hetzelfde jaar bouwde Shell op de raffinaderij een 213 
meter hoge schoorsteen (die twintig lagere schoorstenen verving), om tegemoet te komen aan de bezwaren 
van omwonenden die klaagden over stankoverlast en ademhalingsproblemen. [Van Zanden en Verstegen, 
1993: 140]. En in 1969 werd de voorgenomen vestiging van een zwavelkoolstoffabriek van het Franse 
chemieconcern Progil in Amsterdam verhinderd door protesten van bewoners en milieuactivisten. [Siraa, 
e.a: 1995: 56; Tellegen, 2010: 51-52] Milieuverontreiniging kwam door deze publieke druk in de jaren zestig 
op de politieke agenda te staan. [Siraa, e.a., 1995: 233; Tellegen; Trend 15 De opkomst van de milieubeweging] De 
milieuproblemen ontstegen de gemeentelijke Hinderwet en het was duidelijk dat er nieuw beleid moest 
komen om het hoofd te bieden aan de nieuwe ontwikkelingen [Siraa e.a., 1995:237]

In de jaren zestig startte de rijksoverheid met het opstellen van milieuwetten, de zogeheten eerste generatie 
milieuwetten. De belangrijkste richten zich op de meest in de oogspringende vervuiling namelijk de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (1969, in 1970 in werking getreden) en de Wet inzake de luchtverontrei-
niging (1970). Nieuw was dat de verontreiniging niet langer lokaal maar regionaal aangepakt werd. De zorg 
ging vooral uit naar de gevolgen van de verontreiniging voor de volksgezondheid, maar ook werd er 
rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu. In 1971 leidde dit tot de oprichting van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil). [Tellegen, 2010:119; Siraa e.a., 1995: 249-251]
In 1972 verscheen bij dit nieuwe ministerie de eerste notitie over het milieubeleid: de Urgentienota milieuhygi-
ene. In het beleidstuk werden milieuvervuiling en geluidhinder als regionale problemen aangeduid. In deze 
periode ging men ervan uit dat het bij milieuvervuiling nog grotendeels om omkeerbare processen ging.
[Siraa e.a.,195:237] Een internationale of mondiale dimensie van milieuvraagstukken ontbrak. Inhoudelijk 
was de Urgentienota daarmee de tegenpool van de boodschap die werd verkondigd in het rapport van de Club 
van Rome uit hetzelfde jaar. [Driessen & Glasbergen, 2000: 32-35; Tellegen, 2010: 116-117] In de jaren 
zeventig zagen nieuwe milieuwetten het licht onder andere de Wet verontreiniging zeewater (1975), de Wet 
chemische afvalstoffen (1976), de Afvalstoffenwet (1977) en de Wet geluidhinder (1979). In 1981 trad de 
overkoepelende Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) in werking, die alle veertien andere 
milieuwetten tot die tijd omvatte. [Van Zanden en Verstegen, 1993: 146] 
Het effect van het nieuwe milieubeleid werd goed zichtbaar in de tweede helft van de jaren zeventig. Na de 
invoering van een heffing op industriële lozingen op het oppervlaktewater in 1970 liepen deze lozingen 
drastisch terug. Daarnaast werden steeds meer huishoudens op het rioolsysteem aangesloten en omdat 
fabrikanten vanaf 1979 fosfaten uit hun wasmiddelen verwijderden, verbeterde de kwaliteit van het 
oppervlaktewater sterk. Ook het beleid ter bestrijding van de luchtverontreiniging begon in de jaren 
zeventig vrucht af te werpen: de emissie van de meest vervuilende stoffen nam sterk af mede dankzij de 
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introductie en snelle verbreiding van aardgas als vervanging van steenkolen en stookolie in de industrie en 
het toepassen van nieuwe technologieën, zoals het plaatsen van filters in de schoorstenen (end-of-pipe 
technology).[Tellegen, 2010:195] De oplossing voor de problemen werd voornamelijk gezocht in de 
toepassing van nieuwe technologieën. Dit leidde tot de opkomst van een geheel nieuwe sector namelijk de 
milieutechnologie. [SCP, 1998:57-58 en 66-67]. Tegelijkertijd veroorzaakten de massamotorisering, de 
uitbreiding van het wegennet en het luchtverkeer zichtbaar meer luchtverontreiniging en geluidhinder.  
De bewoners van het dorp Zwanenburg protesteerden tegen de uitbreiding van Schiphol met een vierde 
baan, de zogenaamde Zwanenburgbaan. Om de groei van geluidshinder tegen te gaan besloot de staatsse-
cretaris van Verkeer en Waterstaat Neelie Kroes-Smit (VVD) om deze baan te draaien. Aan dit besluit werd in 
de daaropvolgende jaren geen uitvoering gegeven. Uiteindelijk werd het besluit eind 1984 ingetrokken in 
overleg met minister Pieter Winsemius (VROM) omdat er minder groei van het vliegverkeer was dan de 
prognose, de geraamde financiële kosten voor de draaiing van de baan veel hoger uitvielen dan beraamd en 
ten slotte omdat het vliegtuiglawaai afnam door de ontwikkeling van minder lawaaiproducerende 
vliegtuigen. [Siraa e.a., 2005:335; Reformatorisch Dagblad, 1984:3] Met de uitvoering van de wet geluidhin-
der van 1979 werden er onder andere zones rondom industrieterreinen en verkeerswegen ingesteld waar 
bouwactiviteiten werden beperkt. [Telegen, 2010:120]. Geluidhinder werd voorts succesvol bestreden door 
woningen te isoleren en het toelaatbare lawaai van voertuigen en machines te beperken. 

Het milieubeleid dat eind jaren zestig werd ingezet en in de jaren zeventig handen en voeten kreeg, was 
over het algemeen zeer succesvol geweest. Bovendien leidden de milieumaatregelen tegen oppervlaktewa-
terverontreiniging en luchtvervuiling niet tot een afname van de industriële productie. Economische groei 
en afname van de milieubelasting gaan hier hand in hand, de zogeheten ontkoppeling. Wel wordt het 
succes van de milieumaatregelen beperkt door een volumegroei in de verontreiniging veroorzaakt door de 
stijgende welvaart van de consumenten. Een hoger besteedbaar inkomen leidde onder andere tot massa-
consumptie, een groeiend gebruik van energie en groeiende automobiliteit [Tellegen, 2010: 118-122; Van 
Zanden en Verstegen, 1993: 148; Steg en Kalfs, 2004:4] De groeiende automobiliteit bleek in de jaren 
negentig een moeilijk te tackelen probleem: het autogebruik hing samen met leefstijl. En leefstijl was 
moeilijk te veranderen. [Hotspot Zorgen voor Morgen, Trend De bevordering van milieubewust consumentengedrag 
door de overheid] 
In de jaren zeventig was er minder politieke aandacht voor bodemvervuiling, waarschijnlijk omdat dat deze 
vorm van verontreiniging zich aan het oog en de neus van de burger onttrok. Het waren processen die zich 
in de bodem afspeelden In 1971 bood staatssecretaris Roelof Kruisinga (CDA) een voorontwerp aan van de 
Wet op de bodemverontreiniging aan de Tweede Kamer. Door de complexiteit van het onderwerp – verschil-
lende ministeries waren hierbij betrokken, met eigen regelgeving- verliep het proces moeizaam. De 
voorbereiding van de wet viel verschillende malen stil. Onder politieke druk kwam deze wet uiteindelijk in 
december 1980 tot stand, nadat Nederland in datzelfde jaar opgeschrikt werd door het gifschandaal in 
Lekkerkerk en de ontdekking van de gifbelt Volgermeerplder, dat later de grootste gifbelt van Europa bleek 
te zijn. [Hotspot Gif in Lekkerkerk (1979-1980); Hotspot Volgermeerpolder; Van Zanden en Verstegen, 1993: 
142-143; Siraa, 1995:258-259]. In de jaren tachtig kwamen er meer sterk vervuilde locaties aan het licht. De 
algemene verontrusting die hierop volgde, leidde tot nieuwe wetgeving, de Wet Milieubeheer en de Wet 
Bodembeheer [Hotspot Volgermeerpolder] De ernstige bodemverontreiniging die in Nederland vanaf de 
jaren tachtig aan licht kwam, was een erfenis van twee eeuwen industriële ontwikkeling Nieuwkoop, 1992: 
32-33; Nieuwkoop, 1993: 14-15 en 18].
In de jaren tachtig maakten Nederlandse burgers zich grote zorgen over het milieu. Men kwam tot het 
inzicht dat milieuproblemen niet stopte bij de grenzen. Er werden nieuwe milieuproblemen benoemd: 
aantasting van de ozonlaag, broeikaseffect, verlies aan planten en diersoorten, verzuring, ontbossing en 
woestijnvorming [Siraa e.a., 1995:238; Van Zanden en Verstegen, 1993:204] In Nederland werd dit zichtbaar 
(c.q. tastbaar) in de vorm van de Zure regenproblematiek [Hotspot Zure Regen]. De ontploffing van de 
kerncentrale van Tsjernobyl en de massale vissterfte in de Rijn door de brand in een chemische fabriek in 
Basel in 1986 droegen verder bij aan deze zorgen. [SCP, 1998: 134; Van Zanden en Verstegen, 1993:204; zie 
voor de discussie rond kernenergie: Kernenergie in Nederland. Van belofte, via afkeer tot wapen tegen klimaatverande-
ring.] Opnieuw kwam er een kentering in het denken bij de rijksoverheid over de milieuproblematiek: de 
vraagstukken vroegen om een samenhangend beleid vanuit een internationaal en thematisch perspectief. 
Deze verandering voltrok zich onder het bewind van Pieter Winsemius, minister van VROM in kabinet 
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Lubbers I en kreeg vorm in het Indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 1985-1989 (IMM), uit 1984. Hierin 
werden de volgende thema’s genoemd: verzuring, vermesting, verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, 
verwijdering van afvalstoffen en verstoring (waaronder vraagstukken van stank, geluidhinder en veiligheids-
risico’s). Het ging daarbij vooral om uitstoot of lozing van verontreinigende stoffen te beperken. 
[Tellegen,2010:123-124; Siraa e.a. 1995: 288-291] Naast de industrie en de automobiliteit kwam in deze 
periode de aandacht ook meer te liggen op de landbouw en veeteelt. De agrarische sector leverde een grote 
bijdrage aan de problematiek van de vermesting en verzuring. In het naoorlogse Nederland had hier ook 
schaalvergroting en intensivering plaatsgevonden. Ofschoon de milieubeweging reeds in de jaren zeventig 
hevig protesteerden tegen de alsmaar groter wordende bedrijven met hun steeds grotere milieubelasting, 
werd deze sector beschermd door een sterke lobby van het Landbouwschap bij het ministerie van 
Landbouw. In de jaren tachtig keerde het politieke tij, toen werden er stringente milieumaatregelen 
doorgevoerd in de regels voor bedrijfsvoering mede onder invloed van Europese regelgeving. [domein 
Economie: trend Ontvlechting R&D in de landbouw:40].
In 1986 volgde Ed Nijpels (VVD) Winsemius op als minister van VROM. Het IMM moest in 1989 vervangen 
worden door het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), waarin de koers van het milieubeleidsplan voor de 
jaren negentig zou worden uiteengezet. Verder zou er een lange termijnvisie aan het rapport ten grondslag 
moeten liggen, waarin het begrip ‘duurzame ontwikkeling’, in navolging van het VN-rapport Our Common 
Future van de zogeheten Brundtland-commissie, centraal zou staan. [Zie o.a. de trends: Streven naar verduurza-
ming, De bevordering van milieubewust consumentengedrag door de overheid en de hotspot Zorgen voor morgen; m.b.t. 
discussie over klimaatsverandering dat naar aanleiding van het Brundtlandrapport werd gevoerd zie de 
trends: Het overheidsbeleid ten aanzien van de energiehuishouding. Van economische naar ecologische prioriteiten, Duurzame 
energie in het bedrijfsleven; Kernenergie in Nederland.] In de voorbereiding van het NMP volgde het ministerie een 
afwijkende strategie. Minister Nijpels gaf het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 
opdracht de milieuproblematiek vanuit een wetenschappelijke systeembenadering in kaart om vervolgens 
op basis van deze resultaten concrete beleidsmaatregelen te ontwikkelen voor het Nationaal 
Milieubeleidsplan. In 1988 werd het rapport Zorgen voor morgen gepresenteerd. Door deze wetenschappelijke 
invalshoek en daarmee depolitisering van milieuvraagstukken werden de milieuproblemen op een 
‘onafhankelijke’ wijze gepresenteerd. Het rapport liet zien dat milieuproblemen het gevolg zijn van 
menselijk ingrijpen op allerlei natuurlijke processen en kringlopen. Dat was niet iets lokaals of iets dat 
stopt bij de landgrenzen. In de analyse werden de milieuproblemen in vijf schaalniveaus ingedeeld: 
mondiaal, continentaal, fluviaal, regionaal en lokaal. Alleen op de laatste twee schaalniveaus, regionaal en 
lokaal, had het Nederlandse milieubeleid invloed. In tegenstelling tot de dan toe gangbare inzicht bleek dat 
de schade die aan het milieu werden aangebracht over het algemeen onomkeerbare processen zijn. [Siraa 
e.a., 1995:237] Uit het rapport Zorgen voor morgen rees een veel ernstiger beeld van de milieuproblemen uit op 
dan ten tijde van de opstelling werd voorzien. [Siraa e.a., 1995: 298] De publicatie van het rapport sloeg 
daarom in als een bom: om de verzuring tegen te gaan werden bijvoorbeeld emissiereducties bepleit van 
90% (zwaveldioxide), 70% (stikstof ) en 80% (ammoniak). [Tellegen, 2010: 124-125] Het weinig rooskleurige 
beeld dat het rapport Zorgen voor morgen gaf van de toestand van het milieu had grote invloed op de publieke 
opinie. In haar kersttoespraak in 1988 sloot de koningin aan bij de sombere toon van het rapport: ‘Onze 
wereld lijdt onder vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water. Langzaam sterft de aarde’. Na de 
publicatie van het rapport is het besef gemeengoed geworden dat een internationale aanpak nodig is om 
grote milieuproblemen aan te pakken. [Tellegen, 2010:124; Siraa e.a., 1995: 298] In de Nationale 
Milieubeleidsplannen die vanaf 1989 werden opgesteld, werd de Nederlandse milieuproblematiek benaderd 
vanuit deze mondiale visie en vereuropeaniseerde het Nederlandse milieubeleid en natuurbeheer. [Trend 
Europeanisering van het Nederlands natuur- en milieubeleid; website milieuloket; Hotspot Zorgen voor Morgen] 

Actoren
• Ministerie van Economische Zaken
• Minister Pieter Winsemius (VVD)
• Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat N. Smit-Kroes (VVD)
• Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
• Milieubeweging
• Kabinet Lubbers II
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• Minister E.H.Th.M. Nijpels (VVD)
• Koningin Beatrix
• Metaalindustrie
• (Petro)chemische industrie
• DSM
• Hoogovens
• Shell
• Mobil Oil
• Progil
• Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat R.J.H. Kruisinga (CDA) 
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
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11.6 Trend: Veranderde visies op water en waterbeheer: 
Verschuiving naar ruimte voor de rivier, 
schaalvergroting en integraal waterbeheer

Verkorte titel: Waterbeheer

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.7 Herschikking 
institutionele verbanden

Relatie met
1.17 Invloed burger op politiek en openbaar bestuur
11.1 Denken over natuur en milieu
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.8 Recreatieve functie van natuurgebieden
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw
11.12 Milieubeweging

Datering
1976-2005 

Beschrijving
Vanaf de jaren zeventig namen de bescherming en het behoud van natuur en milieu een belangrijkere rol 
in, in het waterbeheer. In de periode tussen 1976 en 2005 vond een aantal beleidsveranderingen plaats. Een 
belangrijke verandering was dat het water meer ruimte kreeg en men in het beleid uitging van aanpassing 
aan de natuur, waar het tot dan toe gebruikelijk was te proberen de natuur te vormen naar de wensen van 
de mens. Ook met betrekking tot de waterschappen, of hoogheemraden, vond een aantal verschuivingen 
plaats. Schaalvergroting en de totstandkoming van integraal waterbeheer waren hierbij de belangrijkste 
ontwikkelingen. 
 
Vanaf de jaren zeventig nam de kritiek op de waterschappen en hun functioneren toe en werd het nut van 
hun bestaan in twijfel getrokken. Voorstanders van opheffing pleitten ervoor het waterbeheer bij provincies 
of gemeenten onder te brengen. Terwijl door de maatschappij de vraag wie voor het beheer van het water 
verantwoordelijk moest zijn gesteld werd, werd het belang van watermanagement onderschreven door 
gevallen van aanzienlijke wateroverlast. Onder meer hoge waterstanden van rivieren in de jaren negentig 
leidden ertoe dat er naar nieuwe oplossingen in de Nederlandse strijd tegen het water moest worden 
gezocht. Het waterbeleid richtte zich tegen het einde van de twintigste eeuw vaker op oplossingen waarbij 
anticipatie en het geven van ruimte aan water een belangrijke rol innamen. Beken en rivieren kregen, 
weliswaar bewaakt en geconditioneerd, vaker hun vrije beloop.[Disco, 1998: 186]

Als laaggelegen rivierdelta, kent Nederland een lange geschiedenis van waterbeheer en strijd tegen het water 
in de vorm van inpoldering en het aanleggen van dijken. De eerste betrouwbaar gedocumenteerde storm-
vloed vond plaats in 838. Er volgden nog vele overstromingen maar vanaf de negentiende eeuw nam de 
kwaliteit van de dijken enorm toe. [Website watersnoodmuseum] Na de watersnoodramp van 1953 voerde 
Nederland het Deltaplan uit. Als onderdeel van de Deltawerken werd de Oosterschelde afgesloten. De grote 
maatschappelijke impact van het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome beïnvloedde de besluit-
vorming van het kabinet Den Uyl (1973-1977) inzake de Oosterschelde. Het aanvankelijke plan was om een 
gesloten dam aan te leggen, met als gevolg dat het water achter de dam op den duur zoet zou worden. Dit 
zou het einde betekenen van het unieke zoutwatermilieu en dat leidde tot protesten van vissers en de 
milieubeweging. De Oosterschelde open laten was volgens Rijkswaterstaat een te groot risico met het oog op 
toekomstige stormvloeden. Na overleg met technische deskundigen, economen en ecologen en na veel 
politieke discussie, besloot het kabinet Den Uyl om pijlerdammen aan te leggen. De beweegbare keringen 
treden alleen in werking bij storm en eventuele springvloed, zodat het zoute waterleven blijft bestaan. Het 
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werd een alternatief dat vele malen duurder was dan het oorspronkelijke plan. Naast een economische 
reden, het in stand houden van de visstand, was het beschermen van het natuurgebied achter de 
Oosterscheldekering de voornaamste reden voor de halfopen stormvloedkering. Biologische en ecologische 
criteria werden even zwaar meegewogen als veiligheidscriteria. Door het toegenomen milieubewustzijn 
vanaf de jaren zeventig, nam de rol van de natuur en het milieu in politieke en economische afwegingen toe. 
In 1986 werd de Oosterscheldekering door koningin Beatrix geopend. [Bootsma en Breedveld, 1999: 107-113; 
website Deltawerken; Bosch, 1998: 263, 273; Disco, 1998: 189; website Rijkswaterstaat]

Het gevaar van overstroming kwam niet alleen van zee maar ook van de Nederlandse rivieren. In de 
twintigste eeuw is het klimaat veranderd. De twintigste eeuw kende meerdere jaren waarin Nederland met 
extreme gevallen van droogte te maken had. Het neerslagtekort in het voorjaar is in de afgelopen dertig jaar 
toegenomen en het KNMI voorspelt bovendien dat de Nederlandse zomers in de toekomst droger zullen 
worden. Droogte kan leiden tot lage rivier- en grondwaterstanden. Verdroging, watervervuiling en de 
instroom van zeewater kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater. Droogte 
kan bovendien negatieve gevolgen voor de kwaliteit van dijken hebben. [Website water.nl; website KNMI]

Het recordjaar 1976 kende een van de droogste en heetste zomers ooit in Nederland. De temperaturen 
stegen tot boven de dertig graden en er viel wekenlang geen regen. Veehouders konden hun vee niet meer 
laten grazen omdat het gras te erg verdord was en landbouwers zagen hun oogsten mislukken, ondanks 
wateraanvoerprojecten. Dergelijke uitzonderlijke droogte kan leiden tot verzilting. Het zeewater kan de 
polders instromen door de lage rivierstanden en daarom zijn de waterschappen genoodzaakt de sluizen 
langer open te laten om zoetwater in de polder te pompen. Naar aanleiding van de droogte in 1976 is er 
uitgebreid onderzoek gedaan naar watertekorten. De uitkomsten van het onderzoek werden verwerkt in 
1984 in de Tweede Nota Waterhuishouding. Hierin stelde de overheid vast dat het grondwaterpeil de 
afgelopen decennia was gedaald. In 1989 werden in het Nationaal Milieubeleidsplan doelen geformuleerd 
met betrekking tot het herstel van het grondwater. De resultaten bleken in 2000 ver achter te lopen bij die 
doelstellingen. In 2005 werd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een bestuurlijke 
taskforce ingesteld om de verdroging tegen te gaan. [Website Compendium voor de leefomgeving; website 
KNMI; interview Jaap Smit]

Door droogte en lage waterstanden kunnen dijken verzwakken. In 2003 leidde dit in Wilnis tot een 
doorbraak van een veendijk en honderden mensen werden geëvacueerd. Ondanks de lage waterstand van 
de ringvaart bleek de betreffende dijk niet te zijn gecontroleerd. De gemeente Ronde Venen was daarom van 
mening dat het verantwoordelijke waterschap onvoldoende onderhoud had gepleegd en wilde de schade 
op het hoogheemraadschap verhalen. De gemeente werd daarin door de rechtbank in het gelijk gesteld 
maar de Hoge Raad vernietigde dat vonnis in 2010. Om het risico op een nieuwe doorbraak te verkleinen, 
verbeterden de waterschappen in de jaren die op de doorbraak volgden meer dan 300 kilometer veendijk is 
de controle toegenomen. [Website RTV Utrecht; De Volkskrant, 8 januari 2004]

Ondanks de droge zomers is de hoeveelheid neerslag, over een heel jaar gemeten, toegenomen. Hogere 
waterstanden van de rivieren zijn hiervan een gevolg. De kassen en verstedelijking zorgden voor problemen 
in de afvoer van water, waarvoor steeds minder ruimte was. Hierdoor en door de gestegen zeespiegel, is de 
kans op overstromingen toegenomen. [Van Boxtel en Cammeraat, 1999; website KNMI; interview Jaap Smit]

Tussen 1976 en 2005 was er een aantal momenten dat de rivieren op piekmomenten het water niet of 
ternauwernood konden verwerken. Met name in de jaren negentig kende Nederland hierdoor veel 
wateroverlast. Zo traden in de winters van 1993/1994 door hoogwater de rivieren op enkele plaatsen buiten 
hun oevers wat voor veel overlast zorgde. In 1995 leidde hevige regenval in Duitsland en Frankrijk ertoe dat 
de Maas, de Waal, De Rijn en de IJssel extreem hoog kwamen te staan. Er werd rekening mee gehouden dat 
de dijken het door de druk zouden begeven. Harde wind zorgde bovendien voor extra druk op de dijken. 
Een deel van de snelweg A2 liep onder water en een aantal dorpen werd door het water ingesloten, 
waardoor zij alleen per boot of helikopter bereikbaar waren. Verschuivingen van en scheuren in dijken 
vergrootten de angst voor een watersnoodramp. Geholpen door het leger wapenden dorpen en steden in 
Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland zich met nooddijken en zandzakken tegen 
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het oprukkende water. Toen de dreiging aanhield en de situatie kritiek werd, werd besloten om over te gaan 
tot evacuatie. Ook hierbij hielp het leger mee. In totaal werden 250.000 mensen en duizenden dieren in de 
met overstroming bedreigde gebieden geëvacueerd. Om plundering van de huizen van evacués te voorko-
men surveilleerde de politie in de verlaten gebieden. Na een aantal dagen begon het water weer te zakken. 
Doorbraken van primaire waterkeringen bleven uit en de bewoners mochten weer terug naar hun huizen. 
De overlast duurde bijna twee weken. [RTL Nieuws 30 januari 1995; website provincie Gelderland; website 
Rijksoverheid; website Streekarchief Bommelerwaard]

Om risicovolle situaties in de toekomst te voorkomen werd een aantal plannen ontwikkeld. De Commissie 
voor Waterbeheer 21ste eeuw werd ingesteld door de overheid en in de planologische kernbeslissing ‘Ruimte 
voor de rivier’ werden doelstellingen geformuleerd voor de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied. Bestaande plannen, vooral voor dijkversteviging en -verhoging, werden versneld uitgevoerd 
in de vorm van het Deltaplan Grote Rivieren (1995) maar men was tot het inzicht gekomen dat alleen de 
aanleg en verbetering van dijken op de langere termijn geen blijvende bescherming bieden. De Commissie 
Waterbeheer 21ste eeuw bracht in 2000 ‘Advies over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland’ uit 
waarin, in navolging van de eerdere planologische kernbeslissing, werd geadviseerd om water de ruimte te 
geven. In het rapport stelde de Commissie dat het probleem meer omvatte dan veiligheid, wateroverlast en 
-schade; de manier waarop in Nederland met water werd omgegaan was onhoudbaar voor de toekomst. 
Ook in Europees verband werden er maatregelen genomen om de overstromingskans terug te brengen en 
werden kwaliteitseisen voor water vastgesteld. [Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, 1995: 
3-11; Dicke, 2001: 166-7, 170-1, 199; Van de Ven, 2003: 363-7; interview Jaap Smit]

De ‘ruimte voor de rivier’ gedachte ging ervan uit dat de natuur sterker is dan de mens en dat volledige 
controle daarom onmogelijk is. Waar voorheen de oplossing werd gezocht in het verhogen en verstevigen 
van dijken, richtte het waterbeleid zich in de nieuwe plannen op mogelijkheden om meer ruimte voor het 
water te creëren. Hiervoor werden onder andere bodems van rivieren verdiept, delen van uiterwaarden 
afgegraven en werden dijken verplaatst zodat ze verder van de rivier kwamen te liggen. Rivieren kregen 
vaker de ruimte om te meanderen en af te kalven en bovendien ontstond het besef dat natuurgebieden in 
de bovenstroom van een rivier goed zijn voor de afvoer. [Dicke, 2001: 166-7, 170-1; website provincie 
Gelderland; website Ruimte voor de rivier; website Rijksoverheid; Disco, 1998: 186; interview Jaap Smit] In 
dit kader werden tevens visies ontwikkeld rond het herstel van rechtgetrokken waterlopen gericht op het 
hydrologisch (waterberging, verdroging) en ecologisch herstel van het watersysteem: hermeandering [Van 
Hattum en Maas, 2013: 23]. In 1997 heeft bijvoorbeeld het Waterschap Regge en Dinkel de Reggevisie 
vastgesteld, waarin de gekanaliseerde Regge ontwikkeld zou worden tot een meanderende, dynamische en 
ongestuwde rivier. In 2006 bleek echter bij de uitvoering dat het herstellen van de meanderende Regge 
zonder compenserende maatregelen juist tot hoogwaterproblemen en verdroging in en rondom het 
beekdal leidde. Om deze problemen tegen te gaan werden er compenserende maatregelen genomen. 
[Medenblik, De Graaff en Oosterhoff, 2008:14-16; Van Hattum en Maas, 2013:24-26]

Het beheer van het grond- en oppervlaktewater en het voorkomen van overstromingen, waaronder ook de 
zorg voor de kwaliteit van de dijken valt, zijn in Nederland voor een groot deel in handen van de waterschap-
pen. In de tweede helft van de twintigste eeuw is de centrale coördinatie van het waterbeheer toegenomen en 
heeft een schaalvergroting plaatsgevonden. In 2005 waren er 26 Waterschappen terwijl er vlak na de Tweede 
Wereldoorlog circa 2500 waren. [Website CBS; website waterschappen; Research en Beleid, 2009: 7, 9] 

Ofschoon het provinciale en lokale waterbeheer grotendeels geïntegreerd werd met het waterbeheer op 
Rijksniveau, is de regionale invloed van de waterschappen groot gebleven. Behalve de kwantitatieve zorg 
voor water kregen de waterschappen vanaf eind jaren tachtig ook meer verantwoordelijkheden die 
betrekking hebben op de kwaliteit van het water. Er vond een technische en bestuurlijke omslag plaats die 
leidde tot integraal waterbeheer. Hierbij kregen de verfijning van het waterbeheer en de kwaliteit van het 
water en de ecosystemen, een invloedrijkere positie in de doelen en criteria waarmee waterschappen 
werkten. Het integraal waterbeheer is gestoeld op de gedachte dat het grond- en oppervlaktewater als 
systemen moeten worden gezien met fysische, biologische en chemische facetten met een hechte onder-
linge samenhang. Een van de pijlers van het integraal waterbeheer was de verbetering van het besluitvor-
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mingsproces omtrent watersystemen en het beheer ervan. Vernieuwend hierin was de samenwerking tussen 
biologen, scheikundigen en waterbouwkundigen. Ook kregen natuur- en milieuorganisaties meer invloed. 
Het integrale aspect van de nieuwe aanpak betrof niet alleen de watersystemen maar ook de integratie van 
belangen, verantwoordelijkheden en organisaties. [Dicke, 2001: 165-6; Disco, 1998: 181-4, 194, 207]

Actoren
• Waterschappen
• Gemeenten en provincies
• Rijkswaterstaat
• Rijksoverheid
• Commissie Waterbeheer 21ste eeuw
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11.7 Trend: De verstedelijking van het platteland 

Verkorte titel: Verstedelijking platteland

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
3.11 Europees landbouwbeleid
6.2 Differentiatie woningen en woonvormen
11.2 Natuur en het milieu in de ruimtelijke ordening
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie in landbouw
11.18 Rapport Zorgen voor Morgen

Datering
jaren zestig tot na 2005

Beschrijving
Vanaf de jaren zestig verstedelijkte het platteland van Nederland. Dit vond plaats onder invloed van 
verschillende ontwikkelingen. Het ruimtelijke ordeningsbeleid vanuit de overheid bevorderde huisvesting 
in middelgrote steden op het platteland eerst in groeikernen, later in VINEX-wijken. Met deze ontwikkeling 
breidden ook de infrastructuur (wegen) en bedrijventerreinen zich sterk uit. Daarnaast vond er schaalver-
groting plaats in de agrarische sector en de agrarische bedrijven industrialiseerden. Onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen gingen natuur en recreatie een steeds belangrijkere rol spelen in de 
plattelandseconomie. De boeren gingen hun activiteiten verbreden en legden zich tevens toe op natuurbe-
heer en agro-recreatie. Vanaf de jaren negentig kreeg het platteland steeds meer de functie van recreatiege-
bied voor de stedelingen. Er vond een enorme uitbreiding plaats van recreatiebungalows, maneges en 
golfbanen. Het platteland kreeg hiermee ook gedeeltelijk een parkachtig karakter. 
Na de Tweede Wereldoorlog heerste er in Nederland woningnood. Door de enorme schade maar ook de 
snelgroeiende bevolking werd er in rap tempo tegen zo laag mogelijke kosten woningen gebouwd. In de 
jaren zestig werd er voor het eerst op grote schaal hoogbouw gerealiseerd, aanvankelijk vooral in en tegen 
de steden. [Trend Toenemende woondifferentiatie; Kort, 2005: 23; De Bruijne en Knol, 2001: 54] De stad werd in 
die periode steeds meer als onaantrekkelijk ervaren. Vooral gezinnen met kinderen uit de bovenmodale 
inkomensgroepen verlieten de stad en gingen naar de kleinere plaatsen op korte afstand van de stad. Hier 
werden woningen gebouwd met tuin, en met wandel- en speelgroen in de buurt. [Wouden e.a., 2001: 9, 15] 
Deze trek van stad naar platteland (suburbanisatie) was mogelijk door de sterk gestegen welvaart en het 
toegenomen autobezit. De mensen bleven vaak werken in de stad en reden ’s avonds terug naar huis. [Steg 
en Kalfs, 2000: 25-27; Interview Steenbekkers, 2011]. Een proces van verstedelijking van het platteland kwam 
in gang. In de jaren zestig betrof dit vooral ‘mentale’ verstedelijking: bewoners uit de stad brachten 
normen, waarden en manier van leven mee naar het platteland. In de jaren zeventig vond er met name 
verstedelijking in de vorm van ‘verstening’ van het landschap plaats. Hieronder wordt verstaan dat er een 
steeds groter oppervlakte van het platteland bebouwd wordt. [Interview Steenbekkers; Simon, Steenbekkers 
en Veldheer, 2006: 371-387; Simon, Vermeij en Steenbekkers, 2007:11; Kooij, 2003:21]
Platteland wordt door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gedefinieerd als het 
niet-verstedelijkte deel van Nederland, inclusief de Nederlandse wateren, de Noordzee uitgezonderd, en 
waarbinnen ook dorpen en kleinere steden liggen. Het gaat dan om gemeenten met een adressendichtheid 
van minder dan 1000 per km. [LNV, 2001: 3; Steenbekkers e.a., 2008: 25-27] 

Huisvesting, verstedelijking en suburbanisatie waren de uitgangspunten van de Nota’s Ruimtelijke 
Ordening. De eerste nota’s dateren uit 1960 en 1966. Zij waren bedoeld om de overheid meer grip te laten 
krijgen op de snelle verstedelijking en om het landelijk gebied tegen verstedelijking te beschermen. Een 
aantal middelgrote steden werden aangewezen als ‘groeikernen’ terwijl plattelandskernen niet meer dan 
een procent per jaar mochten groeien. In de Verstedelijkingsnota, die in 1977 als tweede deel van de Derde 
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Nota Ruimtelijke Ordening (1974) verscheen, werd de groeikern gedefinieerd als een kern die een sterke groei 
moet doormaken,vooral ten behoeve van een nabijgelegen (grote) steden. [De Bruijne en Knol, 2001: 11; Trend 2 – Het 
toegenomen belang van de natuur en milieu in het ruimtelijk ordeningsbeleid; Steenbekkers e.a. 2008: 17-18] Gemeenten 
die officieel als groeikernen waren aangewezen, konden een beroep doen op extra rijkssubsidie om een 
‘wervend suburbaan woonmilieu met noodzakelijke voorzieningen’ te worden. Voor het gebied Rijnmond 
en de Haagse Agglomeratie waren Spijkenisse, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis en Zoetermeer de 
aangewezen groeikernen; voor de regio Utrecht Nieuwegein en Houten; voor het noordelijk deel van de 
Randstad en Amsterdam waren Alkmaar, Almere, Haarlemmermeer, Hoorn, Huizen, Lelystad, en 
Purmerend de groeikernen. Buiten de Randstad waren Helmond en Duiven-Westervoort de groeikernen 
voor Eindhoven en Arnhem. [De Bruijne en Knol, 2001: 21] 

Rond 1985 werd het nationale groeikernenbeleid geleidelijk beëindigd. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening Extra (VINEX) werden nieuwe bouwlocaties aangewezen. De overheid wilde met dit beleid de 
negatieve effecten van verstedelijking voor het milieu beperken, waaronder het terugdringen van de automobi-
liteit en daarmee gepaarde milieuvervuiling. De bouwlocaties bevonden zich aan de rand van de grote en 
middelgrote steden (het compacte stad beleid) en er werd rekening gehouden met het in standhouden van 
bepaalde open ruimten zoals het Groene Hart in de Randstad. [Kooij, 2003: 21; Van der Waals, 1997: 10]

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig kwam er opnieuw een opleving in de trek van de stad naar het 
platteland. De verstedelijking zette zich in deze periode verder door. [Steenbekkers e.a., 2008: 18] Tussen 
1989 en 2004 nam het bebouwde oppervlakte met 61.000 ha toe, dat is meer dan 21 % en ongeveer een 
oppervlakte ter grootte van de Noordoostpolder. Het landelijk gebied versteende langzaamaan. Visueel ging 
het om ongeveer een kwart van het landoppervlak omdat de bebouwing niet alleen de nieuwe woonwijken 
betrof (in de groeikernen en Vinexlocaties) maar ook de uitbreiding van de infrastructuur en hiermee 
samenhangend de bouw van geluidschermen langs auto- en spoorwegen en bedrijventerreinen. In de 
periode 1960-1995 verzesvoudigde het snelwegennet van 351 tot 2.208 km. Verder breidde de grootschalige 
glastuinbouw zich uit, het aantal hoogspanningsmasten en windturbines. [Nieuwenhuizen en Roos-Klein 
Lankhorst, 2006:5; Milieu en Natuur Planbureau, 2006: 12 en 27-28; Steenbekkers, Simon en Veldheer: 
2006:373; Steg en Kalfs, 2000:24] 

Verstedelijking werd ook veroorzaakt door ontwikkelingen op het platteland zelf. Na de Tweede 
Wereldoorlog hadden de plattelandsgebieden in Nederland de landbouw als belangrijkste economische 
functie en was de agrarische sector beeldbepalend, zoals de boerderijen, de geteelde gewassen, de vee in de 
weiden en de erfafscheidingen. Vanaf de jaren vijftig veranderde de agrarische structuur. Door grootschalige 
ruilverkavelingen werden stukken land bijeengebracht om een rendabele en efficiënte bedrijfsvoering te 
kunnen realiseren. Na 1963 zette zich op het platteland proces in van rationalisatie, specialisatie, schaalver-
groting en mechanisatie en intensivering. [Bieleman, 2002: 63] Het landschap kreeg een meer uniforme 
uitstraling. Tegenover een relatief kleine daling van het landbouwareaal in de periode 1970 tot 2000 (van 
ruim 2,5 miljoen ha naar ruim 2,3 miljoen ha) daalde het aantal bedrijven in de periode 1970 tot 2000 fors. 
Het aantal akkerbouwbedrijven daalde van 193.00 tot 36.000 terwijl het aantal runder-, varkens- en 
pluimveebedrijven van respectievelijk 200.000, 146.000 en 199.000 daalde tot 46.000, 15.000 en 4.000. Het 
aantal bedrijven in de glastuinbouw tenslotte daalde van 20.000 tot 11.000. In de periode 2000 tot 2011 
daalde het aantal bedrijven in de gehele sector nog verder. [CBS Statline] De bedrijven werden in de loop der 
tijd grootschaliger en kregen een industrieel karakter. De schuren, silo’s en andere bedrijfsgebouwen 
werden groter. In de varkens- en pluimveehouderij deed de megastal zijn intrede. De grootschalige 
glastuinbouw met zijn kassencomplexen had zich in de periode 1990 tot 2005 voornamelijk uitgebreid in 
open landschappen. [Milieu en Natuur Planbureau, 2006: 12; zie verder Kooij, 2003:19-20 en Trend 
10- Toenemende druk op het milieu en leefomgeving door schaalvergroting en industrialisatie in de intensieve veehouderij en de 
tuinbouw] Door deze ontwikkelingen kreeg het platteland gedeeltelijk een meer stedelijke uitstraling. 

In 1985 werd de Ruilverkavelingswet vervangen door de Landinrichtingswet. De inrichting van het landelijk 
gebied werd onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Er kwam een integrale aanpak met meer aandacht 
voor natuur en recreatie. [zie meer hierover Trend 2 – Het toegenomen belang van de natuur en het milieu in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid] Vanaf de jaren negentig trad er een geleidelijke functieverandering op van platteland. 
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Het agrarische bedrijf verbreedde zijn activiteiten. Natuurbeheer werd de meest ondernomen activiteit, 
waarvoor de boeren door de overheid werden betaald. Daarnaast werd agro-recreatie een belangrijke 
verbredingsactiviteit. Dit gebeurde onder andere in de vorm van huisverkoop van streekproducten, logies voor 
recreanten zoals bed and breakfast en de minicamping en poldersport. [Vader en Leneman, 2006: 18-20; 
Bieleman, 2000: 480-481; Steenbekkers e.a., 2008: 97] Het platteland kreeg in toenemende mate de functie 
van recreatiegebied voor de steden. Vanaf begin jaren negentig groeide het aantal recreatiebungalows, de 
bouw van maneges en er vond een spectaculaire groei in het aantal golfbanen plaats. Ook de herbestemming 
van historische boerderijen voor toeristische en recreatieve doeleinden pasten in deze ontwikkeling. 
Gedeeltelijk kreeg het platteland steeds meer een parkachtig karakter. [Kooij, 2003:21; Milieu en Natuur 
Planbureau, 2006:9 en 44; zie ook hierover Trend 8- De toegenomen recreatieve functie van natuurgebieden]

De mentale verstedelijking had zich in de jaren negentig verder doorgezet. Stad en platteland groeiden naar 
elkaar toe. De vestiging van steeds grotere aantallen stedelingen op het platteland heeft deze mentale 
verstedelijking bevorderd. Daarnaast zorgde de toegenomen informatievoorziening via diverse media 
ervoor dat plattelanders en stedelingen deels dezelfde leefwereld hebben [WRR, 2005: 46; Steenbekkers e.a., 
2008: 18-19] De instroom van stedelingen op het platteland had gevolgen voor het sociale klimaat. Lokale 
bewoners werden in de loop der tijd kieskeuriger in hun lokale contacten, waardoor samenleving verdeeld 
werd in segmenten van gelijkgestemden. Problemen deden zich voor op het vlak van integratie van 
nieuwkomers in de lokale samenleving, met name wanneer de nieuwkomers niet wilden participeren. Een 
ander probleem vormde het seizoensgebonden karakter van de bewoning in recreatiegebieden. Dit was niet 
bevorderlijk voor de sociale samenhang in de lokale bevolking [Steenbekkers e.a., 2008: 19] 

Actoren
• Overheid
• Boeren
• Lokale bevolking
• Stedelingen
• Toerisme- en recreatie-organisaties
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11.8 Trend: De toegenomen recreatieve functie van 
natuurgebieden

Verkorte titel: Recreatieve functie natuurgebieden

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.6 Verzakelijking, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met 
3.11 Europees landbouwbeleid
3.16 Vermarkting vrije tijd 
11.1 Denken over natuur en milieu
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening 
11.7 Verstedelijking platteland
11.19 Volgermeerpolder

Datering
1960 - 2005

Beschrijving
Met de groeiende welvaart, vrije tijd en toegenomen mobiliteit van de Nederlander in de jaren zestig, nam 
ook de behoefte aan openluchtrecreatie toe. Steeds meer mensen wilden hun vrije tijd in de buitenlucht 
doorbrengen. [LNV, 2005: 3] Toen bleek al dat er te weinig ruimte was voor openluchtrecreatie. Het platte - 
land was in die tijd hoofdzakelijk bestemd voor agrarische activiteiten. De schaarse grond was voorbehou-
den aan de boeren die hun land bewerkten voor de voedselproductie. Om toch in te spelen op de behoefte 
aan openluchtrecreatie, legde de overheid in de jaren zestig recreatiegebieden aan, niet te ver van grote 
steden. Zo werden Spaarnwoude, (tussen Haarlem en Halfweg), Brielse Maas (onder Rotterdam) en de 
Maarsseveense Plassen (bij Utrecht) aangewezen als recreatiegebieden. Ligweide, zandstranden en 
spartelvijvers waren populaire en belangrijke onderdelen van de recreatiegebieden. [Interview Jaap Smit; 
LNV, 2005: 5] Waterpartijen en nieuw aan te leggen bospartijen zouden de stedelingen recreatieruimte 
geven. [Buiter en Korsten, 2006: 76] De aanleg van recreatiegebieden diende overigens ook andere doelen. 
Zo werd Midden-Delfland aangewezen als een groene open plek tussen Den Haag, Delft en Rotterdam om 
verdere stedelijke bebouwing tegen te gaan. 

Een belangrijke rol in de aanleg van de recreatiegebieden was weggelegd voor de toenmalige Cultuur-
technische Dienst, nu Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze dienst maakte gebruik van de Ruilverkavelings-
wet die in eerste instantie puur op de agrarische sector gericht was. Het werd vanaf de jaren zestig echter 
steeds duidelijker dat onder andere door gebrek aan recreatieve ruimte niet alleen de agrarische sector, 
maar het platteland als geheel, als Groene Ruimte, centraal zou moeten staan. Dit besef resulteerde in 1976 
in de Interimnota Landinrichtingswet en in 1985 in de uiteindelijke Landinrichtingswet. Deze wet richtte 
zich op de verbetering van de inrichting van het gehele landelijke gebied overeenkomstig alle daaraan in de 
ruimtelijke ordening gegeven functies. [Van den Bergh, 2004: 17, 58]

Tegelijk met de groeiende aandacht voor recreatie werd natuurbescherming een steeds belangrijker beleids-
punt. Reeds in het begin van de twintigste eeuw zetten enkele maatschappelijke organisaties zoals de 
Vereniging Natuurmonumenten, Bond Heemschut, ANWB en later de Provinciale Landschappen zich in voor 
natuurbescherming. [Janssen e.a., 2007: 34] De belangrijkste strategie toen was het aankopen van gronden 
met het oog op natuurbescherming. Industriëlen en notabelen kochten gebieden op en stelden deze open 
voor publiek. De aandacht werd op den duur verbreed van de bescherming van ‘ongerepte’ natuur naar de 
bescherming van cultuurlandschappen. Natuurbescherming richtte zich toen op mooie landschappen en niet 
op natuurwaarde of natuurkwaliteit. Tegelijkertijd kregen volkshuisvesters en stedenbouwkundigen aandacht 
voor groenvoorzieningen in de stad, als recreatiemogelijkheden voor de stedelijke bevolking. [Janssen e.a., 
2007: 3; De Vries, 2002: 18] Tijdens het Interbellum pleitte natuurbeschermer Jac. P. Tijsse voor een nationaal 
park, in navolging van het in de Verenigde Staten aangelegde Yellowstone Park voor natuurbehoud en –
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bescherming. Het duurde echter pas tot de jaren zestig, na de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) dat de 
overheid sprak over park- en watersportgebieden. [Janssen e.a., 2007: 36] In 1972 opperde het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappij (CRM) twee soorten parken: nationale parken en nationale landschapspar-
ken. De eerste betrof gebieden met een overwegend natuurlijk karakter, de tweede betrof gebieden met een 
meer samengestelde inhoud. De nationale parken vielen binnen het departement onder de afdeling 
Natuur- en Landschapsbescherming, de landschapsparken vielen onder Openluchtrecreatie, vanwege de 
sterke nadruk op recreatie. De nationale parken bevatten ongerepte gebieden en waren minstens 1000 hectare 
groot. Nationale landschapsparken waren minstens 10.000 ha groot. Daarin konden woonkernen en 
landbouwgronden voorkomen en er werden mogelijke richtingen voor landbouw ontwikkeld door het 
ministerie van CRM, zoals biologische landbouw, agrotoerisme, agrarisch natuurbeheer en hobbyboeren. De 
nationale landschapsparken vonden vooral veel weerklank bij toeristische organisaties zoals de ANWB. 
[Janssen e.a., 2008: 38] De toenemende behoefte aan recreatie en natuur uitte zich in de jaren zeventig in de 
groeiende belangstelling voor en het stijgende aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties. De tot dan 
toe overheersende landbouw had niet langer het alleenrecht meer op grond. 

In 1975 verschenen er drie Groene Nota’s waarin het historisch waardevolle agrarische cultuurlandschap 
centraal stond en de relatie tussen landbouw en natuur: Nota Nationale Parken, Nota betreffende de relatie landbouw en 
natuur- en landschapsbehoud, beter bekend als de Relatienota, en de Interim-nota Nationale Landschapsparken. Vooral 
het beleid van de laatste moest een belangrijke rol vervullen in de openluchtrecreatie. Volgens deze nota 
dienden er voldoende mogelijkheden gecreëerd te worden om het streekeigen karakter te versterken of in 
stand te houden. [Janssen e.a., 2007: 39] De Interim-nota Nationale Landschapsparken stuitte op veel verzet van 
de boeren. Zo was er in de Achterhoek (Winterswijk) massaal protest tegen de vermeende aanwijzing van een 
agrarisch gebied tot ‘openluchtmuseum”, terwijl de boeren zich niet beperkt wilden voelen in hun bedrijfsvoe-
ring. Ook verzetten ze zich tegen de gedachte dat ze parkwachter werden in plaats van boer. In 1980 kwam de 
overheid hen tegemoet in de Eindnota Nationale Landschapsparken door meer ruimte toe te kennen aan de 
landbouw en eventuele beperkingen voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk op te heffen. [Janssen e.a., 2008: 
39; Klijn, 2011: 85] Alle inspanningen ten spijt, met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers in 1982, trad 
een breuk op in het beleid ten aanzien van de nationale landschappen. Het ministerie van CRM werd ontman-
teld en het natuur- en landschapsbeleid werd overgeheveld naar het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij (LNV). LNV was bereid het beleid over te nemen maar eiste als compensatie dat het de nationale 
landschappen mocht laten vallen omdat het de boeren een doorn in het oog was. [Janssen e.a., 2008: 40]

Hoewel het ministerie van CRM was ontmanteld, bleek de veranderde behoefte aan en gebruik van grond 
definitief. Met een groeiende bevolking en weinig recreatieve ruimte werd gekeken naar andere invullingen 
van grond. Met name de vraag naar recreatieve groene ruimten zorgde er voor dat er (agrarische) grond 
verworven of geruild werd. [Golen e.a., 2001: 25] Met het overhevelen van het natuur- en landschapsbeleid 
naar het ministerie van LNV, verschoof de aandacht van natuur- en landschapsbehoud naar verbetering van 
de kwaliteit van het milieu om de achteruitgang van de leefomgeving te stoppen. Niet alleen werd gekeken 
naar verbetering van water, lucht en grondkwaliteit, maar ook naar het behoud van planten- en diersoorten 
en natuur- en landschapswaarden. Het tot dan gevoerde natuur- en landschapsbeleid bleek niet voldoende 
om de waardevolle natuur van Nederland op een duurzame manier te behouden. In combinatie met 
milieufactoren zoals verdroging en verzuring van grond was vooral de versnippering en areaalverkleining 
een groot gevaar, omdat in grotere aaneengesloten gebieden het ecosysteem zichzelf beter in stand kan 
houden en is menselijk ingrijpen niet nodig. Als reactie op deze dreiging voor natuur en landschap, werd in 
1981 het begrip natuurontwikkeling geïntroduceerd in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. 
[De Vries, 2002: 21] Deze natuurontwikkeling, waar onder wordt verstaan het nieuw aanleggen, het laten 
ontstaan en het verbeteren van een natuurgebied, werd vanaf 1980 gezien als een belangrijk instrument om 
de weinige natuur in Nederland duurzaam te houden. [LNV, 2005: 7-9]  
De Verkennende studie Natuurontwikkeling (LNV, 1989) bracht als belangrijk punt dat het natuurbeheer en 
de landbouw voor een deel losgekoppeld moesten worden. 

In de eerdergenoemde relatienota van 1975 werd getracht om natuur en landbouw samen te laten groeien tot 
een landschappelijk en natuurwaardevol gebied, maar de intensivering van de landbouw met zijn invloed op 
bijvoorbeeld de grondwaterstanden, verhinderde dit. Deze natuurwaarden waren al sterk achteruit gegaan 
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door een verslechterde milieukwaliteit en de versnippering van het areaal aan natuurgebieden. In 1990 volgde 
het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van LNV. Hierin werd de duurzame instandhouding, herstel 
en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden aangegeven. Een aantal belangrijke hoofdlijnen 
van het NBP waren: vermindering van de algemene milieudruk (de hoeveelheid milieubelasting als gevolg van 
menselijke activiteit) [Opschoor, 2002: 6] gericht werken aan draagvlakvergroting voor natuurbeleid en 
beleidsonderbouwend onderzoek, en aandacht aan specifiek landschappelijke waarden, natuurdoeltypen en 
specifieke soorten. [De Vries, 2002: 24-25] Het belangrijkste doel van het NBP was echter de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze moest bestaan uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones. In totaal zou de EHS ongeveer 750.000 ha beslaan, opgedeeld in 450.000 ha bestaande 
natuur, 110.000 ha beheersgebied, 100.000 ha reservaatsgebied en 50.000 ha aan natuurontwikkelingsgebied. 
Op een later moment zijn daar 50.000 ha nieuw aan te leggen verbindingszones en robuuste verbindingen 
aan toegevoegd. Deze robuustheid betekende dat vergroten en verbinden gelijktijdig plaats zou vinden. [Nota 
natuur, bos en landschap in de 21e eeuw, 2000: 19] Ook de grote wateren zoals het IJsselmeer, Waddenzee en 
het Nederlandse deel van de Noordzee behoorden tot de EHS. Het totaaloppervlak zou 8.000.000 ha beslaan. 
[De Vries, 2002: 25; Janssen e.a., 2008:54; website Natuurbeheer; website Rijksoverheid]

De eerder genoemde dienst DLG speelde een belangrijke rol als grondmakelaar van de overheid in het 
landelijk gebied. Zij hield zich bezig met gebruik van grondverwerving, landinrichting en agrarisch 
natuurbeheer. Door middel van landinrichting (voorheen ruilverkaveling) konden verbeteringen in de 
verdeling van het landelijk gebied gerealiseerd worden. Voor de EHS was de Landinrichtingswet uit 1985 
belangrijk omdat het een wettelijk instrument bood waarmee aangekochte grond die buiten de EHS lag, 
kon worden geruild met gronden die binnen de EHS lagen. [De Vries, 2002: 27-30] Overigens was de 
voorloper van de Landinrichtingswet de Ruilverkavelingswet uit 1954.

Met agrarisch natuurbeheer wordt tenslotte getracht om de landschappelijke waarden in stand te houden of 
te verbeteren. In de vorm van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (SAN) kregen boeren een vergoeding voor bijvoorbeeld nestbescherming of aangepast 
maaibeleid. [De Vries, 2002: 29; website Groene Ruimte] De SN verstrekte subsidies aan boeren voor de 
omvorming, inrichting en ontwikkeling van agrarische grond tot nieuwe bos- en natuurgebieden. 
Daarnaast werd ook geld uitgegeven aan het treffen van effectieve maatregelen in bos- en natuurgebieden. 
De SAN daarentegen verstrekte subsidies voor de instandhouding van natuurwaarden op landbouwgron-
den. Nadat DLG de gebieden heeft aangekocht en ingericht, worden ze verkocht aan eindbeheerders 
Staatsbosbeheer (SBB) of particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (PNB’s) zoals 
Natuurmonumenten en de provinciale landschappen. 

Dat recreatie een grote belangrijke speler is geworden, was te merken aan de groeiende vraag naar buitenlucht-
activiteiten voor dagrecreatie. Zo bleken wandelen en fietsen een favoriete bezigheid voor dagtochten. 
Nederland is goed voorzien van wandelpaden, te onderscheiden in Lange Afstand Wandelpaden (LAW’s), routes 
van minstens 100 km die landelijk zijn uitgezet en streekpaden die meer in het landelijk gebied te vinden zijn. 
De Rijksoverheid wil de LAW’s in standhouden en verder ontwikkelen. Maar deze worden niet door iedereen 
gebruikt. De gemiddelde Nederlander heeft meer baat bij goed toegankelijke paden en een aantrekkelijk 
wandellandschap in de directe woonomgeving. [Golen e.a., 2001: 42] Naast wandelroutes bezit Nederland een 
grote hoeveelheid fietspadenroutes. Sinds de jaren zeventig is de lengte bijna verdubbeld. Er zijn diverse 
fietsroutes uitgezet: ANWB, NS, lange afstand fietsrondritten en landelijke fietsroutes. Deze maken deel uit van 
een nationaal fietsroutenetwerk van meer dan 6000 kilometer. [Golen e.a., 2001: 36-41] 

Ook zijn er meer recreatiewoningen, maneges, golfbanen en watersportvoorzieningen voor dagrecreatie 
gekomen. In de periode 1992 en 2005 is het aantal recreatiewoningen toegenomen met bijna 28.000 woningen 
tot ruim 95.000 woningen. Dit is een toename van veertig procent. De oppervlakte voor verblijfsrecreatie is 
tussen 1989 en 2000 met bijna veertien procent toegenomen tot ruim 19.000 ha. De grootste aantallen 
recreatiewoningen staan in de provincie Gelderland en de kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Zeeland. In Groningen en Flevoland staan de minste recreatiewoningen. De meeste nieuwe recreatiewoningen 
zijn in recreatiecomplexen gerealiseerd. Slechts 3,5 procent van de nieuwe recreatiewoningen zijn gebouwd als 
losse woning buiten een bungalowpark. [MNP, 2006: 48]
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De snelstgroeiende buitenactiviteiten tussen 1990 en 2005 waren paardrijden en golfen. Vooral in de buurt 
van de stad verschenen steeds meer stallen en maneges. Tussen 1995 en 2005 zijn er volgens de Kamer van 
Koophandel 640 nieuwe maneges in Nederland gevestigd. In totaal waren er in 2005 1220 maneges.

Het aantal golfterreinen steeg tussen 1990 en 2006 van 100 naar 179. Het totale areaal golfterrein is 
toegenomen tot circa 7500 ha. De aanleg van een golfbaan kan consequenties voor het landschap hebben. 
Wordt een baan aangelegd in een gebied met een waardevol oud ontginningspatroon, dan is het risico 
groot dat dit verloren gaat door grondwerkzaamheden. In open gebieden wordt het karakter vaak aangetast 
door de aanleg van bosjes. Golfbaan de Biltse Duinen wilde in de jaren negentig en rond het jaar 2000 
uitbreiden van een 9 holes-baan naar een 18-holes baan, maar stuitte op veel verzet van omwonenden en de 
SP. [Website GroenFront!) Maar een golfbaan kan ook worden ingezet als middel om landschappen juist op 
te knappen waarbij ook natuurwaarden toenemen. [NMP, 2006: 34] Zo is in 2005 een golfclub opgericht in 
Schijndel waarvan de 18 holes golfbaan is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats. [website Golfclub 
Vlagheide]

Tussen 1990 en 2003 nam waterrecreatie in belang toe. De groei van het totale aantal pleziervaartuigen 
bedroeg ongeveer 1,5 à 2 procent per jaar. De verwachting is dat dit aantal blijft groeien, maar dat deze groei 
conjunctuurgevoelig zijn. [SER, 2002: 7-9] In Nederland zijn er grote wateren zoals het IJsselmeer, Zeeuwse 
wateren en diverse grote meren en plassen in Noord- en Zuid-Holland Friesland. Ook rivieren bieden veel 
mogelijkheden tot recreatie en zijn er kleine wateren en plassen die voor waterrecreatie zijn aangepast. 
[Golen e.a., 2005: 44] Overigens wordt onder waterrecreatie naast zwemmen, zeilen, motorbootvaren 
(waterskiën), windsurfen, kanovaren, roeien, sportvissen en onderwatersport, ook zonnen verstaan.

Hoewel natuur en recreatie een flinke opmars hebben gemaakt, is landbouw nog steeds de belangrijkste 
vorm van grondgebruik in het landelijk gebied. Veertig procent van het landelijk gebied is in handen van 
agrariërs, terwijl de rest van het gebied in handen is van onder andere terreinbeherende organisaties, 
overheden, particulieren en beleggers. [MNP, 2006: 50] De laatste ontwikkeling die genoemd kan worden is 
de verbreding van de landbouwactiviteiten. Hieronder wordt verstaan natuur- en landschapsbeheer, 
openstelling van de landbouwgronden via wandel- en fietspaden of waterkwaliteitszorg. Een private insteek 
is bijvoorbeeld verblijfsrecreatie, levering van energie en zorglandbouw, waarbij mensen vanwege ziekte, 
ouderdom, handicap of die in aanraking zijn geweest met justitie een passende dagbesteding aangeboden 
krijgen. [website Universiteit van Wageningen] Verbrede landbouw komt vooral voor bij grondgebonden 
bedrijven. Onder verbreding wordt gedacht aan productvernieuwingsprojecten, zoals specialisatieteelten, 
streekproducten of rechtstreekse verkoop op de boerderij. Het aantal agrarische bedrijven dat zich met 
agrotoerisme bezighoudt is de laatste jaren gestegen tot ca. 3000. Het aantal minicampings is tussen 1998 
en 2003 gegroeid van 1300 naar 1700. Naast kampeerplaatsen biedt de boer ook logies aan en bed & 
breakfast. [MNP, 2006: 52]

Actoren
• Cultuurtechnische Dienst
• Dienst Landelijk Gebied
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappij
• Kabinet Lubbers I
• Staatsbosbeheer
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
• Vereniging Natuurmonumenten
• ANWB
• Provinciale Landschappen
• Agrarische sector
• NS
• Manegehouders
• Golfterreinbeheerders
• Sector waterrecreatie
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11.9 Trend: Duurzame energie in het bedrijfsleven: Met 
krachtige sturing naar meer autonome initiatieven

Verkorte titel: Duurzame energie bedrijfsleven

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei, 13.10 Europeanisering,  
13.9 Mondialisering

Relatie met
3.6 Research en Development
9.33 Kernramp Tsjernobyl 
11.3 Overheidsbeleid energiehuishouding
11.13 Kernenergie
11.15 Milieubewustere huishoudens
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging

Datering
Jaren zeventig tot eind jaren nul

Beschrijving
Begin jaren zeventig had Nederland een van de meest energie-intensieve economieën ter wereld. Sinds de 
vondst van een grote aardgasbel in Slochteren in 1959 was de Nederlandse industriepolitiek onder andere 
gericht op het aantrekken van grote energie-intensieve industrieën zoals bijvoorbeeld olieraffinaderijen en 
grote chemische installaties. Deze konden dankzij het aardgas goedkoop van energie voorzien worden 
waardoor Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats was. De Nederlandse energievoorziening raakte in 
toenemende mate gericht op het verbruik van aardgas en aardolie. Aan de gevolgen van het grootschalig 
verstoken van fossiele brandstoffen werd nauwelijks aandacht geschonken.

Dit veranderde begin jaren zeventig, toen het overheidsbeleid na de publicatie van de Eerste Energienota 
(1974) in toenemende mate gericht raakte op energiebesparing en diversificatie van energiebronnen. Een 
jaar daarvoor was een rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de groei, gepubliceerd waarin alarm 
geslagen werd over de slinkende voorraden energiedragers en de belasting van het milieu door menselijke 
economische activiteiten. De gasvoorraden in Nederland werden in hoog tempo verbruikt, waardoor de 
ontwikkeling van alternatieve energiebronnen wenselijk werd geacht door de overheid. Kernenergie was 
hierbij tot begin jaren tachtig in beeld als alternatief, maar zowel een Nederlandse nucleaire industrie als de 
grootschalige bouw van kerncentrales werden niet gerealiseerd. Voor het uitbreken van de oliecrisis van 
1973 werd het energiebeleid voornamelijk ingevuld vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. Er werd een 
voorzieningsbeleid gevoerd, waarin de beschikbaarheid van voldoende energie tegen een lage prijs het 
uitgangspunt was. De energievoorziening werd daarom voor een belangrijk deel overgelaten aan de 
oliemaatschappijen waarbij de industriepolitiek als ondersteunend mechanisme fungeerde.[VROM rapport, 
2004: 100-101] Omdat het ministerie van Economische Zaken zowel het energiebeleid als de industriepoli-
tiek leidde, was er de mogelijkheid om de ontwikkelingen van energiebesparingsmogelijkheden en 
alternatieve energiebronnen in hoge mate op elkaar af te stemmen. Hierbij werden de belangen van het 
bedrijfsleven niet uit het oog verloren. Enerzijds werd van het Nederlandse bedrijfsleven verlangd dat zij 
forse energiebesparingen zou realiseren, anderzijds zette de overheid zich in om het bedrijfsleven zo veel 
mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. 

De meest energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie, de transportsector, de metallurgische- 
en (petro)chemische industrie en de glastuinbouw, werden door de stijgende energieprijzen gedwongen 
om efficiënter met energie om te gaan. De vrij snel gerealiseerde overstap van kolen naar gas in de jaren 
vijftig en zestig had de kosten al enigszins doen dalen en de uitstoot van schadelijke stoffen gereduceerd. 
De basisindustrie, welke halffabricaten produceerde uit grondstoffen, werd echter aangemoedigd om meer 
kolen en kernenergie te gaan gebruiken omdat de aardgasvoorraden ingezet dienden te worden voor 
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hoogwaardige doeleinden met hoge rendementen en als strategische reserve moesten worden opgeslagen. 
In 1979 werd de Tweede Energienota gepubliceerd, waarin de nadruk lag op het verbruik van kolen. Het 
Nederlandse bedrijfsleven, met uitzondering van de elektriciteitsproducenten, wilde echter niet overstap-
pen op kolen. Deze ontwikkeling, samen met het uitblijven van de bouw van nieuwe kernreactoren en een 
scherpe daling van de olieprijzen in de jaren tachtig, zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven 
voornamelijk zijn energie betrok uit aardgas en aardolie.[VROM rapport 2004: 101-103]

De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen werd in de jaren zeventig ter hand genomen, waarbij het 
streven was om zoveel mogelijk relevante marktpartijen te laten participeren. Onder andere Fokker en een 
werkmaatschappij van Stork (FDO) participeerden in de bouw van windturbines in het kader van twee 
Nationaal Onderzoeksprogramma’s Windenergie (NOW) welke in respectievelijk 1976 en 1981 startten. Waar 
in het eerste programma onderzoek en ontwikkeling centraal stonden, was er in het tweede programma 
meer aandacht voor het creëren van markten voor zowel centrale als decentrale toepassing van windener-
gie. Hierbij was het van belang dat de Nederlandse industrie kansen kreeg om te participeren.[Verbong, 
2001: 144, 154] De Samenwerkende Energieproducenten, de Sep, kreeg een belangrijk aandeel in de 
ontwikkeling van windenergie toebedeeld door het ministerie van Economische Zaken. De Sep begon in 
1986 met de bouw van een windmolenpark bij Sexbierum in Friesland waarin zowel Holec als Stork-FDO 
participeerden. Fokker had zich begin jaren tachtig teruggetrokken uit de bouw van windturbines omdat 
bleek dat de ervaring die het bedrijf had met aerodynamica veel minder gemakkelijk toe te passen was op 
windturbines dan men gedacht had. Stork trok zich in 1986 terug uit de windenergie, mede doordat het 
project bij Sexbierum flopte. Ook Holec, welke de turbines voor het project ontworpen had, trok zich hierna 
terug. Hier stond tegenover dat een aantal kleinere bedrijven waren gestart die zich bezig hielden met de 
productie van (onderdelen) van windturbines. Zij waren echter internationaal niet concurrerend, boven-
dien bestond er ook op de binnenlandse markt onvoldoende vraag om een windenergie-industrie tot bloei 
te kunnen brengen [Verbong, 2001: 162-163] 

Gedurende de jaren zeventig werd ook geëxperimenteerd met zonne-energie. Er bestonden meerdere 
vormen van zonne-energie, waarvan foto-voltaïsche (pv) ofwel het zonnepaneel, welke direct elektriciteit 
genereerde, en thermische zonne-energie (door middel van zonnecollectoren) voor zonneboilers de 
belangrijkste waren. Aan beide vormen werd in de jaren zeventig door Philips gewerkt. Philips trok zich 
midden jaren tachtig terug uit de ontwikkeling van zonne-energie omdat het bedrijf op middellange 
termijn geen perspectief zag om deze vorm van energieopwekking rendabel krijgen. De markt was voor een 
te groot deel afhankelijk van overheidssubsidies waardoor Phillips de verdere ontwikkeling van zonne-
energie te riskant vond. De participatie van het Nederlandse bedrijfsleven in de ontwikkeling van zonne-
energie was gering, mede doordat er nog veel onderzoek nodig was en de verwachting was dat deze vorm 
van energie pas medio 2000 rendabel kon worden. De ineenstorting van de olieprijzen in de jaren tachtig 
smoorde de ontwikkeling van zonne-energie door bedrijven in de kiem. [Verbong, 2001: 194-195]

De dalende energieprijzen in de jaren tachtig zorgde ervoor dat onderzoek en ontwikkeling van alternatieve 
energievormen voornamelijk bij de overheid geconcentreerd was. Tegelijkertijd kwam er een toenemende 
belangstelling voor klimaatverandering door de uitstoot van koolstofdioxide ten gevolge van het verstoken 
van fossiele brandstoffen. Ondanks de lage energieprijzen was er vanaf eind jaren tachtig een hernieuwde 
opleving van de interesse voor duurzame energie. Hieraan lagen verschillende factoren ten grondslag. In de 
eerste plaats was kernenergie voorlopig als alternatief uit beeld verdwenen ten gevolge van de ramp met de 
kerncentrale in het Oekraïense Tsjernobyl in april 1986. Er vond een verschuiving plaats van kernenergie 
naar decentrale warmtekrachtkoppeling centrales (WKK), waarin onafhankelijk van het elektriciteitsnet 
energie en warmte opgewekt werd in eigen beheer van bijvoorbeeld olieraffinaderijen, chemische 
industrie, instellingen (ziekenhuizen) en de land- en tuinbouw.[Köper, 2003: 29] De tweede factor die 
bijdroeg aan de hernieuwde interesse voor duurzame energie, was het feit dat windenergie ondanks 
tegenslagen een forse ontwikkeling had doorgemaakt en dat het er begin jaren negentig naar uitzag dat 
deze energiebron op middellange termijn zou kunnen concurreren met conventionele fossiele brandstof-
fen. Dit maakte de exploitatie van windturbines interessant voor marktpartijen die over het kapitaal 
beschikten om te investeren in onderzoek en grootschalige projecten en daarbij ondersteund werden door 
de overheid. [VROM rapport, 2004: 33, 36]
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Energie-intensieve sectoren zoals de tuinbouw en de chemische en metallurgische industrie hadden in de 
jaren tachtig grote besparingen weten te realiseren. In de glastuinbouw vormden de energiekosten een van 
de belangrijkste kostenposten. De rendementen in de sector stonden tussen de jaren zestig en de jaren 
negentig voortdurend onder druk. Vanuit dit oogpunt was energiebesparing, of een meer optimaal gebruik 
van de energie, wenselijk. Het glasareaal groeide in de periode tussen 1970 en 1980 met 1523 hectare, en 
tussen 1980 en 1995 met nog eens ruim 1200 hectare, waardoor het energieverbruik fors toenam. Bovendien 
stegen de kosten van het gebruik van energie als percentage van de exploitatiekosten. [Sonneveld NEOM 
1983: 7] De stijging van de energieprijzen in de jaren zeventig zorgde voor een nadruk op vergroting van de 
energie-efficiënte. [Glastuinbouw in ontwikkeling 65-66, 68] 

Begin jaren tachtig werden verschillende mogelijkheden verkend door de Nederlandse Energie 
Ontwikkelingsmaatschappij (NEOM) om het energieverbruik terug te dringen. WKK werd gezien als een 
veelbelovende technologie en werd op grote schaal toegepast in de sector. Andere belangrijke alternatieve 
energiebronnen waren de vergisting van bioafval tot biogas en windenergie, hoewel aan deze laatste 
energievorm zowel technische als planologische bezwaren kleefden. Ook werd de mogelijkheid onderzocht 
om de restwarmte die door verschillende andere industrieën geproduceerd werd, te gebruiken in de 
glastuinbouw. Daarnaast werd een lichtere kas geïntroduceerd waarmee de natuurlijke lichtinval van 
buitenaf beter benut kon worden. De inspanningen van de glastuinbouwsector bleken hun vruchten af te 
werpen: gedurende de periode 1980-1989 had de sector een energiebesparing van 35 procent ten op zichtte 
van 1980 weten te realiseren. [Nota Energiebesparing, 1990: 43; Sonneveld, 1983: 4- 6, Vijverberg, 1996: 
44-45] De andere energie-intensieve sectoren hadden aanzienlijke besparingen weten te realiseren door 
gebruik te maken van WKK en de energie-efficiency van het productieproces te vergroten. Tussen 1973 en 
1985 was jaarlijks twee procent energie bespaard ten op zichtte van 1973. Ook hier was een dalende trend te 
zien ten gevolge van de dalende aardolieprijzen in de jaren tachtig. Het gevolg hiervan was dat er in 
mindere mate een economische impuls bestond om energie te besparen. De haalbaarheid van deze 
programma’s bleek daarmee direct samen te hangen met de olieprijs. [Verbong, 2001:369] Naast de 
glastuinbouw bouwden ook andere grootverbruikers decentrale warmtekrachtkoppelingcentrales. Vanaf de 
late jaren tachtig nam deze vorm van energieopwekking een belangrijker positie in voor bedrijven. Deze 
ontwikkeling werd gestimuleerd door de overheid door middel van subsidies voor de bouw van dergelijke 
energie-efficiënte centrales. Grote chemische concerns als Dow Chemical bouwden WKK-centrales zoals de 
Elsta-centrale in Terneuzen welke een maximaal vermogen had van 400 megawatt, wat gelijk stond aan een 
flinke kolencentrale. [Köper, 2003: 50-51]

In 1989 werd een nieuwe elektriciteitswet ingevoerd, waarin de elektriciteitssector meer centraal georgani-
seerd werd. De elektriciteitsproductie was in Nederland versnipperd: begin jaren negentig kende Nederland 
meer dan 20 elektriciteitsproducenten, bovendien bestond er geen mogelijkheid voor afnemers om zelf een 
leverancier te kiezen. Wel waren er afspraken gemaakt door producenten en grootverbruikers zoals de 
aluminiumsmelterij van Hoogovens in Delfzijl, waardoor zij tegen gereduceerd tarief elektriciteit konden 
afnemen. De grootverbruikers kregen subsidies van de overheid, waarvan het zogenaamde potjesgas 
(aardgas tegen spotprijzen) een van de bekendste was. Dergelijke regelingen hadden meestal een korte 
looptijd, waardoor de liberalisering van de energiemarkt van belang was voor grootverbruikers. De 
liberalisering van de energiemarkt werd met interesse gevolgd door de Nederlandse multinationals: 
Koninklijke Shell, Akzo Nobel, Unilever en Phillips ijverden voor een geïntegreerde Europese energiemarkt 
zodat zij zo voordelig mogelijk energie konden inkopen van een Europese leverancier naar keuze. [Köper, 
2003: 36, 38]

Het opkomende belang van de klimaatverandering ten gevolge van de uitstoot van koolstofdioxiden en 
andere broeikasgassen zoals methaangas, leidde tot Nederlandse en Europese regelgeving waarmee vooral 
bedrijven de verplichting kregen zuiniger om te gaan met energie om zo minder broeikasgassen uit te 
stoten. Het energiebeleid werd door overheden gekoppeld aan de noodzaak om de emissie van broeikasgas-
sen te reduceren. Het bedrijfsleven, inclusief de agrarische sector en de transportsector, hadden een groot 
aandeel in de emissie van deze broeikasgassen. Doormiddel van onder andere meerjaren afspraken tussen 
de overheid en bedrijven werd gemikt op energiebesparingen waarbij de emissie van broeikasgassen werd 
tegen gegaan. [Website Energie.nl]
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Een energietransitie in de transportsector was gezien het feit dat zij een van de grootste energieverbruikers 
was wenselijk. Dit bleek een zeer moeizaam proces welke nauwelijks van de grond kwam. De reële 
alternatieven voor fossiele brandstoffen in de transportsector waren biobrandstoffen, elektriciteit opgewekt 
met duurzame bronnen en waterstof of brandstofcellen. De biobrandstoffen zouden echter geen noemens-
waardig milieuvoordeel opleveren zolang de teelt van energiegewassen niet duurzaam was. Daarnaast zou 
voor de introductie van waterstof omvangrijke infrastructurele problemen opgelost moeten worden en 
moest de technologie zich nog verder ontwikkelen. De automobielindustrie legde zich wel in toenemende 
mate toe op de productie van zuiniger auto’s. De Derde Energienota, welke in 1996 gepubliceerd werd, 
voorzag een forse groei tussen 1995 en 2015 van de transportsector. De toename van het energieverbruik en 
de uitstoot van schadelijke stoffen die dit tot gevolg zou hebben, zou slechts in zeer beperkte mate kunnen 
worden opgevangen door de introductie van duurzame brandstoffen. Oliemaatschappijen zoals Shell 
introduceerden efficiëntere brandstoffen die een lagere uitstoot hadden en waarmee per liter brandstof 
meer kilometers gereden konden worden. Deze waren echter aanzienlijk duurder dan gewone brandstof-
fen. De groei van het energieverbruik in de transportsector bedroeg bijna 30% tussen 1990 en 2005. [Derde 
Energienota, 1996: 45-46; Website NRC; Website Compendium voor de leefomgeving]

Eind jaren negentig werden steeds meer duurzame energiesystemen in gebruik genomen in het bedrijfsle-
ven. In de agrarische sector plaatsten veel boeren windmolens bij hun bedrijf om energie op te wekken. 
Daarnaast werd in de glastuinbouw geëxperimenteerd met WKK welke als energiebron biogas had, wat 
leidde tot een zeer efficiënte en duurzame vorm van energieopwekking. WKK op basis van aardgas was 
inmiddels wijdverbreid in de glastuinbouw. Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar de teelt van 
zogenaamde energiegewassen die gebruikt zouden kunnen worden als biobrandstof. In de industrie werd 
steeds vaker gebruik gemaakt van gas uit biomassa, waarbij uit huishoudelijk afvalgas ontrokken werd wat 
direct geleverd werd aan met name de chemische industrie. De zoektocht naar duurzame energiebronnen 
leidde onder andere tot een verstrengeling van de energie- en afvalsector in de jaren negentig. [Verbong, 
2001:374, Conferentieboek Nederlandse Duurzame Energieconferentie, 1999:108-109, 176-177] 

Het onderzoek naar duurzame energiebronnen, welke lange tijd geconcentreerd was bij de overheid en onder - 
zoeksinstellingen zoals universiteiten en het Energieonderzoekscentrum Nederland, verschoof langzamerhand 
naar de private sector. Er ontstonden publiek-private samenwerkingsverbanden om nieuwe duurzame energie - 
vormen te ontwikkelingen. Deze verschuiving verliep relatief moeizaam: in 1997 werd een voorstel van Stork 
voor het oprichten van een Technologisch Topinstituut (TTI) voor duurzame energie afgewezen door het kabinet 
Kok-II omdat andere voorgestelde TTI’s beter aan de criteria voldeden, waarvan vergroting van de concurrentie-
kracht er een was.[Website Energie.nl] Uit het Fonds Economische Structuur versterking (FES) welke gefinancierd 
werd uit de aardgasbaten, werd een deel van het onderzoek naar duurzame energiebronnen gefinancierd. 
Daarnaast werden convenanten gesloten tussen de overheid en verschillende bedrijven waarbij werd afgespro-
ken dat alle partijen zich zouden inzetten voor het uitbreiden de energieproductie uit bijvoorbeeld zonne-pv of 
afval. Shell Solar, een onderdeel van Shell dat zich sinds de jaren tachtig toelegde op de ontwikkeling van 
zonne-energie, was hierin een belangrijke participant. [Website Energie.nl, DTO sleutel Chemie, 1997: 37]

Gedurende de jaren nul ontstond er een grotere interesse vanuit het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van 
duurzame energie. Het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energiehuishouding was gestegen van 
een procent in 1990 naar meer dan zes procent in 2005. [Website Compendium voor de leefomgeving] Er was 
een bescheiden industrie ontstaan die zich toelegde op de productie van onderdelen en de bouw van 
infrastructuur ten behoeve van windenergie. Een toenemende vraag naar “groene energie” vanuit huishou-
dens bood kansen en prikkels voor energieproducenten. Concerns uit de chemische industrie zoals DSM 
participeerden in projecten voor de conversie en vergisting van biomassa. Er ontstond langzamerhand een 
consensus over de toekomst van de energievoorziening en de rol die het bedrijfsleven daarin zou moeten 
spelen. Het voornaamste uitgangspunt hierbij was dat een transitie naar duurzame energie ook in het belang 
was van het bedrijfsleven, waarbij zowel aandacht was voor de opwekking en het aanbieden van duurzame 
energie als het verbruik van duurzame energie. Hierbij werd de kanttekening geplaatst dat er nog veel 
onderzoek nodig was waarbij de overheid een onmisbare schakel vormde tussen beleid, wetenschap en 
toepassing en exploitatie van nieuwe technologieën. Het initiatief lag niet langer alleen bij de overheid of 
milieubewegingen, maar steeds vaker ook bij ondernemingen.
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11.10 Trend: Toenemende druk op het milieu en 
leefomgeving door schaalvergroting en 
industrialisatie in de intensieve veehouderij en de 
glastuinbouw

Verkorte titel: Schaalvergroting en industrialisatie landbouw

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.6 Verzakelijking, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
3.11 Europees Landbouwbeleid
3.19 Mond- en Klauwzeer
9.38 BSE
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.7 Verstedelijking platteland 
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
11.9 Duurzame energie bedrijfsleven
11.16 Zure Regen
11.18 Rapport Zorgen voor Morgen
12.20 Mens en dier

Datering
jaren zestig tot na 2005

Beschrijving
Boeren- en tuinderbedrijven zijn tot op heden familiebedrijven. De naoorlogse ontwikkelingen in de agrarische 
sector hebben daar geen verandering in gebracht. In de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelde het 
boeren- en tuinderbedrijf zich van een gemengd bedrijf tot een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van de 
veeteelt, akkerbouw en glastuinbouw en bracht één type product voort. Schaalvergroting, mechanisatie, 
intensivering en ten slotte industrialisering van de bedrijfsvoering kenmerkten deze ontwikkeling die 
ondersteund en gestimuleerd werd door de overheid. Schaalvergroting en industrialisering schreden het verst 
voort op boerenbedrijven, die seizoenonafhankelijk konden produceren. Dit waren de intensieve varkens- en 
legkippenhouderij en de glastuinbouw. De ontwikkelingen in de landbouw hadden grote gevolgen voor de 
biodiversiteit, het milieu, de leefomstandigheden van de boerderijdieren en in het landschap. Vanaf de jaren 
zestig werd de agrarische sector steeds meer onderwerp van maatschappelijke discussie. 

In de jaren vijftig bleven de inkomens van de kleine boerenfamiliebedrijven achter bij de inkomens in andere 
economische sectoren. Het onvermogen om deze inkomens te verhogen, werd ‘het kleine boerenvraagstuk’ 
genoemd. Het overheidsbeleid zette zich in om de positie van de kleine boeren te verbeteren. De oplossing 
werd gezocht in het economisch rendabel maken van de boerenbedrijven door middel van schaalvergroting, 
mechanisatie en rationalisatie van de productie. [Bieleman, 2000: 267; Van Zanden en Verstegen, 1993:79] In 
deze ontwikkeling kon men twee processen onderscheiden: horizontale en verticale specialisatie. Horizontale 
specialisatie hield in dat bedrijven zich gingen toeleggen op de voortbrengen van slechts één of twee produc-
ten. Zo maakte het traditionele gemengde bedrijf geleidelijk plaats voor gespecialiseerde melkvee-, varkens en 
pluimveehouderijbedrijven. In de tuinbouwsector in het Westland en de streek rond Aalsmeer teelden de 
tuinders meerdere soorten groenten, bloemen en/of fruit gedeeltelijk in de volle grond en gedeeltelijk onder 
glas. Vanaf de jaren vijftig trad er specialisatie op naar het glasbedrijf, waar slechts één gewas of één gewasgroep 
werd geteeld[Bieleman, 2008:558] Het tweede proces, de verticale specialisatie, hield in dat de boerderij zich 
ontwikkelde tot een tussenschakel in een lange keten die meerdere organisaties, c.q. bedrijven omvatte. De 
boerderij leverde kant en klare producten, waarvoor de inputs zoals arbeid, veevoer, zaai- en pootgoed en 
kunstmest werden toegeleverd door bijvoorbeeld loonbedrijven en veevoederfabrieken en de producten 
opgekocht werden door bijvoorbeeld zuivelfabrieken, graanhandelaren en vleesindustrie. De boerderij werd 
een vast onderdeel van de agro-industrie en agro-industriële diensten. [Bieleman, 2000: 233-234] 
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Schaalvergroting werd gerealiseerd via ruilverkaveling. Het samenvoegen van talrijke keuterbedrijfjes tot 
grote ‘levensvatbare’ bedrijven zorgde ervoor dat de bedrijven gemechaniseerd konden worden. Daarnaast 
had ruilverkaveling ook directe en indirecte negatieve effecten: vele kleine landschapselementen zoals 
poelen, hooilanden en houtwallen verdwenen en het rooien van houtwallen en bosranden had ook grote 
negatieve effecten op de vogelstand. De biodiversiteit in deze ruilverkavelingsgebieden nam sterk af. 
[Bieleman, 2008: 468; Van Zanden en Verstegen, 1993:81] In 1975 verscheen de Nota betreffende de relatie 
landbouw en natuur- en landschapsbehoud. Hierin erkende de overheid de culturele betekenis van ‘natuur’ voor 
de samenleving en stuurde aan op een synthese tussen de belangen van de landbouw en die van de natuur- 
en landschapsbescherming. De nieuwe landinrichtingswet werd in 1979 bij de Tweede Kamer ingediend 
waarbij expliciet rekening diende te worden gehouden met de belangen van natuur en landschap. In 1985 
werd deze wet uiteindelijk ingevoerd. [Bieleman, 2000: 468; Van Zanden en Verstegen, 1993: 82-83;interview 
met Erwin Karel en Henk van Zon] Naast de ruilverkaveling maakten rationalisatie en intensivering van de 
bedrijfsvoering productieverhoging mogelijk. Met betrekking tot (pluim)vee hield intensivering ook in dat 
de dieren gefokt werden op een hoger vleesgehalte of een hogere melkproductie per koe. De motor achter 
deze processen vormde het OVO-drieluik, de informele vervlechting van onderzoek, voorlichting en 
onderwijs binnen de landbouwsector, dat quasi geregisseerd werd door het ministerie van Landbouw 
[Bieleman, 2008:473]

Schaalvergroting, rationalisatie en intensivering deden zich met name voor in de tuinbouwsector. Midden 
jaren zestig stimuleerde de overheid de overgang van stookolie op gas voor de verwarming van de kassen 
door het goedkoper beschikbaar stellen van aardgas voor grootgebruikers. Veel tuinders maakten toen de 
overstap van onverwarmde op verwarmde kassen. [Bieleman, 2008:553] Hiermee ontwikkelde de tuinbouw-
sector zich tot de meest energieverslindende sector in de landbouw. In de jaren zeventig steeg de aardgasprijs 
als gevolg van de oliecrises. De glastuinbouw werd toen genoodzaakt om efficiënter met gas om te gaan om 
de kosten te drukken en realiseerde dit door het toepassen van verschillende (teelt)technische innovaties. Na 
1975 waren dit onder andere de inzet van de computer ten behoeve van een betere klimaatregulatie in de kas, 
de overgang van grond naar substraatteelt (steenwol) en de toepassing van kunstlicht. Substraatteelt had als 
voordeel dat zowel een meer gecontroleerde teelt (wat betreft afstemming van temperatuur, vocht en 
voeding) mogelijk was als onkruidbestrijding overbodig maakte. Nadeel was dat de productie van steenwol 
zelf erg energie-intensief was. Het gebruik van kunstlicht op aanvulling op zonlicht stelden de telers in staat 
om het hele jaar door producten van een hoge en constante kwaliteit te leveren. Voor het milieu gaf dit 
echter grote nadelen: de verlichte kassen ontwikkelde zich tot één van de grootste bronnen van lichtvervui-
ling, die het dag- en nachtritme van de natuur in de omgeving verstoorde. [Bieleman, 2008:556] Het 
tuinbouwbedrijf kreeg steeds meer het karakter van een industrieel productieproces, dat hoofdzakelijk voor 
de export produceerde en sommigen spraken van ‘groene fabrieken’. [Ibidem:555] Schaalvergroting en 
productiviteitsverhoging leidde in de jaren tachtig en negentig tot steeds meer spanningen met het milieu. 
Vanaf 1990 was er een afname van het areaal glastuinbouw in de traditionele gebieden ten gevolge van de 
uitbreiding van de woningbouw. De bedrijven die bleven, werden echter groter. Uitbreiding van het 
tuinbouwareaal kon uitsluitend in andere gebieden in Nederland. De bedrijven verplaatsten zich naar 
nieuwe, veelal ‘open’ gebieden, zoals het gebied rond Venlo, zuidoost Drenthe en de Noordoostpolder. De 
kassencomplexen kregen tevens een grootschaliger karakter. In de periode 1995 tot 2004 was de gemiddelde 
grootte van een kassencomplex toegenomen van 0,7 ha tot 1,1. Echter binnen de glastuinbouw groeide het 
aantal ‘mega’-bedrijven (groter dan 3,5 ha) van 2,5% naar 12,5% (850 bedrijven) en hun aandeel steeg van 15% 
naar 44% van de productiecapaciteit. [RLG, 2006: 18] Deze schaalvergroting heeft geleid tot ‘verglazing’ van 
het landschap. [Natuur- en Milieuplanbureau, 2006:30; Van der Meulen e.a., 2011:114-115; Trend Verstedelijking 
van het platteland] Om dit fenomeen tegen te gaan werd de glastuinbouw zo veel mogelijk gebundeld in 
zogenaamde Greenports en nog diverse projectlocaties. Als Greenports werden aangewezen: het Westland 
(inclusief Oostland), Aalsmeer en Venlo. [Van der Meulen e.a., 2011: 115] 

In 1997 sloot de overheid en de sector het Convenant Glastuinbouw en Milieu. De belangrijkste doelstellingen was 
het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en CO2, een efficiënter 
gebruik van energie en de toepassing van duurzame energie [Bieleman, 2008:556; Trend Duurzame energie in het 
bedrijfsleven: met krachtige sturing naar meer autonome initiatieven] In 2004 bereikten LTO Glaskracht en Stichting 
Natuur en Milieu (in overleg met Platform Lichthinder) een akkoord met betrekking tot lichthinder.[website 
Platform Lichthinder] 
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De specialisatie van boerderijen in één of twee producten had grote gevolgen voor de bedrijfsvoering met 
name op de zandgronden van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Hier veranderde 
het gemengde bedrijf hoofdzakelijk in gespecialiseerde varkens- en legkippenhouderijen. Zo daalde het 
aantal gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven in de periode 1985 tot 2005 meer dan vijftig procent, terwijl 
het gemiddeld aantal vleesvarkers per bedrijf meer dan vijftig procent steeg. In de gespecialiseerde 
legkippenhouderij waren de cijfers voor beide ontwikkelingen iets minder dan vijftig procent, [Van der 
Meulen, 2011:139 en 168] Het dier werd ingezet in een fabrieksmatige productie. Dit leidde tot een verslech-
tering van de leefomstandigheden van de dieren en de dierenwelzijn. In de jaren zeventig leidde dit tot de 
oprichting van verschillende actiegroepen die zich het lot van de dieren aantrokken en die protesteerden 
tegen de bio-industrie [Trend Veranderende omgang met (huis)dieren; Andere Tijden, 2002; website Stichting 
Wakker Dier]

Het mestoverschot vormde een tweede punt van protest. De intensieve veehouderij was ‘niet-grondgebon-
den’ landbouw. Dat wil zeggen, de cultuurgrond werd gebruikt voor de productie van de varkens en kippen 
en niet langer werd het voer voor het vee verbouwd op de boerderij. Het veevoer werd geleverd door de 
voederindustrie, die zijn goedkope grondstoffen (cassave, soja) vanaf de jaren vijftig steeds meer impor-
teerde vanuit tropische landen. Het varkensvlees, de eieren en vleeskuikens werden grotendeels geëxpor-
teerd. De mest bleef in Nederland. Een gedeelte van de geproduceerde mest werd uitgereden op akkers, 
maar niet alles kon worden uitgereden. De sector kreeg te maken met een mestoverschot. [Bieleman, 2008: 
520-521] In de nota Intensieve Veehouderij (1974) van het ministerie van landbouw verwachtte de minister dat de 
groei in de intensieve veehouderij zou afnemen. Deze ging echter onverminderd door. De druk om iets te 
doen aan deze groei nam begin jaren tachtig toe. De Zure Regenproblematiek was toen actueel en het mest 
overschot uit de intensieve veehouderij werd als belangrijke veroorzaker daarvan gezien. [Hotspot Zure 
Regen] In 1984 werd de Interimwet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen, beter bekend als de 
Mest-Interimwet, afgekondigd door de minister van landbouw Braks, die de vestiging van nieuwe varkens- 
en pluimveehouderijbedrijven in Nederland verbood [Bieleman, 2008: 521-522; Van Zanden en Verstegen, 
1993:87-90; Domein Economie, Trend Het Europese Landbouwbeleid]. Uitbreiding was alleen toegestaan buiten 
de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij. De Interimwet bleek in de praktijk niet te voldoen, 
waarna andere maatregelen volgden. In 1987 werd de Meststoffenwet ingevoerd, die strikte bepalingen 
bevatte betreffende de vestiging en uitbreiding van landbouwbedrijven en het mogelijk maakte landbou-
wers te verplichten een mestboekhouding te voeren. Het mestoverschot bleef een belangrijk onderwerp in 
de politieke discussie over het milieubeleid: in het Nationaal Milieubeleidsplan werd gekozen voor het fors 
terugdringen van de mestproductie. Begin jaren negentig werden er verdere stappen gezet om de mestpro-
ductie in gebieden met een hoge veedichtheid aan te pakken. [Bieleman, 2008: 521-522; 89-90] De groei van 
het aantal varkens nam in de jaren negentig tot 1997 toe. Het uitbreken van de varkenspest was hierin een 
keerpunt. Bij de legkippenhouderij stabiliseerde het aantal dieren vanaf de jaren negentig [CBS Statline, 
Landbouw vanaf 1854] 

In de jaren negentig werd opnieuw de intensieve veehouderij en de leefomstandigheden van het dier 
onderwerp van maatschappelijke discussie. Aanleiding hiervoor waren de uitbraken van veeziekten, de BSE 
(1996), varkenspest (1997), Mond en Klauwzeer (2001) en de Vogelgriep (2003) [Bieleman, 2008: 522; Domein 
Economie, Hotspot Mond- en Klauwzeer en Domein Veiligheid, Hotspot BSE]. In 1997 werd de intensieve 
veehouderij getroffen door de Varkenspest. In totaal werden er 429 bedrijven door de ziekte getroffen, 
waarop bijna 650.000 varkens werden afgemaakt. Meer dan één miljoen varkens werden preventief gedood 
en bijna 8 miljoen varkens (voornamelijk biggen) moesten worden afgemaakt toen de stallen overvol 
raakten. De beelden van ruiming van de varkens, die met grote grijpers in vrachtwagens werden gestort, 
soms nog levend, leidde tot grote publieke verontwaardiging. Dit leidde tot een maatschappelijke discussie 
over de grootte van de veehouderijbedrijven en de concentratie ervan in bepaalde gebieden. [Trend 
Veranderende omgang met (huis)dieren; Website Varkens in Nood Raad Landelijk Gebied, 2008:10]

Naar aanleiding van de varkenspest werd de Reconstructiewet Concentratiegebieden vanuit het ministerie 
van Landbouw voorbereid om toekomstige uitbraken van veeziekten te voorkomen. De wet die op 1 april 
2002 in werking trad betrof de herinrichting van het landelijk gebied in de provincies Noord-Brabant, 
Gelderland, Limburg, Overijssel en Utrecht en sloot aan bij de veranderende functie van het platteland, 
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waarin wonen, recreatie en verbrede landbouw belangrijke pijlers zijn. In deze Reconstructiewet werden 
drie gebieden onderscheiden, waarbij de landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) bestemd werden voor de 
ontwikkeling van megabedrijven. [VROM, 2003:5-7; Trend Verstedelijking van het platteland] In 2004 werd 
een megabedrijf gedefinieerd als een bedrijf met meer dan 500 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid), dat een 
maat is voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf. Dit was zes maal de gemiddelde bedrijfsom-
vang in de landbouw. De benedengrens van een megabedrijf komt overeen met ongeveer 340 ha in de 
akkerbouw, 3,5 ha. in de glastuinbouw, 12.500 vleesvarkens, 160.000 legkippen of 320 melkkoeien (Gies 
e.a., 2007:8; Raad voor het Landelijk Gebied, 2006:17). 
De grote economische en maatschappelijke schade, die de dierziekten in de intensieve sector had veroor-
zaakt, leidde bij het kabinet tot het besef dat ‘de dominante ontwikkelingslijnen binnen de veehouderij in de ogen van 
de samenleving de grenzen van het aanvaardbare en toelaatbare [hebben] overschreden’. [Commissie Wijffels, 2001:3] In 
2001 kreeg de commissie Wijffels de opdracht om een toekomstbeeld voor de sector te ontwerpen. Zij 
pleitte in haar advies voor een ‘herontwerp’ van de toekomst van de veehouderij waarin de agenda gericht 
was op duurzaamheid: ecologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid. 
Hierin kregen verschillende onderwerpen de aandacht. Dierenwelzijn en dierengezondheid werden centrale 
aandachtspunten (Commissie Wijffels, 2001:11-17) Het kabinet maakte zich in het Vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan sterk voor een ‘transitie’ naar een duurzame landbouw. Volgens het rapport van het 
Planbureau voor de Leefomgeving hebben de overheid, boeren en andere betrokkenen sindsdien acties 
ondernomen voor verdere duurzame ontwikkeling van de veehouderij. Een evaluatie voor de periode 2001 
tot 2006 liet zien dat de intensieve veehouderij duurzamer was geworden en meer open stond voor de 
wensen van de samenleving. Knelpunten werden verminderd, maar niet opgelost. Daarnaast zijn er 
bepaalde vraagstukken urgenter geworden. Een daarvan was de verstedelijking van het platteland. [Zeijts 
e.a., 2010: pag 19] De schaalvergroting van de bedrijven leidde tot protesten. Deze namen grote proporties 
aan toen duidelijk werd wat de gevolgen waren van de vestiging van megastallen in LOG’s voor de directe 
leefomgeving. Het zwaartepunt van de megabedrijven in de intensieve veehouderij bevond zich in Zuidoost 
Nederland. [Raad voor het Landelijk Gebied, 2006:20] Hier was de groei van 1999 tot 2009 beperkt, van 78 
bedrijven naar 95 bedrijven. De gevolgen van de Reconstructiewet uit 2002 werd pas goed zichtbaar toen er 
tussen 2009 en 2011 65 megabedrijven bijkwamen. [Website Compendium voor de leefomgeving] Het verzet 
tegen megabedrijven groeide vanaf midden jaren nul. De protesten richtten zich op de stank, de ver-
keeroverlast, de waardedaling van de huizen en landschapsvervuiling.[Binnenlands Bestuur Special, 2009: 
31; Website Megastallen: Nee!; Website Stichting Milieudefensie] De burgers werden in hun acties onder-
steund door Stichting Milieudefensie en de stichting speelde tevens een actieve rol bij het indienen van 
burgerinitiatieven tegen de megastallen. Hoewel megastallen ook vele voordelen kenden voor het milieu 
op nationaal niveau, kwamen de nadelen voor rekening van de directe leefomgeving van de megastallen. 
Dit werd onderkend door onderzoekers van het Milieu- en Nationaal Planbureau. In tegenstelling tot een 
verbod op megastallen, brachten de onderzoekers technologische oplossingen in om deze problemen het 
hoofd te bieden, zoals luchtwassers en het inpassen van megastallen in de landelijke omgeving via 
landschapsarchitectuur [NMP, 2008: 1] 

Actoren
• Agro-industrie
• Boeren en tuinders
• Ministerie van Landbouw
• LTO Glaskracht
• Stichting Natuur en Milieu
• Platform Lichthinder
• Actiegroepen tegen de bio-industrie
• Commissie Wijffels
• Burgerinitiatieven tegen Megastallen
• Stichting Milieudefensie
• Milieu en Nationaal Planbureau
• VROM
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11.11 Trend: De opkomst van biotechnologie. Genetische 
modificatie als doos van Pandora en techniek van de 
toekomst

Verkorte titel: Biotechnologie

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.10 Europeanisering, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.9 Mondialisering, 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
3.4 Verschuivingen handelsbalans
3.6 Research en Development
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
3.9 Europese markt
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid
11.12 Milieubeweging
11.20 Gekloonde dieren

Datering
Midden jaren zeventig tot na 2005

Beschrijving
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig werd het mogelijk om door middel van genetische modificatie 
het DNA van levende organismen te veranderen. Een aantal De eigenschappen van micro-organismen, 
planten en dieren konden daarmee in principe veranderd worden. Het DNA is een complex molecuul dat 
zich in iedere cel van een organisme bevindt en dat opgebouwd is uit genen. Hogere levensvormen hebben 
DNA in de vorm van een dubbele helix, terwijl lagere organismen zoals bacteriën vaak cirkelvormig DNA 
hebben. Het vormt als het ware de bouwtekening van een organisme, welke uiting heeft gekregen in het 
zogenaamde fenotype (uiterlijk) en genotype (de opmaak aan genen overgeërfd van de ouders) van het 
organisme. Omdat verschillende organismen verschillende genen hebben, hebben zij verschillende geno- 
en fenotypen. Met de genetische modificatie van organismen kon het genotype doelgericht veranderd 
worden, wat zich soms uitte in een verandering van het fenotype. Waar normale mutaties in het DNA plaats 
vonden door toevallige veranderingen of externe invloeden zoals kruising, konden deze mutaties nu gericht 
worden aangebracht. Daarbij konden genen alleen op natuurlijke wijze uitgewisseld worden door (nauw) 
verwante soorten. [Website University of California, Berkeley]

Met genetische modificatie (GM) werd het mogelijk om genen uit te wisselen tussen niet-verwante soorten en 
zelfs tussen mens en dier of plant, hoewel hier erg veel praktische bezwaren aan kleefden. De uitwisseling 
tussen relatief nauw verwante soorten was het minst problematisch. GM maakte het bijvoorbeeld mogelijk om 
een gen dat ervoor zorgde dat een plantensoort resistent was tegen een bepaalde schimmelziekte, over te 
brengen in het DNA van andere plantensoorten die erg vatbaar waren voor deze ziekte. De veranderingen die 
aangebracht werden leidden tot nieuwe eigenschappen van organismen: zij konden door genetische modifica-
tie door de mens gewenste producten leveren zoals eiwitten of enzymen of andere eigenschappen verwerven 
zoals een hogere zaadproductie in bijvoorbeeld tarwesoorten. Zowel de farmaceutische- als de levensmiddelen-
industrie en de agrarische sector konden groot voordeel hebben bij de toepassing van GM in talloze producten. 
Daarnaast zou GM ook toegepast kunnen worden in allerlei biologische processen die bijvoorbeeld een 
schonere afvalverwerking en zuivering van vervuild water of vervuilde grond mogelijk maakten.

Genetische modificatie was in de beleving van velen een techniek van de toekomst met sciencefictionach-
tige pretenties en gevaren. In Nederland ontstond in de jaren zeventig weerstand tegen deze techniek. 
Hoewel al eeuwenlang planten en dieren door de mens werden gekruist en veredeld, wekte het doelgericht 
ingrijpen in dit proces weerstand op. Zowel religieuze als ethische en praktische bezwaren speelde hierbij 
een rol. Het direct en op fundamenteel ingrijpen van de mens in de natuur ging velen een stap te ver. 
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Daarnaast werd gevreesd voor onvoorziene effecten die wellicht desastreus zouden kunnen uitpakken voor 
het milieu. GM verschilde in essentie niet van de kruisings- en selectietechnieken die reeds toegepast 
werden, het ingrijpen vond alleen op een veel directere manier plaats. Het belang van GM was deels gelegen 
in de explosief groeiende wereldbevolking. Het was de vraag of de traditionele technieken de noodzakelijke 
verhoging van de voedselproductie om de wereldbevolking te kunnen voeden konden realiseren. Omdat 
landbouwgrond steeds schaarser werd, was het noodzakelijk de opbrengst per hectare te vergroten. Een 
beroemd voorbeeld hiervan is de zogenaamde “groene revolutie” in Azië. Deze was ingezet door de 
Amerikaanse agronoom en Nobelprijswinnaar Norman Borlaug, die doormiddel van kruisbestuiving 
tarwegewassen introduceerde die een betere ziekteresistentie en een hogere opbrengst hadden. In India en 
Pakistan verdubbelde door de introductie van deze gewassen tussen 1965 en 1970 de opbrengst van de 
tarweoogst. Met kruisbestuiving en veredeling konden goede resultaten behaald worden, maar ontwikke-
ling van nieuwe veesoorten en gewassen duurde met deze methoden lang. Omdat met GM de gewenste 
eigenschappen van de ene soort rechtstreeks konden worden ingebracht in een andere soort, kon er veel 
doelgerichter gewerkt worden. GM was in potentie een oplossing voor meerdere problemen in de agrari-
sche sector. [Interview D.M. Pegtel]

GM maakte deel uit van de biotechnologie, waarbij men door de modificatie van allerlei levende organis-
men probeerde om nieuwe medicijnen, biologische ingrediënten zoals enzymen voor wasmiddelen en kaas 
of het zuiveren van afvalstromen te ontwikkelen. Het ging hierbij niet per definitie om genetische modifica-
tie, maar wel om experimenten waarbij levende organismen werden ingezet om nieuwe chemische of 
biologische componenten te verkrijgen. Het ingrijpen van de mens in de natuur op een fundamenteel 
niveau leidde tot veel weerstand in Nederland. Het protest tegen biotechnologie in Nederland richtte zich 
met name op de zogenaamde “groene” biotechnologie, welke als aandachtsgebied de genetische modifica-
tie van planten en dieren had. Daarnaast werd nog onderscheid gemaakt tussen “rode” (medicijnen) en 
“witte” (industrie) biotechnologie. De farmaceutische industrie was grotendeels afhankelijk van biotechno-
logie en deze technologie had een waslijst aan geneesmiddelen opgeleverd, gaande van vaccins tot insuline 
voor diabetespatiënten. Deze vorm van biotechnologie leidde tot weinig weerstand vanuit de samenleving, 
niet in de laatste plaats omdat hiervan bewezen was dat het levensverbeterende producten opleverde. De 
industrie was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van biotechnologie, waarbij in 
Nederland onder andere Unilever, Gist-brocades en kleinere biotechnologiebedrijven als Mogen een 
voortrekkersrol speelden. [Van Ooyen, 2009: 32-33] 

Vanaf midden jaren zeventig maakte de genetische modificatie een stormachtige ontwikkeling door op 
zowel wetenschappelijk, technologisch als maatschappelijk vlak. De mogelijkheden leken eindeloos maar 
de gevolgen van het modificeren van DNA in organismen waren ongewis. De eerste kritische geluiden 
kwamen vanuit de wetenschap. Men maakte zich zorgen over de implicaties van gentechnologie en 
probeerde onderling tot een gedragscode te komen. De eerste grote wetenschappelijke conferentie met 
deze thematiek vond plaats in Monterey in de V.S. in 1975. Al snel sloegen deze zorgen over naar Europa en 
Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Biochemie nam in 1974 het standpunt in dat het onwenselijk 
was om te experimenteren met recombinant–DNA dat was samengesteld uit het DNA van verschillende 
organismen. 
In 1976 werden in Groningen enkele lezingen gehouden over gentechnologie, waarin allerhande rampsce-
nario’s de revue passeerden en en passant gepleit werd voor een totaalverbod op de toepassing ervan. 
[Jelsma, 1999: 9; van Ooyen, 2009: 35-36] 

De wetenschappers van de Nederlandse Vereniging voor Biochemie maakten onderscheid tussen twee 
soorten risico’s van GM. Enerzijds was er een mogelijk gevaar voor mens en milieu, anderzijds was de 
overschrijding van soortgrenzen en de daarmee samenhangende sociale risico’s een zorg. Omdat deze 
zorgen breder gedeeld werden, benoemde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) een commissie die een richtlijn ontwikkelde om de risico’s te beperken. Midden jaren zeventig 
werd door de Tweede Kamer een ad hoc commissie recombinant DNA ingesteld, welke moest toezien op de 
totstandkoming veiligheidsvoorschriften voor DNA-onderzoek en advies uitbracht over praktische en 
ethische problemen omtrent dergelijk onderzoek. Deze commissie volgde de commissie van de KNAW op 
en werd zelf opgevolgd door de voorlopige Commissie Genetische Modificatie (VCOGEM). De sociale risico’s 
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kwamen aan de orde in de Commissie ter bestudering van de maatschappelijke en ethische aspecten van 
werkzaamheden met erfelijkheidsmateriaal, die in 1981 werd ingesteld. De beleidsontwikkeling op het 
gebied van deze aspecten kwam echter veel trager op gang dan het onderzoek met recombinant DNA en de 
bijbehorende procedures voor de toelating daarvan. In 1983 bracht de Brede DNA-commissie haar eindrap-
port uit. [Jelsma, 1999: 9-10] In 1989 werd de VCOGEM een vaste commissie (COGEM) die door het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen werd ingesteld. De COGEM had als permanente taak om toe te zien op 
experimenten met GM-gewassen en dieren en de ethische en maatschappelijke aspecten van GM in 
ogenschouw te nemen. In respectievelijk 1997 en 1999 werd hier de vaste Commissie Biotechnologie bij 
dieren en de vaste Commissie Mensgebonden onderzoek aan toegevoegd. [Website overheid.nl]

De regelgeving was in eerste instantie zeer strikt waardoor het niet mogelijk was om in de bestaande 
Nederlandse laboratoria experimenten te doen. Een van de gevolgen hiervan was dat wetenschappelijk 
onderzoek naar gentechnologie in Nederland tot begin jaren tachtig nauwelijks tot ontwikkeling kwam. 
Voor experimenten moesten Nederlandse onderzoekers uitwijken naar Engeland of Zwitserland. De 
Nederlandse overheid realiseerde zich echter dat biotechnologie een belangrijke nieuwe techniek was welke 
in de toekomst mogelijk van groot economisch belang zou kunnen zijn voor Nederland. Vanaf begin jaren 
tachtig werden daarom subsidies verstrekt en kwam het bio-technologisch onderzoek in Nederland op 
gang. [Van Ooyen, 2009: 32-33] In Nederland werden door onder andere het zaadbedrijf Van der Have en 
biotechnologiebedrijf Mogen proeven gedaan met GM-gewassen. De gewassen die op de proefvelden 
stonden werden een aantal keer vernietigd door de ‘Raaizende Rooiers’, een actiegroep die tegen GM was. 
De ‘Ziedende Bintjes’ was een soortgelijke actiegroep die op eenzelfde manier actie voerde. [van Lelyveld, 
2009: 64-65] In 1990 werd de risicoaanpak voor genetische modificatie verankerd in de Wet milieugevaar-
lijke stoffen doormiddel van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen. De minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) was verantwoordelijk voor de feitelijke 
risicobeoordeling. [Jelsma, 1999: 11] 

De kloof tussen wetenschap, beleid en de samenleving was met de instelling van de commissies en gerichte 
wet- en regelgeving echter niet gedicht. De technologische aspecten van GM waren te complex om goed 
over het voetlicht te brengen bij het grote publiek dat in beginsel nauwelijks enige gedetailleerde kennis 
had van de evolutietheorie of DNA. De consument werd heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige 
beweringen van wetenschappers en milieubewegingen. GM werd fel bestreden door milieugroepringen als 
Greenpeace en de Dierenbescherming en was vanaf de jaren tachtig tot en met de jaren nul veelvuldig 
onderwerp van wetenschappelijk en maatschappelijk debat. De vragen of deze technologie de voedselveilig-
heid in gevaar bracht en of het wenselijk was dat de mens ingreep in de natuur stonden hierbij centraal. De 
kritiek vanuit milieuorganisaties nam gedurende de jaren tachtig en met name gedurende de jaren negentig 
toe. Het maatschappelijk debat werd getekend door het onwetenschappelijke karakter ervan: er werd door 
tegenstanders ingespeeld op negatieve emoties, waaronder angst en achterdocht, waardoor een negatief 
sentiment ten aanzien van biotechnologie werd aangewakkerd. De geboorte van de eerste transgene dieren 
in Nederland begin jaren negentig, waarvan stier Herman de bekendste was, deed de gemoederen hoog 
oplopen. De campagne tegen genetische modificatie kwam daarna verder op gang. Daarnaast zouden de 
gevolgen voor zowel mens als milieu ongewis zijn: de angst bestond dat GM kon leiden tot onveilig voedsel 
of ecologische catastrofes. Tegenstanders van genetische modificatie introduceerden de term ‘genetische 
manipulatie’, wat een negatieve lading had ten op zichtte van het meer neutrale ‘genetische modificatie’. 

Het publieke debat en de houding van beleidsmakers ten opzichtte van GM had veel weg van het debat rond 
kernenergie dat in de jaren zeventig en tachtig was gevoerd. Ook hier ging het om een hoogtechnologische 
kwestie waarbij het moeilijk was om het publiek goed voor te lichten en discussie te voeren op argumenten 
zonder een emotionele reactie uit te lokken. Beleidsmakers en bewindspersonen stelden zich relatief 
autonoom op ten opzichte van consumenten en milieuorganisaties. Zo werd in 1990 een Europese richtlijn 
aangenomen waarin de introductie van GM-gewassen onder strikte voorwaarden werd goedgekeurd, maar de 
facto lag de beslissingsbevoegdheid bij de individuele lidstaten. De ‘Novel food’ verordening van de Europese 
Unie die in 1997 van kracht werd, verplichtte een toetsing van de voedselveiligheid van met nieuwe productie-
technieken, waaronder GM, tot stand gekomen voedingsmiddelen. [Consumenten platform, 2011: 10] In 1998 
werd de Europese regelgeving aangescherpt, waardoor effectief een moratorium om GM-gewassen van kracht 
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was binnen de Europese Unie. De besluitvorming rond biotechnologie ging vaak alleen in op de praktische 
aspecten rondom veiligheid, terwijl sociale aspecten niet aan bod kwamen. Dit bleek ook bijzonder ingewik-
keld omdat er aan de technologie op zichzelf, zeker in vergelijking tot kernenergie, geen substantiële risico’s 
kleefden. In 2003 werd de regelgeving verruimd: GM-producten werden in de E.U. toegestaan mits er sprake 
was van een duidelijke etikettering. De in 2002 opgerichte European Food Safety Authority (EFSA) hield zich 
bezig met het testen en goedkeuren van onder andere GM-voedsel binnen de E.U. [Van Ooyen, 2009: 42-43]

Begin jaren negentig was er weliswaar weerstand tegen GM, maar deze had nog geen breed draagvlak. De 
Nederlandse overheid had in 1987 een subsidieprogramma gelanceerd waarmee 122 miljoen gulden 
gemoeid was en waarvan het doel was om universiteiten en het bedrijfsleven met elkaar samen te laten 
werken. Er vond hierbij overleg plaats tussen het bedrijfsleven, waaronder Unilever, Campina, Nutricia en 
Albert Heijn en belangenorganisaties zoals de Consumentenbond. Ook Greenpeace werd hierbij betrokken, 
met name waar het om de etikettering van GM-voedingsmiddelen ging. Het doel was hierbij om draagvlak 
onder consumenten te creëren voor de introductie van biotechnologische producten in onder andere de 
supermarkt. Deze plannen werden echter doorkruist door de onaangekondigde introductie van 
GM-sojabonen in Europa in 1995 door het Amerikaanse bedrijf Monsanto. De sojabonen waren wel legaal, 
maar er werd geen ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat sojabonen van Monsanto genetisch gemodifi-
ceerd waren. In de V.S. was het gebruik van GM veel minder controversieel dan in Europa, maar Monsanto 
had verzuimd zich te verdiepen in de Europese gevoeligheden rond GM. Veel consumenten hadden het 
gevoel dat zij geen andere keuze hadden dan GM-voedsel te eten en er ontstond forse weerstand tegen 
GM-producten. [van Lelyveld, 2009: 50-54] De publieke opinie ten aanzien van biotechnologie sloeg vanaf 
dat moment in Nederland om in scepticisme. Het gevoel overheerste dat er een gebrek aan transparantie 
was, met name door het bedrijfsleven, en dat de risico’s van GM niet voldoende bekend waren. Ook de 
affaire rond de Hongaars-Britse biochemicus en voedingsdeskundige Árpád Pusztai, die in 1999 werd 
ontslagen nadat hij in een interview bekend maakte dat een GM-aardappel schadelijk kon zijn voor de 
gezondheid, voedde het Nederlandse wantrouwen ten op zichtte van GM.[Documentaire ‘De wereld volgens 
Monsanto’] Om het wantrouwen tegen de biotechnologie tegen te gaan, startten Europese bedrijven in 
1996 Europabio, een belangenorganisatie van Europese bedrijven die zich bezig hielden met biotechnolo-
gie. Zij probeerden een dialoog aan te gaan met tegenstanders en overheden om onder andere de voordelen 
van biotechnologie uit te leggen en draagvlak te creëren voor de introductie ervan op de Europese markt. 
Door de negatieve belangstelling en opinie over biotechnologie hebben bedrijven als Unilever GM niet 
grootschalig toegepast in hun producten. [Van Ooyen, 2009: 68-70; WRR bezeten van genen, 2003: 21]

Greenpeace wist handig in te spelen op de overhaaste introductie van GM-soja door Monsanto, waardoor de 
hele biotechnologiesector in een kwaad daglicht kwam te staan. Zo kocht Greenpeace in 1999 enkele honder-
den blikken soep waarin GM-soja was verwerkt en die geproduceerd waren door Unilever. De blikken werden 
bij wijze van protest aan de directie van Unilever aangeboden zodat zij deze terug zouden kunnen nemen. In 
2000 lanceerde Greenpeace een campagne waarin beweerd werd dat er genen van schorpioenen waren 
verwerkt in cornflakes om deze knapperiger te maken. Dit was in werkelijkheid niet het geval, maar de publieke 
opinie werd door dit soort campagnes wel beïnvloed. Subsidies en (Europese) onderzoeksprogramma’s werden 
geschrapt en een aantal Nederlandse biotechnologiebedrijven, waaronder Mogen, moest hun deuren sluiten. 
De Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer Jan Pronk nam een zeer 
gereserveerde houding aan ten opzichte van biotechnologie, waardoor onderzoek en toepassing in deze 
periode ook van overheidswege beperkt gestimuleerd werd. [Van Lelyveld, 2009: 61-62, 67-68] 

Veel consumenten stonden gedurende de jaren nul niet onverdeeld negatief tegenover GM, maar zij wilden dat 
de Nederlandse overheid strenge voorwaarden stelde aan de introductie van GM-gewassen in het milieu. Dit 
bleek uit een maatschappelijke discussie die gevoerd werd op initiatief van de Nederlandse overheid en welke 
geleid werd door een commissie met als voorzitter Jan Terlouw, voormalig minister van economische zaken in 
de kabinetten van Agt-II en III. Een van de redenen dat maatschappelijke acceptatie uitbleef was dat 
GM-gewassen geen voor de consument duidelijk voordeel hadden, behalve een eventueel lagere prijs. 
GM-voedsel met duidelijke gezondheidsvoordelen zou om deze reden positiever bejegend worden dan 
GM-voedsel dat alleen voor de producenten voordelen opleverde. Omdat de onbekendheid met de technologie 
en de negatieve connotaties met GM de boventoon voerden in de afwegingen van Nederlandse consumenten, 
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was het wenselijk om het onderwerp te “demystificeren”, aldus Laurens Jan Brinkhorst, minister van LNV in het 
kabinet Kok-II. [Website Volkskrant] De milieuorganisaties zagen hierin een poging om GM geaccepteerd te 
krijgen door het Nederlandse publiek en keerden zich af van het initiatief. De uitkomst van het debat was 
ambivalent: enerzijds bleek dat het Nederlandse publiek een hoop bezwaren had tegen GM, anderzijds was zij 
bereid haar bezwaren te heroverwegen als bleek dat zij duidelijk voordelen had bij GM-voedsel. Het succes van 
GM bleek in veel mindere mate afhankelijk van absolute technologische grenzen, maar werd bepaald door de 
contextuele barrières die gevormd werden door het maatschappelijke en politieke debat rondom GM. [WWR 
Beslissen over biotechnologie, 2003: 98] De introductie van GM in Nederland en Europa leken midden jaren nul 
echter onomkeerbaar, hoewel dit aan strikte regelgeving gebonden werd en zeer geleidelijk plaats zou vinden.

Actoren
• Brede DNA-commissie
• Commissie biotechnologie bij dieren
• Commissie biotechnologie en voedsel
• Commissie genetische modificatie (COGEM)
• Commissie mensgebonden onderzoek
• Dierenbescherming
• DSM
• EuropaBio
• European Food Safety Authority (EFSA)
• Europese Unie
• Gist-brocades
• Greenpeace
• Jan Pronk, minister van VROM kabinet Kok-II
• Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW)
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Mogen B.V.
• Monsanto
• Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten
• Nederlandse Vereniging voor Biochemie
• Nutricia N.V.
• Piet Bukman, minister van LNV kabinet Lubbers-III
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Unilever N.V.
• Van der Have B.V.
• Voedsel en Waren Autoriteit
• Voorlopige commissie genetische modificatie (VCOGEM)

Bronnen en literatuur
• Consumentenplatform Klonen van dieren. Wat wil Nederland? (Den Haag 2011).
• Interview dr. D.M. Pegtel, voorheen ecoloog Rijksuniversiteit Groningen.
• Lelyveld, P. van, Veredeling en manipulatie. Tumult rond biotechnologie in industrie, wetenschap en politiek. 

(Amsterdam 2009).
• Ooyen, A. van, De mens wikt, de natuur beschikt. Genetische modificatie vanuit het onderzoekers perspectief (Voorburg 

2009).
• Robin, M.M. De wereld volgens Monsanto (Documentaire, 2009).
• Website Volkskrant http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/

detail/594438/2001/01/13/Terlouw-leidt-publiek-debat-biotech.dhtml Geraadpleegd 27 juni 2011.
• Website University of California, Berkeley http://evolution.berkeley.edu/evosite/siteindex.shtml.
• Website Overheid.nl http://almanak.zboregister.overheid.nl/sites/min_bzk2/zbo.php?id=2404.
• Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Bezeten van genen. Een essay over de innovatieoorlog rondom 

genetische gemodificeerd voedsel. (Den Haag 2003).
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11.12 Trend: De opkomst en de ontwikkeling van de 
Nederlandse milieubeweging

Verkorte titel: Milieubeweging

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.1 Individualisering, 13.9 Mondialisering, 13.11 Secularisatie, 
13.7 Herschikking institutionele verbanden, 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met 
11.1 Denken over natuur en milieu
11.3 Overheidsbeleid energiehuishouding 
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw
11.13 Kernenergie
11.15 Milieubewustere huishoudens
11.17 Amelisweerd
11.19 Volgermeerpolder
11.21 Bulderbos

Datering
1965-2005

Beschrijving
Tot het midden van de jaren zestig bestond in Nederland nauwelijks aandacht voor de neveneffecten van de 
naoorlogse herindustrialisatie. Dit veranderde tijdens de culturele revolutie van de jaren zestig. Protest-
bewegingen als Provo, de Kabouters en andere actiegroepen verzetten zich tegen de dominante consump-
tiecultuur en vroegen aandacht voor de vervuiling van het leefklimaat die daarvan het gevolg was. Deze 
nieuwe actiegroepen vervulden een alarmerende en signalerende rol door te wijzen op luchtverontreiniging, 
waterverontreiniging en gif in de bodem. 

De eerste milieuactiegroepen wezen op de uitwassen van de versnelde herindustrialisatie en leverden 
fundamentele kritiek op de ongebreidelde economische groei. Door de ontzuiling en democratisering van 
de Nederlandse samenleving werd de politieke speelruimte voor deze buitenparlementaire actiegroepen 
sterk vergroot. [Cramer, 1989: 25-27] De milieubeweging die in de jaren zestig ontstond, onderscheidde zich 
van de traditionele organisaties voor natuurbescherming in Nederland, zoals de vogelbescherming 
(opgericht 1899) en de Vereniging Natuurmonumenten (opgericht 1905). Anders dan hun voorlopers 
beschouwden de nieuwe milieuactiegroepen milieuproblemen in de eerste plaats als een maatschappelijk 
probleem. Zij pleitten voor een fundamentele maatschappijverandering en zagen daarom weinig in direct 
overleg met de overheid en het bedrijfsleven. [Cramer, 1989: 30-32; Van Zanden & Verstegen, 1993: 196-197] 

In de jaren zeventig begonnen de ideeën van de milieubeweging steeds meer weerklank te vinden onder de 
Nederlandse bevolking. Kranten, tijdschriften, radio en televisie besteedden vaker aandacht aan de punten 
die milieuactivisten naar voren brachten. [Cramer, 1989: 35] Het milieubewustzijn kwam in Nederland in 
een stroomversnelling na het verschijnen van het rapport van de Club van Rome, De grenzen aan de groei, dat 
in 1972 uitkwam en vooral in ons land insloeg als een bom. In 1972 kwam het milieuvraagstuk op de 
politieke agenda’s van staten, internationale organisaties en wereldwijd operende instellingen. [Tellegen, 
2010: 115; Cramer, 1989: 36-39] 

Tussen 1969 en 1973 rezen nieuwe actiegroepen als paddenstoelen uit de grond. In de loop van de jaren 
zeventig werden naar schatting 600 tot 700 nieuwe milieuactiegroepen opgericht. [Tellegen, 1981: 1-32] Elke 
organisatie richtte zich op concrete, vaak lokale doelen, bakende zijn eigen werkterrein af en profileerde 
zich ten opzichte van de anderen. Er was een grote betrokkenheid van wetenschappers bij de milieuactie-
groepen. De meeste lokale actiegroepen waren voor hun inkomsten afhankelijk van eigen activiteiten en 
donateurs, maar de grotere milieuorganisaties kregen subsidie van de overheid. [Cramer, 1989: 42-44] 
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De denkbeelden van de verschillende milieuorganisaties en hun politieke strategieën liepen soms ver 
uiteen. Binnen de landelijke opererende milieubeweging waren drie stromingen te onderscheiden. Er 
waren groepen die zich vooral richtten op de beïnvloeding van het politieke besluitvormingsproces 
(Stichting Natuur & Milieu; Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee). Er waren groepen die zich 
vooral richtten op het mobiliseren van de publieke opinie (Aktie Strohalm; Vereniging Milieudefensie). En 
er waren groepen die zich richtten op het in de praktijk brengen van een kleinschalige, alternatieve en 
milieuvriendelijke levenswijze (Kleine Aarde). [Cramer, 1989: 50-61] 

Ook de organisaties voor natuurbescherming groeiden in de jaren zeventig fors. Het ledental van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verachtvoudigde tussen 1960 en 1980 - van 30.000 naar 
250.000 - en groeide naar 600.000 in 1993. De Nederlandse tak van het Wereldnatuurfonds (WNF), opge-
richt in 1972, groeide in tien jaar tijd uit tot een organisatie met 100.000 leden. Ook Greenpeace Nederland, 
opgericht in 1978, groeide spectaculair – in 2005 telde de organisatie 580.000 donateurs. De milieuactie-
groepen konden daar niet aan tippen: gemiddeld kwamen ze niet verder dan 10.000 tot 30.000 leden en dat 
aantal nam nauwelijks toe. De organisaties voor natuurbescherming waren niet alleen groter, ze groeiden 
ook veel sneller dan de actiegroepen. [Tellegen, 1981; 1-32] 

De betrokkenheid van veel Nederlanders bij de verschillende milieuorganisaties toonde aan dat de aandacht 
voor het milieu breed werd gedragen in de samenleving. Uit een opiniepeiling in 1975 bleek dat een grote 
meerderheid van de bevolking (89,1 procent) voorstander was van strenge maatregelen tegen milieuverver-
vuiling. [Sociaal Cultureel Planbureau, 1978] Door het groeiende milieubewustzijn in Nederland kregen 
milieuproblemen ook de volledige aandacht van de politiek. In 1971 was het ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne opgericht. Er werden nieuwe milieuwetten- en maatregelen ingevoerd 
en in 1972 verscheen de Urgentienota Milieuhygiëne, de eerste officiële notitie over een milieubeleid. 
Daarnaast kreeg het milieuonderzoek binnen de overheidsinstellingen – noodzakelijk om wetgeving te 
ontwikkelen en naleving te controleren - een sterke impuls. [Cramer, 1989: 38-39]

Halverwege de jaren zeventig verhardden de politieke verhoudingen In Nederland. Na de eerste oliecrisis in 
1973 brak een periode van economische stagnatie aan. Door de recessie nam de werkloosheid toe, daalden 
de belastinginkomsten en stegen de uitgaven voor de sociale zekerheid. Het financieringstekort liep op en 
de overheid was minder bereid om maatschappelijke conflicten te beslechten door een verhoging van de 
publieke uitgaven. Onder invloed van de economische recessie verloor de milieubeweging het momentum. 
[Cramer, 1989; Van Zanden & Verstegen, 1993: 199] 

Binnen verschillende milieuactiegroepen vond een politieke radicalisering plaats. Een nieuwe generatie 
milieuactivisten trad op de voorgrond en conflicten met de overheid werden openlijker uitgevochten. 
[Cramer, 1989: 63-64] De milieubeweging stond zeer kritisch tegenover het kabinet Den Uyl (1973-77), dat in 
haar ogen niet aan de hooggespannen verwachting voldeed. 

Vooral rond het thema kernenergie ontstond grote maatschappelijke beroering. Kernenergie werd het 
belangrijkste maatschappelijke strijdpunt op milieugebied in de tweede helft van de jaren zeventig. 
[Tellegen, 1983; Cramer, 1989: 73-78] Voor de milieubeweging was de onverenigbaarheid van de belangen 
van het milieu en de economie lange tijd een onwrikbaar uitgangspunt. Deze gedachte was mede ontstaan 
onder invloed van een traditioneel marxistische opvatting over de markteconomie, die leerde dat de 
kapitalistische productiewijze de vijand was van het milieu door haar neiging de natuurlijke rijkdommen 
van de aarde te plunderen uit louter winstbejag. In die opvatting sloten milieubelangen en economische 
groei elkaar categorisch uit. 

Dit beeld begon in de jaren tachtig langzaam te kantelen door de groeiende maatschappelijke zorg over de 
hoge werkloosheid en de aanhoudende economische stagnatie. De verandering in het denken over milieu 
en economische groei raakte ook de milieubeweging. Groepen die zich op directe beïnvloeding van de 
overheid richtten, keken naar de mogelijkheden om economische en ecologische waarden in de maat-
schappij met elkaar te verbinden. [Cramer, 1989: 78-82] De aandacht verschoof naar de ontwikkeling van 
concrete technische, chemische en biologische kennis over milieuververvuiling. 
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Nederland maakte in de jaren tachtig kennis met tal van nieuwe milieuproblemen. In 1980 werd giftig 
chemische afval ontdekt onder een woonwijk in Lekkerkerk. Daarna volgde het ene na het andere gifschan-
daal. Bodemvervuiling werd een van de ernstige milieuproblemen in Nederland. Vóór Lekkerkerk was 
bodemververvuiling in het spraakgebruik vervuiling op de grond, na Lekkerkerk vervuiling in de grond. [Van 
Zanden & Verstegen, 1993: 142] Ook overbemesting en de verontreiniging van het oppervlaktewater kwamen 
in de publiciteit. 

In de jaren tachtig werd de internationale dimensie van het milieuprobleem steeds duidelijker zichtbaar. 
Mondiale problemen zoals zure regen, het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag raakten onder brede 
lagen van de Nederlandse bevolking bekend. In 1986 vond de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl plaats. 
Door de mondialisering van het milieuprobleem vervaagde het onderscheid tussen natuurbescherming en 
milieuacties. [Van Zanden & Verstegen, 1993: 204] In 1987 verscheen het rapport Our common future van de 
World Commission on Environment and Development (de Commissie Bruntlandt), waarin werd gepleit 
voor wereldwijde omschakeling naar een duurzame economische ontwikkeling. 
Een jaar later, in 1988, leidde het rapport Zorgen voor morgen. Nationale milieuverkenning 1985-2010 tot een 
doorbraak in het denken over het milieu in Nederland. Naar aanleiding van het rapport luidde de regering 
de noodklok: directe actie was geboden om Nederland in de nabije toekomst leefbaar te houden. Ook het 
bedrijfsleven erkende de ernst van de situatie. [Cramer, 1989: 91-94]. Na de betrekkelijk korte inzinking aan 
het begin van de jaren tachtig stond het milieuprobleem weer op de politieke agenda. [Van Zanden & 
Verstegen, 1993: 200] 

De overheid en de milieubeweging zochten meer toenadering tot elkaar waardoor vooral de rol van de 
laatste veranderde. Milieuorganisaties werden voor de overheid een belangrijke bron van informatie over 
specifieke milieuproblemen en mogelijke beleidsalternatieven. [Cramer, 1989: 95-102] Door hun organisa-
torische en inhoudelijke deskundigheid werd hun bijdrage aan de beleidsvorming steeds serieuzer 
genomen. Ook telde de overheid een toenemend aantal milieusympathisanten onder haar ambtenaren en 
die onderhielden vaak goede persoonlijke contacten met de milieubeweging. Voormalige milieuactivisten 
werden actief binnen de politieke partijen en gingen bestuursverantwoordelijkheid dragen. De milieubewe-
ging werd in de jaren negentig pragmatischer en zette in op het bieden van concrete alternatieven, die 
praktisch haalbaar waren. De gedachte dat economische groei op zichzelf niet slecht was, zolang er 
rekening werd gehouden met de effecten op het milieu werd steeds breder gedragen. [Cramer, 1989: 
108-117] 

De betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij het milieuprobleem blijft ook in de jaren nul onver-
minderd groot. Natuurmonumenten en het WNF hebben de steun van respectievelijk twaalf en elf procent 
van de Nederlandse huishoudens, gevolgd door Greenpeace (Nederland) met acht procent. De Provinciale 
Landschappen worden door ruim vier procent van de Nederlandse huishoudens gesteund. Gezamenlijk 
hebben alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming in Nederland bijna 4 miljoen leden in 
2008. [Compendium voor de leefomgeving, geraadpleegd 3 juni 2011]

Actoren
• Actiegroep Oosterschelde open 
• Aktie Strohalm 
• Centraal Aksiecomité Rijnmond 
• Centrale Raad voor Milieuhygiëne
• Comité Leefbaarheid Waterweggebied
• Commissie Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen
• Europese Unie
• Greenpeace Nederland 
• De Kleine Aarde
• Landelijk Energie Comité
• Landelijk Milieu Overleg 
• Landelijk Voedsel Overleg 
• Lange Afstand-Wandelpaden, Stichting
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• Milieu Actiecentrum Nederland
• Ministerie van VROM
• Nederland Gifvrij
• Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk 
• Provinciale Milieufederaties
• Raad van Europa
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (ontstaan uit fusie van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid, Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en het Instituut voor Afvalstoffenonderzoek)
• Stichting Milieu Educatie 
• Stichting Natuur en Milieu
• De Twaalf Ambachten 
• Wereld Natuurfonds (Nederland) 
• Vereniging Milieudefensie (voorheen: Raad voor Milieudefensie)
• Vereniging Tegen Luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied 
• Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 
• Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (voorheen: stichting Markerwaard van de Kaart) 
• Werkgroep Amelisweerd 
• Werkgroep Milieubeheer Leiden 
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11.13 Trend: Kernenergie in Nederland: Van belofte, via 
afkeer tot wapen tegen klimaatverandering

Verkorte titel: Kernenergie

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei, 13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering, 
13.4 Technologisering en informatisering, 13.2 Emancipatie en participatie

Relatie met
9.33 Kernramp Tsjernobyl
11.3 Overheidsbeleid energiehuishouding
11.12 Milieubeweging
 
Datering
Jaren vijftig tot midden jaren nul

Beschrijving
Begin jaren vijftig werd kernenergie wereldwijd onthaald als de energiebron van de toekomst waarmee op 
een schone en efficiënte manier aan de energiebehoeften van de mensheid kon worden voldaan. Ook in 
Nederland werd veel verwacht van kernenergie. Om nader onderzoek te doen werd in 1955 het Reactor 
Centrum Nederland (RCN) opgericht. De verwachting was dat in de toekomst een groot gedeelte van de 
energie opgewekt zou worden door middel van kernenergie. Het ongebreidelde vertrouwen in technologi-
sche oplossingen voor allerlei problemen was zeer kenmerkend voor de jaren vijftig, maar sloeg aan het 
eind van de jaren zestig om in scepsis ten aanzien van de mogelijkheden die kernenergie bood. De 
verwachtingsvolle houding die tekenend was geweest voor de publieke opinie over kernenergie, veranderde 
in een van angst en onzekerheid over de risico’s die deze vorm van energieopwekking met zich mee bracht. 
Dit werd mede gevoed door enkele incidenten met kerncentrales zoals de brand in een kernreactor in 
Windscale, Groot-Brittannië in 1957. Kernenergie werd het symbool van alles wat mis was met de hoogtech-
nologische samenleving. [Website ECN; Verbong, 2001:23, 25]

De oliecrisis van 1973 maakte de ontwikkeling van kernenergie urgent. Een jaar daarvoor was de Tweede 
Nota Kernenergie verschenen waarin het optimisme over kernenergie de boventoon voerde. Minister van 
Economische Zaken in het kabinet Biesheuvel-I, Harry Langman, voorzag dat in 2000 de helft van de 
Nederlandse energiebehoefte met kerncentrales zou kunnen worden opgewekt. [Tweede Nota inzake het 
kernenergiebeleid, 1971: 2] Twee jaar later, in 1974, verscheen de Eerste Energienota welke beschreef hoe de 
Nederlandse regering de energievoorziening wilde veilig stellen voor de toekomst, waarbij de afhankelijk-
heid van olie werd terug gebracht. Diversificatie van energiedragers was hierbij het uitgangspunt. Minister 
van Economische Zaken Ruud Lubbers in het kabinet Den Uyl achtte het noodzakelijk om fors te investeren 
in kernenergie, hoewel onderkend werd dat hier enkele moeilijk te nemen hindernissen in de weg stonden. 
[Eerste Energienota, 1974: 8; Verbong, 2001: 25] 

Het kabinet-Den Uyl was minder optimistisch over kernenergie dan Biesheuvel-I, maar onderschreef de 
stelling dat kernenergie onderdeel moest uitmaken van de Nederlandse energievoorziening. Doordat het 
energiebeleid ressorteerde onder Economische Zaken, raakte deze nauw verweven met de industriepolitiek. 
Lange tijd was onderdeel van deze industriepolitiek om een nationale expertise op te bouwen in de bouw 
van kerncentrales, waarbij geen buitenlandse kennis ingeroepen hoefde te worden. In 1959 werd daartoe het 
consortium Neratoom opgericht, een samenwerkingsverband tussen onder andere het RCN, Phillips, Stork, 
Werkspoor en enkele scheepswerven en machinefabrieken. [Website Kernenergie in Nederland] Het doel was 
om de kennis en kunde over kernenergie zodanig te ontwikkelen dat de Nederlandse industrie uiteindelijk in 
staat zou zijn om zonder hulp van buitenlandse bedrijven kerncentrales te bouwen. Naast de ontwikkeling 
van reactoren werd ook werk gemaakt van het verrijken van uranium ten behoeve van de te bouwen 
kerncentrales. Hiertoe werd in 1971 het verdrag van Almelo gesloten, waarbij Nederland afspraken maakte 
met de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de verrijking van uranium. Het internatio-
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nale bedrijf dat hieruit ontstond, Urenco, hield zich hierna bezig met de verrijking van uranium onder strikte 
internationale afspraken die moesten voorkomen dat er sprake zou zijn van nucleaire proliferatie. Een 
volwaardige Nederlandse nucleaire industrie is echter niet van de grond gekomen. De Nederlandse bouwers 
konden niet concurreren met de reeds in het buitenland opgedane expertise, waardoor het steeds moeilijker 
werd om de kosten voor de Nederlandse onderneming te legitimeren. Neratoom begon na enige tijd 
langzaam uiteen te vallen. De uraniumverrijkingsfabriek Urenco bleef wel voortbestaan.[VROM-raad en 
Energieraad, 2004: 101; Verbong, 2001: 40-42; Website Kernenergie in Nederland]

Van het optimisme van de jaren vijftig was in de jaren zeventig onder het grote publiek niet veel meer over. 
Kernenergie was een heet hangijzer geworden. In 1969 was in Dodewaard de eerste kerncentrale geopend, 
waarna in 1973 in Borssele een grotere kerncentrale in gebruik genomen werd. De centrale was zeer 
omstreden: in 1972 tekende van de inwoners in drie dorpen in de omgeving van Borssele 98 procent een 
bezwaarschrift tegen de in gebruik name van de centrale.[Stichting LAKA 2008: 8] Het verzet tegen kernener-
gie bleef niet beperkt tot de inwoners in de directe omgeving van de kerncentrales. Vanaf begin jaren 
zeventig ontstond in Nederland een groeiende maatschappelijke weerstand tegen kernenergie. De 
publicatie van kritische stukken over kernenergie in enkele vakbladen, waaronder Beta weerspiegelden het 
aanzwellende protest tegen kernenergie, hoewel dit in eerste instantie nog zeer beperkt was. In de loop van 
de jaren zeventig veranderde dit snel. Dit uitte zich onder andere in de oprichting van de Werkgroep Atoom 
in 1971, welke al snel omgedoopt werd tot Werkgroep Kernenergie, een verbond van bezorgde wetenschap-
pers en activisten. In 1972, bij de publicatie van de Nota Kernenergie, publiceerde de Werkgroep 
Kernenergie de (anti-)Kernenergienota, die in aangepaste vorm ook onder het grote publiek verspreid werd 
en de weerstand tegen kernenergie verder aanwakkerde.[Verbong, 2001: 43, 47] 

De kabinetten Biesheuvel-II en Den Uyl gooiden olie op het vuur door in 1973 een belasting op de elektrici-
teitsrekening in te voeren. Deze beruchte Kalkarheffing van drie procent van de elektriciteitsrekening van 
elk huishouden, werd door het kabinet Biesheuvel-II opgesteld en door het kabinet-Den Uyl ingevoerd en 
bleek een springplank voor de anti-kernenergiebeweging. De Kalkarheffing was bedoeld om een in het 
Duitse Kalkar in aanbouw zijnde snelle kweekreactor te kunnen financieren. Dit Duits-Belgisch-Nederlands 
project kostte veel meer geld dan in eerste instantie was geraamd vanwege de geavanceerde technieken die 
toegepast moesten worden. Lubbers stelde een fonds in voor degenen die bezwaar hadden tegen de heffing 
en hij schafte de heffing in 1977 vervroegd af. De reactor in Kalkar werd nooit in gebruik genomen omdat, 
naast de grote maatschappelijke weerstand, er steeds grotere twijfel rees over de veiligheid van dit reactor-
type. [Verbong, 2001: 61-63] 

De Nederlandse publieke opinie raakte nog scherper gekant tegen kernenergie nadat in 1979 een ernstig 
incident plaatsvond in een Amerikaanse kerncentrale op Three Mile Island nabij Harrisburg, Pennsylvania. 
Er rezen twijfels over de veiligheid van kerncentrales toen de crisis op Three Mile Island voortduurde terwijl 
technici en specialisten geen idee hadden wat er gaande was in de reactorkern. De claim dat kernenergie 
beheersbaar en veilig was, werd voor het oog van de wereld onderuit gehaald door de ontwikkelingen op 
Three Mile Island. De kerncentrale in Borssele was van hetzelfde type, waardoor het kabinetsbesluit om 
nieuwe kerncentrales te bouwen onder druk kwam te staan. Overigens was het definitieve besluit voor de 
drie nieuwe centrales die in de Eerste Energienota waren aangekondigd, al in 1976 uitgesteld.[Verbong, 
2001: 66] De controverse rond kernenergie werd ook door latere kabinetten erkend, maar tegelijkertijd bleef 
men van mening dat er op korte termijn geen alternatieven beschikbaar waren.

Naast de operationele risico’s die kernenergie met zich mee bracht, vormde het radioactieve afval dat 
geproduceerd werd door de kerncentrales en onderzoeksinstituten in Nederland een groot probleem. Omdat 
dit afval eeuwenlang radioactief bleef, diende het door middel van een gespecialiseerd procedé verwerkt te 
worden. Het nucleaire afval werd deels naar het Franse Cap la Hague getransporteerd waar de brandstofsta-
ven die in de kerncentrales werden gebruikt, werden opgewerkt voor hergebruik. Dit leidde regelmatig tot 
protesten en blokkades van de transporten uit Nederland naar Cap la Hague. Het nucleaire afval dat niet 
opgewerkt kon worden werd gedumpt in zee op speciaal daarvoor aangewezen locaties, ook deze transpor-
ten werden regelmatig gehinderd door activisten. Daarnaast werden in de jaren zeventig en tachtig de 
mogelijkheden verkend om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels in Drenthe, Groningen en Friesland. 
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De lokale bevolking verzette zich hevig tegen deze plannen en organiseerde grote demonstraties. Het 
onderzoek en de ontwikkeling van dergelijke plannen werd in 2002 gestopt. In Vlissingen werd in 1982 wel 
de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval geopend, waar het radioactief afval dat in Nederland werd 
geproduceerd tijdelijk werd opgeslagen voordat het naar Cap la Hague getransporteerd werd. Een voor 
iedereen bevredigende oplossing voor het probleem werd niet gevonden.[Website Kernenergie in Nederland]

De protesten tegen de opslag van radioactief afval hingen samen met de groeiende omvang van de 
antikernenergie beweging, welke zich in de jaren zeventig steeds nadrukkelijker manifesteerde. Zij 
organiseerde in de jaren zeventig en tachtig acties bij de kerncentrales in Dodewaard en Borssele en 
blokkeerde regelmatig de toegangspoorten van deze centrales. Daarnaast werden ook onderzoekscentra 
met enige regelmaat bezocht door demonstranten. Een grote steen des aanstoots was de uraniumverrij-
kingsfabriek Urenco, waar vaak gedemonstreerd werd. De omvang van de antikernenergie beweging 
fluctueerde en de beweging was behoorlijk versnipperd. Bij de meeste demonstraties waren enkele 
tientallen tot honderden mensen betrokken met uitschieters tot enkele duizenden. De frequentie van deze 
demonstraties was vrij hoog. Een paar demonstraties werden bijgewoond door enkele tienduizenden 
mensen, zoals in Dodewaard waar tijdens een demonstratie van 18 tot 21 september de menigte van circa 
15.000 mensen hardhandig uiteen werd geslagen door de ME. De daarop volgende demonstratie, op 26 
september 1981, werd bijgewoond door 40.000 mensen.[Stichting LAKA, 2008: 32-34] 

De antikernenergie beweging bestond uit twee stromingen: enerzijds was er een grote groep die geweldloze 
demonstraties voorstond, anderzijds was er een geradicaliseerde minderheid die zich gedwongen voelde 
om met geweld de bouw van nieuwe kerncentrales te verhinderen. Dit kwam mede doordat de relatie 
tussen het kabinetsbeleid en het maatschappelijke draagvlak voor kernenergie werd gekenmerkt door een 
groeiende kloof tussen beide. De kabinetten van Agt en Lubbers leken zich weinig gelegen te laten liggen 
aan de weerstand tegen kernenergie. Dit werd bevestigd door de uitkomst van een landelijk opgezette, 
experimentele discussietournee. 

Om de discussie over kernenergie te sturen en in de hoop draagvlak te creëren voor kernenergie, nam 
minister van Economische Zaken Jan Terlouw in het kabinet Van Agt-II het initiatief tot een “Brede 
Maatschappelijke Discussie” (BMD), waarbij het de bedoeling was dat de gehele Nederlandse bevolking zich 
kon laten informeren en uitspreken over het Nederlandse energiebeleid. Hierbij werd in het bijzonder 
aandacht besteed aan kernenergie. De BMD werd in 1981 gestart onder voorzitterschap van Jonkheer Mauk 
de Brouw. Terlouw bleek zich verkeken te hebben op het effect van de BMD: wat een vrije uitwisseling van 
gedachten en standpunten had moeten zijn, werd al snel een platform voor de antikernenergie beweging 
om te wijzen op de risico’s van de in gebruik name van nieuwe kerncentrales. De antikernenergie beweging 
uitte een breed gedragen maatschappelijk sentiment: De Brauw adviseerde de regering daarom in 1984 om 
af te zien van de bouw van meer kerncentrales. Het kabinet Lubbers-II besloot desondanks in 1985 toch tot 
de bouw van twee en op termijn nog eens acht nieuwe kerncentrales. De ramp met de kerncentrale in 
Tsjernobyl in de Oekraïne in april 1986 zette voor lange tijd een streep door deze plannen. [Website 
Historisch Nieuwsblad; Regeringsstandpunt met betrekking tot Eindrapport van de Maatschappelijke 
Discussie Energiebeleid Vestigingsplaatsen voor kerncentrales, 1985:5; Verbong, 2001: 109]

De ramp in Tsjernobyl leidde tot nieuwe protesten bij de kerncentrales in Nederland. In 1987 vond een grote 
demonstratie plaats bij de centrale in Borssele waaraan circa 5000 mensen deelnamen. Onder de slogan 
“Nooit meer Tsjernobyl - Borssele dicht!” blokkeerde men meer dan een dag alle toegangspoorten van de 
centrale. Door de ramp in Tsjernobyl was gedurende de jaren negentig het politieke en maatschappelijke 
klimaat scherp gekant tegen kernenergie. Er werden geen plannen gemaakt voor de bouw van nieuwe 
centrales en de financiering van onderzoek naar kernenergie werd beperkt tot het minimum dat noodzake-
lijk was om bestaande installaties te kunnen onderhouden en aan te kunnen passen aan de eisen van de 
tijd. Het breed gedeelde sentiment tegen kernenergie was een van de redenen waarom de kerncentrale in 
Dodewaard in 1997 buiten gebruik gesteld werd, zeven jaar eerder dan gepland was. In 1994 was al besloten 
om de kerncentrale in Borssele in 2003 te sluiten. Het kabinet Balkenende-II besloot in 2003 om de centrale 
langer open te houden omdat Nederland op deze wijze gemakkelijker kon voldoen aan de klimaatafspraken 
die in 1997 in Kyoto waren gemaakt. De centrale zou in ieder geval tot 2013 en waarschijnlijk langer in 



Nationaal Archief | Natuur en Milieu 844

bedrijf blijven. In 2006 werd door de Tweede Kamer een voorstel goedgekeurd waarmee de centrale in 
Borssele tot 2033 open kon blijven. Daarnaast overwoog staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel midden jaren nul om de mogelijkheden te onderzoeken voor de 
bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. De urgentie van het klimaatprobleem maakte dat maatschap-
pelijk onwenselijke energievormen zoals kernenergie weer serieus overwogen werden.[Website Kernenergie 
in Nederland]

Actoren
• Algemene Energie Raad (AER)
• Energie Centrum Nederland (ECN)
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• Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO)
• Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
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• Reactor Centrum Nederland (RCN)
• Samenwerkende energiebedrijven (Sep)
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• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Gijs van Aardenne (1930-1995)
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• Jan Terlouw (1939)
• Jonkheer Mauk de Brauw (1925-1984), voorzitter Brede Maatschappelijke Discussie
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11.14 Trend: De emancipatie van de biologische landbouw 
en voeding in de ontwikkeling naar een duurzame 
landbouw

Verkorte titel: Alternatieve landbouw

Relatie met
3.11 Europees landbouwbeleid
9.38 BSE 
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.12 Milieubeweging
11.15 Milieubewustere huishoudens
11.16 Zure Regen
11.18 Rapport Zorgen voor morgen

Datering
1990-2005

Beschrijving
Na de Tweede Wereldoorlog onderging de Nederlands landbouw een metamorfose. Met het voedseltekort 
nog vers in het geheugen, werd vanuit de overheid een beleid ingezet om productieverhoging te realiseren 
door middel van schaalvergroting, mechanisatie en intensivering van de productie. Het hogere gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, die met deze ontwikkeling gepaard ging, had ook zijn schaduwzijde: 
milieuvervuiling en vervuiling van landbouwproducten, waardoor residuen van bestrijdingsmiddelen (zoals 
DDT) in de voedselketen terechtkwamen. [o.a. Den Hollander, 2012:65-94; Van Zanden en Verstegen, 
1993:75-90] 

Vanaf eind jaren zestig kwam als reactie op deze ontwikkelingen binnen de gangbare landbouw, de 
alternatieve of biologische landbouw op. Roel van Duijn, de oprichter van de protestbeweging Provo, 
speelde hierin een belangrijke rol. Na de opheffing van Provo legde hij zich toe op de ontwikkeling van de 
Kabouterbeweging. Dit was een anti-autoritaire stedelijke (voornamelijk Amsterdamse) sociale beweging, 
die streefde naar een alternatieve maatschappij die anti-autoritair en schoon was. ‘Alternatief ’ stond bij hen 
voor landbouw zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zij pasten de biologisch-
dynamische landbouw toe, die gebaseerd was op het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner. 
[Van den Ham, 2008:18-22; Den Hollander, 2012:48-63 en 155-161] Niet alle critici van de gangbare landbouw 
konden zich vinden in de antroposofische grondslag van de biologisch-dynamische landbouw. Deze 
personen, veelal niet agrariërs, gingen experimenteren met andere milieuvriendelijke methoden. Zij 
vormden samen de ecologische beweging. De werkgemeenschap De Kleine Aarde (DKA) was de belangrijk-
ste vertegenwoordiger, die tevens andere ecologische producenten van ideeën en advies voorzag. DKA was 
opgericht in 1972 in Boxtel in Noord-Brabant op initiatief van Sietz Leeflang, voormalig redacteur weten-
schap bij het Algemeen Dagblad. Het doel was de samenleving bewust te maken van de zorg om de aarde en 
de consumenten te bewegen tot een sobere levensstijl. Kleinschalige technologie en werkverbanden waren 
hierin de kernwaarden. [Den Hollander, 2012: 157-158; Van den Ham, 22]. 

In de jaren zeventig en tachtig was deze sector een niche binnen de landbouw en de voedingsmiddelensec-
tor, met een eigen achterban en een alternatief circuit van winkels (verdeelcentra, reform- en natuurvoe-
dingswinkels), eethuizen, keurmerken (Demeter, EKO-merk en Biodyn) en productenverwerking. 
Kenmerkend was haar kleinschaligheid, lokale afzet en het uitgangspunt dat de boeren een ‘goede’ 
beloning moesten krijgen voor hun arbeid. In tegenstelling tot de gangbare landbouw kreeg de biologische 
landbouw weinig ondersteuning van de overheid, de wetenschap, de voorlichting (OVO-drieluik) en de 
kredietbanken. Enkele redenen hiervoor waren dat de overheid de biologische landbouw niet zag als een 
oplossing van het wereldvoedselprobleem en streefde naar het behoud van de exportpositie van landbouw-
producten binnen de EU. [Van den Ham, 2008:22-23; Den Hollander, 2012: 48-63, 155-170] 
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De sector kampte met verschillende problemen, zoals een instabiele aanvoer van producten, geen constante 
kwaliteit van de producten, onvoldoende logistiek inzicht, hogere prijzen dan de producten uit de gangbare 
landbouw en gebrek aan duurzaam kapitaal. In 1980 werd de Triodosbank opgericht, die kredieten onder de 
gangbare rente verschafte aan biologische ondernemers en ook de ASN-bank startte in datzelfde jaar met 
kredietverschaffing op eenzelfde basis. De banken konden echter niet de faillissementen voorkomen van de 
verdeelcentra. In 1987 waren alle verdeelcentra, die in de jaren zeventig waren opgericht, failliet. [Den 
Hollander, 2012: 164-166] Naast verdeelcentra werd het biologische assortiment ook verkocht via natuurvoe-
dingswinkels en reformzaken. Het alternatieve circuit had het imago van ‘geitenwollensokken’ winkels en 
dit imago vormde naast de hogere prijs een obstakel voor de ‘gewone’ consument om biologische produc-
ten te kopen. Slechts een klein gedeelte werd via de supermarkt verkocht. Stichting Natuur en Milieu (SNM), 
Vereniging Milieu Defensie (VMD) en De Kleine Aarde (DKA) waren er alle drie van overtuigd dat de 
supermarkt het verkooppunt was om biologische voedingsmiddelen binnen handbereik van de ‘gewone’ 
consument te brengen en hun acties richtten zich dan ook op de supermarktketens. Eind jaren tachtig 
startte de supermarkt Torro, onderdeel van het Vendexconcern, met de verkoop van biologische producten. 
Dit was echter van korte duur. In 1991 stopte het concern met de verkoop.[Van den Ham, 2008: 57; Den 
Hollander, 2012:227]

In de jaren tachtig kwam de gangbare landbouw binnen de Nederlandse samenleving in een kwaad daglicht 
te staan. Aanleiding daartoe was de problematiek van de Zure Regen, de massale vissterfte door het lozen 
van landbouwchemicaliën, de bedreiging van het grondwater door nitraat en bestrijdingsmiddelen, het 
beleid vanuit het in 1982 opgericht ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) en de milieubeweging, die succesvol de milieuproblemen onder de aandacht van het brede publiek 
wisten te brengen [Trend De bevordering van milieubewust consumentengedrag door de overheid; Hotspot Zure Regen, 
Hotspot Zorgen voor morgen; Trend De opkomst en ontwikkeling van de Nederlandse milieubeweging] Daarnaast 
produceerde de gangbare landbouw enorme zuivel overschotten, de zogenaamde ‘boterberg’ en ‘melkplas’ 
en graanoverschotten. [Krajenbrink, 2005:322-229; Domein Economie, Trend Europeanisering van de landbouw] 
Tot begin jaren tachtig werd de gangbare landbouw beschermd door de sterke lobby van het 
Landbouwschap bij het ministerie van Landbouw, dat Europese milieumaatregelen tegen de landbouw 
lange tijd wist tegen te houden. Door de steeds groter wordende maatschappelijke en politieke druk op het 
ministerie, werden vanaf 1984 de Europese milieurichtlijnen en maatregelen strikter doorgevoerd. Dit 
waren met name de superheffing of melkquotum en mestrichtlijnen [Domein Economie: Europeanisering van 
de landbouw] Gedurende de jaren tachtig ging men zich ook beseffen dat milieuvervuiling niet stopte bij de 
grenzen. Cruciaal voor het Nederlandse beleid was de publicatie van het VN-rapport Our Common Future van 
de zogenaamde Commissie Brundtland in 1987, waarin het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ geïntroduceerd 
werd. In navolging van dit rapport, kwam dit begrip centraal te staan in het RIVM-rapport Zorgen voor Morgen 
(1988), dat als basis diende voor het toekomstig Nederlands milieubeleid en geconcretiseerd werd in 
Nationaal Milieubeleidsplan (1990) De biologische landbouw sloot nauw aan bij deze mentaliteitsverande-
ring. [Van den Ham, 2008: 73-74; Hotspot Zorgen voor Morgen] 

De periode 1992 tot 2006 kenmerkte zich door een actief biologisch landbouwbeleid. De CDA-minister Piet 
Bukman van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) onder kabinet Lubbers III, 
presenteerde in september 1992 de notitie Biologische Landbouw. Hierin erkende de minister van LNV dat 
biologische landbouw een voorbeeldfunctie vervulde in de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen. 
LNV was zelf echter voorstander van ‘geïntegreerde’ landbouw, dat wil zeggen ‘een niet-alternatieve en op 
moderne wetenschappelijke kennis gebaseerde landbouwmethode die probeert aan te sluiten bij de gangbare bedrijfsvoering 
maar aandacht heeft voor natuur, milieu en landschap’ [Van den Ham, 2008: 41; WRR, 1984: 186;Den Hollander, 
2012: 172-179] Onder Bukman veranderde er op het gebied van biologische landbouw nog weinig en de 
landbouw bleef vooralsnog voor strengere milieueisen gespaard [Den Hollander, 2012: 189]. 

Met het aantreden van de paarse kabinetten kwam hierin verandering. In het Kabinet Kok I [1994-1998] trad 
voor het eerst een minister van landbouw aan, die geen banden had met de agrarische sector, de VVD’er 
Jozias van Aartsen. Onder zijn bewind werd het Landbouwschap geliquideerd. Van Aartsen zette in op een 
duurzame marktgerichte landbouw. Een onderdeel van dit beleid was een verdere stimulering van de 
biologische sector. In zijn plan Aanpak Biologische Landbouw (1996) wees Van Aartsen op de voortrekkersrol van 
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deze sector. Hij zette ter bevordering van de biologische sector drie beleidsinstrumenten in: het ondersteu-
nen van afzetbevorderende initiatieven, verhoging van de omschakelingspremies (voor de omschakeling 
van gangbaar naar biologische bedrijfsvoering) en versterking van het kennisbeleid [Den Hollander, 2012: 
232]. Volgens het kabinet was de beperkte thuismarkt de voornaamste belemmering voor de verdere 
ontwikkeling van de biologische sector. Om de ‘gewone’ consumenten over te halen om biologische 
producten te kopen, was er een grotere en bredere verkrijgbaarheid vereist, was prijsverlaging door 
professionalisering en efficiëntieverhoging noodzakelijk en was het belangrijk dat de consument meer 
bekend werd met het EKO-keurmerk. [Den Hollander, 2012:, 196-199; Van den Ham: 75-79]

In 1992 was reeds met steun van het ministerie van LNV Stichting Biologica opgericht door de Vereniging 
van Eko-producenten en de Demeter-handelaren. Stichting Biologica wilde en wist een centrale rol te 
spelen in de belangenbehartiging op maatschappelijk en politiek vlak. Vanuit LNV werd Biologica gesubsi-
dieerd. Het ontwikkelde zich in de jaren negentig tot een platform waarin biologische boeren hun inbreng 
hadden. [Den Hollander, 2012:, 228] Om de ‘gewone’ consument te bereiken en het EKO-merk meer 
bekendheid te geven, werden verschillende voorlichtingscampagnes ingezet zoals de Postbus 51-campagne 
met de slogan Lekker dat er Eko is. Da’s toch biologisch, en de EKO-campagne Biologisch. Natuurlijk goed! een 
samenwerking tussen LNV, Biologica en een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder 
Stichting Natuur en Milieu, de [Van den Ham, 2008: 78] De biologische sector, die nu indirect door het 
ministerie ondersteund werd en waar ook een ontwikkeling van professionalisering zich inzette, richtte 
zich ook op de het warm maken van de ‘gewone’ consument voor biologische producten. Zo ondergingen 
de natuurvoedingswinkels in de jaren negentig een metamorfose door een omschakeling naar een frisse en 
moderne uitstraling, waarmee ze het ‘geitenwollensokken’- imago van zich wilden afschudden. [Den 
Hollander, 2012: 260] De milieuorganisaties richtten zich actief op de bewustmaking van de consumenten. 
SNM en VMD werkten hierin intensief samen, zoals in de Gifpiepercampagne (1990) met de slogan Eet eens 
een aardige aardappel. In het kader van de ‘slecht-beter-best’-filosofie van de VMD werd de biologische 
aardappel als beste alternatief gehouden voor de gifpieper. Deze actie leidde ertoe dat de biologische 
aardappel standaard opgenomen werd in het assortiment van de supermarkten. SNM en VMD richtten hun 
acties ook rechtstreeks tot de supermarktketens om biologische producten in hun schappen op te nemen. 
Nadat Torro in 1991 stopte met de verkoop van biologische producten, startte Konmar, ook afkomstig uit 
het Vendexconcern, in 1992 de verkoop.[Den Hollander, 2012: 227] De acties van SNM en VMD concentreer-
den zich met name op de supermarktketen Albert Heijn (AH) omdat deze marktleider was en hiermee grote 
winst viel te behalen op het gebied van de verkoop van biologische producten. In eerste instantie was AH 
zeer terughoudend om deze producten in haar schappen op te nemen. Pas midden jaren negentig ging AH 
beperkt hierop over. In 1996 breidde AH haar assortiment sterk uit en Stichting Biologica beloonde deze 
stap met ‘De Gouden Aardappel. In 1998 begon AH met de verkoop van biologische producten onder zijn 
huismerk. [Den Hollander, 2012: 245-246] 

De D66’er Hajo Apotheker volgde in 1998 Jozias van Aartsen op in kabinet-Kok II. Hij functioneerde niet 
goed binnen de Haagse politiek en moest in 1999 aftreden. De eveneens uit D66 afkomstige Laurens Jan 
Brinkhorst volgde hem op. Zijn bestuurlijke periode werd beheerst door de nasleep van de varkenspest en 
de uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001, de MKZ-crisis. Brinkhorst streefde naar het aan banden leggen 
van de intensieve veehouderij en was een groot voorstander van een duurzame landbouw, waarin de 
biologische landbouw een belangrijke voorbeeldfunctie had. Zijn beleid concentreerde zich meer nog dan 
zijn voorgangers op het wegnemen van belemmeringen in de distributie van biologische producten. Hij 
deelde het optimisme dat een consumentendoorbraak dichtbij was. [Den Hollander, 2013: 233] 
Instrumenteel hierin was de vraaggerichte ketenaanpak, dat wil zeggen dat de vraag naar biologische 
producten uit de hele voedingsmiddelenketen (van consument tot de voedingsmiddelenindustrie) 
afkomstig moest zijn [Van den Ham, 2008: 79] In 2001 nam de minister het initiatief tot de vorming van een 
Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Hieraan namen naast het ministerie van LNV, 
verschillende organisaties aan deel zoals Stichting Biologica, LTO Nederland, SNM, het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel en de banken Triodos en Rabo. [Den Hollander, 2012: 233] Doel was het behalen van 
vijf procent van de voedingsbestedingen aan biologische producten in 2004. Het beleid met betrekking tot 
de biologische sector veranderde niet na aantreden van de CDA-minister Cees Veerman onder kabinet 
Balkenende I in 2002. Hij ging voort op de onder Brinkhorst ingeslagen weg. In oktober 2004 presenteerde 
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hij de Beleidsnota Biologische Landbouw 2005-2007, waarin het kabinet streefde naar een tien procent 
biologische areaal in 2010, vijf procent consumentenbestedingen biologisch in 2007 en versterking van de 
innovatieve kracht van de biologische sector en hij wilde de vraag gerichte aanpak intensiveren. [Van den 
Ham, 2008:83]

Het marktaandeel van biologische producten van vijf procent werd echter niet gehaald. In 2004 en 2010 was 
het marktaandeel van biologische producten slechts respectievelijk 1,8 procent en 1,72 procent. Na een 
langzame uitbreiding van het biologisch landbouwareaal, werd uiteindelijk na een ruime groei in 2010 het 
streefpercentage toch behaald. [website Compendium van de leefomgeving] Daarna groeide het marktaan-
deel duurzaam geproduceerd voedsel naar 6.1 procent in 2013. [Website Monitor Duurzaam Voedsel.nl] 

In 2005 vond de verkoop van biologische producten voor 44,5 procent via supermarkten, 41,6 procent via 
natuurvoedingwinkels, en 13,9 procent via overige kanalen. In 2005 behoorden biologische producten tot 
het standaard assortiment. Volgens VMD lieten de supermarkten hiermee hun maatschappelijke betrokken-
heid zien. Echter het assortiment biologische producten kromp, nadat AH in 2002 een prijzenoorlog met 
andere supermarkten startte en het prijsverschil tussen gangbare en biologische producten groter werd. 
Volgens de EKO-tellingen van VMD nam het assortiment sinds 2005 af: met gemiddeld 58 producten werd in 
2006 het laagste punt in zeven jaar bereikt. [Van den Ham, 2008: 50 en140] In de periode daarna was er 
sprake van een eco-opmars. Zowel het aantal supermarktketens, als het aantal winkels als het aantal 
producten namen toe in de periode tot 2014. De consumentengids van oktober 2014 meldt: ‘Zeven 
supermarktketens, 119 winkels, meer dan 15.000 producten. Van gehakt tot melk, van spaghetti tot 
bloemkool’. [Consumentengids, 2014:16]. In 2013 werd 68 procent van het duurzaam geproduceerd voedsel 
via de supermarkten verkocht. [Website Monitor Duurzaam Voedsel.nl]

Actoren 
• R.H.G. (Roel) van Duijn
• De Kabouterbeweging
• De Kleine Aarde
• S. (Sietz) Leeflang
• Ecologische sector
• Biologisch-dynamische sector
• Triodos
• ASN
• Rabo
• OVO-drieluik
• Stichting Natuur en Milieu
• Milieubeweging
• Vereniging Milieu Defensie
• Torro
• Konmar
• Albert Heijn
• Supermarkten
• Natuurvoedingswinkels
• Reformwinkels
• Verdeelcentra
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
• Europese Commissie
• Ministerie van Landbouw en Visserij
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV)
• VN-Commissie Brundtland
• P. (Piet) Bukman, minister van Landbouw en Visserij
• J.J. (Jozias) van Aartsen, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• H.H. (Hayo) Apotheker, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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• L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• C.C. (Cees) Veerman, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij/ Landbouw,Natuurbeheer en 

Voedselveiligheid
• Kabinet Lubbers III
• Kabinet Kok I
• Kabinet Kok II
• Kabinet Balkenende I
• Kabinet Balkenende II
• LTO Nederland
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
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11.15 Trend: De bevordering van milieubewust 
consumentengedrag door de overheid

Verkorte titel: Milieubewustere huishoudens

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei, 13.5 Streven naar duurzaamheid,  
13.9 Mondialisering, 13.4 Technologisering en informatisering

Relatie met
6.7 Invloed overheid op woningbouw
10.1 Mobiliteit
10.2 Toenemende congestie
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.12 Milieubeweging
11.16 Zure Regen
11.18 Rapport Zorgen voor Morgen
12.2 Consumptiemaatschappij
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
(1972) 1976 - 2001

Beschrijving
In de jaren zestig was er vanuit de overheid weinig aandacht voor de effecten van de versnelde naoorlogse 
her-industrialisatie op het milieu. Milieumaatregelen werden hoofdzakelijk genomen ter preventie en 
bestrijding van gezondheidsrisico’s. De consument werd vooral gezien als slachtoffer van de milieuproble-
matiek. Vanaf de jaren zeventig kwam daarin verandering. De consument werd niet langer gezien als 
slachtoffer, maar als medeveroorzaker. In 1989 werd ‘consument/huishouden’ in het milieubeleid als aparte 
doelgroep aangemerkt en werden en er speciale op de consument en huishoudens gerichte beleidsinstru-
menten ingezet. Vanaf begin jaren negentig groeide onder consumenten het milieubewustzijn en werd 
milieubewust gedrag, zoals het scheiden van afval, onderdeel van het dagelijks leven. [Boer, De Klijn en De 
Ruig, 2010:48] In 2000 werd echter duidelijk dat de doelstellingen voor de doelgroep ‘consument/huishou-
den’ in het geheel niet gehaald werden en er zelfs sprake was van een tegenovergestelde ontwikkeling. 
Milieubewust gedrag bleek in de praktijk moeilijk te beïnvloeden en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
de welvaartsgroei, bleken een tegengestelde invloed te hebben op het consumentengedrag. Eind jaren 
negentig verflauwde de belangstelling voor milieu in de samenleving en in de politiek. De consument raakte 
bij het opstellen van het vierde NMP (2001) als doelgroep uit beeld. Reden voor de Sociaal Economische Raad 
(in 2001 en 2003) en de VROM-raad (in 2005) om de overheid dringend te adviseren toch een belangrijke 
plaats in te ruimen voor de consument bij het maken van beleid. 

De consument (burger) kwam voor het eerst in zijn nieuwe rol als medeveroorzaker van milieuvervuiling ter 
sprake in de Urgentienota Milieuhygiëne (1972) van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieuhygiëne (VROM). Het ministerie zag in voorlichting een goed beleidsinstrument om de burger bewust te 
maken van haar vervuilende rol, maar gebruikte dit instrument in eerste instantie nog niet in deze periode. De 
primeur was voor het ministerie van Economische zaken. Begin jaren zeventig ten tijde van de energiecrisis 
werd energiebesparing een belangrijke doelstelling. In 1976 lanceerde het ministerie van Economische Zaken 
de eerste grootschalige milieuvoorlichtingscampagne ‘Verstandig met Energie’. [Van Meegeren, 1997:24; 
Arentsen et. al, 1993:26] De tweede grote milieuvoorlichtingscampagne was wel afkomstig van het ministerie 
van VROM. In de jaren tachtig kreeg de ‘Zure Regen’-problematiek en de bestrijding hiervan politieke prioriteit. 
In het Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer (IMP-milieubeheer) 1985-1989 kondigde het ministerie 
van VROM een actieve beleidsondersteunende voorlichting aan. Het ministerie wilde de eigen verantwoorde-
lijkheid van burgers en bedrijven stimuleren met betrekking tot de bescherming van het milieu. ‘Zure regen. 
Onze schuld, onze zorg’ ging in 1985 van start. Na deze campagne volgden er nog andere: over straling, over 
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klein chemisch afval en over het kopen van een auto met katalysator. In 1986 introduceerde minister Pieter 
Winsemius (VVD) van het ministerie van VROM een nieuw begrip, namelijk het streven naar ‘verinnerlijking 
van milieuwaarden’. Hiermee werd bedoeld dat burgers en producenten zelf verantwoordelijkheid moesten 
nemen voor het behoud van de kwaliteit van het leefmilieu. Voorlichting werd gezien als een belangrijk 
instrument voor het bereiken van deze verinnerlijking. [Van Meegeren, 1997:27; Milieuloket: 6/11; Hotspot 
Zorgen voor Morgen] 

In 1988 toonde het rapport Zorgen voor Morgen op wetenschappelijk wijze aan dat het milieu er in Nederland 
slecht voorstond. Het rapport toonde ook aan dat huishoudens een belangrijke bijdrage leverden aan de 
milieuproblematiek. In het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (1989) werd de consument/huishouden voor 
het eerst beschouwd als een aparte doelgroep. De overheid veronderstelde dat wanneer de consument 
milieubewust handelde, dit een breed uitstralingseffect zou hebben. Wie ‘thuis’ milieuvriendelijk handel-
de, zou dat op z’n werk of in ander verband ook gemakkelijker doen. Deze gedragsverandering was 
noodzakelijk om aan de concrete lange termijndoelen in 2000 te voldoen. In dat jaar moest de consument 
al zijn klein chemisch afval, blik, glas en papier apart houden en inleveren, was het noodzakelijk dat hij een 
flinke elektriciteitsbesparing zou realiseren en dat hij veel minder auto zou rijden. [Milieuloket, 10/11] Dit 
zou gestimuleerd worden met een combinatie van de volgende instrumenten: milieuvoorlichting, 
milieueducatie, financiële prikkels (subsidieregelingen, fiscale regelingen, etc.) en directe regulering (zoals 
vergunningsvoorschriften). [TK, 1989-1990:10] 

Voorlichting en educatie, maar ook het geven van het ‘goede voorbeeld’, werden gezien als belangrijke instru - 
menten om milieubewust gedrag onder consumenten te bevorderen. [TK, 1989-1990:11-12;TK] Meer concreet 
was dit beleidsmatig uitgewerkt in de milieuvoorlichtingscampagne van het ministerie van VROM ‘Een beter 
milieu begint bij jezelf ’ die in 1990 van start ging en door het invoeren van Natuur- en Milieu educatie in het 
onderwijscurriculum van het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. [Teeuwen en Elsendoorn, n.b;TK, 
1991-1992:1-2]. Het ministerie was van mening dat de ingrijpende aanpassingen die nodig waren voor het 
milieu, geen kans van slagen zouden hebben als deze problematiek niet breed erkend werd in de samenleving. 
‘Een beter milieu begint bij jezelf ’ was een zogenaamde draaggolfcampagne: een campagne vóór iedereen, maar 
vooral door iedereen: op ieder niveau en door iedere organisatie kon er op ingehaakt worden. De campagne 
bestond uit landelijke reclamespotjes en advertenties, waarin bekende Nederlanders hun betrokkenheid uitten 
bij het milieu. De campagne werd in latere fase ‘uitgediept’ naar specifieke doelgroepen. [Teeuwen en 
Elsendoorn; Van Meegeren, 1997:27-28; Van Gelder, 1999: webpagina NRC] Om het effect van deze campagne te 
meten, werden er in het eerste jaar metingen verricht. Hieruit kwam naar voren dat het effect drie maanden na 
de start van de campagne het grootst was. Er bleek een positieve ontwikkeling in de houding van de burger ten 
aanzien van het milieu. Bij een tweede meting na een half jaar, was de ontwikkeling gestabiliseerd. De campagne 
kreeg landelijk grote bekendheid en 90 procent van de burgers onderschreef de slogan. [TK, 1991-1992: 4]

Het tweede beleidsinstrument betrof het opnemen van milieu- en natuureducatie in het onderwijscurriculum 
van het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. In 1988 verscheen de eerste Natuur- en Milieueducatie Nota, die 
opgesteld was door het ministerie van VROM en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). In 1991 werd dit 
werkverband uitgebreid tot vijf ministeries: naast het ministerie van VROM en LNV namen ook het ministerie 
van Economische Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken hieraan deel. Dit leidde tot de 
Meerjarenplan Implementatie NME in het onderwijs (1992-1995). Daarnaast ondersteunde het ministerie van LNV via 
natuurbehoud onderwijsondersteunende activiteiten, zoals bezoekerscentra, kinderboerderijen, natuur- en 
milieueducatie centra, dierentuinen etc. Subsidies werden met name gegeven ter versteviging c.q. professio-
nalisering van het kader. Dit werd mogelijk gemaakt door het Kaderplan NME (1993-1999): Extra impuls. Op weg naar 
duurzaamheid als tweede natuur. Deze impuls gaf de aanzet tot de professionalisering van de milieuorganisaties. 
[Sollart, 2004: 42, 48-49] 

Na een periode van toenemende aandacht voor het milieu in de samenleving verminderde eind jaren negentig 
de aandacht bij de consument voor het thema milieu. Het Sociaal Cultureel Planbureau gaf aan dat in 1998 de 
burger nog toenemend bezorgd was over het milieu, maar dat dit geen aanleiding gaf tot een roep om meer 
beleid. Het idee dat er genoeg of zelfs te veel tegen de milieuvervuiling werd gedaan, won aanhang. De burger 
stelde nog steeds belang in het milieu, maar andere zaken kregen een hogere prioriteit [SCP, 1998:134 en 153] 
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De doelstellingen voor ‘consumenten/huishoudens’ die het eerste Nationaal Milieubeleidsplan stelde: 
100% afvalscheiding, een flinke beperking in het energieverbruik en in het gebruik van de auto in 2000, 
werden niet gehaald. Ondanks het feit dat de burger bezorgd was over het milieu, was het energie- en 
autogebruik gestegen en was de jaarlijkse afvalproductie toegenomen. 45 procent van dat afval werd 
inmiddels gescheiden ingezameld, maar dat was ver beneden de doelstelling. [Website Compendium voor 
de Leefomgeving: Afval van huishoudens]. 

Eind jaren negentig en begin jaren nul verschenen verschillende wetenschappelijke publicaties die deze 
negatieve ontwikkelingen proberen te verklaren. [Steg,1999; Steg en Kalfs, 2000; Nas et. al.,1999; Nas, 2000; 
Van Meegeren,1997; Sollart, 2004; Van den Broek et. al., 1997]. Over het algemeen concludeerden de 
onderzoekers dat het milieubewustzijn zeker aanwezig was bij de consument, maar dat er in mindere mate 
een samenhang bestond (correlatie) met milieubewust gedrag. De keuze om tot milieuvriendelijk gedrag te 
komen, werd in belangrijke mate beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. [Steg, 1999:13] Zo werd 
bijvoorbeeld door de groeiende welvaart het besteedbaar inkomen van de huishoudens groter en kwamen 
steeds meer consumptiegoederen, die dankzij massaproductie goedkoper waren geworden, binnen het 
bereik van een groter deel van de huishoudens. Zo steeg in de jaren negentig het autobezit en ook het 
aantal gereden kilometers. [Steg en Kalfs, 2000:4] Ook de steeds verdergaande individualisering in de 
samenleving speelde een rol. Niet alleen werd het steeds minder gangbaar om consumptieartikelen te 
delen, ook nam onder invloed van deze ontwikkeling de mobiliteit toe. De auto sloot goed aan bij de 
groeiende wens om onafhankelijk te zijn in tijd en ruimte [Steg en Kalfs, 2000: 4]. Door de toename van het 
besteedbaar inkomen gingen huishoudens frequenter op vakantie, lag de vakantiebestemming verder weg 
en werd vaker met het vliegtuig gereisd. Het gemiddelde huishouden werd steeds kleiner. Tussen 1990 en 
2005 steeg het aantal huishoudens met 17%, terwijl de bevolking met 9,5 % groeide. Het aantal eenper-
soonshuishoudens groeide zelfs 31%. [Website Compendium voor de leefomgeving: bevolkingsomvang en 
huishoudens]. Ieder huishouden had zijn eigen goederen en energieverbruik. 

In 2001 verscheen het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). In dit plan formuleerde het kabinet een 
antwoord op zeven hardnekkige milieuproblemen (biodiversiteit, klimaatverandering, natuurlijke 
hulpbronnen, gezondheid, externe veiligheid, leefomgeving en mogelijke onbeheersbare risico’s). Op een 
aantal thema’s, biodiversiteit, klimaatverandering en natuurlijke hulpbronnen, bood zij een strategische 
vernieuwing van het beleid tot 2030. Het streven was het realiseren van een duurzame ontwikkeling. Deze 
duurzame ontwikkeling dacht de overheid gemakkelijker te kunnen bereiken via het bedrijfsleven dan via 
de consument/huishouden. In het plan verdween de consument/huishouden daarom van het toneel. 
[RIVM, 2001:9-12; SER, 2001: 5-9] 

De Sociaal Economische Raad waardeerde het strategische karakter van het plan positief, maar gaf aan dat 
er te weinig aandacht was voor de rol van de consument in het proces naar een duurzame ontwikkeling. De 
SER adviseerde om de rol van de consument in twee verschillende rollen op te splitsen, namelijk de 
economische rol, waarin de consument een economische afweging maakt, en de maatschappelijke rol van 
de consument als burger. Volgens de SER moest de burger en de consument, hoewel zij in één persoon 
verenigd zijn, ieder apart met de juiste instrumenten benaderd worden. [SER, 2001: 6-8; SER, 2003: 10-12] 
Ook de VROMraad [VROMraad, 2005:47-52] miste in het NMP4 de rol van de consument en adviseerde 
nadrukkelijk de consument mee te nemen in het milieubeleid en niet de aandacht te verleggen naar andere 
doelgroepen. Want ondanks het stagneren van milieuvriendelijk gedrag, bleef milieu voor de consumenten 
wel belangrijk. Alleen maakte dit op een andere manier deel uit van hun leefwereld dan milieubeleidsma-
kers veronderstelden. De VROMraad schetste de richting van het nieuwe milieubeleid: het moest vooral een 
toekomstagenda bieden, gericht op duurzame ontwikkeling,waarbij meer aansluiting moest worden 
gezocht bij de belevingswereld van de burger. [VROMraad, 2005: 9-18 en 74-75] 

Actoren
• Consumenten
• Huishoudens
• Ministerie van VROM
• Ministerie van LNV
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• Ministerie van O&W
• Ministerie van EZ
• Ministerie van BZ
• Pieter Winsemius (VVD), minister van VROM
• VROMraad
• Bezoekerscentra
• Kinderboerderijen
• Natuur- en milieueducatie centra 
• Dierentuinen
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs
• (Agrarisch)beroepsonderwijs
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11.16 Hotspot: Zure Regen (1980)

Verkorte titel: Zure Regen

Relatie met
3.11 Europees landbouwbeleid
11.4 Europeanisering natuur- en milieubeleid
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw
11.12 Milieubeweging
11.15 Milieubewustere huishoudens

Datering
1980-1990

Beschrijving
Begin jaren tachtig veroorzaakte het verschijnsel ‘zure regen’ grote onrust in Nederland. De media pakten 
dit verschijnsel op door alarmerende krantenkoppen te publiceren. Milieuorganisaties zetten de ‘zure 
regen’ op de politieke agenda. De beleidsaanpak van de zure regenproblematiek zorgde voor een kentering 
in het tot dan gevoerde milieuproblematiek. Zo heftig als de problematiek in de jaren tachtig verscheen, zo 
geruisloos verdween het uit de media en de maatschappelijke discussie in de jaren negentig, terwijl de 
problematiek geenszins is opgelost. 
 
Zure regen is de verzamelnaam voor verschillende vormen van verzuring van het milieu (b.v. de bodem). 
Deze verzuring is het gevolg van de uitstoot van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, 
elektriciteitscentrales, schepen, vliegtuigen en auto’s. De uitgestote stoffen zijn vooral zwaveldioxide, 
stikstofoxiden en ammoniak, die via lucht en water in de grond komen [Ministerie van VROM, 1994:2]. Via 
bladeren en wortels dringen ze door in bomen en planten, waardoor deze vatbaar worden voor ziektes. De 
zure neerslag komt ook in rivieren en meren terecht waardoor het grondwater en dus ook het drinkwater 
worden aangetast. Het gebruik van de benaming ‘zure regen’ is eigenlijk niet geheel juist. Beter is te 
spreken over ‘zure depositie’ omdat het verschijnsel in natte en droge vorm voorkomt. De natte depositie 
wordt gemeten uit neerslag, de droge uit luchtconcentraties [De Ruiter, 2002:11].

Al in 1967 had de Zweedse onderzoeker Odén gewezen op het probleem van de zure regen, nadat in 
Scandinavië ongerustheid was ontstaan over sterk toegenomen vissterfte [Buijsman, 2010:13]. Maar pas 
rond 1980 werd in heel Europa alarm geslagen over het verschijnsel ‘zure regen’ na de publicatie van een 
artikel over grote sterfte van bossen in Duitsland [Buijsman, 2010:14] Overal in Europa bleken vooral de 
naaldbossen aangetast door de zure regen, terwijl ook de groei van andere bossen erdoor werd geremd. 
Oorspronkelijk werd uitsluitend door wetenschappers over het fenomeen ‘zure regen’ gesproken, maar in 
de jaren tachtig werd het algemeen bekend. De Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu 
speelden in Nederland een belangrijke rol in het publieke debat over zure regen. Zij vroegen om onmiddel-
lijke maatregelen van de regering en bekritiseerde de overheid om in hun ogen lakse houding [Buisman, 
2010:15] Voor het grote publiek werd het begrip ‘zure regen’ synoniem voor totale luchtverontreiniging en 
de verontrusting over het probleem was direct groot. Van de hand van de milieuorganisaties verschenen 
talrijke publicaties die in felle bewoordingen aandacht vroegen voor het probleem, zoals Zure regen, 
Kwaadaardige bedreiging van ons welzijn (1984) en Zure regen, de georganiseerde vernietiging (1986) [Buisman, 2010:5]. 

Door de inmiddels ontstane algemene verontrusting over ‘zure regen’ kwam het probleem op de politieke 
agenda. Nog in 1982 werden de effecten van ‘zure regen’ nog als onbetekenend gezien. Dit veranderde door 
de in de Tweede Kamer aangenomen motie-De Boois in 1983. Het kamerlid en biologe H.R. (Rie) de Boois 
(PvdA) vroeg om een ‘breed inventariserend onderzoek naar de omvang van te verwachten schade op 
verschillende gebieden door verzuring van de bodem’. Ook vroeg zij om een ‘programma van maatregelen’. 
Deze motie betekende een kantelpunt in de beleidsmatige benadering van het probleem van de zure regen. 
De motie dwong ook minister P. (Pieter) Winsemius (VVD) tot actie. Nieuw in de beleidsaanpak was dat er 
nu integraal naar de problematiek werd gekeken. 
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In 1983 werd er een grootschalig onderzoek ingesteld naar de effecten van zure regen in ons land. De conclusie 
luidde dat deze ‘zeer zorgwekkend’ waren De onderzoekers wezen toen luchtverontreiniging als de belangrijkste 
factor aan. [Buijsman, 2010:15] De resultaten van het onderzoek vormden de basis van beleidsdoelstellingen van 
de overheid. De eerste beleidsnota uit 1984 was geheel gewijd aan het verzuringsprobleem [Buijsman, 2010:11]. 
Behalve het ministerie dat direct verantwoordelijk was voor milieuzaken (VROM) waren ook andere ministeries 
bij het zoeken van oplossingen van de milieuproblemen betrokken: Landbouw (voor landbouw en visserij), 
Economische Zaken (voor energiebeleid) en Verkeer en Waterstaat (voor luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer). 
In eerste instantie was het beleid er op gericht om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Uit het onderzoek 
was naar voren gekomen dat op de in Nederland meest gevoelige gebieden voor zure regen, de zandgronden, 
hoge ammoniakconcentraties voorkwamen, die veroorzaakt werden door de intensieve veehouderij [Buijsman, 
2010:15]. De aandacht van milieuorganisaties als Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Stichting Milieu 
Educatie was hierop gericht. Zij pleitten voor vergaande vermindering van de ammoniakuitstoot, die moest 
worden bereikt door de intensieve veehouderij in te perken en mestoverschotten te bestrijden. Stichting Natuur 
en Milieu was in deze periode een gesprekspartner van de overheid om deze tot een milieuvriendelijke beleid te 
bewegen [website IISG; zie ook trend De Nederlandse milieubeweging]. Een deel van de reductie van ammoniak 
in de jaren tachtig werd echter onbedoeld gerealiseerd door de inkrimping van de veestapel door de invoering 
van de melkquota in de jaren tachtig. Later in de periode werd de reductie bereikt door de invoering van de plicht 
om mest onder te werken en door de invoering van mestquota. [Buijsman, 2010:17] Daarnaast richtte de 
aandacht van het beleid zich op de uitstoot van zwaveldioxide. Deze zou kunnen worden aangepakt door het 
toepassen van rookgasreiniging door bijvoorbeeld olieraffinaderijen. Verder zou er loodvrije benzine moeten 
worden ingevoerd, zodat auto’s met katalysatoren konden worden uitgerust [Buijsman, 2010:28]. 

Vanuit het ministerie van VROM kwam een grote stroom publicaties op gang, bedoeld voor een groot publiek 
en een voorlichtingscampagne onder de naam: ‘Zure regen, onze eigen schuld, onze eigen zorg’, vanaf 1985 
ondersteund door affiches met de tekst ‘Gisteren, vandaag, morgen’ [Buijsman, 2008:12]. Er kwamen TV-spotjes, 
paginagrote advertenties in de dagbladen en straataffiches, die het publiek bewust moest maken van de 
gevaren van zure regen. Een voorbeeld hiervan waren foto’s van gezonde bossen die veranderden in dode 
bossen of een foto van een Mariabeeld met een gaaf gezicht, dat veranderde in een Mariabeeld zonder gezicht. 
Het waren allemaal het gevolg van zure regen. Daarnaast werd er veel media-aandacht besteed aan de zure 
regen. Daarnaast waren er ook andere initiatieven die veel belangstelling trokken zoals ‘zure regenwandelin-
gen’ en lezingen door wetenschappers en deskundigen over de gevaren van zure regen [Website geschiedenis 
24:2009]
Sinds de invoering van de beleidsmaatregelen omtrent de zure regen zijn er aanzienlijke verbeteringen in de 
situatie te constateren. Tussen 1980 en 2002 is de uitstoot van ammoniak met 40% afgenomen; die van 
stikstofoxiden met 30% en die van zwaveloxiden met 80% [De Ruiter, 2006:13]. De afname van de ammoniake-
missie werd vooral bereikt door maatregelen rond de verwerking van mest in de landbouw. De emissie van 
zwaveldioxiden is met name gerealiseerd door strengere eisen aan stookinstallaties, het overstappen van 
olie- naar gasstook bij raffinaderijen en in de chemiesector [ibidem]. Deze positieve resultaten maakten dat in 
de jaren ’90 het probleem ‘zure regen’ in feite al niet meer leek te bestaan. Ook de publieke media besteedden 
veel minder aandacht aan het probleem [Buijsman, 2010;18]. Maar hoewel de hoeveelheid zuur in de neerslag 
flink was afgenomen, was de concentratie van ammonium nog steeds aanzienlijk [De Ruiter, 2006:16]. De 
emissie van ammoniak per hectare is in Nederland nog steeds de hoogste van Europa [Buijsman, 2010:18].

Actoren
• H.R. de Booijs (PvdA)
• Minister P. Winsemius (VVD)
• Ministerie van VROM
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Landbouw
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Vereniging van Milieudefensie
• Stichting Natuur en Milieu
• Stichting Milieu Educatie
• Europese Gemeenschap
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11.17 Hotspot: Amelisweerd (1982)

Verkorte titel: Amelisweerd

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.5 Streven naar duurzaamheid,  
13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
2.20 Nieuwe Meer-arrest
11.2 Natuur en milieu in de ruimtelijke ordening
11.8 Recreatieve functie natuurgebieden
11.12 Milieubeweging
11.16 Zure regen

Datering
1982

Beschrijving
In 1971 stuitte een bouwkundestudent van de TU Delft op ver gevorderde plannen van Rijkswaterstaat om de 
A27 dwars door het Utrechtse natuur- en recreatiepark Amelisweerd heen te leggen. Binnen korte tijd wist 
de student de Werkgroep Amelisweerd op te richten die vanaf dat moment middels publicaties, demonstra-
tie en juridische acties probeerde de bouw van de vier kilometer lange weg te voorkomen. Voor het eerst 
ontstond in Nederland een brede maatschappelijk discussie, die door twee partijen van academici werd 
gevoed en uitmondde in een mediastrijd. Het hoogtepunt zou echter de bosbezetting in 1982 zijn, waarbij 
de Mobiele Eenheid (ME) en politie, en later zelfs het leger, slaags raakte met de betogers. [Grimbergen, 
Huibers en van der Peijl, 1983: 5, 8 en 82]

De uitbreiding van het wegennet rond Utrecht vond zijn oorsprong in het 1200-km plan uit 1960. Acht jaar later 
werd invulling aan het plan gegeven door de planning van een extra rijksweg dwars door Amelisweerd. Vanaf 
het moment dat de Werkgroep Amelisweerd werd opgericht, begonnen er achtereenvolgens drie discussies te 
spelen. Allereerst ontstond de discussie tussen Werkgroep Amelisweerd en de overheid of de A27 er wel moest 
komen en of er geen andere opties waren. Zo was één van de belangrijkste redenen voor de aanleg om de 
geluidoverlast van rijksweg 222 te verminderen. Werkgroep Amelisweerd stelde bijvoorbeeld voor om deze 
rijksweg te voorzien van geluidwallen en andere geluidwerende middelen en hiermee de aanleg van de A27 
overbodig te maken. [Werkgroep Amelisweerd, 1982:14-15] De tweede discussie barstte los in 1971 toen de 
minister van Verkeer en Waterstaat de verantwoording van het tracé-besluit bij de gemeente Utrecht legde. 
Middels inspraakmogelijkheden bij de gemeente lieten verschillende belangenorganisaties hun stem horen. Zo 
stuurden de KNVB en andere sportorganisaties aan op een verschuiving van het tracé in oostelijke richting, om 
zo groene stroken dicht bij Utrecht te houden. Hiermee stonden ze lijnrecht tegenover Werkgroep Amelisweerd, 
die voor een verschuiving in westelijke richting waren, om zo het natuurgebied te beschermen. De discussie 
zou in 1975 door de gemeenteraad van Utrecht in het voordeel van Werkgroep Amelisweerd beslecht worden. 
[Buiter, 2006] De laatste discussie ontstond nadat de tweede tot een eind was gekomen. In 1975 begon 
Rijkwaterstaat namelijk met de plannen voor een verlaagde aanleg van het nieuwe stukje rijksweg, maar toen 
bleek dat de grondwaterstand hierdoor sterk door beïnvloed zou worden en er een hele brede kapstrook zou 
moeten komen. Hoewel Rijkswaterstaat na de nodige kritiek het bouwplan aanpaste, bleef er een constante 
discussie tussen de academici van Rijkswaterstaat aan de ene kant en de academici van de Werkgroep 
Amelisweerd aan de andere kant over het nut, de noodzaak en ligging van de nieuwe A27. [Buiter, 2006] 

De protesten tegen de aanleg van de rijksweg werden op verschillende, elkaar aanvullende wijzen gevoerd. 
Ten eerste begon Werkgroep Amelisweerd met het publiceren van rapporten, zoals Amelisweerd gered? (1976), 
Rijksweg 27 door Amelisweerd, achterhaald en overbodig (1981) en Amelisweerd, tot in de eeuwigheid? (1982). Alle 
publicaties hadden hetzelfde doel, namelijk het onderstrepen van het ecologische belang van Amelisweerd, 
aantonen dat de weg de leefbaarheid van Utrecht zou verkleinen en benadrukken dat er alternatieven waren 
voor de A27. Belangrijk hierbij is om te melden dat de rapporten meestal werden geschreven in samenwer-
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king met academici met veel kennis en ervaring op het gebied van verkeer en milieu. [Grimbergen et. al., 
1983: 82; Vereniging Vrienden van Amerlisweerd, 1982: 2]

Toen in 1977 de gemeente Utrecht vergunningen af begon te geven aan Rijkswaterstaat, begon de Werkgroep 
Amelisweerd met de mobilisatie van de achterban. Daarbij werd de naam omgevormd tot Vereniging Vrienden 
van Amelisweerd. In reactie op de vergunninguitgave werd een juridische procedure gestart tegen de kap van 
de bomen. Hoewel deze strijd uiteindelijk in de Raad van State verloren werd (1980), ontstond er wel 
uitgebreide media-aandacht voor de strijd van de Vrienden van Amelisweerd. Zelfs de Tweede Kamer voelde 
zich genoodzaakt zich uit te spreken over de aanleg van de weg. Dit werd uiteindelijk in 1982 gedaan, waarbij 
overigens slechts een nipte meerderheid voor stemde (71 tegen 69). [Vriendenvanamelisweerd.nl, 2011]

Er verscheen een stroom van publicaties. Daarnaast werden er juridische stappen ondernomen en protest-
acties georganiseerd. Zo demonstreerden in 1977 in het centrum van Utrecht ruim drieduizend mensen 
tegen aanleg van de weg. De meest in het oog springende protesten vonden echter plaats nadat de Raad van 
State het hoger beroep van de Vrienden van Amelisweerd verwierp (1980) en de Tweede Kamer (1982) 
toestemming gaf tot de aanleg van de A27. Sommige actievoerders, maar ook Rijkswaterstaat en de politie, 
waren zelfs naar Frankfurt am Main gereisd om ervaring op te doen met bosbezettingen en pasten deze 
ervaringen toe in Amelisweerd. Tweemaal werd het bos ontruimd door de ME en weer opnieuw bezet door 
de actievoerders. Uiteindelijk werden bij een derde ontruiming de vijfhonderd bosbezetters door de ME, 
met steun van het leger, uit het bos verdreven, waarna alle 672 bomen werden gekapt. [Grimbergen et. al, 
1983: 88; Vriendenvanamelisweerd.nl, 2011] 

De acties van de Vrienden van Amelisweerd zorgden er voor dat de rijksweg meer westelijk en verdiept werd 
aangelegd (iets om het natuurgebied heen) en de aanleg van de A27 uit werd gesteld van 1974 naar 1986. Het 
behoud van een recreatiegebied sprak velen aan en door de overheveling van taken naar de gemeente 
Utrecht, kregen belangenorganisatie de kans om op lokaal niveau direct inspraak te hebben in de besluit-
vorming. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de media-aandacht. Hierdoor kan men de slag om 
Amelisweerd zien als een vroeg voorbeeld van een breed gedragen maatschappelijke discussie over natuur 
en milieu. [Buiter, 2006] 

Actoren
• Werkgroep Amelisweerd (later: Vereniging Vrienden van Amelisweerd)
• Tweede Kamer
• gemeente Utrecht
• Rijkswaterstaat
• Rijksinstituut voor Natuurbeheer
• KNVB
• ministerie van Milieu
• ministerie van Verkeer en Waterstaat
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11.18 Hotspot: Rapport ‘Zorgen voor morgen. Nationale 
Milieuverkenning 1985-2010’ (1988)

Verkorte titel: Rapport Zorgen voor morgen

Metatrends: 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met 
11.4 Europeanisering natuur- en milieuwetgeving
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.6 Waterbeheer
11.9 Duurzame energie bedrijfsleven
11.12 Milieubeweging
11.15 Milieubewustere huishoudens
11.16 Zure regen

Datering
1988

Beschrijving 
In 1988 publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rapport Zorgen voor morgen. 
Nationale Milieuverkenning, 1985-2010. In dit rapport werd voor het eerst de milieuproblemen in samenhang 
beschreven vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Milieuproblemen werden niet langer sectoraal 
benaderd, maar integraal dat wil zeggen in samenwerking met verschillende ministeries en rekening 
houdend met verschillende schaalniveaus, van lokaal tot en met internationaal niveau. Bij de oplossing van 
milieuproblemen stond ‘duurzame ontwikkeling’ centraal. Het rapport Zorgen voor morgen werd de basis voor 
het eerste Nationaal Milieubeleidsplan, waarin de aanbevelingen van het rapport vertaald werden in 
concreet beleid. Hiermee kwam een kentering in het gangbare sectoraal en lokaal milieubeleid. 

In de jaren zeventig was het milieubeleid gericht op de bestrijding en beheersing van directe milieuschade 
binnen sectoren, zoals industrie en verkeer. Gezondheidsgevolgen stonden daarbij centraal. [WRR, 2003:31] 
Het beleidsonderwerp milieu was tot 1982 dan ook ondergebracht bij het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieu. Toen in 1982, bij het aantreden van het kabinet Lubbers I, een nieuw ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) werd gevormd, onder minister Pieter Winsemius (VVD), werd 
het sectoraal beleid vervangen door beleid gericht op thema’s. In het Indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 
1985-1989, uit 1984, werden de volgende thema’s genoemd: verzuring, vermesting, verspreiding van milieuge-
vaarlijke stoffen, verwijdering van afvalstoffen, verstoring (waaronder vraagstukken van stank, geluidhinder 
en veiligheidsrisico’s) en verbetering van het instrumentarium. Het ging daarbij vooral om uitstoot of lozing 
van verontreinigende stoffen te beperken. De sectoren werden vervangen door doelgroepen, waar milieube-
lasting al aan de bron moest worden tegengegaan. Als doelgroepen werden genoemd: landbouw, industrie, 
nutsbedrijven, verkeer en huishoudens. [Tellegen,2010:123-124] Nieuw was ook dat bij de totstandkoming 
van het programma samengewerkt werd met de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van 
Verkeer en Waterstaat. [Sierdsma, 1996:7]
In 1986, trad Kabinet Lubbers II [1986-1989] aan. Ed Nijpels (VVD) volgde Winsemius op als minister van 
VROM. Hij gaf opdracht aan het RIVM om een wetenschappelijk rapport op te stellen met het oog op de 
voorbereiding van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), dat in 1989 het IMM moest gaan vervangen. In dit 
rapport moest de koers van het milieubeleid voor de jaren negentig worden uitgezet. Verder zou er een lange 
termijnvisie aan het rapport ten grondslag moeten liggen, waarin het begrip ‘duurzame ontwikkeling’, in 
navolging van het VN-rapport Our Common Future van de zogeheten Brundtland-commissie, centraal zou staan. 
Volgens Nijpels, die zelf het voorwoord schreef van het rapport, was een wetenschappelijk onderbouwde 
verkenning een onmisbare bouwsteen voor de formulering van een lange termijnvisie op het milieu. 
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Dat werd het rapport Zorgen voor Morgen: de eerste Nederlandse integrale milieuverkenning voor de lange 
termijn. [Langeweg, 1988: VIII] De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) prees het als een 
nieuwe vorm van onafhankelijk wetenschappelijke beleidsvoorbereiding, die het beleid een nieuwe impuls 
gaf. [WRR, 2003:32] Aan het rapport hadden verschillende Nederlandse universiteiten en instellingen 
meegewerkt. 
De publicatie van Zorgen voor Morgen in december 1988 sloeg in als een bom. [Jehae,1993:3] Er was ‘zuiver 
wetenschappelijk’ aangetoond dat de situatie hoogst ernstig was. De conclusies uit het rapport waren 
alarmerend en bovendien geheel in strijd met een uitspraak over het milieu in de troonrede van september 
1988. Een optimistisch gestemde regering had Koningin Beatrix laten zeggen: ‘Het land is de afgelopen jaren 
schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water’ [www.troonredes.nl, september 1988]. Deze uitspraak had al 
voor nodige beroering gezorgd en er kwamen veel protesten vanuit de milieubeweging. Dat dit niet zonder 
reden was, bleek wel uit een alarmerende conclusie van het rapport: ‘Willen we binnen de normen van de 
milieuverontreiniging kunnen blijven, dan zijn reducties van 70-90% [van de emissies] vereist’. [Langeweg (red), 1988: 
XXIII-XXVIII: Milieuloket: 1/11; Tellegen, 2010:124, Verbong (e.a), 2001: 115] In haar Kerstboodschap, een paar 
weken later liet de koningin dan ook een veel pessimistischer geluid horen: ‘Onze wereld lijdt onder vervuiling en 
vergiftiging van lucht, bodem en water. Langzaam sterft de aarde’ [geciteerd door Tellegen, 124; Jehae, 1993:3]
Deze grote omslag in het beeld hoe het er voor stond met het milieu had te maken met de invalshoek van 
het wetenschappelijk onderzoek. Milieuproblemen waren het gevolg van menselijk ingrijpen op allerlei 
natuurlijk processen en kringlopen. Dat was niet iets lokaals of stopte bij de landgrenzen. Het rapport 
onderscheidde vijf schaalniveaus: lokaal, regionaal, fluviaal (het stroomgebied van rivieren en kustzeeën), 
continentaal en mondiaal. Op elk niveau deed zich specifieke problemen voor, toch stonden ze allemaal 
met elkaar in verbinding. Hoe hoger de schaalgrootte des te langer het duurde voordat die problemen 
duidelijk werden en hoe moeilijker het was er iets tegen te ondernemen. Door deze verbreding kwamen nu 
ook nieuwe milieuproblemen op de politieke agenda te staan, zoals het ‘gat in de ozonlaag’ en ‘klimaatver-
andering’. [Langeweg (red.) 1987:1-9; Milieuloket:2/11; Tellegen, 2010:124; WRR, 2003:32; Jehae, 1993:3-4]
Het milieubeleid was hiermee definitief op de kaart gezet; het werd officieel de vierde pijler van het 
kabinetsbeleid. [WRR, 2003:31; zie ook Sierdsma, 1996:11] De conclusies van het rapport Zorgen voor morgen 
vormden de uitgangspunten van het Nationaal Milieubeleidsplan I, waarin het beleid moest worden 
geconcretiseerd. VROM had daarbij een voorkeur voor maatregelen aan de bron (voorkomen is beter dan 
genezen). Er waren drie soorten brongerichte maatregelen: emissie gericht, volumegericht en structuurge-
richt. De instrumenten die men daarvoor wilden aanwenden waren: wet- en regelgeving, controle op de 
naleving (de vervuiler betaalt) en fiscale maatregelen. Daarnaast werd ingezet op een geïntegreerd en 
‘verinnerlijkt’ milieugedrag bij bedrijven, via bedrijfsinterne milieusystemen. Milieuvoorlichting moest 
zorgen voor ‘verinnerlijkt’ milieugedrag bij consumenten. [Milieuloket: 6/11; Sierdsma, 1996:10; Hajer en 
Versteeg, 2013:249] Voor het ministerie van VROM bleek het een moeizame zaak om de plannen in lijn te 
brengen met het beleid van andere ministeries, zoals Ministerie van Financiën, Ministerie van Landbouw en 
Verkeer en Waterstaat. 
Tijdens de ontwikkeling van de NMPI werden er in 1989 allerlei meer concrete doelstellingen geformuleerd, 
zoals het terugdringen van vervuiling door auto’s, energiecentrales en bedrijven. Om deze plannen te 
kunnen realiseren, kondigde het kabinet Lubbers een aantal maatregelen aan. Twee maatregelen gaven een 
enorme maatschappelijke reuring: de verhoging van de brandstofaccijns en de aftopping van de belasting-
aftrek voor het woon-werkverkeer boven de 10 km, het zogenaamde reiskostenforfait. Met deze twee 
maatregelen wilde het kabinet ƒ1,3 miljard binnenhalen. Binnen de eigen partij van Nijpels, de VVD, 
ontstond grote oppositie. Ook het landelijk dagblad De Telegraaf, die onder zijn lezers veel VVD’ers kende, 
wierp zich op als verdediger van de belangen van automobilisten. Ofschoon er meer onderlinge tegenstel-
lingen speelden in dit twee-partijenkabinet, escaleerde de tegenstellingen op dit onderwerp, toen VVD- 
fractievoorzitter Joris Voorhoeve een motie indiende om af te zien van de afschaffing van het reiskostenfor-
fait. Nog voor de stemming over de motie bood premier Lubbers op 3 mei 1989 het ontslag van zijn kabinet 
aan. Ondanks de val van het kabinet werd op 27 mei 1989 het NMP I, het geconcretiseerde beleid van het 
wetenschappelijk rapport Zorgen voor Morgen’ gepresenteerd door demissionair minister Nijpels.. [Wikepedia, 
Andere Tijden] Concretisering van de maatregelen volgde pas in december 1989, door zijn opvolger Hans 
Alders (PvdA) in kabinet Lubbers III.
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Actoren
• Minister H.C. Winsemius (VVD)
• Ministerie van VROM
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Landbouw
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Milieubeweging
• Kabinet Lubbers I
• Kabinet Lubbers II
• Brundtland-Commissie
• Minister E.H.Th.M. Nijpels (VVD)
• Fractievoorzitter VVD J.J.C. Voorhoeve
• Koningin Beatrix
• De Telegraaf
• Minister J.G.M. Alders (PvdA)

Bronnen en literatuur
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11.19 Hotspot: Volgermeerpolder, een ecologische 
oplossing voor bodemverontreiniging (1989)

Verkorte titel: Volgermeerpolder

Relatie met
6.12 Lekkerkerk
11.5 Lucht-, water- en bodemverontreiniging
11.12 Milieubeweging

Datering
1989

Beschrijving 
De Volgermeerpolder is een gebied van honderd hectare groot op ongeveer tien kilometer ten noorden van 
Amsterdam; het gebied was sinds 1927 in gebruik als vuilstortplaats van de stad. In de jaren ’60 werden door 
chemische bedrijven, waarvan Philips-Duphar de grootste en bekendste was, meer dan tienduizend vaten 
chemisch afval in de Volgermeerpolder gestort. Dit gebeurde met toestemming van ambtenaren van de 
gemeente Amsterdam. De vaten bevatten vooral restproducten van de fabricage van bestrijdingsmiddelen. 
De vaten zijn in de loop der jaren gaan lekken; bij bodemonderzoeken kwamen hoge concentraties 
kankerverwekkende stoffen (dioxine, benzeen) aan het licht. Bodem en grondwater waren hierdoor ernstig 
verontreinigd. Aandacht voor milieuvraagstukken was er in die tijd nog nauwelijks en wetgeving op dit 
gebied bestond in de jaren ’60 nog niet. Pas in 1980 werd de gifbelt ontdekt door iemand die er werkte en die 
dit vervolgens als ‘klokkenluider’ bekendmaakte, waarop hij prompt werd ontslagen. [Trommelen, 2005]

In datzelfde jaar was Nederland al opgeschrikt toen bleek dat een nieuwbouwwijk in Lekkerkerk (Zuid-
Holland) op gifgrond was gebouwd [De Ruiter, 1999]. Door de toenmalige minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne L. Ginjaar werd besloten tot complete sanering van de wijk door afgraving. Er bleken nog 
meer van dit soort vervuilde gebieden te zijn; de Volgermeerpolder was echter veruit de grootste gifbelt van 
Nederland en zelfs van West-Europa [Buys et. al.,2005:45].

De algehele verontrusting over de grootschalige bodemverontreiniging leidde vanaf 1989 tot overleg op alle 
niveaus over een vernieuwd saneringsbeleid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaf een 
‘werkboek’ uit met instructies voor ‘actief bodembeheer’. Provincies, gemeenten, inspecties, afvalverwer-
kers en milieuorganisaties overlegden met elkaar over de procedures en verplicht bodemonderzoek. Er 
kwam nieuwe wetgeving: de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembeheer. 

De kosten konden niet worden verhaald op de vervuilende bedrijven. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 
dit bepaald in een proces dat de staat had aangespannen tegen Philips-Duphar [De Ruiter, 1992]. In 1989 had 
de rechtbank nog een vordering tegen Duphar toegewezen; Duphar ging tegen deze uitspraak in hoger 
beroep. Op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad - Philips-Duphar had in de jaren ’60 niet kunnen 
weten, dat het storten van gif tot kostbare saneringsprocessen zou leiden - werd door het gerechtshof een 
besluit genomen. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, J.G.M. Alders (PvdA), 
legde zich niet bij het arrest van het gerechtshof neer en ging in cassatie. Al in 1983 was immers een 
Interimwet Bodemsanering van kracht geworden, waarin was bepaald dat ‘onze minister de kosten van 
bodemsanering, behoudens machtiging door de rechter, kan verhalen op degene wiens onrechtmatige 
daad de verontreiniging van de bodem is veroorzaakt’. Het arrest van het hof bleef evenwel overeind.

Inmiddels werd in Amsterdam door de gemeentelijke Dienst Milieu- en Bouwtoezicht een begin gemaakt 
met de besluitvorming over de sanering van de Volgermeerpolder, waarvan de ontdekking tot grote 
landelijke opschudding had geleid, vooral door de levensgevaarlijke dioxine. In Broek in Waterland, direct 
naast de Volgermeerpolder gelegen werd onmiddellijk overgegaan tot het vormen van een actiecomité, dat 
gedurende het gehele saneringsproces alert bleef. In eerste instantie werd gedacht aan de tot dan toege-
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paste methode: een damwand slaan en de vervuilde grond afgraven en afvoeren. De Volgermeerpolder 
bleek evenwel te groot van omvang om te saneren op deze wijze, die wel in Lekkerkerk was toegepast. Het 
slaan van een damwand was bovendien een zeer kostbare zaak. Inmiddels was de aandacht voor milieu-
vraagstukken sterk toegenomen; er werd naarstig gezocht naar alternatieve oplossingen voor sanering van 
met name de Volgermeerpolder. Vanuit het TNO – Instituut voor Geowetenschappen in Delft werd een 
andere, goedkopere oplossing aangedragen voor het aanpakken van de bodemverontreiniging. 
[Trommelen, 1999] Het instituut bepleitte een nieuwe aanpak, waarbij uitgegaan werd van het ‘zelfreini-
gend vermogen van de bodem’; biologische afbraak zou een deel van de schoonmaak voor zijn rekening 
nemen. De drassige veenlagen van de Volgermeerpolder, die veel organisch materiaal bevatten zouden een 
bindend effect hebben. [Zeilmaker, 2001] In 1998 werd door Amsterdam besloten deze zogenaamde 
‘Ecovariant’ toe te passen op de Volgermeerpolder.

De stad kreeg de steun van het Ministerie van VROM, dat 90% van de kosten (toen 220 miljoen gulden, 100 
miljoen euro) van de operatie zou bekostigen. [Zeilmaker, 2001] In 2001 werd de nieuwe werkwijze op kleine 
schaal getest. De proef bleek een succes, waarna in 2006 begonnen werd met het inkapselen van het gehele 
gebied. De werkwijze was als volgt: op de gifbelt werd een laag grond gestort waarop een laag waterdoorla-
tende folie werd aangebracht; tenslotte werd op de folie nog een laag grond van elders gestort. Op deze laatste 
laag grond, die deels afkomstig was van het afgraven van het tracé van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, maar 
ook uit speciaal aangekochte klei uit Griekenland en Canada [Zeilmaker,2001] zou men proberen een 
natuurlijke mosvegetatie te ontwikkelen, die door zijn specifieke eigenschappen zou moeten bijdragen aan 
een duurzame en permanente isolatie van de vervuilde gifbelt eronder. Deze experimentele techniek werd 
door het ingenieursbureau ACV (Advies Combinatie Volgermeer), dat over deze aanpak had geadviseerd, 
‘natural capping’ genoemd. Door dit proces zou de kunstmatige afdichting met folie op den duur vervangen 
worden door een natuurlijke laag van levend, organisch materiaal. Kenmerkend voor het project werden de 59 
kleine sawah’s (natte rijstvelden in de tropen) die binnen 15 kilometer kade werden aangelegd. Het eindresul-
taat zou moeten zijn, dat de voormalige vuilstortplaats zou veranderen in een natuurgebied. Bij tussentijdse 
controles bleek de gevolgde aanpak succesvol. Op 23 april 2011 werd de Volgermeerpolder daadwerkelijk voor 
publiek opengesteld. Het was een veenweidegebied geworden, waarin ook bomen groeiden.

Voorlopig lijkt de sanering van de Volgermeerpolder een succesvolle onderneming te zijn geweest. Voortdurend 
zal echter door metingen moeten worden vastgesteld of er geen verontreiniging van het grondwater plaats-
vindt, nog honderden jaren lang, aldus de projectleider Milieu van Amsterdam ‘Dioxines breken niet af; andere 
chemische stoffen wel, maar afbraakproducten zullen ooit naar buiten komen’. [geciteerd in: Zeilmaker, 2001]

Actoren
• Gemeente Amsterdam; Dienst Milieu- en Bouwtoezicht
• Philips - Duphar
• TNO – Delft
• Ingenieursbureau ACV
• Ministerie van VROM
• Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne L. Ginjaar (VVD)
• Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, J.G.M. Alders (PvdA)
• Gerechtshof Amsterdam
• Hoge Raad der Nederlanden
• Inwoners Broek in Waterland

Bronnen en literatuur
• Buijs, Goof, Stephanie Kaars en Jeroen Trommelen, Gifpolder Volgermeer (van veen tot veen), Stichting 

Volgermeer Publicaties (Wormerveer, 2005).
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• Trommelen, J. ‘De grootste gifbelt’, in: Volkskrant, 12-05-2005.
• Trommelen, J. ‘De Damwand voorbij’, in: Volkskrant, 23-10-1999.
• Zeilmaker, R., ‘Volgermeerpolder peperduur gifmonument’, in: Parool, 19-07-2001.
• Website Volgermeer http://www.volgermeer.nl/.
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11.20 Hotspot: Transgene en gekloonde dieren. Het kalf 
Adriana, stier Herman en schaap Dolly (1990 en 
1996)

Verkorte titel: Gekloonde dieren

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
11.11 Biotechnologie
11.12 Milieubeweging 
11.14 Alternatieve landbouw

Datering
1990 en 1996

Beschrijving
In 1990 slaagde het Leidse bedrijf Gene Pharming Europe B.V. erin om een genetisch gemodificeerd (GM), 
transgeen kalf ter wereld te brengen. Dit transgene kalf met de naam Adriana was door het inbrengen van 
een stukje samengesteld DNA beter bestand tegen een veel voorkomende uierziekte. Het ingebrachte DNA 
was gesynthetiseerd: het was menselijk noch dierlijk maar was op chemische wijze samengesteld. De 
blauwdruk hiervoor was echter wel menselijk DNA geweest. Hoewel beweerd werd dat Adriana transgeen 
was, bleek dit later niet het geval te zijn. In datzelfde jaar werd wel de eerste transgene stier geboren, stier 
Herman, die ook eigendom was van Gene Pharming. De hoop was dat Hermans nakomelingen in hun melk 
grote hoeveelheden van het eiwit lactoferrine zouden kunnen produceren. Dit eiwit had een ontstekings-
remmende werking en werd al uit koemelk gewonnen voor toepassing in medicijnen en babyvoeding. 
[Website Geschiedenis 24] Het experiment was niet succesvol: Herman kreeg 55 nakomelingen die niet 
substantieel meer van het eiwit in hun koemelk hadden. Herman was ter wereld gekomen in samenwerking 
met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO), wat direct onder het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV) viel. De IVO voorzag ook in de huisvesting van Herman. Zijn geboorte 
vormde het een keerpunt in de ontwikkeling van de biotechnologie, niet alleen in technisch maar ook in 
maatschappelijk opzicht. [Website WUR]

De kritiek die losbarste naar aanleiding van de geboorte van Adriana en Herman richtte zich vooral op het 
feit dat de mens ingreep in het natuurlijke verloop der dingen. De integriteit van het dier zou aangetast 
worden. Natuur en milieuorganisaties beweerden dat genetische modificatie (door tegenstanders steevast 
genetische manipulatie genoemd vanwege de negatieve connotatie) een doos van Pandora was. [Website 
VPRO Tegenlicht] De geboorte van stier Herman was in eerste instantie in nevelen gehuld. De commissie-
Schroten boog zich in 1992 over de vraag of het geoorloofd was om te fokken met stier Herman, en gaf hier 
haar goedkeuring aan. Het was deze commissie echter niet bekend dat Gene Pharming en zuivelproducent 
Nutricia een overeenkomst hadden waarin gesteld werd dat Nutricia de resultaten van de experimenten zou 
mogen toepassen bij de productie van babyvoeding. De Dierenbescherming begon campagne te voeren 
tegen experimenten met stier Herman. In 1994 kondigde Nutricia aan een samenwerkingsverband met 
Gene Pharming te willen starten. Hierna kwam ook naar buiten dat Gene Pharming jarenlang door Nutricia 
gesteund werd. Een storm van protest brak los en Nutricia liet, onder dreiging van een consumentenboycot, 
haar voornemen voor de toepassing van met GM verkregen zuivelproducten in babyvoeding varen. [Website 
Volkskrant] 

De minister van het ministerie van LNV, Piet Bukman, kon in reactie op vragen van leden van de Tweede 
Kamer in eerste instantie geen duidelijk antwoord geven op de vraag wat voor genen gebruikt waren bij het 
kalf Adriana. Ook leek het erop dat Bukman informatie had achtergehouden voor de Tweede Kamer, maar 
hier werd geen gevolg aan gegeven. In 1997 werd het Besluit biotechnologie bij dieren van kracht, waarin de 
verplichting werd gesteld om voor ieder experiment waarbij dieren genetisch gemodificeerd werden een 
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vergunning aan te vragen bij het ministerie van LNV. Nederland voerde vanaf dat moment een ‘nee-tenzij’ 
beleid: vergunningen voor GM bij dieren werden individueel getoetst en alleen afgegeven als er geen 
doorslaggevende ethische bezwaren waren. De toetsing werd gedaan door de Commissie Biotechnologie bij 
dieren, waarin zowel vakinhoudelijke experts als ethici zitting hadden. [Website VPRO Tegenlicht]

In 1996 volgde de volgende doorbraak op het gebied van de toepassing van genetisch onderzoek. Engelse 
onderzoekers waren erin geslaagd om een schaap (Dolly) te klonen uit het weefsel van de uiers van een 
ander schaap. Het succes van dit experiment toonde aan dat het mogelijk was om uit lichaamscellen van 
dieren een gezonde kloon ter wereld te brengen met behulp van een draagmoeder. Het schaap, dat 
vernoemd was naar de Amerikaanse zangeres Dolly Parton, deed de discussie over de aard en ethische 
grenzen van de biotechnologie opnieuw oplaaien. 

De maatschappelijke weerstand tegen de genetische modificatie en het klonen van dieren werd ingegeven 
door ethische en religieuze motieven. De verwijzing naar de eugenetica werd veelvuldig gemaakt. Deze 
wetenschap, waarbij geprobeerd werd de mensheid te verbeteren doormiddel van selectie, was na de 
Tweede Wereldoorlog volledig uit de gratie geraakt door de gruwelijke eugenetische experimenten van de 
nazi’s. De mogelijkheid dat met de technieken die gebruikt waren voor het klonen van Dolly ook een mens 
gekloond kon worden, riep veel weerstand op. Het idee dat de technologie de mens zou gaan beheersen en 
dat er sprake zou zijn van een soort Frankensteineffect sprak tot de verbeelding. Het feit dat voor het grote 
publiek de technologie moeilijk te begrijpen was en dat er gesleuteld werd aan de fundamenten van het 
bestaan van mens en dier, leidde tot terughoudendheid en een roep om regulering of verboden. [Website 
NRC] De Nederlandse overheid gaf hier deels gehoor aan met de Embryowet van 2002, waarin een verbod op 
het klonen van mensen werd afgekondigd.

Zowel de farmaceutische industrie als de voedingsindustrie in de breedste zin zagen grote voordelen in de 
technieken. Daarnaast kon biotechnologie toegepast worden in tal van andere industriële processen. Zo 
zou het mogelijk worden om de exacte genetische veroorzakers van ziekten in kaart te brengen en deze met 
doelgerichte medicijnen of gentherapie te bestrijden. Het in kaart brengen van het menselijk genoom, de 
hele sequentie van genen die iedere mens met zich meedroeg, bood hiervoor ongekende mogelijkheden. 
Dit project werd in 1988 in internationaal verband aangevangen en was in 2003 voltooid. Daarnaast zou de 
opbrengst van landbouw en veeteelt, alsmede de industriële processen die toegepast werden in de 
voedingsindustrie, gebaat zijn bij GM. [Website NRC; Van Lelyveld, 2009: 144]

De opkomst van de biotechnologie luidde volgens velen een nieuw tijdperk in. Waar in de twintigste eeuw 
de chemie, biologie en nucleaire technologieën dominant waren, zouden in de eenentwintigste eeuw de 
genetica, nanotechnologie en de robotica de dominante technologieën worden.[Website NRC] 

Actoren
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Eerste Kamer der Staten Generaal
• Gene Pharming Europe B.V.
• Pharming N.V.
• Nutricia N.V.
• Roslin Institute
• Milieuorganisaties
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
• Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
• Commissie Biotechnologie bij dieren 
• Commissie-Schroten
• Voorlopige Commissie Genetische Modificatie (VCOGEM)
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11.21 Hotspot: Bulderbos (1993)

Verkorte titel: Bulderbos

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.13 Medialisering,  
13.8 Welvaartsgroei, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
10.3 Boven- en ondergrondse infrastructuur
10.15 Betuweroute

Datering
1993-2001

Beschrijving
Als protest tegen de aanleg van een vijfde landingsbaan op Schiphol kocht Milieudefensie in 1993 een akker 
die op de geplande locatie van de vijfde baan lag, om op deze plaats een bos aan te planten. Dit bos, het 
Bulderbos geheten, zou tot 2002 als een belangrijk pressiemiddel dienen om de uitbreiding van Schiphol te 
vertragen en de Rijksoverheid te dwingen hardere milieueisen aan Schiphol te stellen.

Schiphol werd in 1938 de nationale luchthaven van Nederland, maar pas na de Tweede Wereldoorlog begon 
Schiphol razend snel te groeien. Om die reden werd in 1955 besloten het vliegveld uit te breiden met een 
vierde baan, welke in 1967 gerealiseerd werd. Op hetzelfde moment begonnen de omliggende gemeenten uit 
te breiden met nieuwbouwwijken, wat vanaf de jaren zeventig, door de geplande bouw van een vijfde baan, 
tot een botsing van belangen zou leiden. In 1973 werd er bijvoorbeeld een bos aangeplant op de geplande 
locatie van de vijfde baan van Schiphol, door de belangengroep Lijden in Last. De gemeente 
Haarlemmermeer verhuurde grond aan de actievoerders, die op hun beurt bomen plantten en het bos 
onderhielden. De gemeente had twee redenen voor de verhuur van de grond: ze wilde sowieso al een bos 
hebben en dit was een goedkope manier om het aan te leggen en daarnaast hoopte ze dat het de actievoer-
ders zou verenigen en op deze manier de uitbreiding van Schiphol vertraagd kon worden. Vijf jaar later werd 
het huurcontract echter verbroken, doordat de belangengroep het bos verwaarloosde (1978). Totdat de 
vereniging Milieudefensie overging tot het planten van het Bulderbos (1993), zouden er nog vele acties 
volgen, waarvan de meest hevige werden uitgevoerd door de Lastige Zwanenburgers. Zo werden rook- en 
stinkbommen op de landingsbanen gegooid en de A4 met autobanden gebarricadeerd. [De Kruijf, 2002: 9-11] 

De prioriteit van de Rijksoverheid lag echter bij de uitbreiding van Schiphol, wat met het aanwijzen van 
Schiphol als ‘mainport’ in de Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening (1988) nog eens werd benadrukt. In 
1991 werd in het Plan van Aanpak voor Schiphol en Omgeving (PASO) aangegeven dat hierbij wel rekening 
gehouden moest worden met het leefmilieu rond Schiphol. Dit plan van aanpak zou in 1995 als basis dienen 
voor het voorstel voor een vijfde baan. Deze baan zou namelijk zorgen voor de ontlasting van de omwonen-
den rond de andere banen en tevens Schiphol de mogelijkheid geven het aantal vluchten op te schroeven. 
Het leek er dus al vanaf begin jaren negentig op dat er weinig gedaan kon worden aan de uitbreiding van 
Schiphol, maar in 1993 werd de actie die twintig jaar eerder door Lijden in Last werd uitgevoerd, door 
Milieudefensie herhaald (bewust dan wel onbewust). Milieudefensie, dat in 1971 werd opgericht, had al 
enige tijd actiegevoerd tegen Schiphol, maar nog nooit met het planten van een bos. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat zij vooral passief actie hadden gevoerd, met bijvoorbeeld kleine demonstraties, 
in tegenstelling tot de actievere acties van de Lastige Zwanenburgers. [Milieudefensie, 1995] Er werd een 
halve hectare grond gekocht van een boer, die daarna weer in kleinere delen werd doorverkocht aan 
organisaties, zoals Greenpeace en de Raad voor Kerken (uiteindelijk 120), en duizenden individuen. 
[Volkskrant, 1999] Dit zou de bouw van de vijfde baan vertragen, omdat Schiphol genoodzaakt zou zijn om 
voor de onteigening van de grond elke eigenaar apart voor de rechter te slepen. De verkoop was zo’n groot 
succes dat er zelfs extra grond werd aangekocht. Gedurende korte tijd leek het er echter op dat het 
Bulderbos helemaal niet op de geplande vijfde baan lag. De actievoerders beschuldigden Schiphol ervan de 
baan expres iets verschoven te hebben op het bouwplan, maar Schiphol liet weten dat er niets veranderd 
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was. Uiteindelijk bleek dat een deel van het Bulderbos wel op het gebied van de geplande baan lag, 
waardoor de actie voortgezet kon worden. Het grootste succes had de Bulderbos-actie in 1994 met de 
boomplantdag, waarbij veel organisaties zich aansloten bij Milieudefensie en heel Nederland via de 
televisie bekend werd met de actie. [De Kruijf, 2002: 14-32] 

Tussen 1995 en 1998 speelde het Bulderbos geen rol van betekenis en werden er vooral veel andere acties 
gehouden om de uitbreiding van Schiphol een halt toe te roepen. In tegenstelling tot het bos van Lijden in 
Last werd het bos van Milieudefensie wel goed onderhouden. De belangrijkste reden dat het Bulderbos geen 
rol van betekenis speelde, was dat Schiphol in deze periode niet bezig was met het opkopen van de grond 
voor de vijfde baan, maar met het verkrijgen van politieke steun. [De Kruijf, 2002: 45] 

In 1998 vond minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat het tijd voor overleg tussen de milieugroepen, 
bewoners en Schiphol, en om die reden werd het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOP) opgericht. Dit 
overleg startte wel, maar mislukte doordat de milieugroepen het gevoel kregen dat de minister op de hand 
was van Schiphol. In deze periode begon eveneens een politiek debat over de aanleg van een ‘tweede 
Schiphol’ in Flevoland of de Noordzee, maar beide alternatieven werden voortijdig van tafel geveegd (1998 
en 1999). [De Kruijf, 2002: 72-74 en 104] In reactie op het politiek debat werd er wel in 1999 een onderzoek 
gestart naar een nieuwe manier om de dubbeldoelstelling, milieubescherming en economische groei, te 
behalen (Nota Toekomst van de Nationale Luchthaven). 

Onder tussen begon Schiphol eind jaren negentig zelf met een onteigeningsprocedure tegen de actievoer-
ders in het Bulderbos. Tegen alle verwachtingen wonnen de actievoerders de rechtszaak in augustus 2000, 
doordat de milieuvergunning van Schiphol nog niet rond was. Dit nam niet weg dat in een andere rechts-
zaak in dezelfde maand de geplande plek van de vijfde baan wel werd goedgekeurd en een tweede onteige-
ningsprodure in 2001 in het voordeel van Schiphol werd beslecht. Hiermee kwam er officieel een einde aan 
een actie die ruim zeven jaar liep. [De Kruijf, 2002: 90-91 en 107-109] 

Naar aanleiding van de nota uit 1999 werd de Schipholwet in 2003 ingevoerd, welke voorschreef dat er direct 
contact gelegd moest worden tussen Schiphol en de omwonenden [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
2006]. Dit hield in dat er in groepsverband met burgers gesproken moest worden. De Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol (CROS) werd hiervoor aangesteld. In het evaluatierapport uit 2006 van Verkeer en 
Waterstaat bleek dat elk stelsel, net als de gekozen variant, belangrijke voor- en nadelen te hebben. Zo was 
een groot voordeel dat de rechtsbescherming van de burger gewaarborgd werd, een groot nadeel dat het 
stelsel extreem complex was. Om die reden werd in 2008 de Alderstafel opgericht, waarbij verschillende 
afgevaardigden elkaar op gezette tijden ontmoeten, waardoor de complexiteit van het overleg moest 
verminderen. Een tweede punt dat in 2003 vast werd gelegd in de Schipholwet was het belang van het 
milieu en geluid. Voor het eerst werd voor Schiphol vastgelegd aan welke normen er voldaan moest worden 
en uiteindelijk zouden deze richtlijnen als basis dienen voor latere specifieke milieu- en geluidseisen. 
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006: 78; Raad voor FMNO, 2009: 25-25] 

Over het succes van de Bulderbos-actie verschillen de meningen. De actievoerders, zoals de bestuurders van 
Milieudefensie, vonden het een daverend succes door de grote hoeveelheid media-aandacht en de 
verzwaarde milieueisen en geluidsnormen die aan Schiphol werden opgelegd. Of het Bulderbos als actie op 
zich een vertraging heeft opgeleverd en heeft aangezet tot het opzetten van de Schipholwet is maar de 
vraag. Wel heeft het Bulderbos een belangrijke symbolisch rol gespeeld in de strijd tegen de uitbreiding van 
Schiphol. Het was namelijk niet de enige actie tegen de uitbreiding van de bouw, maar het verenigde wel 
meer dan honderd organisaties in een actie die Schiphol dwong een lange juridische procedure aan te gaan 
en de overheid er toe gebracht de Schipholwet aan te nemen. [De Kruijf, 2002: 128-129] 
 
Actoren
• Stichting Natuur en Milieu
• Lijden in Last, geluidgehinderdenbelangengroep 
• Platform Leefmilieu Regio Schiphol
• Milieu Federatie Noord-Holland
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• KLM
• FNV
• Werkgevers
• Gemeenten
• Provincie Noord-Holland
• Gemeente Haarlemmermeer
• Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOP)
• Alderstafel
• Milieu defensie
• Lastige Zwanenburgers
• Burgers Zwanenburg
• ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Tweede Kamer
• Schiphol
• Commissie Regionaal overleg Schiphol (CROS)
• Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS) 

Bronnen en literatuur
• De Alderstafel, 6 juni 2011. [http://www.alderstafel.nl/schiphol/]. 6 juni 2011.
• Milieu defensie, Tien argumenten tegen de uitbreiding van Schiphol (Amsterdam 1995). 
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11.22 Hotspot: HSL-tunnel onder het Groene Hart 
(2000-2005)

Verkorte titel: HSL-tunnel

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.10 Europeanisering, 13.5 Streven naar duurzaam-
heid, 13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
10.15 Betuwelijn

Datering
2000-2005

Beschrijving 
In navolging van Japan, dat in de jaren zestig succesvol een netwerk van hogesnelheidsspoorlijnen 
aanlegde, spraken Frankrijk, België, Duitsland en Nederland in 1986 af om het zogeheten PBKA-netwerk 
(Parijs, Brussel, Keulen en Amsterdam; later PBA) te ontwikkelen. Nederland wilde hiermee voorkomen dat 
het achter zou blijven bij de rest van Europa. Daarnaast zag de NS er brood in aangezien de trein hiermee 
ook op middellange afstand (500 tot 1000 kilometer) zou kunnen concurreren met het vliegverkeer. De 
aanleg van het Nederlandse deel van die Hogesnelheidslijn (HSL) en meer specifiek de aanleg ervan door het 
Groene Hart zou voor de nodige politieke onrust zorgen in Nederland. [Commissie Duivestijn, 2004: 15; 
Ruimtelijk Planbureau, 2007: 57; Baggen en Vleugel, 2008: 2]

In 1987, een jaar nadat was afgesproken om het PBKA-netwerk te ontwikkelen, werd door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat begonnen met de Planologische Kernbeslissing (PKB), die tot 2008 nodig was bij elk 
groot infrastructureel proces. De eerste fase van deze PKB werd in 1991 door de Tweede Kamer met grote 
meerderheid verworpen. De voornaamste reden hiervoor was dat de minister van Verkeer en Waterstaat 
zonder overeenstemming met België het tracé voor de HSL had uitgestippeld. Daarnaast was er veel kritiek 
op de gebrekkige informatie die de verschillende adviesorganen hadden gegeven. [Commissie Duivestijn, 
2004: 33] Om die reden stelde de Tweede Kamer een Interdepartementale Commissie van Structuurver-
sterking (ICES) aan om beter onderzoek naar het HSL-project te doen. Uit dit onderzoek bleek dat er te 
overhaast gewerkt was, waardoor de begroting veel te laag was uitgevallen (PKB-1 = 3 miljard en ICES = 5,1 
miljard). Op grond van dit ICES onderzoek werd er in 1994 de Nieuwe HSL-Nota uitgebracht en overgegaan 
tot het vaststellen van het tracé op regionaal niveau. [Ruimtelijk Planbureau, 2007: 66 en Leenders, 2006, 5]

Het belangrijkste vraagstuk in deze periode was hoe aantasting van het Groene Hart voorkomen kon 
worden. [Gelder en Rijsenbrij, 2010: 19] In 1996 barstte deze discussie los tussen belangengroepen enerzijds 
en het kabinet anderzijds. Een dag voordat de keuze voor het HSL-tracé in de Tweede Kamer werd bespro-
ken, publiceerden de ANWB, Natuurmonumenten en LTO Nederland een open brief, waarin zij opriepen 
een alternatief te zoeken voor het tracé door het Groene Hart. Zij pleitten voor de Bos-variant, waarin de 
HSL zou worden gebundeld met de snelwegen A4 en A13. Hiermee raakten zij een gevoelige snaar aangezien 
het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vóór, maar het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat juist tegen deze variant was. Dit laatste Ministerie steunde het plan van het kabinet 
voor een tunnel van 4 kilometer onder het Groene Hart. Uiteindelijk werd de strijd door minister-president 
Kok beslecht door de tunnel twee keer zo lang te maken. De minister-president suggereerde later (infor-
meel) dat dit voorstel vooral bedoeld was om de vrede te behouden, aangezien de verdubbeling van de 
lengte van de tunnel vooral qua kosten geen rationele keuze was - de meerkosten bedroegen ruim 900 
miljoen euro. De formele redenen voor de tunnelvariant waren dat het tracé-besluit al vastlag, de tunnel 
aan de technische eisen qua snelheidscapaciteit voldeed en ten slotte ten goede zou komen aan de 
tunnelbouwtechniek in Nederland. [Commissie Duivestijn, 2004: 83-86]
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De tunnelbouwtechnici kregen door de HSL-tunnel een uniek project in handen. Dit kwam allereerst, 
omdat de grond waarin de tunnel geboord moest worden uniek was. Waar in Frankrijk en Italië voorname-
lijk geboord werd in hardere materialen zoals steen, moest er in Nederland een tunnel geboord worden 
door klei en zand. Daar kwam bij dat de lengte van de tunnel de bouw nog eens extra bemoeilijkte. Hiermee 
was het project een hele goede manier om de kennis die al in Nederland aanwezig was, in de praktijk toe te 
passen. [VK.nl, 1996]

Vragen over het commerciële nut van de HSL en de verbinding van de HSL met België dwars door dichtbe-
volkte gebieden in Brabant bleven in de schaduw staan van de discussie over het Groene Hart. [Gelder en 
Rijsenbrij, 2010: 19] Het commerciële nut van de HSL werd vooral betwijfeld met het oog op de tijd die het 
zou kosten voordat de investeringen terugverdiend zouden zijn. Doordat deze steeds hoger werden (jaren 
negentig: 3,4 miljard en 2004: 6,7 miljard euro), stuitte het project in de Tweede Kamer op steeds meer 
weerstand, maar net als bij de Betuwelijn werd het project ondanks de stijgende kosten gewoon doorgezet. 
[Bouwweb.nl, 2004] De relatie met België stond in de jaren negentig gedurende langere tijd onder druk, 
maar nadat de Nieuwe HSL-nota werd aangenomen (1992) en er gezamenlijk feitenonderzoek met België 
werd gedaan naar het te kiezen tracé tussen Antwerpen en Rotterdam (1995), werd in 1996 een HSL-verdrag 
door Nederland en België getekend. Hierin werd bepaald dat de HSL langs Breda richting de Belgische grens 
zou gaan. [Ruimtelijk Planbureau, 2007: 71-81]

De HSL stond vooral bekend om de innovaties betreffende geluidswering, veiligheid en milieu. Het nieuwe 
veiligheidssysteem (ERTMS 2.2.2) werd verkozen boven de oudere variant van hetzelfde systeem, maar dit 
bracht het nadeel met zich mee dat het systeem nog niet volledig ontwikkeld was. Dit zorgde voor omvang-
rijke discussie in de media en de Tweede Kamer over de keuze voor het systeem en als gevolg van de 
kinderziekten van het ERTMS zou uiteindelijk pas in 2009 de eerste passagierstrein door de tunnel gaan. 
[NRC.nl, 2007; RijnGouwelijn, 2010]

Actoren
• België
• Frankrijk
• Duitsland
• Tweede Kamer
• Eerste Kamer
• Kok, Wim
• ANWB
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
• Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
• Rijkswaterstaat
• Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI)
• Natuurmonumenten
• LTO Nederland
• NS (Highspeed)
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 Inleiding Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit

Dit domein bestaat uit een analyse van maatschappelijke trends op het gebied van cultuur in de breedste zin 
van het woord, zowel voor zover het de concrete (dagelijkse) levensinvulling betreft als ten aanzien van de 
mentaliteit.

Cultuur behelst grofweg de vormgeving van het menselijke bestaan in materiële en/of concrete en mentale 
zin; beide elementen komen in de analyse aan de orde. De Nederlandse cultuur wordt in het kader van de 
Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 onderzocht aan de hand van twee pijlers: de leefstijl en de 
mentaliteit van de gemiddelde Nederlander. Het begrip ‘de gemiddelde Nederlander’ wordt gebruikt in 
navolging van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat in onder andere zijn tijdbestedingsonderzoeken de 
tijdbesteding van de gemiddelde Nederlander in kaart brengt.

Hoewel leefstijl en mentaliteit nooit volledig van elkaar te onderscheiden zijn, wordt – ook uit pragmatisch 
oogpunt – een onderscheid gemaakt. Onder leefstijl wordt verstaan de wijze waarop de Nederlander zijn of 
haar leven inricht. Leefstijl gaat over de individuele inrichting van het dagelijkse bestaan, en kan zowel een 
materiële als mentale component hebben. Aspecten van leefstijl die relateren aan arbeid en onderwijs 
worden besproken in respectievelijk het domein Werk en Inkomen en het domein Onderwijs en 
Wetenschap.

Het dagelijks leven in de meest concrete zin hangt samen met een dagelijks ritme van waken en slapen, 
zorgen, werken, ontspannen. Hiernaar is veel onderzoek gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau dat 
sinds 1975 om de vijf jaar tijdbestedingsonderzoeken (TBO’s) uitvoert. Categorieën die de TBO’s behandelen, 
zijn onder meer opvoeding van kinderen, (verdeling van) huishoudelijke taken, geestelijk leven, formele en 
informele contacten, mediagebruik, uitgaan, kunst, sport, persoonlijke verzorging en seksualiteit. Deze 
thema’s worden in het kader van dit domein niet alleen besproken in termen van de individuele vrijetijds-
besteding, maar ook in termen van de maatschappelijke betekenis ervan. Ook wordt aandacht besteed aan 
beleidsmatige aspecten daaromtrent.

De groepsmentaliteit - en de mogelijke (substantiële) variaties daarop – is de andere pijler waarop het 
onderzoek voor het domein Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit wordt gebaseerd. Mentaliteit bestaat in dit 
verband ‘uit de voorstellingen die een groep zich maakt van de wereld en van de maatschappij waarin zij 
leeft’, het betreft een breed gedragen wereldbeeld dat onder andere via de media tot uiting komt.

De mentaliteit is het minst concrete onderdeel van cultuur en daarmee ook het moeilijkst te vangen. 
Binnen dit domein is een aantal maatschappelijke kwesties beschreven die een sterk ethisch component 
bevatten zoals orgaandonatie, euthanasie, privacy of omgang met dieren. Trends met betrekking tot andere 
(juridisch-)ethische kwesties zoals abortus, prostitutie en drugs werden om pragmatische redenen 
meegenomen in de studie over het domein Recht.
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12.1 Trend: Individualisering en secularisering van het 
levensritme

Verkorte titel: Levensritme

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.9 Mondialisering

Relatie met
3.16 Vermarkting vrije tijd
12.5 Publieke feestcultuur

Datering
Voor 1976 – na 2005

Beschrijving
Binnen iedere gemeenschap bestaan overgangsrituelen waarmee belangrijke momenten in het leven van de 
leden van deze gemeenschap worden gemarkeerd. Geboorte, het bereiken van de meerderjarige leeftijd, het 
aangaan van een huwelijk, het stichten van een gezin en overlijden zijn enkele van de meest bekende van 
deze overgangsmomenten. Deze overgangsrituelen zijn, evenals de samenleving waarbinnen zij zich 
voltrekken, aan verandering onderhevig. De afgelopen decennia werden door de afnemende invloed van 
kerk en geloof een aantal rituelen persoonlijker ingevuld, namen ze een hybride vorm aan of werden ze 
vervangen door seculiere alternatieven. Daarnaast werden rituelen gebonden aan gebeurtenissen waarbij 
men vroeger vooral in privékring stil stond, steeds vaker in de openbaarheid (en grootschalig) ten uitvoe-
ring gebracht. [o.a. Stengs 2011]

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werd het huwelijk doorgaans op jonge leeftijd aangegaan 
en trouwde men meestal vanuit het ouderlijk huis. Deze traditie veranderde gedurende de jaren zeventig. 
Hoewel het huwelijk de meest voorkomende samenlevingsvorm bleef, kwam deze steeds vaker tot stand na 
een periode van samenwonen, of zelfs na de geboorte van een eerste kind. Ook steeg de gemiddelde leeftijd 
bij huwelijkssluiting voor mannen van 25 jaar in 1975 tot 29,7 jaar in 1995 en voor vrouwen van 23 jaar in 
1975 naar 27,3 jaar in 1995. [Rapport SCP, 1998: 78] In 2000 lag de gemiddelde leeftijd van vrouwen bij het 
aan gaan van een huwelijk boven de 30. [CBS, 2011] Samenwonen bleek steeds vaker een duurzaam 
alternatief voor een echtverbintenis en was daarmee niet langer alleen een aanloop naar een huwelijk. 
Tijdens de jaren tachtig nam het ongehuwd samenwonen snel toe. Van alle vrouwen geboren in de jaren 
1960-1965 had meer dan de helft op 27-jarige leeftijd een keer ongehuwd samengewoond, tegenover een 
kwart van de generatie geboren tussen 1950-1954. [Rapport SCP, 1998: 78-79] In 1998 werd het geregistreerd 
partnerschap ingevoerd, waarmee een formeel alternatief voor het huwelijk ontstond. Het trouwen vanuit 
het ouderlijk huis verdween geleidelijk. Tegenwoordig gaat de helft van alle vrouwelijke twintigers en 
veertig procent van de mannen in deze leeftijdsgroep eerst zelfstandig wonen alvorens samen te gaan 
wonen of te trouwen. De belangrijkste motivaties hier voor zijn de wens voor een grotere onafhankelijk-
heid, of vanwege studie of werk. [Harmsen, 2007] Dit stadium wordt door henzelf gezien als een tijdelijke 
fase waarna alsnog wordt getrouwd. [Nederlandse Gezinsraad en CBS, 2001]
Het ongehuwd samenwonen, het geregistreerd partnerschap en de groeiende groep alleenwonende 
jongeren droegen bij aan de daling van het aantal huwelijken sinds 1970. Hoewel door de wetgever in 2001 
de mogelijkheid gecreëerd werd voor partners van hetzelfde geslacht om in het huwelijk te treden, leidde 
dit niet tot een significante stijging van het totaal aantal huwelijken. In 2001 sloten 2500 paren van 
hetzelfde geslacht een huwelijk, in de daarop volgende jaren stabiliseerde dit aantal rond 1500 homohuwe-
lijken per jaar; rond 2010 lag het aantal op 1300. [Latten, 2004: 49; Website CBS Statline] 

Het aantal verlovingen daalde sneller dan het aantal huwelijken. In 1971 verloofde tachtig procent van de 
mensen zich voordat ze gingen trouwen, terwijl dit tegenwoordig vrijwel niet meer gebeurt. [Strouken, 2010: 
24] Daarnaast werd de huwelijksceremonie steeds vaker informeel en persoonlijk. Dit uitte zich onder andere 
in het feit dat iemand uit de persoonlijke kring of de showbizzwereld eenmalig de rol van ambtenaar van de 
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Burgerlijke stand vervulde. [Latten, 2004: 48] Als gevolg van ontkerkelijking werd het burgerlijk huwelijk 
belangrijker ten opzichte van het kerkelijk huwelijk en werden de met het burgerlijk huwelijk verbonden 
rituelen uitgebreider. [Strouken, 2010] In de loop van sw tijd werd het maatschappelijk steeds meer aanvaard 
om een huwelijk te ontbinden. In de jaren vijftig en zestig eindigde 85 procent van alle huwelijken met het 
overlijden van één der partners. Slechts 15 procent van alle huwelijken werd beëindigd door echtscheiding. 
In 1995 was het aantal huwelijken dat ontbonden werd door echtscheiding gestegen naar 37 procent, in de 
jaren nul daalde dit percentage naar ruim 34 procent. [Rapport SCP, 1998: 80; Website Statline]

Emancipatie van vrouwen, individualisering en secularisering van de Nederlandse samenleving beïnvloed-
den de beslissingen rondom ouderschap en de samenstelling van het gezin. Het geboortecijfer daalde sinds 
1960, waarbij de introductie van de anticonceptiepil en de betrouwbaarheid van andere voorbehoedmidde-
len een belangrijke rol speelden. Dit ging hand in hand met veranderende normen over het aantal kinderen 
dat wenselijk werd gevonden. [Rapport SCP, 1998: 81] Doordat het aantal paren dat samenwoonde groeide, 
steeg ook het aantal kinderen van niet getrouwde ouders, met name wanneer men kijkt naar eerstgebore-
nen. De leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder werden steeg: de gemiddelde leeftijd waarop een 
vrouw haar eerste kind kreeg was in 1975 25 jaar, terwijl deze in 1995 gestegen was naar 28,6 jaar. In 2005 was 
de gemiddelde leeftijd opgelopen tot 29,4 jaar. [CBS, 2011] Dit hing samen met het stijgende opleidingsni-
veau en de toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouw. [Rapport SCP, 1998: 82]Met de toename van het 
aantal echtscheidingen steeg het aantal samengestelde gezinnen waarin de vader, moeder of beiden één of 
meer stiefkinderen hadden. Daarnaast werd kinderloosheid steeds meer maatschappelijk geaccepteerd als 
bewuste keuze. [Latten en Kreijen, 2001: 31] In het algemeen kan gesteld worden dat onder invloed van 
individualisering het gezin veranderde van een institutie met een maatschappelijke betekenis in een 
verbintenis met een primair persoonlijke betekenis. [van der Avort et. al, 1996: 8] 

Naast de beslissing over het gewenste aantal kinderen, veranderde de voorbereiding op de zwangerschap en 
de viering van de geboorte. Ook kwam tijdens deze periode sexuele voorlichting op als wezenlijk aspect van 
de opvoeding, waardoor vrouwen beter wisten waar zij aan toe waren. [Strouken², 2010: 44] Pas vanaf de 
jaren tachtig werd de vader geacht om actiever deel te nemen aan dit proces. In 1983 werd het eerste 
vaderschapsboek Een beetje zwanger: handboek voor vaders gepubliceerd. Dit genre zou in de daarop volgende 
jaren een sterke groei doormaken. [Wubs, 2000] De verandering van de rol van de vader hing samen met een 
veranderde opvatting omtrent het moederschap. Waar moeders tot in de jaren zestig door de samenleving 
geacht werden het moederschap als vanzelfsprekend te zien en zich daaraan toe te wijden zodra het eerste 
kind geboren was, veranderde dit vanaf de jaren zeventig voor steeds meer moeders in een bewuste keuze. 
Van de vader, wiens taak binnen het gezin primair kostwinnaar was, werd sindsdien een meer ondersteu-
nende, betrokken rol verlangd binnen het gezin en bij het opvoeden van de kinderen. [Wubs, 2000] In de 
praktijk lag het zwaartepunt van de opvoeding echter nog vaak bij de moeder. [Strouken², 2010: 39]

Een ogenschijnlijk klein maar belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de komst van een (eerste) kind, 
was het kiezen van een naam. Door ontkerkelijking werd het dopen minder gebruikelijk met als resultaat 
een afname van het gebruik van traditionele, Bijbelse, doopnamen. Tot in de jaren zeventig was het nog 
populair om een kind te vernoemen naar een familielid, maar dit raakte geleidelijk uit de mode. Het 
vernoemen verdween echter niet: ouders kozen er steeds vaker voor om hun kind middels een tweede naam 
te vernoemen naar een familielid. [Samson, 1999] Daarbij kiezen ouders sinds 1960 vaker voor namen die 
een niet-Nederlandse oorsprong hebben. Dit werd veroorzaakt door de stijgende aantallen immigranten in 
Nederland, het steeds reislustiger worden van de Nederlandse bevolking en doordat Nederlanders via de 
media vertrouwd raakte met niet-Nederlandse namen. 

De toegenomen welvaart en vrije tijd in combinatie met de commercialisering van de vrijetijdsbesteding, 
zorgden ervoor dat steeds meer momenten in het leven gemarkeerd werden en met meer aandacht werden 
gevierd. Zo wordt tegenwoordig niet alleen de geboorte van een kind gevierd, maar ook al allerlei momen-
ten van de zwangerschap: zwanger worden, de eerste echo (dankzij nieuwe medische technieken) en het 
laatste trimester met bijvoorbeeld een babyshower. Ook bij levensmomenten zoals het behalen van een 
rijbewijs, een verhuizing, een echtscheiding of het met pensioen gaan werd in het algemeen uitgebreider 
stil gestaan. [Interview Stengs 2011]
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De viering van de geboorte wordt jaarlijks herhaald op iemands verjaardag. Enkele gebruiken die hiermee 
gepaard gaan, zijn het uitblazen van kaarsjes op de taart, het aantal in overeenstemming met de bereikte 
leeftijd. Vaak worden er slingers opgehangen en liedjes gezongen. Bovendien krijgt de jarige cadeaus om 
hem of haar te feliciteren met de bereikte leeftijd. [Thoen, 2007: 201] Een bijzondere reden voor een feest is 
het volwassen worden. Naast de 18de verjaardag werden afgelopen decennia echter steeds vaker ook sweet 
15/16 of de 21e verjaardag bijzonder feestelijk gevierd. Verjaardagsfeestjes, voornamelijk van de kinderen, 
werden bovendien vaker aan professionele bedrijven uitbesteed, groots aangepakt en minder vaak alleen in 
huiselijke kring gevierd.

Ook andere rites de passage waren aan verandering onderhevig, zoals de rituelen rondom de dood. In de 
jaren vijftig was sterven iets dat plaatsvond in de privésfeer, waarbij emoties dus ook alleen binnen deze 
kring getoond werden. Het publiekelijk tonen van rouw was verbonden aan bepaalde gebruiken, zoals het 
dragen van zwarte kleding, en begrafenissen volgden een strak stramien. Gedurende de jaren zestig raakten 
sommige gewoontes geleidelijk in onbruik; in de jaren zeventig raakte rouwkleding bijvoorbeeld geda-
teerd. Sinds de jaren tachtig werd de invulling van rouwceremonies steeds persoonlijker. [Wouters, 2005: 1] 
Ook de veranderde regelgeving omtrent lijkbezorging heeft invloed uitgeoefend op de vorm van de 
traditionele rouwrituelen of bracht een behoefte aan nieuwe vormen van lijkbezorging, zoals in het geval 
van crematie dat in 1955 officieel erkend werd en sindsdien steeds gangbaarder is geworden. In 1970 werd in 
13,6 procent van alle gevallen gekozen voor crematie; in 1980 was dit aantal opgelopen tot 35 procent. Vanaf 
2000 bereikte dit aantal 50 procent. [Uitvaart.org, 2011] Tot de jaren negentig droeg het personeel van het 
crematorium zorg voor de bestemming van de as. Onder meer naar aanleiding van protest van nabestaan-
den hiertegen werd een nieuwe Wet op de lijkbezorging opgesteld. In deze wet werd onder andere vastge-
legd dat nabestaanden de as mee naar huis mochten nemen of op een zelfgekozen plaats mochten 
uitstrooien. [Heessels, 2008: 19] In de loop der jaren bleek dat mensen deze plaatsen graag wilden marke-
ren, waarop crematoria gedenkplaten gingen aanbieden. Rituele creativiteit komt daarmee voort uit 
behoefte aan verandering in het ritueel, maar ook uit noodzaak omdat bestaande rituelen geen eer doen 
aan de nieuwe omstandigheid. Dit komt bijvoorbeeld ook voor als mensen hun lichaam doneren aan de 
wetenschap. [Venbrux, Bolt en Heessels, 2008: 13] Nieuwe rituelen werden ook voor andere levensloopmo-
menten ontworpen waarvoor geen kerkelijke rituelen bestonden, zoals dood van een ongeboren kind, 
abortus of euthanasie. [Hövels, 2010: 22]

Het sterven, dat lange tijd vooral als een privéaangelegenheid werd beschouwd, herdacht men steeds vaker 
in groepsverband. Een voorbeeld van het collectief herdenken, dat een bijzondere, hybride vorm aannam, 
vond plaats naar aanleiding van het overlijden van de volkszanger André Hazes in 2004. Ter nagedachtenis 
aan Hazes werd in het voetbalstadion Amsterdam ArenA een afscheidsconcert gehouden getiteld André 
bedankt. Een uitvaartwagen met het lichaam van Hazes droeg bij aan het uitvaartaspect van de herdenking, 
terwijl de rest van de avond een typisch concert was. Een jaar later, op Hazes’ sterfdag, werd de as van Hazes 
met tien vuurpijlen de zee in geschoten. [Stengs, 2010: 59] In 2005 werd een standbeeld van hem opgericht 
op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Daarnaast worden jaarlijks op zowel Hazes’ sterfdag (23 september) 
als op zijn geboortedag (30 juni) concerten georganiseerd om hem te herdenken. [Stengs, 2010: 57] 
Opmerkelijk is dat het bij deze herdenkingen geenszins om ‘traditionele’ rouwbetuiging gaat, maar dat hier 
een bijzondere herdenkingscultuur ontstaan is, waarbij fans zingend herdenken. [Stengs, 2010: 58]

Een vergelijkbare collectieve beleving van een droevige gebeurtenis was eerder al te zien bij de herdenking 
van de moord op Pim Fortuyn, de politicus die op 6 mei 2002 werd doodgeschoten. Zijn uitvaart werd live 
uitgezonden. Via condoleanceregisters op het internet betoogden mensen hun steun aan de familie en zij 
legden bloemen bij herdenkingsplekken die spontaan ontstonden, zoals Fortuyns huis. [De Groot, 2006: 
23-24] Ook werd er ter Fortuyns nagedachtenis een permanent monument opgericht. Fortuyn was niet de 
enige, sinds de Tweede Wereldoorlog werd er gesproken van een ‘monumentenregen’, om de overvloed aan 
opgerichte monumenten aan te duiden. Cineast Theo van Gogh, vermoord op 2 november 2004, werd ook 
herdacht in een ceremonie waarbij een monument onthuld werd. [Buruma, 2006: 226]

Dergelijke ceremonies waarin emoties publiekelijk tot uiting gebracht worden, hebben traditionele 
religieuze rouwbetuiging in de sterk geseculariseerde samenleving deels vervangen. [Buruma, 2006: 228] 
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Het publiekelijk rouwen kreeg bijvoorbeeld vorm in stille tochten die gehouden worden ter nagedachtenis 
van slachtoffers van zinloos geweld. Ook het oprichten van bermmonumenten voor verkeersslachtoffers 
werd steeds populairder. [Interview Stengs 2011, Stengs 2012; Venbrux, Bolt en Heessels, 2008: 14] Hoewel 
het om persoonlijke gebeurtenissen en herdenkingen gaat, vinden deze grootschalig in het publieke 
domein plaats. Door het ontstaan van deze nieuwe vormen van publieklijk rouwen om een gewelddadige 
dood werden veranderingen zichtbaar in de maatschappelijke opvattingen over wat als privé en publiekelijk 
beschouwd wordt. Dit fenomeen is het resultaat van veranderingen in het publieke domein zelf waarin het 
individu de afgelopen decennia een krachtiger stem kreeg en steeds sterker zijn ‘recht’ opeiste om persoon-
lijke emoties publiekelijk te tonen. [Interview Stengs 2011]
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12.2 Trend: De opkomst van de consumptiemaatschappij

Verkorte titel: Consumptiemaatschappij

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.4 Technologisering en informatisering,  
13.5 Streven naar duurzaamheid, 13.8 Welvaartsgroei, 13.3 Genderisering

Relatie met
2.11 Drugsbeleid
3.16 Vermarkting vrije tijd
12.45 Rookverbod

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
Met de groei van de welvaart in het naoorlogse Nederland veranderde er veel voor de burger. De consump-
tiemaatschappij ontstond: de samenleving waarin een sterke nadruk lag op het verwerven van consumptie-
goederen. [Oxford English Dictionary] Daarin draaide het vooral om het ‘kopen-om-te-kopen’ van goederen 
die niet noodzakelijk waren voor het dagelijkse levensonderhoud. [Dunn, 2008: 8-9] 
Het overgrote deel van de Nederlanders leefde sinds de jaren zestig in betrekkelijke welvaart, en de doorsnee 
burger beschikte over genoeg geld om zich meer of beter te kunnen veroorloven dan het hoognodige. Dat 
was historisch gezien nog nooit eerder vertoond. Voorheen was het economisch surplus steevast slechts aan 
de elite voorbehouden, maar vanaf de jaren vijftig was dit echter voor een steeds groter wordend deel van de 
bevolking bereikbaar. [SCP, 2001: 9] De consumptiemaatschappij, die vanuit de Verenigde Staten de oversteek 
maakte naar Europa, had een sterk democratisch karakter. Het volop consumeren lag in de westerse wereld 
voor nagenoeg alle inkomensklassen binnen handbereik. Nooit eerder kregen zo veel mensen toegang tot 
steeds meer goederen van kwaliteit. [Dagevos 2015; SCP, 2001: 9] De keerzijde was dat het voortbestaan van 
een dergelijke samenleving alleen mogelijk was bij gratie van het voortdurende consumeren, per voorkeur in 
steeds toenemende mate. Zo werd het consumeren een belangrijke voorwaarde of, anders, “een onmisbare 
brandstof voor een goedlopende motor van moderne economieën”. [Dagevos en De Bakker, 2008: 19] 

Consumptie identiteitsbepalend
In de nieuwe consumptiemaatschappij werd datgene wat geconsumeerd werd identiteitsbepalend. [Lury, 
2011: 214] Ontleende de burger zijn of haar identiteit voorheen aan religie, klasse of baan, vanaf de jaren 
vijftig was wat je kocht en toonde grotendeels bepalend voor wie je was. Om die identiteit te kunnen 
bevestigen en in stand te kunnen houden moest er wel voortdurend geconsumeerd worden en dat betekende 
dat de Nederlander allesbehalve achterover kon leunen. De consument moest in zijn drang naar consumptie 
veel vrije tijd inleveren. De snelle productiviteitsstijging en de toegenomen vrije tijd zorgden ervoor dat er in 
de jaren zestig een algemene opvatting ontstond dat er sprake zou zijn van een ontwikkeling in de richting 
van een vrijetijdsmaatschappij. De productiviteitsstijging zou uiteindelijk leiden tot nog meer vrije tijd voor 
nog meer mensen, maar niet tot meer consumptie: de economie van het genoeg. Dit bleek echter niet het 
geval te zijn. In tegenstelling tot bij de consumerende elite van een eeuw eerder moest er door de massa wel 
gewerkt worden om een zeker consumptieniveau in stand te kunnen houden. Meer kunnen consumeren 
werd daarom verkozen boven meer vrije tijd: Nederlanders gingen juist meer in plaats van minder werken 
om te kunnen blijven consumeren. [Schor, 1997: 10] De tijdsdruk waar velen mee te maken kregen was 
daarom deels terug te voeren op het consumptieniveau dat zij ambieerden. [SCP, 2001: 14] In plaats van de 
verwachte vrijetijdsmaatschappij ontstond een gehaaste consumptiemaatschappij waarin een groot deel van 
de eigen identiteit afhing van wat iemand consumeerde. Kleding, schoenen, uitgaan, muziek, sport en 
reizen werden in toenemende mate gebruikt om een identiteit aan te maten. Het werk dat iemand deed werd 
een stuk minder belangrijk voor hoe hij werd gezien door zijn omgeving. [SCP, 2001: 12] De naoorlogse 
ontzuiling zorgde er daarnaast voor dat een steeds kleinere groep mensen hun identiteit ontleenden aan hun 
religieuze overtuiging. [SCP, 2001: 12] Wat iemand kocht, maar ook ervaringen in de vrije tijd bepaalden 
grotendeels wie iemand was. Dergelijke ervaringen wonnen daarmee aan economisch belang. 
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Producenten verkochten dus niet meer simpelweg een product, maar een ervaring die vervolgens diende 
om de consument in staat te stellen zich een bepaald imago aan te meten. [SCP, 2001: 13] Nederlanders 
waren vooral in hun vrije tijd telkens opnieuw op zoek naar nieuwe belevenissen: de zogenaamde 
Erlebniskultur. Dat uitte zich onder andere in een lagere merkentrouwheid – bedrijven hadden steeds meer 
moeite om de aandacht van de consument vast te houden - maar ook in het bezoeken van massa-evene-
menten en het beoefenen van avontuurlijke sporten. [SCP, 2001: 13] Consumeren hield op alleen functio-
neel te zijn, maar werd beschouwd als vrijetijdsverdrijf die voor plezier, verwennerij, verrassing, verbazing 
en verrukking diende te zorgen. [Dagevos en De Bakker, 2008: 20]
De fysieke omgeving werd steeds meer daarop ingericht de consumptieve behoeften aan te wakkeren door 
mensen bloot te stellen aan een groeiend aanbod van consumptiegoederen dat steeds efficiënter werd 
georganiseerd. [Dagevos en De Bakker, 2008: 10; Sassatelli, 2007:174-177] Dit proces wordt aangeduid met de 
termen McDonaldisering [Ritzer, 1993] en de daaraan verwante Disneyisering: Om de mensen tot consumptie over te 
overhalen worden verschillende mechanismen ingezet, zoals thematisering, en worden bovendien verschil-
lende vormen van consumptie en service met elkaar gecombineerd [Bryman, 2004, aangehaald in Dagevos en 
De Bakker, 2008: 20] Dit alles met het doel om de consumenten in een andere wereld te onderdompelen waarin 
zij het liefst zo lang mogelijk zouden verblijven én zo veel mogelijk zouden consumeren. [Idem]

Op deze manier werd het consumptiegedrag voortdurend aangewakkerd, kreeg de consumptie grip op 
steeds meer verschillende maatschappelijke domeinen en oefende steeds meer invloed uit op uiteenlo-
pende aspecten van het leven van het individu.

Veranderingen in etenscultuur
Vanaf de jaren zestig trad er een aanzienlijke verandering op in de eetcultuur van de Nederlander. Tot de 
tweede helft van de twintigste eeuw werd de warme maaltijd door velen tussen de middag genuttigd. Dat 
veranderde in de loop van de decennia. Nederlanders nuttigden pas rond zessen of nog veel later de warme 
maaltijd en bij goed weer werd dat ook vaak buiten gedaan. [interview Paul Schnabel] Het verdwijnen van 
de warme maaltijd rond het middaguur was overigens in belangrijke mate het gevolg van het feit dat de 
kostwinner niet langer tussen de middag thuis kwam, omdat deze verder van huis werkte dan vroeger. De 
werknemer was in toenemende mate een forens, mede dankzij het bezit van een eigen (familie)auto of de 
beschikking over een bedrijfswagen. 
Veranderingen in de eetcultuur hadden ook te maken met de komst van ondernemende immigranten naar 
Nederland en het toenemend aantal buitenlandse vakanties. Zo gingen gezinnen sinds de jaren zeventig 
steeds vaker relatief goedkoop uit eten, vooral bij de Italiaan en de Griek, en werd bami afhalen bij de 
Chinees om de hoek steeds gebruikelijker. Ook thuis werd steeds vaker de traditionele maaltijd van 
aardappelen, groente en vlees afgewisseld met of vervangen door van oorsprong buitenlandse pasta- en 
rijstgerechten. Er werd niet alleen meer exotisch en meer buitenshuis gegeten, ook gemaksvoedsel werd 
steeds populairder. Daarnaast at de consument meer snacks en tussendoortjes. [SCP, 2009: 66]
Naast pasta, pizza en olijfolie uit Italië en couscous uit Noord-Afrika werden met name aan het einde van de 
twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw de zogenaamde functionele voedingsmiddelen 
populairder: voedingsmiddelen waaraan gezondheidsbevorderende stoffen zijn toegevoegd of waaruit 
bepaalde bestanddelen zijn verwijderd. Zo kocht de consument halvarine met cholesterolverlagende stoffen 
en zuivelproducten met bacteriën voor een goede darmwerking. De light-producten, zoals frisdrank met 
zoetstof, werden eveneens geacht bij te dragen aan de gezonde leefstijl die velen ambieerden. [SCP, 2009: 
67] Wegens het voortdurende gebrek aan vrije tijd en de opkomst van de ‘snelle leefstijl’ groeide ook de 
behoefte aan gemaksproducten, zoals magnetron- en afhaalmaaltijden. [SCP, 2009: 66]. Tussen 1985 en 
1996 namen de uitgaven aan soepen, snacks en kant-en-klaarmaaltijden met meer dan zestig procent toe. 
[CBS, 1997: 81] Door de groei van het aantal tweeverdieners hadden veel huishoudens minder tijd om te 
koken. De introductie van de magnetron kwam dus als geroepen, maar dan moesten er wel voldoende 
smakelijke kant-en-klaarmaaltijden verkrijgbaar zijn. Het kant-en-klaar-assortiment is de afgelopen jaren 
dan ook voortdurend uitgebreid, terwijl het aantal huishoudens met een magnetron toenam van één op de 
twintig in 1988 tot bijna één op de twee in 1997. [CBS, 1997: 81] Dergelijke producten werden ook steeds 
meer onder één dak gekocht: de slager, de groenteboer en de slijter verloren stilaan steeds meer terrein aan 
de supermarkt die, naast dat hij zijn openingstijden verruimde, ook gestaag zijn assortiment uitbreidde. 
[CBS, 1997: 81]
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Obesitas: van individueel tot maatschappelijk probleem
De voortgaande beschikbaarheid en bereikbaarheid van het voedingsproducten voor iedereen is, historisch 
gezien, volstrekt nieuw en heeft ook een schaduwkant. Het overvloedige aanbod van voedsel leidt tot teveel 
consumeren, en dus groeide het aantal mensen dat kampte met overgewicht. [Dagevos en Munnichs (red.), 
2007: 11-19] Begin jaren tachtig kampten minder dan 30 van de 100 volwassenen met overgewicht, in 2011 is 
dat aantal opgelopen tot bijna 42 per 100 volwassenen. Daarnaast is in deze periode het percentage 
volwassenen met ernstig overgewicht toegenomen van vijf naar nagenoeg tien procent. Deze toename was 
met name zichtbaar vanaf begin jaren negentig. [website Statline/CBS] Tot de jaren zeventig werd overge-
wicht door de overheid gezien als een individueel probleem. [Ministerie van VWS, 2008: 15] Daarna 
signaleerden steeds meer professionals stijgende trends in overgewicht, en begonnen zich zorgen te maken 
over de gevolgen voor de volksgezondheid. [Ministerie van VWS, 2008: 15] In 1983 maakte het Ministerie van 
VWS ‘het handhaven of bereiken van een normaal lichaamsgewicht’ dan ook tot beleidsdoel. [website 
RIVM] Daarna verwierf overgewicht, met de groei van het aantal mensen dat ermee kampte, een prominen-
tere rol op de beleidsagenda en was het niet langer slechts het probleem van het individu. De inspanningen 
bleken echter niet voldoende om het tij te doen keren: het aantal te zware Nederlanders bleef stijgen naar 
één op de vier in 2000. [CBS, 2000: 2; Dagevos en Munnichs (red.), 2007: 21] Dit hing grotendeels samen met 
de inrichting van de moderne maatschappij. Het voedingsaanbod was overvloedig – er was sprake van 
obesogene omgeving – en door het gebruik van moderne hulpmiddelen als auto’s en computers nam de 
noodzaak voor fysieke inspanning af. [Dagevos en Munnichs (red.), 2007: 17; Ministerie van VWS, 2008: 15] 
De overheid erkende met name vanaf de jaren nul in toenemende mate deze maatschappelijke invloeden. 
Overgewicht werd, zo bleek ook uit de oprichting van het Kenniscentrum Overgewicht in 2002, niet langer 
gezien als een individueel, maar als een maatschappelijk probleem dat het individu weliswaar in essentie 
alleen kon oplossen, maar wel met steun van zijn omgeving. [Ministerie van VWS, 2008: 10]

Gebruik van genotmiddelen
Evenals aan de impact van overgewicht werd er naarmate de eeuw vorderde ook meer aandacht besteed aan 
een ander nadelig onderdeel van het consumptiepatroon van veel Nederlanders: roken. In de jaren zeventig 
was roken maatschappelijk geaccepteerd, dertig jaar later was het vooral het rookverbod dat een sociaal 
draagvlak had. 
Dat uitte zich onder andere in een daling van het aantal rokers. Medio jaren zeventig rookte nog ruim 50 
procent van de Nederlanders, en in 2005 was dit percentage gezakt tot onder de dertig procent. Vooral 
mannen zijn beduidend minder gaan roken. [website Stivoro (a)] Of het overheidsbeleid daarbij een rol heeft 
gespeeld en hoe groot deze precies was, is niet geheel duidelijk. Het is immers ook denkbaar dat roken in het 
kader van het streven naar gezondheid verdween uit het consumptiepatroon van veel mensen. Wel is duidelijk 
dat het Ministerie van VWS met name sinds de jaren negentig een ontmoedigingsbeleid voert. [website 
Ministerie van VWS] Dat beleid kreeg vorm in de in 1990 geïntroduceerde Tabakswet. Door middel van deze 
wet probeerde overheid niet alleen het roken te ontmoedigen, maar ook de niet-roker te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van tabaksrook. [website Rijksoverheid]. Sinds januari 1990 mocht daarom niet meer 
gerookt worden in overheidsgebouwen, gezondheidszorginstellingen, instellingen voor maatschappelijke 
dienstverlening, sportgelegenheden en onderwijsgebouwen. Sinds de jaren nul zijn er verdere maatregelen 
getroffen, zoals het verbod op reclame maken voor tabaksproducten op televisie, in kranten en tijdschriften 
en het verbod op sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie. Per 1 januari 2004 gold daarnaast 
voor iedere werknemer het recht op een rookvrije werkplek, en op 1 juli werd dit aangevuld met een rookver-
bod in de horeca. De controle op naleving van de regels lag in handen van de Voedsel en Waren Autoriteit. 

Alcohol was vanouds veruit het meest gebruikte genotmiddel in Nederland en sociaal en economisch diep 
geworteld. In tegenstelling tot het roken bleef het gebruik van alcohol wél maatschappelijk geaccepteerd. 
Niet drinken was en bleef een uitzondering, ’s avonds een glas wijn bij het eten of onder het televisiekijken 
leek de regel. [NIGZ, 2004: 5] De consument gaf in de jaren nul jaarlijks zo’n 3,2 miljard uit aan alcohol, plus 
nog eens ruim 3 miljard in de horeca. Alcohol drinken deden Nederlanders vooral omdat het gezellig werd 
gevonden. Bovendien vergemakkelijkte alcohol drinken het leggen van sociale contacten. [Ministerie van 
VWS, 2007: 1] De totale consumptie van alcohol is tussen 1980 en 2005 nagenoeg gelijk gebleven. [website 
CBS b], wel trad daarbinnen een verschuiving op. Er werd meer wijn gedronken en minder bier en gedistil-
leerde drank. Bier bleef wel de meest geconsumeerde alcoholhoudende drank. [Ministerie van VWS, 2007: 1] 
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Het alcoholgebruik onder volwassenen was weliswaar stabiel, maar in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw nam het alcoholgebruik onder jongeren juist sterk toe. 
Kinderen onder de zestien begonnen eerder met drinken en dronken ook steeds meer, hoewel er sinds 2009 
weer een daling is ingezet. [Ministerie van VWS, 2007: 3] Deze ontwikkeling vond plaats ondanks dat 
jongeren onder de zestien geen alcohol mochten kopen en aan jongeren onder de achttien geen sterke 
drank werd verkocht. Dat zij toch gemakkelijk alcohol konden kopen hing onder andere samen met een 
slechte naleving van de leeftijdsgrenzen, gecombineerd met beperkte toezichtcapaciteit, de introductie van 
voor jongeren aantrekkelijke mixdranken en de toename van het aantal ouders dat stevig alcoholgebruik 
door hun jonge kinderen tolereerde. [Ministerie van VWS, 2003: 3] Naast het stellen van leeftijdsgrenzen en 
het opleggen van boetes bij overtreding daarvan probeerde de overheid door middel van voorlichtingscam-
pagnes de consument bewust te maken van de schadelijke gevolgen die alcoholgebruik kon hebben, 
waaronder de gevolgen in het verkeer. Gezien een kwart van de verkeersdoden die jaarlijks vallen het directe 
gevolg zijn van alcohol in het verkeer, [Ministerie van VWS, 2007: 3] probeerde de overheid door middel van 
zowel voorlichting als wetgeving het alcoholgebruik in het verkeer terug te dringen. In 2001 werd in 
Nederland de Bob-campagne geïntroduceerd, een samenwerkingsproject van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Veilig Verkeer Nederland en de gezamenlijke importeurs en producenten van bier, wijn en 
gedistilleerde dranken. [Trouw, 2009] Sinds de jaren zeventig, toen pas werkelijk duidelijk werd wat de 
gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer waren, is er wetgeving ontwikkeld ten aanzien van rijden onder 
invloed. Deze werd in de loop van de eeuw en na 2000 aangescherpt. [website SWOV]

Het massaal gebruiken van drugs in Nederland vloeide voort uit de jongerencultuur van de jaren zestig. Het 
beleid dat de overheid ten aanzien van drugs voerde ging er in de jaren zeventig vanuit dat het streven naar 
een drugsvrije samenleving zinloos was. Niet het strafrecht, maar de volksgezondheid werd het uitgangs-
punt van het drugsbeleid. Immers, de mens zou, zo was de gedachte, van nature streven naar vormen van 
roes: een oerinstict dat met wetgeving niet onderdrukt kon worden. [Boom, 2009] Deze visie kreeg vorm in 
de Opiumwet uit 1976 waarin onderscheid werd gemaakt tussen twee soorten drugs. Op de eerste lijst 
stonden de drugs die volgens de overheid een onaanvaardbaar risico voor de volkgezondheid opleveren: de 
zogeheten harddrugs. Productie, handel en bezit hiervan werd verboden. De softdrugs op lijst twee, hasj en 
wiet, waren weliswaar verboden, maar werden wel gedoogd. Daarom mochten coffeeshops beperkte 
hoeveelheden hasj en wiet verkopen. Op die manier werd gepoogd de cannabisgebruiker weg te houden 
van het harddrugsmilieu. Harddrugsgebruikers werden daarnaast uit oogpunt van de volkgezondheid 
begeleid bij afkickpogingen, en wanneer dit geen optie was werd het doel de gezondheid van de verslaafde 
te verbeteren en de risico’s te verminderen. [website Rijksoverheid b] Hoewel het drugsgebruik onder 
Nederlanders al sinds de jaren nul stabiel was en internationaal gezien iets onder het gemiddelde lag 
[Trimbos, 2007: 22-23] kregen met name steden en dorpen in het grensgebied met België en Duitsland in de 
jaren negentig in toenemende mate te maken met drugstoerisme, dat criminaliteit en overlast met zich 
meebracht. [Armee, 2008; Vermaat, 2008; van de Wier, 2011] Ook achter de voordeur van veel coffeeshops in 
de Randstad vonden illegale praktijken plaats. Niet zelden handelden de misdaadketens die hasj en wiet 
leverden aan de coffeeshop ook in harddrugs, vrouwen en wapens. [Boom, 2009]. Dat lijkt mede geleid te 
hebben tot een repressiever drugsbeleid dat vanaf halverwege de jaren negentig vorm kreeg. Niet alleen de 
misdaadketens achter de handel in drugs werden aangepakt; ook de kleine gebruiker werd geconfronteerd 
met strenge controles en harde maatregelen. Zo namen vanaf 2004 veel gemeenten bepalingen over 
drugsgebruik op in hun Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV). Waar de Opiumwet gebruik niet 
strafbaar stelt, doen veel APV’s dat nu wel. [Boom, 2009]

Veranderde bestedingspatroon
Op veel gebieden steeg de consumptie van goederen en diensten niet alleen, maar trad ook een sterke 
verandering op in hoeveel waaraan werd uitgegeven. Zo waren in 1969 voeding en kleding de grote 
uitgavenposten. In 2005 waren de uitgaven aan deze posten nagenoeg gehalveerd. Daarentegen gaven 
consumenten relatief veel meer uit aan huisvesting. [CBS, 2008: 23] Niet alleen gingen consumenten 
verhoudingsgewijs minder uitgeven aan kleding, zij deden dat ook op een andere plek. De opkomst van de 
consumptiemaatschappij ging hand in hand met het verdwijnen van de traditionele kleinschalige buurt-
winkels met hun beperkte assortiment voor alledag. Het laatste kwart van de eeuw werd gekenmerkt door 
de opkomst van de ketens, die steeds meer terrein wonnen ten opzichte van kleine zelfstandigen. De 
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supermarkt won het van de kruidenier, de slager, de groenteboer en de bakker, en de meubelboulevard en 
de bouwmarkt zorgden ervoor dat ambachtelijke bedrijven uit het straatbeeld verdwenen. Voor kledingaan-
kopen werden de zogenaamde grootwinkelbedrijven en grote warenhuizen steeds vaker verkozen boven de 
vaak duurdere detaillist. Nationale en internationale ketens, zoals Blokker, Kruidvat en Hennes & Mauritz 
bepaalden in toenemende mate het straatbeeld in binnensteden. [website Geschiedenis 24] Onder invloed 
van de nadruk op schoonheid en gezondheid werd er door de consument ook meer uitgegeven aan 
cosmetica en vitaminepreparaten. [NCV, 2010: 10-11]

Nederlanders kochten ook massaal apparaten om de last van huishoudelijke taken te verlichten, zoals 
wasmachines, vaatwassers en een magnetron. De huiselijke outillage is sinds de jaren zeventig gestaag 
gegroeid. [SCP, 1998: 668] Ook hier moest de kleine detaillist het steeds vaker afleggen tegen de ketens. In 
de jaren tachtig werden de eerste woonboulevards uit de grond gestampt. Een bezoek aan een meubelwin-
kel werd een dagje uit naar de woonboulevard, waarbij het kopen van meubels en huishoudelijke appara-
tuur slechts een klein onderdeel van het programma was. Een belangrijke rol hierin was weggelegd voor de 
Zweedse meubelgigant IKEA, dat in 1978 zijn eerste Nederlandse vestiging opende in Sliedrecht. Daarna 
volgden nog elf andere vestigingen. [website Ikea] IKEA verkocht, zo betoogde het Amerikaanse magazine 
Business Week in 2005, niet slechts een product maar een manier van leven. Het verkoopt een leefstijl die 
consumenten wereldwijd omarmen als een signaal dat zij iets bereikt hebben, een goede smaak hebben en 
kwaliteit herkennen. IKEA stond daarmee symbool voor de consument die zijn identiteit ontleent aan zijn 
consumptiepatroon. [Businessweek, 2005] De populaire meubelboulevard lagen doorgaans aan de rand van 
stedelijke gebieden en waren vooral gericht op bezoekers die met de auto kwamen. 

De auto speelde op meerdere vlakken een grote rol in de consumptiemaatschappij. Tot de jaren vijftig was 
deze een product voor de kapitaalkrachtige elite, maar daar kwam in de loop van de volgende decennia 
verandering in. Met name in de jaren zeventig maakte de auto een snelle opmars onder de gewone 
Nederlanders, met als gevolg dat er in 2005 Nederland zeven miljoen personenauto’s rondreden, het 
twintigvoudige van het aantal in 1955. [Harms, 2005: 9] Met de komst van de auto steeg ook het aantal 
mensen dat met de auto en met de caravan op vakantie ging. [SCP, 1998: 718] Ook het aantal uitstapjes 
vertoonde sinds de jaren zeventig een opgaande lijn. Vooral het bezoek aan attractieparken en aangelegde 
recreatieterreinen nam toe. Ook hierbij werd de auto vaak gebruikt: het gemiddelde aantal verplaatsingen 
per auto ten behoeve van de vrije tijd nam tussen 1975 en 1995 met 30 procent toe. [SCP, 1998: 718] 
Nederlanders gingen ook vaker een weekend of weekje weg en daar logischerwijs dus ook aan uitgeven. In 
de jaren zeventig was een verdriedubbeling te zien in de bestedingen die Nederlanders deden in de horeca 
en recreatie [CBS, 2008: 96], en ook daarna bleven de totale consumptieve bestedingen ten behoeve van de 
vrije tijd stijgen. [SCP, 2003: 22]

Nieuwe consumentengroepen
Een belangrijke rol in de consumptiecultuur was weggelegd voor jongeren. De groei van de welvaart in de 
jaren vijftig en zestig zorgde ervoor dat zij op grote schaal luxeproducten konden aanschaffen. Door te 
consumeren wisten zij zich te onderscheiden van de oudere generaties en zo een eigen subcultuur te 
creëren. Hun identiteit ontleenden zij dan ook vooral aan de wijze waarop zij consumeerden. Omdat zij 
beschikten over vrije koopkracht - koopkracht die kon worden besteed aan producten die niet direct 
noodzakelijk waren voor het levensonderhoud - [Segers, 2002: 185] konden zij beschikken over een eigen 
radio, hippe kleding, lp’s en cd’s. Festivals bezoeken, naar het buitenland afreizen voor vakantie en veel vrije 
tijd waren bereikbaar voor steeds grotere groepen jongeren en zij symboliseerden daarmee bij uitstek het 
nieuwe consumeren. De jongeren van toen, de zogenaamde babyboomers, gingen vanaf de jaren negentig 
langzaamaan met pensioen. Deze groep was inmiddels dan wel ouder geworden, hun gedrag vergrijsde 
allesbehalve. Zij bleven op vakantie gaan, uitstapjes maken en uit eten gaan. De beleveniscultuur was niet 
langer voorbehouden aan jongeren, en dus gold naast Je bent jong en je wilt wat in toenemende mate je bent oud 
en je wilt wat [SCP, 2001: 7]

Voor zowel oud als jong was er steeds meer te kiezen. Dat gold ook voor kinderen. Zij zijn in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw commercieel steeds interessanter geworden. De marketingwereld heeft 
ontdekt dat zij niet alleen zelf om specifieke producten vroegen en hier ook de financiële middelen voor 
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hadden, maar ook een bepalende invloed hadden op het aankoopgedrag van hun ouders. Dat hing samen 
met met verschillende factoren. Ouders hadden in vergelijking tot eerdere generaties een hoger inkomen. 
Daarnaast kregen zij gemiddeld minder kinderen waardoor er een groter deel van het inkomen beschikbaar 
was voor hun kroost. Er waren bovendien meer gescheiden ouders en ouders werkten vaker beiden 
buitenshuis. Zij waren daardoor toegeeflijker, hadden vaker schuldgevoelens, en hadden er alles voor over 
om er voor te zorgen dat het hun kinderen aan niets ontbreekt. [Valkenburg, 2002: 126] Ook bleek onder-
zoek dat volwassenen in sterke mate loyaal bleven aan de merken die ze als kind waardeerden. Kortom: 
reclame en gerichte marketing voor kinderen loonde, en dat uitte zich in een steeds groeiende hoeveelheid 
op kinderen gerichte reclame, speelruimtes en ballenbakken in warenhuizen en weggegeven van cadeautjes 
bij bepaalde producten zoals kindermenu’s of zakken chips. Televisie, films, gedrukte media, computerspel-
len en het internet werden vanaf de jaren negentig en nul in toenemende mate aan elkaar verbonden om 
een bepaald product te promoten. [Valkenburg, 2002: 128]

Kritiek op consumptie en bewustwordingsproces van de consument
De drang tot consumeren leek alomtegenwoordig. Deze werd deels geprezen omdat het de burger vrijheid 
zou verschaffen, maar tegelijkertijd oogstte de nieuwe maatschappij ook veel kritiek. De consument zou zijn 
keuzes allesbehalve zelf maken; deze zouden geproduceerd en gedicteerd worden door het allesoverheer-
sende consumptiekapitalisme. De work-and-spend-cycle zou het individu in materiële zin rijk maken, maar in 
immateriële zin nauwelijks. Waardevolle activiteiten als sociale contacten en het gezinsleven zouden lijden 
onder de voortdurende consumptiedrang. Men realiseerde zich steeds beter dat het overmatige consumeren 
zijn schaduwzijde had en dat het gepaard ging met schade aan natuur, met dierenleed, sociale uitbuiting en 
gezondheidsverlies. [Dagevos en De Bakker, 2008: 10] Instellingen als de Club van Rome wezen in 1972 al op 
de grenzen aan de groei: de consumptiemaatschappij zou ernstige schade aan het milieu berokkenen. 
[website Historisch Nieuwsblad] Ook burgers uitten hun zorgen over het eindeloos consumeren. Zo raakte 
duurzaam consumeren al in de jaren zeventig in zwang. Daarbij lag de nadruk op minder en bewuster 
consumeren van grondstoffen en goederen. Begin jaren negentig werd zelfs een speciale term consuminderen 
geïntroduceerd als tegenreactie op onbegrensd consumeren. In 1992 verscheen het eerste exemplaar van de 
Vrekkenkrant met tips en trucs over zuinig leven, die vijf jaar later overging in het tijdschrift Genoeg.
Consuminderen wordt geuit op lokale en internationale schaal op verschillende manieren. Zo zijn er weggeef-
winkels opgezet door vrijwilligers, er schoten hippe tweedehandswinkels met kleding en meubels uit de 
grond, en werden zelfs kledingtheken opgericht waar je kledingstukken kunt lenen. [Website ING] Het 
hergebruik van oude, zo genoemd vintageproducten werd populair. Om de duurzaamheid te bevorderen en 
de CO2 uitstoot afkomstig van de productie en consumptie van goederen te beperken, werden internetplat-
forms opgericht zoals Peerby, die het mogelijk maken om met elkaar in contact te komen en spullen te 
lenen of huren van je buren volgens de slogan “Sharing is caring”. [Website Ecoweetjes] Daarnaast werd er 
sinds 1992 in een aantal landen jaarlijks Niet-Winkeldag georganiseerd om aandacht te vragen voor de 
ongelijke verdeling tussen arm en rijk en de nadelige gevolgen van de Westerse wereld op het milieu. Op 28 
maart tijdens Het Uur der Aarde werden huishoudens en bedrijven gevraagd om verlichting en elektroni-
sche apparatuur voor een uur uit te schakelen en daarmee energie te besparen en koolstofdioxide-uitstoot 
te verminderen. [website Financieel; website Radar]

Het aantal consumenten dat kiest voor een bewuste leefstijl ten aanzien van het consumptiepatroon dat zij 
hanteren, bleef echter beperkt. [De Bakker, Dagevos en Spaargaren, 2008: 19] De achterliggende reden was 
veelal dat de consument weliswaar besefte dat duurzaam consumeren uiteindelijk meer oplevert, maar dat 
hij of zij er geen direct persoonlijk voordeel mee behaalde. De meerderheid van de consumenten koos in 
plaats van biologische kipfilet doorgaans ‘gewoon’ voor de kiloknaller. [De Bakker, Dagevos en Spaargaren, 
2008: 19]

Actoren
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorgangers
• De Club van Rome
• Convenant Gezond Gewicht (en Convenant Overgewicht)
• Kenniscentrum Overgewicht



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 886

• Voedsel en Warenautoriteit
• RIVM
• TNO
• IKEA
• H&M
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12.3 Trend: De toenemende tijdsdruk en veranderende 
invulling van vrije tijd

Verkorte titel: Toenemende tijdsdruk

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatise-
ring, 13.13 Medialisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT
3.16 Vermarkting vrije tijd
5.6 Kinderopvang
10.7 Gebruik communicatiemiddelen
12.35 Commerciële televisie
12.42 Gratis krant

Datering
1975-na 2005

Beschrijving
Vrije tijd is wat een mens overhoudt na aftrek van de tijd die wordt besteed aan verplichtingen en persoon-
lijke verzorging. Vaste verplichtingen zijn betaald werk, zorgtaken, huishouden en het volgen van onder-
wijs. Sinds de jaren zeventig is het tijdsbeslag van het totaal aan verplichtingen van de Nederlandse 
bevolking tussen de 18 en 65 jaar gestaag toegenomen. In 2005 namen verplichtingen gemiddeld drie uur 
per dag meer tijd in beslag dan in 1975. [website SCP] Dat betekent een navenante vermindering van de vrije 
tijd. Voornaamste oorzaak hiervan was de toename van de arbeidstijd als gevolg van een grotere deelname 
aan het arbeidsproces. [Breedveld, 2006:16] Deze groei kwam vooral door toetreding van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt. [De Haan, 2003: 22] Voor een deel is dat op het conto te schrijven van de opmars van de 
eenpersoonshuishoudens. Maar de belangrijkste factor was dat veel meer gehuwde (en samenwonende) 
vrouwen betaald zijn gaan of blijven werken. Er kwamen steeds meer huishoudens waarin beide partners 
werkten. Het aandeel kostwinnershuishoudens daalde zodoende en het aandeel tweeverdienershuishou-
dens steeg vanaf 1980. [website SCP] Tussen 2000 en 2005 groeide het tijdsbeslag van verplichtingen nog 
steeds, maar minder hard dan in de jaren daarvoor (Breedveld et al. 2006). Ook de daling van de vrije tijd 
stagneerde in die periode. Persoonlijke tijd was door de jaren heen een constante factor. [Cloïn 2015]

Als gevolg van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces veranderden ook de tijdsduur en het tijdstip 
van het huishoudelijke werk. Dit werk werd in 1975 voornamelijk overdag gedaan maar is sindsdien naar de 
avond en het weekend verschoven. Door de opmars van eenpersoons- en tweeverdienershuishoudens 
moesten meer mensen vanaf het begin van de jaren negentig naast professionele ook huishoudelijke 
werkzaamheden verrichten. [Breedveld, 2006: 22] Hierbij ontstond een vorm van gemankeerde emancipatie: 
mannen gingen naast hun betaalde arbeid wel wat meer thuis doen, maar vrouwen voerden in de regel naast 
hun werk het leeuwendeel van de huishoudelijke en zorgtaken uit. In 1975 combineerde veertien procent van 
de bevolking professionele met huishoudelijke taken, in 2005 was dit opgelopen naar 38 procent. 
Huishoudelijke taken namen wel steeds minder tijd in beslag door de komst van verschillende apparatuur. 
De vaatwasser, wasdroger en magnetron namen werk uit handen. [Sociaal Cultureel Rapport, 1998: 686] 

De overheid stimuleerde begin jaren tachtig flexibilisering van werktijden, zowel vanuit het oogpunt van 
economische doelmatigheid als met het doel om combinatie van huishoudelijk werk en de zorg voor 
kinderen met betaalde arbeid mogelijk te maken. [SCP Rapport, 1998: 690] Hierbij werd ook de mogelijk-
heid geboden buiten kantoortijden te werken. Maar de dagelijkse tijden waarop men werkte, veranderden 
slechts een beetje. [Cloïn, 2010: 55] De norm bleef de klassieke kantoortijd van negen tot vijf, slechts twaalf 
procent van de Nederlanders werkte in 1998 buiten deze tijden. [Sociaal Cultureel Rapport, 1998: 690] Wat 
sterker veranderde was de wekelijkse werktijdverdeling. In 1988 werd de Arbeidstijdenwet uit 1919 aangepast 
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zodat arbeidstijden konden worden verruimd en men op meer tijdstippen van dag en week aan het 
arbeidsproces deel kon nemen. In 1996 werd een geheel nieuwe Arbeidstijdenwet ingevoerd De wet wilde 
onder meer de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken bevorderen. Ze voorzag onder meer in een 
aanzienlijke flexibilisering van de werktijdbegrenzing. De zaterdag mocht gezien worden als een officiële 
werkdag en de zondag mocht 39 keer per jaar als werkdag worden ingezet. 

Winkeliers waren als gevolg van de Winkeltijdenwet van 1930 aanvankelijk niet vrij hun openingstijden zelf te 
kiezen. Voorgeschreven was dat winkels van maandag tot en met zaterdag van 5.00 tot 18.00 uur geopend 
mochten zijn. Sluiting op zondag was verplicht. In 1984 werd de koopzondag in de wet opgenomen. [Website 
Wetten] In 1996 werd de wet verder aangepast door de behoefte aan ruimere openingstijden door de 
toegenomen arbeidsparticipatie. De nieuwe wet liberaliseerde de winkelopenstellingstijden aanzienlijk. 
Winkels mochten in het vervolg van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur geopend zijn, 
zonder limiet aan het aantal openingsuren per week. Op zondag moesten de winkels in principe gesloten zijn, 
maar gemeenten mochten twaalf keer per jaar een vrijstelling verlenen. [website Rijksoverheid] Bovendien 
konden winkels op bijzondere locaties (toeristische plaatsen of drukke binnensteden) hun deuren op zondag 
openen en hadden winkels uit verschillende branches de mogelijkheid om bij de gemeente openstelling te 
vragen. De verruimde openstelling bood zowel de mogelijkheid om in de vrije tijd te winkelen als om na 
werktijd boodschappen te doen. [Website SCP] 

De tijdsdruk door toenemende arbeidsdeelname was niet de enige factor voor het krimpen van de vrije tijd. 
De dagelijkse zorg voor kinderen legde ook beslag. De tijd die ouders aan hun kinderen besteden is sinds 
1970 niet afgenomen, maar wel is de zorgtaak voor de kinderen anders ingevuld en belegd. Door het tot 
stand komen van verlofregelingen begin jaren negentig konden vaders en moeders tijdelijk meer tijd vrij 
maken voor zorgtaken. [Cloïn, 2010: 18] In tweeverdienershuishoudens maakte men vanaf de jaren negentig 
ook meer gebruik van geïnstitutionaliseerde (formele) kinderopvang, zoals kinderdagverblijven, buiten-
schoolse opvang of gastouderschap. Vanaf 1990 werden er maatregelen afgekondigd die het moeders van 
jonge kinderen makkelijker moesten maken om te blijven werken en in 2004 werd de Wet Kinderopvang 
aangenomen die in 2005 in werking trad waarin een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang werd 
ingesteld. [website Overheid] Het aantal voltijdsplaatsen in de formele kinderopvang steeg van 25.000 
plaatsen in 1990 naar 130.000 plaatsen in 2006. Kinderdagverblijven ontwikkelden zich tot voorzieningen 
waardoor ouders zich op de arbeidsmarkt konden begeven. [Cloïn, 2010: 65]

Naast verplichtingen en de tijd die aan persoonlijke verzorging besteed werd, bleef de vrije tijd over. Door 
inkomensgroei was daarvoor meer geld te beschikbaar. Dat heeft niet geleid tot een grotere mate van 
diversiteit in de vrijetijdsbesteding van de gemiddelde Nederlander. Wel waren er steeds meer activiteiten 
waar hij maar incidenteel aan deelnam. Naarmate Nederlanders meer activiteiten ontplooiden, beoefenden 
ze die steeds minder intensief. [website SCP] 

De tijd dat de radio in huis de centrale bron van verstrooiing was, ligt al weer vijftig jaar terug. Hij werd na 
introductie van de televisie in de meeste gevallen als achtergrond gebruikt bij andere bezigheden en niet meer 
als specifieke vrijetijdsbesteding. Dit ondanks de sterke groei van het aantal radiozenders. [Breedveld, 2006: 42]
De televisie heeft de functies van de radio overgenomen. Begin jaren zeventig was al in bijna ieder huishou-
den een televisietoestel aanwezig en was televisiekijken een alledaagse bezigheid geworden. In de periode 
1975-1995 steeg de tijd die gemiddeld aan televisie kijken besteed werd. [website SCP] Meer dan de helft van 
de vrije tijd werd in 1995 aan televisiekijken besteed. Vooral in de eerste helft van de jaren tachtig groeide de 
populariteit van de televisie. In deze periode was er hoge werkloosheid en werd het huiselijke amusement 
dat de televisie bood een aantrekkelijk tijdverdrijf. Maar ook na de economische recessie bleef het aandeel 
aan televisie bestede tijd stijgen.

De rol van de televisie als ‘huisbioscoop’ had negatieve gevolgen voor het bioscoopbezoek. Die werden 
versterkt door de introductie en wijde verspreiding van de videorecorder. In de jaren tachtig werd deze 
massaal aangeschaft en vooral gebruikt voor het thuis afspelen van gehuurde speelfims. Sinds de jaren 
negentig werd in deze behoefte ook voorzien door betaaltelevisie, terwijl in de loop van de jaren nul dvd’s 
het mogelijk maakte films naar keuze op de computer te zien. Even later begon het aanbod op het internet 
een geduchte concurrent te vormen voor andere aanbieders. 
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In de jaren zeventig werden vooral ’s avonds en in het weekend programma’s uitgezonden, maar vanaf de 
jaren tachtig en negentig kon men ook overdag naar de televisie kijken. Het bekijken en nabespreken van 
het avondprogramma van de publieke omroep werd niet langer een activiteit die de Nederlandse bevolking 
samenbond. Kijkers verdeelden hun voorkeur over verschillende netten en keken programma’s minder vaak 
uit dan voorheen. Ook de samenbindende factor van de televisie in huis veranderde. Men zat niet meer met 
het hele gezin voor ‘de buis’. Er kwamen meer televisies in huis. De komst van commerciële zenders in 1989 
zorgde voor uiteenlopende programmacategorieën. Tieners keken steeds meer televisie omdat er steeds 
meer programma’s werden aangeboden die zij aantrekkelijk vonden. Zij besteedden hierdoor het grootste 
deel van hun thuis doorgebrachte vrije tijd aan televisie of video kijken. [Breedveld, 2006: 29]

Naast televisie kijken kwam aan het eind van de jaren negentig ook het computergebruik op. Allereerst werd 
de computer voornamelijk op het werk en voor het verwerken van teksten ter vervanging van de typema-
chine gebruikt, maar nadat de meeste huishoudens een internetaansluiting kregen werd ook veel vrije tijd 
achter de computer doorgebracht. In 2005 was in 87 procent van de huishoudens een computer te vinden. 
[website SCP] Vrijwel al die computers waren op internet aangesloten. [website SCP] Jongeren maakten het 
meest gebruik van de computer. De populairste activiteit daarbij was het spelen van spelletjes (zowel online 
als offline). Daarnaast werd de computer gebruikt voor het zoeken van informatie, het boeken van vakanties 
en het kijken van films en televisieprogramma’s. [Huysmans, 2010: 12]

De opkomst van de televisie en de computer had veel invloed op de tijdsbesteding aan sociale contacten. 
Deze kwamen verder onder druk door de toenemende arbeidsdeelname. Had men in 1975 nog gemiddeld 
9,5 uur per week huiselijk contact met derden (op visite gaan, visite ontvangen, naar feestjes gaan of 
bellen), in 2003 was dit gedaald naar 7,7 uur. [Breedveld, 2006: 53] Anderzijds zijn door aansluiting op het 
internet en de verbreiding van de mobiele telefoon sinds de jaren nul nieuwe vormen van en gelegenheden 
tot sociaal contact opgekomen in plaats van bij elkaar op visite gegaan. [Breedveld, 2006: 52] 
Ook op het gebied van de familierelaties is de aandacht verlegd. De relaties zijn verschoven van horizontale 
relaties, met veel contact tussen ouders en kinderen met ooms, tantes, neven en nichten, naar verticale 
relaties waarbij de relaties tussen grootouders, ouders en kinderen zijn versterkt. [Interview Paul Schnabel]

Doordat in huiselijke kring vanaf de jaren zestig veel naar de televisie gekeken en vanaf het eind van de 
jaren negentig meer achter de computer gezeten werd, schoot er minder tijd over voor andere activiteiten. 
Vooral de tijd die aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften besteed werd, liep hierdoor terug. 
Televisie kijken en lezen verhouden zich deels tot elkaar als communicerende vaten. [Sociaal Cultureel 
Rapport, 1998: 707] Extra tijd voor de ene activiteit ging ten koste van de tijd voor de andere.
Daarnaast ondervond het lezen ook een sterke concurrentie vanuit het aanbod van andere vrijetijdsactivitei-
ten. Sinds 1975 heeft zich vooral onder mensen tot 40 jaar een sterke teruggang in het lezen voorgedaan. In 
1995 werd 25 procent minder tijd besteed aan lezen dan in 1975. [Sociaal Cultureel Rapport, 1998: 707]

Vrije tijd werd steeds vaker buiten de deur besteed. Tussen 1975 en 1995 steeg de tijd die buitenshuis aan 
activiteiten werd besteed met tien procent. Dit kan niet los worden gezien van de huishoudensverdunning. 
Jongeren gingen sneller op zichzelf wonen. En steeds meer mensen bleven een eenpersoonshuishouding 
voeren. Alleenwonenden brengen een geringer deel van hun vrije tijd thuis door dan mensen uit meerper-
soonshuishoudens. [Sociaal Cultureel Rapport, 1998: 699] 

Sinds 1975 werd er meer vrije tijd besteed aan sportbeoefening. In 1975 werd er gemiddeld 1,5 uur per week 
aan sport besteed, in 2005 was dit 2,5 uur. [Breedveld, 2006: 43] De voornaamste reden om te sporten was 
dat men gezond wilde leven en activiteiten in gezelschap wilde ondernemen. De deelname groeide 
voornamelijk bij sporten die individueel beoefend werden, bijvoorbeeld zwemmen, fitness en aerobics. 
Individuele sporten pasten beter in een tijd waarin mensen op flexibele wijze hun vrije tijd willen indelen. 
Toch verloor deelname aan collectieve sporten geen terrein. Er werd nog steeds tijd vrij gemaakt om op een 
bepaald tijdstip met meerdere mensen te sporten. [Sociaal Cultureel Rapport 1998: 716] 

Naast sportbeoefening leveren toerisme en recreatie een doorbreking van het ritme van het alledaagse 
leven.[Sociaal Cultureel Rapport, 1998: 718] Ook hier is de toename van ‘uithuizige’ vrijetijdsbesteding terug 
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te zien. Hierbij moet worden gedacht aan openluchtrecreatie, maar ook aan pretparkbezoek, recreatief 
winkelen en het bezoeken van thematische evenementen. Hier heeft zich sinds de jaren zestig geleidelijk 
aan een belangrijke tak van bedrijvigheid ontwikkeld. Voor de Nederlanders gold dat zij in 2005 minimaal 
een keer per week een activiteit buiten de deur ondernamen. [Verbeek & De Haan, 2011: 30]
Sinds 1970 nam het percentage van de bevolking dat een of meerdere malen per jaar met vakantie gaat toe. 
In 1970 ging 46 procent van de bevolking met vakantie, waarvan ongeveer de helft in het buitenland werd 
doorgebracht. In 1995 ging 72 procent van de bevolking op vakantie, waarvan 56 procent het buitenland als 
bestemming had. Ook werden er meer korte binnenlandse vakantie en weekendtrips gehouden. [Sociaal 
Cultureel Rapport, 1998: 719]
Er is vanaf de jaren zeventig sprake van een generatiegebonden afname van de tijd die besteed werd aan 
vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Voor reguliere verenigingsactiviteiten was onder werkenden steeds 
minder tijd beschikbaar en bestonden allengs meer alternatieven in de sfeer van sociaal contact of 
incidenteel vrijwilligerswerk. Traditionele, uit de verzuiling voortgekomen en ideologisch gemotiveerde 
organisatievormen (zoals vakbeweging, politieke partijen, omroepen) behielden overwegend een lokale 
basis. [Dekker, 1999: 56] Organisatievormen zonder dergelijke ambities, zoals sportbonden, vertoonden 
echter een sterke groei. [Dekker, 1999: 56] Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de toetreding van 
vrouwen, hadden effect op de deelname aan vrijwilligerswerk. Vanaf het einde van de jaren zeventig werd 
vrijwilligerswerk meer en meer een activiteit van niet-actieven: aanvankelijk werklozen en later vooral 
gepensioneerden. [Dekker 1999:62] Door deze verschuiving van vrouwen naar gepensioneerden en 
werklozen bleef de participatie door de jaren heen in balans. In 1986 deed 41 procent van de bevolking 
vrijwilligerswerk, in 2004 was dit ongeveer gelijk met 43 procent. [Dekker, 1999: 64; Dekker, 2009: 280]

De aandacht voor kunst en cultuur op televisie zorgde ervoor dat men daarvoor niet meer de deur uit 
hoefde. Ging men in de jaren zeventig nog regelmatig naar bioscoop, theater, concertzaal of museum, vanaf 
de jaren tachtig kwamen kunst en cultuur vooral via de televisie de huiskamers binnen. Uitzendingen op 
televisie bereikten meer mensen dan uitvoeringen in zalen. Toch vond cultureel bezoek per saldo niet heel 
veel minder vaak plaats. Weliswaar bezocht de gemiddelde Nederlander nog maar incidenteel een culturele 
activiteit, dat betrof wel een steeds groeiend deel van de bevolking. De bioscoop was de culturele instelling 
met het meeste bereik. In de jaren tachtig was er een terugloop in bioscoopbezoek, maar vanaf de jaren 
negentig kwam er een opleving door de komst van grote, nieuwe bioscopen. In 2003 was het aantal 
Nederlanders dat minstens een keer per jaar naar de bioscoop ging weer gestegen van 45% in 1987 tot 57%. 
[Van den Broek, 2005: 55]

Actoren
• Burger
• Omroepen
• Vrijetijdsbedrijven en -instellingen
• Culturele instellingen
• Sportverenigingen en -bonden
• Ministerie van OCW en voorlopers
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12.4 Trend: De opkomst van jongerencultuur als 
zelfstandig maatschappelijk fenomeen

Verkorte titel: Jongerencultuur

Metatrends: 13.8 Welvaartsgroei, 13.12 Multiculturalisering, 13.1 Individualisering, 13.11 Secularisatie,  
13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.3 Genderisering

Relatie met
2.6 Liberalisering jeugdrecht
6.13 Kroningsrellen

Datering
jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
Jongeren- of jeugdcultuur wordt gevormd door jonge mensen die van een toenemende zelfstandigheid 
genieten, maar nog niet volledige verantwoordelijkheid voor een loopbaan en/of gezin dragen. In concrete 
termen gaat het om een vrij brede leeftijdsgroep, namelijk personen tussen twaalf en 29 jaar. Wanneer zij 
twaalf zijn, verlaten jongeren de basisschool en gaan naar het vervolgonderwijs. Eind twintig is een leeftijd 
waarop de meeste studerende jongeren beginnen met werken. [De Leeuw e.a., 2000: 10-11, interview Knulst]
Er is sprake van een jeugdcultuur wanneer jongeren er opvattingen op na houden - uitgedrukt in een 
bepaalde levensstijl - die afwijken van de maatschappelijke mainstream en niet worden gedeeld met oudere 
generaties. Zo bezien zijn de jongeren dragers van culturele veranderingen. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 
7-8] Voor de meeste jeugdculturen vormt de muziek de kern en werkt als een bindmiddel tussen jongeren. 
[Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 291]

De wortels van jongerencultuur als zelfstandig maatschappelijk fenomeen liggen in de westerse wereld in 
de jaren vijftig. [Righart, 2006: 26-31; Matthijs, 1993: 190] De welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog 
en de verlenging van schooltijd hebben eraan bijgedragen dat jongeren langer vrijgesteld waren van de 
arbeidsmarkt en de verplichtingen die daarbij horen. Niet alleen beschikten ze over meer vrije tijd maar ook 
over meer geld dat ze aan hun vrije tijd konden besteden. [uitzending Andere Tijden] Met de economische 
groei gefaciliteerd door de Marshallhulp, groeide ook het productenaanbod, nieuwe luxeproducten zoals 
de televisie en de auto verspreidden zich relatief snel onder de bevolking. [Wermuth, 2001: 519; Righart, 
2006: 26, 28] De welvaartstijging en modernisering (naar Amerikaans voorbeeld) ondermijnden in rap 
tempo de traditionele verhoudingen. [Huygen 1997]; Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000; Kennedy, 1995]

In de Nederlandse naoorlogse periode was (en is) de breuk van de jongeren met de levenswijze van hun 
ouders gemotiveerd door twee beweegredenen: door een idealistisch verzet tegen een volwassenencultuur - 
die door de jeugd doorgaans beschouwd wordt als bekrompen, materialistisch, autoritair en onrechtvaardig 
- of door een simpele zoektocht van jonge mensen naar plezier en genot. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 24]

Bepaalde objecten of consumptiegoederen, genotsmiddelen (met name drus en alcohol), kleding, 
haardracht, lichaamshouding, omgangsvormen en jargon, maar ook culturele uitingen zoals film en 
muziek, werden door jongeren gebruikt om zich als groep te profileren en af te zetten tegen de generatie 
van hun ouders. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 24]

Zo kreeg de jongerencultuur die zich in de jaren vijftig als eerste duidelijk manifesteerde, onder de noemer 
nozems geschaard, een uitgesproken hedonistisch karakter met een sterk Anglo-Amerikaanse tintje uit 
protest tegen de soberheid en ascetisme van de opbouwperiode. [Righart, 2006: 27, 31; Kennedy, 1995: 
43-44] Petticoats, jeans en t-shirts raakten in de mode, men ging Coca Cola drinken en naar de uit de VS 
overgewaaide en door de media verspreidde nieuwe muzieksoort, de Rock-’n-roll luisteren. Rock-’n-roll en 
films zoals Rebel without a Cause of Rock Around the Clock kregen onder de jongeren een belangrijke symboolf-
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unctie in de zin dat de jeugd daaraan haar (groeps)identiteit ontrok. [De Leeuw e.a., 2000: 29] Amerikaanse 
producten die op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren, stonden in de jaren vijftig en begin jaren zestig 
voor kwaliteit. Ze hadden in eerste instantie een grote aantrekkingskracht voor de jongeren maar langza-
merhand raakten ze ook ingeburgerd in de gehele Nederlandse maatschappij.

Anders dan de nozems in de jaren vijftig, droeg de meest opvallende jongerencultuur uit de jaren zestig, 
Provo – een term bedacht door de Leidse criminoloog Wouter Buikhuisen – een meer ideologisch karakter. 
De provobeweging had geen concrete politieke programma maar was anti-autoritair en verzette zich door 
middel van ludieke acties tegen de heersende verhoudingen en mentaliteit. Provo’s keerden zich tegen het 
“klootjesvolk” – de kleinburgerij die zich volgens hen in de greep bevond van consumentisme – en tegen 
het “regentendom” vertegenwoordigd door politieke machthebbers en – op de meest symbolische manier 
– door het koningshuis. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 95; Kennedy, 1995: 132-136; Righart, 2006: 29, De 
Leeuw e.a., 2000: 34-35]
Net als reeds in de jaren vijftig maakten ouderen zich zorgen over de, volgens de maatstaven van toen, 
losgeslagen jeugd zonder moraal en vonden dat jongerencultuur een gevaar vormt voor de openbare ruimte. 
[De Leeuw e.a., 2000: 29] Volgens een opiniepeiling uitgevoerd in de jaren zestig door een tijdschrift wilde 
maar liefst 37 procent van de Nederlandse burgers Provo in de gevangenis zien, de Telegraaf loofde met 
regelmaat het harde optreden van de politie. [Matthijs, 1993: 207] Door de politie werden provo’s simpelweg 
gezien als jeugdige criminelen en weinig zachtzinnig behandeld. [De Leeuw e.a., 2000: 35-36]

De provobeweging was weliswaar spraakmakend, maar klein, in tegenstelling tot de hippiebeweging. In de 
jaren zestig gold Amsterdam, dat de bijnaam “Magies Sentrum” kreeg, als een internationale hippiehoofd-
stad met een wereldwijde uitstraling en een grote aantrekkingskracht voor jongeren, niet in de laatste 
plaats dankzij de makkelijke toegang tot drugs zoals LSD en hasjiesj. Het sleutelwoord van de hippiebewe-
ging was vrijheid: van autoriteit, van consumptiedwang en van preutsheid. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 
101; Kennedy, 1995: 139]

Ook de kraakbeweging, die aan het eind van de jaren zestig opkwam en in het bijzonder tussen de eerste 
helft van de jaren zeventig en midden jaren tachtig actief werd, is een voorbeeld van een beweging die 
ontstond uit ideele opvattingen. Uit protest tegen de woningnood en verloedering van de steden, bezetten 
krakers (veelal studenten, kunstenaars en werkloze jongeren) leegstaande huizen. Met regelmaat kwam er 
tot hevige confrontaties met de politie, onder andere tijdens de kroning van het nieuwe staatshoofd op 30 
april 1980. Bij de kraakbeweging sloten jongeren zich aan die een eigen subcultuur vormden, zoals hippies, 
punkers of skinheads. [Matthijs, 1993: 213-214]

Zoals gezegd, fungeerde (en fungeert) muziek bij een groot aantal jongerenculturen als het ordende 
principe. Veel jongerenculturen werden dan ook naar het muzieksoort vernoemd waaromheen ze zijn 
gevormd, bijvoorbeeld hardrock, disco, heavy metal, house, acid, hiphop (Nederhop) of new wave. 
[Wermuth, 2001: 517; Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 24]
Ook de invloeden van de etnische groepen die zich in Nederland vestigden, werden in de jongerencultuur in 
de loop van tijd waarneembaar. Zo werden in de jaren zeventig, tachtig en negentig onder andere door 
toedoen van jonge Creoolse Surinamers en Antillianen regea, funk en hiphop ook onder autochtone 
jongeren populair. Dit in tegenstelling tot raï – een muziekstijl die bijna uitsluitend populair werd onder 
Marrokkaanse jeugd. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 15-23] De uit Amerika overgewaaide R&B had opvallend 
veel fans onder jongeren met Surinaamse, Antilliaanse maar ook Marokkaanse en Turkse wortels. Bij R&B 
ging het voornamelijk om zorgeloosheid, individueel genot en economisch status en niet om een uitgespro-
ken politieke voorkeur of een bijzondere, afwijkende levensstijl. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 217]
Een muziekstijl die juist nagenoeg geen Nederlanders met een buitenlandse afkomst maar bijna uitsluitend 
autochtone blanke mannen (later ook vrouwen) aantrok was een Nederlandse housevariant, genoemd 
gabberhouse of hardcore. Gabberhouse ontstond eind jaren tachtig rond de Rotterdamse Club Parkzicht. 
Dit muzieksoort was gekenmerkt door een zeer snelle beat (120 tot 250 beats per seconde) en kende een 
eigen dansvorm: het hakkûh. Gabbers waren duidelijk herkenbaar aan hun uiterlijk. Ze hadden geheel of 
gedeeltelijk kaal hoofd (vrouwen hadden juist lang haar, strak over het hoofd getrokken en in een staart 
gebonden; soms in de nek en langs de zijkanten opgeschoren), droegen trainingspakken, bomberjacks en 
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sportschoenen van een bepaald merk. Sommige groepen binnen de gabberscene waren uitgesproken 
racistisch en chauvinistisch en raakten regelmatig slaags met allochtone jongeren, vooral van Turkse of 
Marokkaanse herkomst. [De Leeuw e.a., 2000: 63] Gabber werd in de loop van de jaren negentig ongekend 
populair. Dankzij de grote populariteit van dit muziekgenre rekende zich in de jaren 1995-1997 nagenoeg de 
helft van de Nederlandse jongeren tot een jeugdcultuur terwijl het aantal jeugdcultuureel geörienteerden 
doorgaans gemiddeld ruim ónder de vijftig procent ligt. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 24] Zo werd een 
groep jongeren, aanvankelijk bestempeld als housliefhebbende voetbalvandalen en agressieve, racistische 
veelslikkers, in de (gecommercialiseerde) mainstream opgenomen; de rebellie werd normaal – een patroon 
dat zich telkens herhaalt: na een initiële afwijzing van een subcultuur komt meestal een stapsgwijze 
maatschappelijke acceptatie en breekt daarmee een moment aan voor een nieuwe grensverleggende 
kentering. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 147, 307 en 323]

Een bijzondere want heel diverse groep onder de Nederlandse jeugd zijn de zogenoemde EO-jongeren, dat 
wil zeggen religieus of spiritueel bevlogen jonge mensen (voornamelijk met een protestantse achtergrond) 
die geregeld deelnemen aan evenementen georganiseerd door de Evangelische Omroep onder andere in de 
vorm van massaal bezochten landdagen. De landdagen, in volksmond jongerendagen genoemd, vinden 
sinds 1975 jaarlijks plaats en vormen een moderne versie van samenzang, prediking en gebed. De brede 
inzet van media, voornamelijk de tv, zorgt voor een modern jasje en grootschaligheid van de gebeurtenis: 
het aantal deelnemers steeg van anderhalf a drieduizend in de jaren zeventig naar rond de twintigduizend 
in de jaren tachtig. Sinds eind jaren negentig ligt het deelnemersaantal gemiddeld op dertigduizend. 
[website wikipedia] Ook aan het festival Flevo Totaal, georganiseerd door Youth for Christ, nemen duizen-
den jongeren deel, in 1999 bijvoorbeeld zo’n tien duizend. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 231] De 
initiatieven van de EO bieden plaats zowel aan leden van traditionele kerkelijke groepen (voornamelijk 
protestants)als aan niet aan een kerk gebonden jongeren die op zoek zijn naar een religieus gevoel of in 
groepsverband beleefde spiritualiteit die ze elders in de sterk geseculariseerde Nederlandse samenleving 
moeilijk kunnen vinden. [Matthijs, 1993: 219-220; Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 229]

Het ontstaan van jeugdculturen is een dynamisch proces. Jeugdculturen wisselen elkaar in een snelle tempo 
af, sommige bestaan heel kort, andere langer. De verhoudingen tussen jongeren(sub)culturen en tussen de 
jongerenculturen en de maatschappelijke mainstream variëren van vijandelijkheid, onverschilligheid tot 
sympathie. Tegelijkertijd is de wederzijdse beïnvloeding zichtbaar. Zo boden en bieden de 
EO-jongerendagen ruimte aan meerdere leefstijlen [Matthijs, 1993: 221], waren onder de fans van disco veel 
homoseksuelen en modemensen te vinden [De Leeuw e.a., 2000: 45], luisterden punks en skinheads, 
ondanks hun ideologische verschillen, naar diezelfde soorten muziek (thrush en punk) en gebruikten 
dezelfde dansvormen (pogo, moshen en stage diven). Trainingspakken en basketbalpetten waren niet 
alleen bij gabbers maar ook al bij hiphoppers (weliswaar in ander stijl en van andere merken) en tegelijker-
tijd buiten deze groepen te vinden en mag een dj, een uitvinding uit de hiphopscene, in de jaren nul niet 
ontbreken bij de massale dancefeesten voor een breed publiek.

Ook in de jongerentaal waarmee de jeugd zich van de oudere generaties distantieert [o.a. Daniels, 2004: 9], 
waren en zijn verschillende invloeden te vinden. Zo bedienden zich jongeren sinds de jaren vijftig graag van 
Engels/Amerikaans woordenschat of maakten gebruik van dialecten. In de jaren negentig en nul werd in de 
vooral etnisch gemengde jongerengroepen in grote steden vaak een vorm van Nederlands gesproken waarin 
naast het Engels veel invloeden (woordgebruik en woordvolgorde) uit allochtone talen waarneembaar 
waren. De straattaal gesproken door de jongeren is bovendien vaak lokaalgebonden. Typisch voor nage-
noeg alle jeugdculturen is het feit dat meisjes een marginale positie in de groep bekleden. Zij vormen vooral 
aanhang bij het mannelijke deel van de subcultuur. Een uitzondering hierop vormden rond de eeuwwisse-
ling internetfora opgericht voor, en bezocht door, een zeer heterogene groep meisjes tussen 12 en 19 jaar – 
de zogenoemde Webgrrlies-sites. [Ter Bogt en Hibbel (red.), 2000: 285-286]

Tot slot
Parallel aan een bredere maatschappelijke acceptatie van het fenomeen ‘jongeren- of jeugdcultuur’, werd 
het jong zijn en het er jong uitzien in de westerse samenleving steeds meer toonaangevend. Sinds de jaren 
zeventig deed zich een ontwikkeling voor die men met de term juvenalisering aanduidt. Juvenalisering houdt 
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in dat de jeugd steeds vaker cultuurhelden en gedrags- en levensstijlvoorbeelden levert voor de gehele 
samenleving. De jeugdigheid kwam in de maatschappij steeds centraler te staan. Strakke huid, jong en 
sportief lijf zijn het ideaal geworden dat veelal nagestreefd wordt door onder andere gebruik te maken van 
de ontwikkelingen op het gebied van plastische chirurgie. Wanneer het gaat om de muziek waarnaar men 
luistert, de kleding die men draagt, de inrichting van de vrije tijd of de omgangsvormen die steeds informe-
ler worden, zijn de leefstijlverschillen tussen jong en oud in de afgelopen decennia in algemene zin kleiner 
geworden zonder dat er sprake is van een vergaande maatschappelijke uniformering – jongeren zoeken 
steeds weer eigen culturele vormen, met name in de sfeer van vrije tijd, en vormen telkens opnieuw nieuwe 
subculturen. [interview Schnabel; Ter Bogt 2015] Daarnaast werd van de jonge mensen aangenomen dat zij 
de vinger op de pols van de samenleving houden waarin de kennis door de ICT-ontwikkelingen en –toepas-
singen steeds sneller vergaat. [interview Knulst] De ontdekking van jongeren als een belangrijke marketing-
groep reeds in de jaren vijftig-zestig van de twintigste eeuw en de verlaging van de leeftijd waarop de 
meerderjarigheid bereikt wordt (in 1988) van eenentwintig tot achttien jaar droegen bij tot een eerdere 
maatschappelijke (politieke en economische) participatie van jonge mensen. [Mourik, 2009: 203; Ter Bogt 
en Hibbel (red.), 2000: 61]

Actoren
• Evangelische Omroep (EO)
• Kerken
• Jongerengroepen
• Ministerie voor Jeugd en Gezin
• Ministerie van Justitie
• Politie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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12.5 Trend: Veranderingen in de publieke feestcultuur: 
Secularisering, commercialisering en 
multiculturalisering

Verkorte titel: Publieke feestcultuur

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering, 13.1 Individualisering,  
13.13 Medialisering

Relatie met
9.25 Mega-evenementen
9.44 Dance Valley
12.1 Levensritme
12.4 Jongerencultuur
12.13 Herinneringscultuur

Datering
1976 - na 2005

Beschrijving
De Nederlandse kalender is wat betreft feestdagen diepgaand beïnvloed door het christendom. Veel 
nationale feestdagen zoals kerstmis, Pasen en Pinksteren hebben een christelijke oorsprong, hoewel deze 
religieuze invulling steeds meer verwaterd is geraakt. [Gerkema-Mudde en Veerman, 2003: 10] Daarnaast 
zijn tal van feesten waarvan de christelijke oorsprong minder evident is – en die in de regel oorspronkelijk 
heidense feestvieringen hadden vervangen –langzaamaan los van hun achtergrond geraakt. Feesten als 
Sinterklaas, Valentijnsdag (gehouden op de sterfdag van de heilige Valentijn), Werelddierendag (gehouden 
op de sterfdag van Franciscus van Assisi) en Sint Maarten werden opgenomen in de ‘gewone’ agenda. [Van 
Leeuwen, 2004: 178] Bovendien zijn seculiere kenmerken in de gebruiken rondom de feestdagen gesijpeld. 
Naast secularisatie trad er ook een commercialisering van de feestdagen op. Mondialisering bracht nieuwe 
feestdagen zoals Halloween over vanuit Amerika, maar vergrootte tegelijk de behoefte om de traditionele, 
als typisch Nederlands beschouwde feesten, zoals de Koninginnedag, uitbundig(er) te vieren. Door de 
komst van immigranten werden nieuwe feestdagen op de Nederlandse kalender geïntroduceerd.

Secularisering
Ontwikkelingen zoals secularisatie en de introductie van feestdagen die geen directe oorsprong hebben in 
de Nederlandse en/of christelijke traditie mogen de vorm en de inhoud van feestdagen hebben beïnvloed; 
ze doen niets af aan de plek van feestdagen in de samenleving of de behoefte aan gezamenlijk feestvieren. 
Feesten markeren momenten die een samenleving als identiteitsbepalend beschouwt, waarbij het feest als 
fenomeen uitdrukking geeft aan gemeenschapszin. Zij hebben een dynamisch karakter: het karakter van 
feesten en de vorm van de daarmee verbonden gebruiken en rituelen zijn, net als de samenleving zelf, aan 
veranderingen onderhevig. Zo hebben kerkelijke feestdagen hun belang op de kalender behouden omdat 
zijook in andere maatschappelijke behoeftes gingen voorzien naast de oorspronkelijke religieuze beteke-
nissen waarmee zij beladen zijn. [Bruce in: Houtman, 2008: 20]

De Kerstmis is een voorbeeld van een feest dat een nieuwe behoefte is gaan vervullen. In plaats van de 
viering van de geboorte van Jezus Christus, draait Kerst onder invloed van secularisering steeds meer om 
samenzijn met familie, om gezelligheid rondom de kerstboom, uitgebreid dineren en zelfs winkelen. Het 
paasfeest onderging een vergelijkbare transformatie. Thema’s als gezamenlijkheid, bevrijding, saamhorig-
heid en vrijgevigheid stamden weliswaar direct uit de christelijke traditie maar vonden ook aansluiting bij 
niet-kerkelijken. [Verbeek, 2003: 66-67] 

Een van de bekendste feesten, het Sinterklaasfeest, was van oorsprong ook een religieus feest, maar heeft in 
de loop van de tijd een andere invulling heeft gekregen. [Ronde, 2008] Dit katholieke feest was gewijd aan 
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de herdenking van de sterfdag van bisschop Sint Nicolaas, die onder andere als beschermheilige van 
kinderen werd gezien. Hoewel het feest een katholieke oorsprong had, bleef het onaangeroerd door de 
Reformatie, vermoedelijk omdat het grotendeels een aangelegenheid was die zich in huiselijke kring 
afspeelde. [Rooijakkers, 1997: 252] Vanaf de jaren vijftig kreeg het feest steeds meer een publiek karakter: 
het publiekelijk vieren van de intocht van Sinterklaas werd een gebruikelijk tafereel, evenals het strooien 
van snoepgoed. [Rooijakkers, 1997: 244-245] Dankzij toenemende media-aandacht voor de openbare viering 
van het Sinterklaasfeest, met sinds 2001 het Sinterklaasjournaal op televisie, werd het nationale karakter 
van het feest ook de laatste decennia steeds verder benadrukt. [Ronde, 2008] Deze beklemtoning werd 
daarnaast relevant als protest tegen het steeds meer vercommercialiserende kerstfeest dat vlak na de Tweede 
Wereldoorlog vanuit Amerika en Duitsland kwam overwaaien en de Kerstman meebracht. [Pleij, 2009: 68] 
Deze kerstviering leek een directe concurrent voor Sinterklaas dat veel gelijkenissen vertoonde: het kwam 
steeds meer in het teken te staan van een oudere, geheimzinnige kindervriend die cadeau’s uitdeelde. 
[Rooijakkers, 1997: 253] Rond de jaren negentig leek de Kerstman aan terrein te winnen, maar hij kon de 
populariteit van Sinterklaas niet evenaren. [Veraart, 1998] Uit een enquête uit 1997 bleek dat 74 procent van 
de Nederlanders zich ergerde aan kerstjingles, kerstetalages en kerstproducten die vóór vijf december in de 
winkels lagen. [Ronde, 2008] Hierop werd er actief opgeroepen om het Sinterklaasfeest te promoten. In de 
jaren negentig werd er bijvoorbeeld in het Gelderse Elst een oproep gedaan aan alle winkeliers om de 
etalages in Sinterklaasstijl in te richten, in plaats van voor kerstdecoraties te kiezen. De gedachte was dat het 
Sinterklaasfeest deel van de Nederlandse cultuur was en niet overschaduwd mocht worden. Dergelijke 
protesten vonden in andere plaatsen navolging. [Rooijakkers, 1997: 255-256]

Mondialisering en commercialisering
Niet alleen de Kerstman immigreerde naar Nederland, ook andere, nieuwe feesten wisten een plaats te 
veroveren op de kalender. Valentijnsdag, net als de kerstman overgekomen vanuit Amerika, stuitte bij haar 
intrede in de jaren vijftig op weerstand. Hoewel bloemisten, banketbakkers en kaartenproducenten een 
marketingoffensief startten om het feest onder de aandacht te brengen, zaten veel Nederlanders aanvanke-
lijk niet te wachten op een ‘opgedrongen feestdag’. [Helsloot, website Meertens Instituut] Pas vanaf de jaren 
tachtig werd het feest positiever ontvangen. De jarenlange reclamecampagne begon eindelijk zijn vruchten 
af te werpen. Ook de populariteit van de Amerikaanse tv-series en een veranderende omgang met persoon-
lijke gevoelens in de Nederlandse samenleving vergroten de bereidheid om een nieuw feest te accepteren. 
[Helsloot 2005: 162-163] Hoewel men zich er bewust van was dat het feest door de commercie bedacht was, 
vonden mensen manieren om hun eigen draai aan het feest te geven, door middel van persoonlijke 
boodschappen en geschenken. [Helsloot, website Meertens Instituut]

Halloween was een ander feest dat door de commercie in de jaren tachtig in Nederland werd geïntrodu-
ceerd. Oorspronkelijk was Halloween een christelijk feest waarop alle heiligen werden herdacht; tegen-
woordig wordt, naar Amerikaans gebruik, het heidense, Keltische karakter van het feest vooral benadrukt. 
In navolging van de toenemende belangstelling voor New Age en magie, groeit de aandacht voor het feest. 
Ook griezelfilms en tv-series dragen hieraan bij. Het feest wordt vooral gevierd door middel van griezelige 
aankleding van huis en cafés, zoals de pompoenlantaarn, en door middel van het aantrekken van griezelige 
kostuums. [Website Meertens Instituut] 

Lokaal versus mondiaal
Hoewel veel feesten onder invloed van globalisatie ook in Nederland geïntroduceerd werden, boden andere, 
lokale feesten daar tegenwicht aan, zoals carnaval waarmee de eigenheid en identiteit van de Nederlandse 
streken onder de rivieren benadrukt. Boven de rivieren wordt carnaval ook gevierd, maar daar heeft het een 
ander karakter en is het minder grootschalig. In Limburg en Noord-Brabant is het feest een van de belangrijk-
ste momenten op de kalender, wat onder andere tot uitdrukking komt door de duur ervan: zo’n drie à vijf 
dagen. Tijdens deze week dragen de burgerlijke autoriteiten hun macht over aan Prins Carnaval. Met vaste 
rituelen als verkleding, versiering en optochten benadrukken de Limburgers en Brabanders hun regionale 
identiteit. [website Meertens Instituut]. In de laatste drie decennia heeft carnaval echter aan populariteit 
ingeboet. Dankzij toegenomen welvaart gingen meer mensen in de carnavalsperiode op vakantie. De vanzelf- 
sprekendheid van de viering nam hiermee af net als de deelname in carnavalsverenigingen. [Interview Stengs] 
Anderszijds maken veel Nederlanders van boven de rivieren in deze periode de oversteek naar het zuiden om 
toch deel te kunnen nemen aan een feest dat niet tot hun regionale feestcultuur behoort.
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Op nationaal niveau vonden vieringen van het ‘Nederlands-zijn’ plaats, bijvoorbeeld op Koninginnedag op 
30 april (en sinds 2014 op Koningsdag op 26 april). Vanaf haar troonbestijging veranderde koningin Beatrix 
het feest van een formele bijeenkomst op Soestdijk naar een bezoek van het koningshuis aan het land, 
waarbij ieder jaar een andere stad werd aangedaan. Niet alleen de inwoners ter plekke vierden 
Koninginnedag, want met een toenemende medialisering van het feest groeide het aantal televisiekijkers 
dat het Koninklijke bezoek volgt. Sinds de jaren tachtig raakten ook steden die niet worden aangedaan door 
de Koninklijke familie in de ban van Koninginnedag. Zo werden er in steeds meer steden festivals en 
vrijmarkten georganiseerd, die bezocht werden door in oranje kledij en accessoires uitgedoste massa’s. In 
het bijzonder in de Randstad werd het feest grootschalig gevierd, zoals tijdens de ‘Koninginnenach’ in Den 
Haag vanaf 1989. [Website Koninginnenach] Het dragen van oranje kleding versterkte het gevoel van 
‘Nederlander-zijn’. Ook benadrukte deze dag de band tussen het volk en het koningshuis; want hoewel het 
erfelijke koningschap ondemocratisch is, gaf een meerderheid van de Nederlandse bevolking aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw aan nog altijd een constitutionele monarchie te verkiezen boven een 
republiek. [De Wildt, 2010: 205] Een zelfde ‘oranjekoorts’ is te zien rondom het Europees Kampioenschap 
en Wereldkampioenschap voetbal. Op heuse oranjecampings scharen Nederlandse voetbalfans zich bijeen 
om de wedstrijden gezamenlijk te volgen: ultieme “Nederlandsheid” in het buitenland. [de Wildt, 2010: 212]

Multiculturalisering
Hoewel dit soort feesten de Nederlandse identiteit onderstrepen, is deze identiteit geen vaststaand gegeven. 
De veranderingen in de samenleving, zoals de komst van nieuwe etniciteiten en culturen, oefenden invloed 
uit op de manier waarop men feesten beschouwde en vierde. Zo kwam het Nederlandse Sinterklaasfeest 
vanaf de jaren zestig onder vuur te liggen onder invloed van de komst van Surinamers en Antillianen in 
Nederland. De kritiek richtte zich op het in beleving van velen racistische karakter. Zwarte Piet, de knecht 
die Sinterklaas bijstaat en stoute kinderen in de zak stopt, zou kinderen van jongs af aan een beeld over 
zwarte mensen als de ondergeschikte, angstaanjagende en domme slaaf bijbrengen. Ondanks dat Piet in de 
loop van de tijd van een beangstigend figuur naar een clownesk, grappig hulpje transformeerde, bleef zijn 
zwarte huid een hekelpunt. [Helsloot, 2005: 254] Pas in 1993, tijdens de intocht van Sinterklaas in 
Amsterdam, liepen voor het eerst niet zwarte maar ‘gekleurde’ Pieten mee. [Helsloot, 2005: 259] Het 
schminken in een andere kleur deed echter niets af aan het feit dat de ondergeschikte nog steeds gekleurd 
was en de Sint wit bleef. Toch bleef het bij een minderheid die protest aantekende: uit een enquête van het 
NIPO uit 1998 bleek dat 96 procent van de Nederlanders het feest los zag van discriminatie. Zij beschouwden 
het feest als een oude, vaderlandse traditie en verwezen naar zijn afdaling door de schoorsteen als uitleg 
voor de zwarte kleur van de Pieten. [Helsloot, 2009: 81] De maatschappelijke discussie over de verbeelding 
van Zwarte Piet tijdens Sinterklaasviering barstte in 2013 opnieuw in alle hevigheid los, nadat 31 personen 
een bezwaar hadden ingediend tegen de intocht van Sinterklaas in Amsterdam en op deze manier dit 
onderwerp expliciet op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsten.

De komst van immigranten bracht tradities en rituelen mee die geleidelijk zichtbaar werden op de Nederlandse 
kalender. Daartoe behoren onder meer het belangrijkste feest van de islam – het Offerfeest, het Suikerfeest 
waarmee de moslims het einde van de vastenmaand ramadan vieren, het zomercarnaval in Rotterdam en het 
Chinees Nieuwjaar. De feesten gevierd door de nieuwe Nederlanders veranderden tegelijk onder Nederlandse 
invloed en namen een hybride vorm aan. [Stengs, 2012: 14] Een voorbeeld van een dergelijk nieuw ritueel is de 
iftar, de maaltijd die de vastenperiode – de ramadan – breekt. De nationale viering van de iftar, die sinds 2002 
in Nederland wordt gehouden, kent veel traditionele elementen maar draagt tegelijk kenmerken van een 
Nederlandse nieuwjaarsreceptie. Door deel te nemen aan dit feest profileren de Nederlandse moslims zich als 
een religieuze gemeenschap maar zij laten tegelijk zien dat zij een onderdeel van de Nederlandse maatschappij 
vormen. [Stengs 2012: 18] De in de maatschappij gevoerde discussies over de officiele invoering van nieuwe 
feesten, bijvoorbeeld het Offer- of Suikerfeest – al dan niet ten koste van de Tweede Pinksterdag –, of de 
verandering van traditionele rituelen, zoals in het geval van de Zwarte Piet, getuigen van het feit dat het vieren 
van een feest en de betekenis die daaraan wordt toegeschreven een politieke kwestie is die verankerd ligt in 
bredere maatschappelijke verhoudingen. [Stengs 2012: 11 en 13]
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Professionalisering en schaalvergroting
Op de kalender zijn naast landelijke feestdagen ook andere, vaak plaatselijk vastgelegde vrijetijdsmomen-
ten te vinden. Zo bood (en biedt) de kermis lokaal een onderbreking van het dagelijks leven. De kermis was 
oorspronkelijk een kerkfeest dat gehouden werd om de inwijding van het kerkgebouw te vieren en dat 
gepaard ging met een processie voor de lokale patroonheilige. [Loeff en de Boer, 2010: 70] Tot halverwege 
de twintigste eeuw was de kermis voornamelijk gericht op gezinnen en bracht vaak stelletjes samen, maar 
veranderde onder invloed van technologisch geavanceerdere kermisattracties in een reizend pretpark met 
de jeugd als belangrijkste doelgroep. [Loeff en de Boer, 2010: 89]
Dankzij de stijgende welvaart beschikten jongeren over steeds meer geld en tijd om feest te vieren. Het 
participeren van jongeren boven de zestien jaar in de feestcultuur werd een trend. [o.a. interview Stengs 2010]

De laatste decennia bepalen, net als de traditionele kermis, ook muziekfestivals de indeling van de (zomer)
kalender. In navolging van het Woodstock festival in 1969 in de Verenigde Staten, deden in 1970 de eerste 
Nederlandse festivals hun intrede. Zo was er in 1970 het Holland Pop Festival in het Kralingse bos te 
Rotterdam. [Website Stichting Kralingen] Hierna volgden de eerste edities van Pinkpop in 1970, Dynamo 
Open Air in 1986 en Lowlands in 1993.

Een bijzondere plek in de publieke feestcultuur nemen de jaarlijkse Bevrijdingsfestivals op 5 mei. Sinds 1980 
zijn er festivals in Haarlem, Amsterdam en Wageningen. Sinds 1994 – vier jaar nadat in 1990 5 mei als officiële 
feestdag erkend werd – heeft iedere provincie een Bevrijdingsfestival. De Bevrijdingsfestivals zijn uitgegroeid 
tot het grootste eendaagse culturele evenement van Nederland. In iedere provincie, de hoofdstad Amsterdam 
en Hofstad Den Haag vieren jaarlijks bijna een miljoen mensen de vrijheid. [website 4en5mei]

In de jaren negentig werd een nieuw soort festival geïntroduceerd, het dance festival, bijvoorbeeld 
Mysteryland, Extrema Outdoor, Sensation en Solar, met in plaats van muziekbands DJ’s in de hoofdrol. Het vak DJ 
(Engels voor disc jockey) evolueerde in de tweede helft van de twintigste eeuw van een radiopresentator die 
de muziek op de radio aan elkaar praatte tot een nieuw soort artiestenvak dat als zodanig zijn wortels heeft 
in de (underground) house- en gabberscène van de jaren tachtig en negentig. Nederlandse DJ’s zoals Junkie 
XL, Tiësto, Armin van Buuren of Hardwell werden niet alleen in Nederland maar ook ver buiten de lands-
grenzen beroemd. Met hun optredens op dance(mega)feesten, georganiseerd door professionele bedrijven 
en veelal gehouden in voetbalstadions, trekken ze wereldwijd vele duizenden fans.
De dancefestivals worden steeds vaker gekoppeld aan een thema. Zo was er Sensation White, een editie van 
het dancefestival Sensation waarbij het publiek in het wit moet verschijnen. Oorspronkelijk bedacht als 
eerbetoon aan een overleden bedenker van het festival, Miles Stutterheim, sloeg het idee zodanig aan dat 
iedere editie nu een thema heeft. De esthetiek en de collectieve bijdrage aan dit thema draagt bij aan de 
bonding op de festivals. Vanaf 2002 was er ook Sensation Black, een dance-evenement dat meer aandacht 
besteedt aan een harder muzieksoort, hardcore en hardstyle, terwijl Sensation White vooral om trance 
draaide. [o.a. interview Stengs 2010]

Actoren
• Pinkpop
• Lowlands
• Pinkpop
• Sensation
• andere festivals
• Armin van Buren, Hardwell, Junkie XL, Tiësto e.a.
• kermisexploitanten
• Sinterklaas
• Kerstman
• Immigranten in Nederland
• ID&T
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12.6 Trend: De afnemende belangstelling voor en de 
verminderde tijdsbesteding aan het lezen in de 
samenleving

Verkorte titel: Verminderde tijdsbesteding aan het lezen

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
3.14 Van IT naar ICT
12.7 Omroepbestel
12.42 Gratis krant 

Datering
1970 - na 2005

Beschrijving
Het lezen ter vermaak bereikte zijn grootste populariteit in de eerste helft van de twintigste eeuw. In 1955 
brachten Nederlanders gemiddeld 22 procent van hun vrije tijd lezend door. Hoewel er in alle lagen en door 
leeftijdsgroepen werd gelezen, lazen studenten en hoogopgeleiden het meest, en gezien het stijgende 
opleidingsniveau van de nieuwe generaties zag de toekomst voor het lezen er dan ook veelbelovend uit. 
Begin jaren negentig besteedden die nieuwe generaties echter nog maar elf procent van hun vrije tijd aan 
het lezen. Vooral onder jongeren raakte het lezen uit de gratie. De periode tussen 1975 en 1985 werd daarom 
ook wel de overgang van woord naar beeld genoemd en die trend zette zich ook na 1985 door. [Huysmans e.a., 
2004: 47] Immers, in 1975 besloeg het lezen met 6,1 uur per week nog 13 procent van de vrije tijd. In 2000 
was dat met 3,9 uur nog maar 9%. [Huysmans e.a., 2004: 11; Huysmans e.a., 2004: 48] Er werden bovendien 
minder boeken gekocht – van drie exemplaren per jaar per persoon in 1975 tot twee in 2000 – en hoewel het 
aantal bibliotheekuitleningen in de loop van de eeuw wat steeg, viel aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw weer een teruggang te bespeuren. [Huysmans, 2004: 56] Dat er veel minder gelezen werd, was over het 
algemeen niet zozeer te wijten aan dat lezers minder tijd uittrokken voor het lezen van een boek of krant, 
maar aan een afname van het aantal mensen dat regelmatig las.

In de jaren vijftig zag de situatie er nog volledig anders uit. Zo wees het Centraal Bureau voor de Statistiek er 
in 1955 op dat het vele lezen ‘een eigenschap van de jeugd zelve is’. [Knulst e.a., 1996: 11] Hoewel het 
luisteren naar de radio ook populair was – er werd wekelijks gemiddeld vijftien uur en drie kwartier naar de 
radio geluisterd, waarvan ruim drie uur aandachtig – werd er nog meer tijd besteed aan lezen: ruim vijf uur 
per week. In de jaren tachtig lazen mannen meer dan vrouwen: 6,1 uur tegenover 5,3 uur in 1980. In 2000 
was de situatie omgekeerd: vrouwen besteedden 4,1 uur en mannen 3,8 uur per week aan lezen. [Huysmans, 
2004: 52] Wat gelezen werd hing van verschillende factoren af. Plattelandsbewoners lazen vooral de krant, 
middenstanders besteedden meer tijd aan het lezen van tijdschriften en weekbladen. [Knulst e.a., 1996: 34] 
Vanaf de jaren zeventig ging het met het lezen echter bergafwaarts. Een steeds kleiner wordend aandeel 
mensen las bijvoorbeeld regelmatig een krant – van 84 procent in 1975 naar 74 procent in 1990 en 62 
procent tien jaar later. [Huysmans e.a., 2004: 51] Vooral regionale dagbladen moesten inleveren, evenals de 
tijdschriften. Deze waren aanvankelijk vermaak voor het hele gezin, maar deze rol was steeds vaker 
weggelegd voor de televisie. De nieuwe verhoudingen dwongen tijdschriftenuitgevers ertoe zich toe te 
leggen op een specifiekere functie. Tijdschriften richtten zich vanaf halverwege de jaren zestig heel duidelijk 
op bepaalde doelgroepen. Er kwamen bladen over popmuziek, sport, woninginrichting en het koningshuis, 
onderwerpen die voorheen slechts als rubriek in een gezinstijdschrift werden behandeld. Aanvankelijk 
reageerde het grote publiek goed op de specialisatie in het aanbod. De aan tijdschriften bestede uren 
tijdens werkdagavonden en weekenddagen lagen in 1975 70 procent hoger dan in het CBS-onderzoek uit 
1955/1956. Daarbij was een groot verschil zichtbaar met boeken en kranten, die te kampen hadden met 
dalende cijfers. [Knulst e.a., 1996: 123] Echter, de nieuwigheid leek er snel af te gaan, want na 1975 daalde de 
aan tijdschriften bestede tijd. Bovendien, waar krant en boek in de jaren negentig weer wat meer aandacht 
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kregen van de lezer, bleef het tijdschrift achter. [Knulst e.a., 1996: 123, 133] Niet alleen lazen minder mensen 
een tijdschrift, maar ook zij die nog wel lazen besteedden daar minder tijd aan. [Knulst e.a., 1996: 133; 
Huysmans e.a., 2004: 50] 

De toegenomen rol die de tv in het dagelijks leven van veel Nederlanders speelde bleek uit de hoeveelheid 
vrije uren die met televisie, maar ook met radio en grammofoon gevuld werden. Berekend over de avonden 
en het weekeinde hadden deze media in 1955/1956 veertien procent van de vrije uren gevuld. In 1962 was dit 
aandeel ruim verdubbeld tot 30 procent. [Knulst e.a., 1996: 39] 
De opkomst van de televisie ging samen met een daling van het aantal uren dat gelezen werd. In 1962, 
waarin ongeveer de helft van de gezinnen een televisietoestel thuis had staan, werd zeventien procent van 
de vrije uren ’s avonds en in het weekend aan lezen besteed, vijf procent minder dan in 1955/1956. [Knulst 
e.a., 1996: 40] In de jaren zeventig en tachtig werd de positie van de televisie in de huiskamer nog dominan-
ter. Uit tijdsbestedingsonderzoeken in 1975, 1980 en 1985 bleek dat het televisiekijken bij elk moment 
toegenomen was, terwijl er steeds minder gelezen werd. [Knulst e.a., 1996: 82] 
Hoewel een sterke relatie tussen de afname in het lezen en de opkomst van de televisie daarom voor de hand 
lag, bleek er geen één op één relatie te bestaan tussen beide. Sterker nog, gedrukte media, audiovisuele 
media en ICT bleken nauwelijks in elkaars vaarwater te zitten. [Huysmans e.a., 2004: 223] De opkomst van de 
computer en het internet in de jaren negentig en nul betekende dat de Nederland nog meer had om uit te 
kiezen, maar evenals in het geval van de televisie vormden beiden geen directe bedreiging voor het lezen. 
Internetgebruikers bleken vaker boeken te lezen dan niet internetgebruikers en aan de hoeveelheid tijd die 
zij besteedden aan het lezen van een krant of tijdschrift veranderde weinig. [Huysmans e.a., 2004: 116] 
Evenals in de decennia daarvoor leek het erop dat lezen vooral te maken had met concurrentie uit onver-
wachte hoek in plaats van andere vormen van mediagebruik. Het lezen van gedrukte media ondervond nog 
de grootste concurrentie van overige vrijetijdsbestedingen. Wanneer personen veel tijd besteedden aan 
sporten, uitgaan en dergelijke, was de tijd die voor het lezen overbleef geringer. [Huysmans e.a., 2004: 224] 
Met name jongeren, juist de groep waar een sterke teruggang in het lezen te zien was, hebben hun 
vrijetijdsrepertoire in de afgelopen decennia sterk uitgebreid. Zij verdeelden hun dalende aantal vrije uren 
over een toenemend aantal activiteiten, maar besteedden wel minder tijd aan activiteiten afzonderlijk. Een 
dergelijke drukke, uithuizige levensstijl werd maatgevend. [Knulst e.a., 1996: 213] Ook het lezen had 
daaronder te lijden: thuisblijven met een boek bleek aanzienlijk minder populair.

Naast meer vormen van vrijetijdsbesteding werd het lezen ook beïnvloed door andere factoren. In de laatste 
decennia hebben Nederlanders te maken gekregen met een toenemende tijdsdruk. In de jaren negentig 
waren werkende generaties aan hun diverse verplichtingen en klussen – werk, studie, kinderen, huishou-
den – vier á vijf uur per week meer kwijt dan hun ouders decennia eerder. Dat had niet alleen een gebrek 
aan vrije tijd tot gevolg maar ook ‘een gebrek aan innerlijke rust’ die nodig is om de aandacht volledig op 
een boek of artikel te richten. [Knulst e.a., 1996: 212]
Daarnaast leek het erop dat het enorme aanbod aan informatie en tekst de consument steeds meer tegen 
begon te staan. De maatschappij draaide in toenemende mate op schriftelijke communicatie en de mens 
werd dagelijks overstelpt met een continue groeiende hoeveelheid aan informatie. Buiten werk- en 
studietijd kreeg de consument voortdurend te maken met informatie: gidsen, ondertiteling, instructies, 
enzovoort. Voor het dagelijks functioneren in de moderne maatschappij moest zoveel gelezen worden dat 
net name jongere Nederlanders er in hun vrije tijd voor kozen om niet te lezen. [Knulst e.a., 1996: 217] 
Bovendien groeide het aanbod aan boeken, tijdschriften en andere lectuur (bijvoorbeeld gratis drukwerk en 
folders) zo sterk dat de consument deze sneller uitgekeken raakte op nieuwe informatie. Het aantal nieuw 
verschijnende Nederlandstalige boektitels waaruit het lezerspubliek een keuze kan maken bedroeg eind 
jaren negentig maandelijks circa 1000 titels, de helft meer dan medio jaren zeventig. [Huysmans e.a., 2004: 
55] Daarnaast waren er zo’n 1000 tijdschrifttitels in omloop. [Huysmans e.a., 2004: 55] Het aantal krantenti-
tels daalde weliswaar, maar nog altijd was het aanbod aan lectuur ook in de jaren nul enorm. Dat de leestijd 
tussen 1975 en 2000 daalde van ruim zes uur naar krap 4 uur per week was dan ook niet te wijten aan een 
gebrek aan aanbod. Het groeiende aanbod leek niet te zorgen voor meer aandacht, sterker, de behoefte aan 
informatie leek ruimschoots verzadigd te zijn. [Knulst e.a., 1996: 217] 
Deze drie factoren konden de dalende aantal uren dat aan lezen besteed werd niet helemaal verklaren. 
Hoewel ook opleidingsniveau enig verband hield met de belangstelling voor lezen, bleek al dan niet lezen 
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vooral af te hangen van leeftijd. De groep geboren voor 1950 las aanzienlijk meer dan zij geboren in de 
periode daarna. [Knulst e.a., 1996: 234] Zij die opgroeiden in een tijd van het geschreven en gesproken 
woord waren er volgens SCP-onderzoek een stuk bedrevener in zich schrijvend en lezen te vermaken, terwijl 
de generaties die daarna geboren werden opgroeiden met de beeldbuis daar veel meer moeite mee hadden. 
[Knulst e.a., 1996: 236] In 2000 lazen de 65-plussers dan ook vijf keer zoveel als jongeren. [Huysmans e.a., 
2004: 52] 

De rijksoverheid, met name het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn voorgangers, 
heeft vanaf de jaren tachtig langs twee lijnen nadrukkelijk met de gedrukte media bemoeit. Dat gebeurde 
door middel van het letterenbeleid en het persbeleid. [Huysmans e.a., 2004: 248]
Het letterenbeleid maakte deel uit van het cultuurbeleid en streefde naar het bevorderen van een bloeiende 
literaire cultuur, een sterke leescultuur en een goed functionerende boekenmarkt. Daarbinnen beoogde het 
specifieke letterenbeleid de literatuur als Nederlands- en Friestalige kunstvorm te ondersteunen, bijvoor-
beeld door middel van het verstrekken van subsidies aan auteurs en vertalers. [Huysmans e.a., 2004: 248] 
Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden dat het specifieke letterenbeleid hier de drijvende kracht 
achter was, was er allesbehalve sprake van een tekort aan literaire titels. In 2000 distribueerde het Centraal 
Boekhuis ruim 9000 Nederlandstalige titels die door uitgevers als literair werden aangemerkt. [Huysmans 
e.a., 2004: 248; website Rijksoverheid]
In het algemeen boekbeleid stond het boek als cultuurdrager centraal. [Appelman en Van der Broek, 2002: 
24] De overheid was van mening dat het boek als zodanig beschermd moest worden en daarom werd zowel 
een breed aanbod als brede beschikbaarheid van titels bevorderd. [Huysmans e.a., 2004: 249] Een middel 
dat daarvoor ingezet werd was de vaste boekenprijs. Sinds 1923 kende Nederland deze vorm van collectieve 
verticale prijsbinding. Bij verschijning stelden de uitgevers de consumentenprijs van een boek vast. 
Boekhandelaren hielden zich daaraan op basis van nauwkeurig vastgelegde afspraken tussen de spelers op 
de boekenmarkt. [Appelman en Van der Broek, 2002: 1] Het ontbreken van prijsconcurrentie op titels in de 
detailhandel zou zowel een breed titelaanbod als het aantal titels bevorderen. [Huysmans e.a., 2004: 249] Al 
dan niet dankzij de steun in de rug van de vaste boekenprijs was het titelaanbod enorm: inclusief de literaire 
titels distribueerde het Centraal Boekhuis in 2000 ruim 62.000 Nederlandstalige titels per jaar, een aantal 
dat al jaren in de lift zat. [Huysmans e.a., 2004: 249]
Desondanks, zo bleek al, floreert de boekenmarkt niet. Ongeacht de vaste boekenprijs is de rentabiliteit van 
veel boekhandel bescheiden, terwijl de rationalisering (onder andere ketenvorming) van de boekenbranche 
nadelig is voor het titelaanbod per verkooppunt. Het in cultuurpolitiek opzicht goed functioneren van de 
boekenmarkt is derhalve met een vaste boekenprijs niet gegarandeerd. Ondanks de kritiek hield de 
overheid de vaste boekenprijs ook na 2005 in stand. [Huysmans e.a., 2004: 249; Zantingh, 2011]

Een derde onderdeel van het letterenbeleid was het leesbevordingsbeleid. De overheid wilde daarmee lezen 
en schrijven, ‘de basisvaardigheden om goed te kunnen functioneren in de samenleving’, aanmoedigen. 
[website Rijksoverheid] In het kader daarvan werd overheidssteun verleend aan openbare bibliotheken en 
aan leesbevorderingsprojecten. Ondanks die steun loopt het aantal leden en uitleningen, met uitzondering 
van een korte opleving in de jaren negentig, al jaren terug. In het kader van leesbevordering werd in 1988 
onder andere de Stichting Lezen opgericht, die zich ten doel stelde het lezen in het Nederlands en in het 
Fries te bevorderen. [website Stichting Lezen] In 1994 werd de stichting door het ministerie van OCW 
aangewezen als landelijk platform voor leesbevordering. Stichting Lezen beheerde in die hoedanigheid ook 
het door het ministerie beschikbaar gestelde budget voor leesbevordering. [website Stichting Lezen] Het 
leesbevorderingsbeleid richtte zich hoofdzakelijk op kinderen en jongeren. Naast de Stichting Lezen werden 
daarvoor, met name vanaf halverwege de jaren negentig, diverse projecten opgestart, waaronder voorlees-
activiteiten- en wedstrijden, auteursbezoeken op school en zogeheten poetry slams om kinderen en 
jongeren enthousiast te maken voor literatuur en poëzie. [website Rijksoverheid] Dat gebeurde naast de al 
bestaande initiatieven, zoals de Boekenweek, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek (CPNB). 

Eveneens onderdeel van het cultuurbeleid was het beleid ten aanzien van de pers. De overheid rekende het 
nadrukkelijk tot haar taak om een actief, voorwaardenscheppend mediabeleid te voeren ter stimulering van 
de pluriformiteit. [Kamerstuk 28161, 2001] Dit specifieke persbeleid van de overheid had als doelstelling de 
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verscheidenheid in de pers te stimuleren en te beschermen, voor zover die van belang is voor de informatie 
en opinievorming van de Nederlandse bevolking. [Kamerstuk 28161, 2001] Zo werd via het Bedrijfsfonds 
voor de Pers, opgericht in 1974 en sinds 1 juli 2007 bekend als het Stimuleringsfonds voor de Pers, inciden-
teel steun verleend aan dag- en opiniebladen. 

Vanaf de jaren nul had de overheid ook in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid, zowel onder 
autochtone als allochtone burgers. In 1977 verscheen in Nederland al een rapport waaruit bleek dat een tot 
vier procent van de Nederlanders analfabeet was en medio jaren tachtig werd duidelijk dat zeven procent 
van de schoolverlaters zelfs de meest eenvoudige lees- en schrijftaken niet kon uitvoeren. [Nederlandse 
Taalunie, 2004: 7] In 2004 bleek dat een op de tien Nederlanders op een erg laag niveau van geletterdheid 
functioneerde. Lange tijd was (begrijpend) kunnen lezen en schrijven van minder belang, maar de moderne 
maatschappij vereiste steeds meer van de burger. Foutloos formulieren invullen en brochures en bijsluiters 
zonder problemen kunnen lezen en begrijpen werden vanzelfsprekend. Het feit dat dit voor een relatief 
grote groep problemen opleverde, zodanig dat zij moeite hadden mee te draaien en bij te dragen aan de 
kenniseconomie, zorgde ervoor dat laaggeletterdheid in toenemende mate als maatschappelijk probleem 
werd erkend. [Nederlandse Taalunie, 2004: 7] Voor autochtone volwassen ging daarom in 2002 het Landelijk 
Actieplan Alfabetisering Autochtone Nederlanders van start. [Nederlandse Taalunie, 2004: 31] De uitvoering 
daarvan ligt in handen van een stuurgroep waarin het Ministerie van OCW, het Centrum voor Innovatie van 
Opleidingen (CINOP), de Bve Raad (de brancheorganisatie van roc’s) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) zijn vertegenwoordigd. [Nederlandse Taalunie, 2004: 31] Het doel van dit project was de 
geletterdheid van autochtone Nederlandse te verhogen en het lezen te bevorderen. Daartoe werd een 
publiciteitscampagne opgezet, gericht op het algemene publiek, intermediairs (huisartsen en personeels-
functionarissen), plus de doelgroep en hun naaste omgeving. [website Rijksoverheid(b)] Voor allochtone 
Nederlanders werd ook al voor de jaren nul aandacht besteed aan geletterdheid, maar het beleid was daarbij 
vooral gericht op nieuwkomers. Zo was het sinds 1998 verplicht een inburgeringsprogramma te volgen. 
Lessen Nederlands als tweede taal maakte daar onderdeel van uit. Daarnaast zijn er sinds het einde van de 
jaren negentig en begin jaren nul diverse programma’s voor allochtone burgers die al jaren in Nederland 
wonen, maar de taal niet voldoende beheersen. Het doel van die trajecten is de maatschappelijke participa-
tie te bevorderen. [Nederlandse Taalunie, 2004: 31] De uitvoering van het beleid ten aanzien van laaggelet-
terdheid lag grotendeels op lokaal niveau. Lees-en schrijfcursussen voor volwassenen werden vanaf het 
einde van de jaren negentig hoofdzakelijk gegeven door Regionale Opleidingscentra (roc). In openbare 
bibliotheken kwamen Makkelijk Lezen Pleinen en websites als mijnabc.nl, die poogde laaggeletterden 
wegwijs te maken op internet. Ondanks de groeiende aandacht voor laaggeletterdheid bleven de resultaten 
tot op heden beperkt. Veel autochtone deelnemers bleken relatief snel af te haken; de meerderheid van de 
allochtone deelnemers haalde het streefniveau niet. [Nederlandse Taalunie, 2004: 33]

Actoren
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Stichting Lezen
• Bedrijfsfonds voor de Pers (na 2007: Stimuleringsfonds voor de Pers)
• Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
• Nederlandse Taalunie
• Openbare bibliotheken
• Landelijke media
• Regionale Opleidingcentra’s
• Centrum voor Innovatie van Opleiding (CINOP) 
• De Bve Raad 
• De Vereniging van Gemeenten (VNG)
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12.7 Trend: Diversificatie en commercialisering van het 
omroepbestel

Verkorte titel: Omroepbestel

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.8 Welvaartsgroei, 13.4 Technologisering en 
informatisering

Relatie met
12.2 Consumptiemaatschappij
12.35 Commerciële televisie
12.41 Big Brother
12.42 Gratis krant

Datering
1950 – na 2005

Beschrijving.
In de jaren twintig en dertig groeide de radio tot het belangrijkste amusementsmedium voor de massa’s. 
[SCP, 2004: 58]. In de beginjaren was de radio een puur commercieel fenomeen, maar al snel begon de 
overheid zich vanuit cultuurpolitieke motieven met de radio te bemoeien. Dat gebeurde op basis van een 
pluriformiteitsgedachte. Pluriformiteit had hier de betekenis dat iedere maatschappelijke stroming zich 
met een eigen omroepvereniging in het bestel vertegenwoordigd moest kunnen weten. [SCP, 2004: 250] Bij 
de uitvaardiging van het eerste Zendtijdenbesluit in 1930 besliste minister Reymer van Waterstaat dan ook 
dat organisaties zonder winstoogmerk en op levensbeschouwelijk grondslag daarom zendtijd kregen. De 
verzuiling kreeg op die manier ook vorm in het omroepbestel. [SCP, 2004: 59] Katholieken luisterden naar 
de KRO, protestanten naar de NCRV of de VPRO, socialisten naar de VARA. Daarnaast was er een algemene 
omroep, de AVRO. [website Publieke Omroep]

De in de samenleving zo sterk aanwezige verzuiling manifesteerde zich ook in het televisiebestel dat in de 
jaren vijftig vorm kreeg. De KRO, NCRV, VPRO en de AVRO verwierven hierin, evenals op de radio een vaste 
plaats. Vanaf de jaren vijftig klom de televisie langzaam op van een exclusief naar alledaags bezit. [SCP, 1998: 
701] De eerste televisiebeelden van de Nederlandse publieke omroep gingen in januari 1951 de lucht in, maar 
op dat moment hadden nog maar weinig gezinnen een televisie thuis. In 1955 beschikte vier procent van de 
huishoudens over toestel, nog geen vijf jaar later stonden er al 585 duizend exemplaren in Nederlandse 
woonkamers. Een op de vijf huishoudens in Nederland had daarmee een televisietoestel. [CBS, 2001: 25] Dit 
bleek slechts het begin van de opmars van de beeldbuis. In 1968 had bijna tachtig procent van de huishou-
dens een televisie en begin jaren zeventig was nagenoeg ieder huishouden voorzien. [Bank, 1986: 57] [SCP, 
1998: 701] In de jaren zeventig deed bovendien de kleurentelevisie zijn intrede. Het bezit daarvan steeg in de 
periode 1972-1982 van 14 procent naar 78 procent. [SCP, 2004: 94]

In de jaren zestig kregen de tot dan toe dominante publieke omroepen zowel op televisie als op de radio 
voor het eerst te maken met concurrentie uit commerciële hoek. De radiozender Veronica en televisiezender 
TV-Noordzee werden in korte tijd bijzonder populair, vooral onder jongeren. Zowel Veronica als andere 
zeezenders als TV Noordzee hadden hun basis buiten de Nederlandse territoriale wateren en konden daarmee 
het in Nederland geldende verbod op commerciële televisie en radio-uitzendingen omzeilen. Het kabinet 
voerde echter de anti-REM wet door, wat betekende dat TV Noordzee haar uitzendingen moest staken. 
Veronica en de andere zeezenders moesten uiteindelijk hetzelfde doen wegens de Nederlandse onderteke-
ning van het Verdrag van Straatsburg in 1974, in de volksmond ook wel de anti-piraterijwetgeving genoemd.

De komst van de commerciëlen had de publieke omroep en de politiek allesbehalve onberoerd gelaten. In 
1969 kwam het tot de inwerkingtreding een nieuwe Omroepwet, ontworpen door PvdA-minister Vrolijk, die 
het sterk veranderde medialandschap goede banen moest leiden. Hierin kon de positie van de bestaande 
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omroepen gehandhaafd worden en werd het mogelijk om – beperkt – reclame uit te zenden via de Stichting 
Ether Reclame (STER). Daarnaast kwam er in de jaren zestig ook een publieke zender bij: Nederland 2. Ook 
konden vanaf de tweede helft van de jaren zestig omroepen tot het bestel toetreden die ‘zich ten doel 
stellen in zodanige mate gericht te zijn op de bevrediging van in het volk levende culturele of godsdienstige 
danwel geestelijke behoeften, dat hun uitzending geacht kan worden van algemeen nut te zijn’. Het 
monopolie van de zuilen op het televisiebestel werd daarmee doorbroken. Heel concreet gebeurde dat door 
middel van de toetreding van de Televisie en Radio Omroep Stichting (TROS) in 1966. De TROS vertegen-
woordigde geen levensbeschouwelijke, godsdienstige of politieke stroming, maar wilde simpelweg televisie 
brengen waaraan onder het kijkerspubliek kennelijk behoefte bestond getuige het succes van TV Noordzee, 
de zender waaruit de TROS voortkwam. Men vreesde dat – om kijkers te behouden –de traditionele 
omroepen mee zouden moeten gaan in het uitzenden van hoofdzakelijk Amerikaanse series en luchtige 
programma’s zoals de TROS die uitzond. Met andere woorden vreesde men voor de zogeheten vertrossing. 

In de jaren zeventig traden meer omroepen toe tot het publieke televisie-en radiobestel. In 1970 begon de 
Evangelische Omroep met uitzenden, en ook Veronica, dat het einde op zee voelde naderen, vroeg een 
zendmachtiging aan. Eenmaal gevestigd in het bestel groeide de omroep snel en werd in de jaren tachtig 
zelfs een zogeheten A-omroep. De A, B, C, of aspirant-status van een omroep werd vastgesteld aan de hand 
van het ledenaantal en bepaalde hoeveel uren er uitgezonden mocht worden. Een A-omroep moest ten 
minste 400.000 leden hebben, een B-omroep tussen de 250.000 en 400.000 leden en om de C-status te 
bereiken moest een omroep tussen de 100.000 en 250.000 leden hebben. Aspirant-omroepen moesten 
minimaal 15.000 leden hebben, maar de C-status diende binnen een bepaalde tijd bereikt te worden. Dat 
lukt de TROS ruimschoots: in 1974 wordt de zender, binnen acht jaar na de toetreding tot het omroepbestel 
een A-omroep met 450.000 leden. [website Publieke Omroep] De popmuziek die de jongste radiozender 
Hilversum 3 sinds 1965 uitzond bleek niet minder populair en dat had vooral gevolgen voor Hilversum 1 en 
2. In 1978 was de luisterdichtheid, het gemiddelde aantal luisteraars van een doelgroep naar een radiozen-
der in een bepaald tijdvak, van Hilversum 3 alléén 19,2 procent, terwijl Hilversum 1 en 2 samen nog maar 5,1 
procent haalden. Op de oude zenders werd nog steeds een volledig programma gebracht. Kinderuurtjes, 
spraakmakende jazzprogramma’s, godsdienstige uitzendingen en actuele informatieve programma’s 
wisselden elkaar af. [website Publieke Omroep] De programmering van Hilversum 3 was veel duidelijker: 
popmuziek. Dat gold ook voor Hilversum 4, waar vanaf 1975 klassieke muziek ten gehore werd gebracht. De 
herkenbare programmering werd, getuige de luisterdichtheid van beide zenders, gewaardeerd. Het leidde 
in 1979 tot de zenderkleuring, waarbij de vier Hilversumse zenders ieder een eigen, herkenbaar profiel 
kregen. Daarnaast werd er in 1985, om de profilering verder te onderstrepen, afstand gedaan van de 
historische naam ‘Hilversum’: de zenders werden omgedoopt in Radio 1, 2, 3 en 4. Radio 1 bracht informatie 
en lichte muziek, Radio 2 was er voor het gesproken woord en op 3 kon er naar popmuziek geluisterd 
worden. Op Radio 4 werd klassieke muziek uitgezonden. De genomen maatregelen waren weinig populair 
bij de omroepbazen van de verschillende omroepen. Zo weigerde de NCRV bijvoorbeeld haar zaterdagse 
sportprogramma van Radio 3 te halen en wilde ook de EO met de Muzikale Fruitmand, een programma met 
religieuze verzoekplaten, aanvankelijk van geen wijken weten. [Bakker en Scholten, 2009: 94]

De publieke omroepen kregen in de jaren tachtig nog sterker te maken met een verruiming in het radioaan-
bod door de komst van commerciële radiozenders. Via de satelliet konden daarnaast buitenlandse televisie-
zenders ontvangen worden waarop de Nederlandse wetgever, die commerciële televisie nog altijd verbood, 
geen vat had. De overheid zag echter wel dat het medialandschap steeds verder veranderde en vanaf de vroege 
jaren tachtig werd er daarom gewerkt aan een Mediawet. Deze verving in 1988 de Omroepwet uit 1969. De vier 
hoofdpunten uit die wet werden gehandhaafd. Het bestel bleef open en de omroepen bleven verplicht samen 
te werken in de NOS. Ook werd het kijk- en luistergeld gehandhaafd, evenals de STER en de positie van de 
omroepbladen. Onder druk van nieuwe technische ontwikkelingen en Europese wetgeving bevatte de 
Mediawet ook nieuwe elementen. Zo werd het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd. Daarnaast kregen 
de omroepen een grotere zeggenschap in het bestuur van de NOS. Het samenwerkingsorgaan heet vanaf het 
moment dat de Mediawet in werking trad, op 1 januari 1988, de Nederlandse Omroepprogramma Stichting. De 
faciliteiten werden ondergebracht in het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf. (NOB) Vanaf dat moment 
beheerde de commercieel opererende NOB de studio’s, alle andere technische apparatuur, de fonotheek en 
het film- en beeldbandarchief. Ook het technisch personeel, de koren en orkesten vielen onder het nieuwe 
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bedrijf. [website Publieke Omroep] Nieuw was ook het Commissariaat voor de Media. Dit instituut zag toe op 
de naleving van de Mediawet. Het werd opgericht omdat de rijksoverheid wat meer op afstand wilden komen 
te staan van de landelijke omroep. Met de invoering van de Mediawet werden bovendien de regionale 
omroepen verzelfstandigd en omgevormd tot provinciale omroepen. [website Publieke Omroep] Daarnaast 
werden de omroepen geconfronteerd met een zogeheten ‘volledig programmavoorschrift’. [SCP, 2004: 251] Zij 
werden daarmee verplicht een bepaald percentage van hun zendtijd aan bepaalde programma’s te wijden. Zo 
mochten er niet uitsluitend programma’s over cultuur of vermaak uitgezonden worden. [Bakker en Scholten, 
140; SCP, 2004: 251] Het programmapakket van de omroepen moest daarnaast minimaal voor de helft eigen of 
in opdracht gemaakte programma’s bevatten. 

De overheid wilde weliswaar, ook in de jaren tachtig, het bestaande publieke bestel handhaven, met het 
oog op haar taak een pluriform bestel te waarborgen, maar tegelijkertijd werd duidelijk dat het tegenhou-
den van commerciële zenders nagenoeg onmogelijk was. Dat kon, door Europese inmenging, alleen nog op 
eigen grondgebied. Meerdere ondernemers zagen in dat er veel geld verdiend kon worden met commerciële 
televisie en spanden met een beroep op het vrije verkeer van diensten in het Verdrag van de Europese 
Gemeenschap een procedure aan bij het Europese Hof. Zij waren van mening dat ook reclame-uitingen 
onder die vrijheid vielen en dat het verbod op commerciële omroep in veel landen om die reden niet 
gehandhaafd kon worden. Het Hof stemde met deze lezing in. Tegelijkertijd gaf het aan dat lidstaten 
aanvullende nationale wetgeving mochten handhaven. De kabinetsleden van het tweede kabinet Lubbers, 
waaronder de verantwoordelijke minister van WVC, Elco Brinkman, waren het weliswaar al in grote lijnen 
eens geworden commerciële televisie in Nederland in het licht van de recente ontwikkelingen toe te staan, 
maar in de Tweede Kamer werd daar anders over gedacht. CDA’ers keerden zich tegen de commerciëlen en 
dus werd in de Mediawet een artikel opgenomen, waarmee een binnenlandse commerciële omroepen 
konden worden tegengehouden en in het binnenland gevestigde commerciële zenders niet gelegaliseerd. 
Wel werd er een voorzichtige stap in die richting gezet. In 1989 ging RTL-Véronique namelijk als de eerste op 
Nederland gerichte commerciële zender van start. Dit werd mogelijk gemaakt via de zogenoemde u-bocht-
constructie, het uitzenden van Nederlandstalige programma’s via de in Luxemburg geëxploiteerde 
astra-satelliet. RTL-Véronique werd namelijk door het Nederlandse Commissariaat voor de Media als 
Luxemburgse zender aangemerkt. [SCP, 2004: 60] Dat gold overigens niet voor de door Joop van den Ende 
opgerichte zender TV10, dat Nederlands werd bevonden door het Commissariaat voor de Media en daarom 
geen zendmachtiging wist te verwerven. De constructie uitgevoerd door RTL-Véronique bleek bijzonder 
succesvol. Al snel trok de zender veel kijkers, maar tegelijkertijd vloeiden de reclameguldens die de zender 
binnenhaalde naar het buitenland. Uiteindelijk gingen onder het derde kabinet Lubbers ook de CDA-
kamerleden die zich tegen de commerciële televisie hadden gekeerd akkoord. Op 8 juli 1992 werd een 
wijziging in de Mediawet van kracht die binnenlandse commerciële omroep via de kabel legaliseerde. 
[Bakker en Scholten, 2009: 140] Ook Nederlandse radiostations mochten vanaf dat moment via de kabel 
uitzenden. Zowel de commerciële radio als televisie hadden echter nog wel te maken met door de overheid 
opgelegde regels, zoals een maximum aantal minuten reclame dat per uur uitgezonden mocht worden.

Door de komst van de commerciële televisie en radio raakten de publieke omroepen veel kijkers en 
luisteraars kwijt. In 1985 werd er nog hoofdzakelijk naar de publieke omroep gekeken. Slechts een klein 
deel van de bevolking keek naar de commerciële zenders die sinds 1984 via de satelliet te ontvangen waren. 
Vijftien jaar later was het aantal uren dat naar de publieke omroep gekeken werd bijna gehalveerd. [SCP, 
2004: 72]. Vooral jongeren hadden opvallend weinig belangstelling voor de publieke televisiezenders. [SCP, 
2004: 73] In radioland was de boodschap nauwelijks optimistischer. In de jaren negentig werden er 
verscheidende pogingen gedaan de zenders een herkenbaarder gezicht te geven en de samenwerking tussen 
de omroepen te versterken, maar desondanks daalde het marktaandeel van de landelijke publieke zenders 
van 70 procent in 1990 naar 42 procent in 1994. [Bakker en Scholten, 2009: 95] De publieke zenders hadden 
daarnaast ook nog te maken met hevige concurrentie van talloze lokale radiozenders. Onderzoeksbureau 
Intomart schatte in 1982 dat er op zijn minst 3000 radiopiraten actief waren die buurtradio verzorgden. 
[SCP, 2004: 78] 

Ingegeven door haar streven naar een pluriform media-aanbod probeerde de overheid de positie van de 
publieke omroep te versterken. Dat bleek noodzakelijk omdat door de lagere kijkeraantallen de inkomsten 
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uit de STER flink terugliepen. [website Publieke Omroep] Het NOS-bestuur formuleerde zijn antwoord op de 
dalende kijkcijfers in het ‘Meerjarenplan 1991-1995’. De omroep wenste niet alleen de concurrentiekracht 
van de programmering op te voeren, maar de programmering diende tegelijkertijd duidelijk anders van 
karakter te blijven dan het aanbod van commerciële concurrenten. Er moest daarvoor, zo benadrukte ook 
het Ministerie van WVC, intensiever samengewerkt worden. [website Publieke Omroep; Bakker en Scholten, 
2009: 96] 

Het ministerie legde een en ander vast in een wijziging in de Mediawet die op 1 januari 1995 van kracht 
werd. De publieke omroepen kregen een gegarandeerde zendtijdvergunning van vijf jaar. In die periode 
moesten de publieke omroepen in intensieve samenwerking komen tot een nieuw bestel, dat zich met een 
krachtig en kwalitatief hoogstaand programma-aanbod duidelijk diende te onderscheiden van de commer-
ciëlen. De reeds ingevoerde zenderindeling was een van de belangrijkste instrumenten om dit doel te 
bereiken. De zenderidentiteit van Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 moest de identiteit van de 
verschillende omroepverenigingen gaan overstijgen. De rijksoverheid legde vanaf halverwege de jaren 
negentig een veel sterkere nadruk op de publieke omroep als geheel in plaats van op de verschillende 
omroepverenigingen afzonderlijk. [website Publieke Omroep] 

In 1998 werd de NOS opgesplitst in twee afzonderlijke organisaties. De NOS zou voortaan met een program-
madienst radio en televisie verzorgen die zich bezighield met nieuws, sport en evenementen, en daarnaast 
kwam er een algemene dienst die zich bezighield met bestuurlijke zaken en kwesties die de publieke 
omroep aangingen. De Nederlandse Programma Stichting (NPS), die uitzond op Nederland 3, specialiseerde 
zich in programma’s voor minderheden en jeugd alsook op uitzendingen van culturele aard. [website 
Publieke Omroep] In 2000, toen het einde van de in 1995 verleende zendtijdvergunning in zicht was, nam 
Paars II een amendement aan op de Mediawet, de zogeheten concessiewet. De wet garandeerde de publieke 
omroep drie tv- en vijf radiozenders voor de concessieperiode van 2000 tot 2010. De NOS kreeg een 
tienjarige concessie voor de hele publieke omroep. Tegelijkertijd werd besloten dat er elke vijf jaar een 
visitatie zou plaatsvinden van de omroepverenigingen. Ook werden de programmavoorschriften aange-
scherpt om zo een nog duidelijker onderscheid met het aanbod van de commerciële omroep te bewerkstel-
ligen. [website Publieke Omroep] De concessiewet gaf de NOS nog meer bevoegdheden om de programme-
ring op de tussen de drie netten te coördineren en toe te zien op de naleving van de zenderprofielen. 
[website Publieke Omroep] 

Ondanks de verschillende maatregelen die genomen werden om de publieke omroep slagvaardiger te maken 
in de concurrentiestrijd met de commerciële zenders bleven de omroepen ook in de late jaren negentig en in 
de jaren nul kijkers verliezen. De doelstelling een ‘publiek’ kijktijdaandeel van 40% te realiseren werd sinds 
halverwege de jaren negentig niet meer gehaald. Vooral jongeren keken weinig naar de publieke omroep. 

De toekomst van zowel publieke televisie als radio werd sinds de jaren negentig dan ook regelmatig 
onderzocht. De vraag was veelal hoe het bestaande duale bestel ingericht diende te worden om zoveel 
mogelijk Nederlanders te bereiken. [SCP, 2004: 251] Het voortbestaan van het publieke deel, met een beroep 
op zijn cultuurpolitieke taak, stond daarbij nauwelijks ter discussie. Zowel in 1996 als in 2004 gaven 
respectievelijk de Commissie Ververs als de Commissie Rinnooy Kan aan dat publieke omroepen van groot 
belang waren. De laatste concludeerde in 2004 wel dat de publieke omroep weliswaar goed presteerde, 
maar dat de tijd dat deze zich kon koesteren in een door de overheid beschermde monopoliepositie voorbij 
was. Politieke steun sprak niet meer vanzelf. [website KRO] Een goed functionerende publieke omroep werd 
echter van groot belang geacht ‘als verbroederende ontmoetingsplaats voor onze democratische discussies, 
als innovatief podium voor onze veelkleurige cultuur, als onafhankelijke informatiebron voor onze 
pluriforme samenleving’. [website KRO]

Het eerste kabinet Balkenende kwam met een bezuiniging van bijna 30 miljoen euro op het publieke omroe-
penstelsel. Onderzoeksbureau McKinsey kreeg daarnaast opdracht om te kijken naar de efficiency binnen de 
publieke omroep en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gevraagd onderzoek te doen 
naar het mediabeleid, en daarbij het omroepbeleid kritisch onder de loep te nemen. [website Publieke 
Omroep] McKinsey concludeerde dat de omroep efficiënt functioneert, maar deed tevens de aanbeveling te 
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bezuinigen. Het rapport van de Commissie Rinnooy Kan bevatte de aanbeveling het overkoepelende orgaan te 
reorganiseren, en ook de WRR adviseerde de regering het bestaande omroepbeleid te herzien. [website WRR]

Het tweede kabinet-Balkenende legde daarop niet alleen opnieuw een bezuiniging op aan de publieke 
omroep, beginnend met 40 miljoen euro in 2004 en oplopend tot 80 miljoen in 2008, maar kwam ook met 
verregaande plannen het bestaande publieke omroepbestel op de schop te nemen. [website Publieke 
Omroep] Nederland 1, 2 en 3 kregen ondertussen te maken met meer concurrentie. De voetbalsamenvattin-
gen, waarvan de uitzendrechten jarenlang in handen waren van de NOS, verhuisden in 2005 met veel 
tamtam naar Talpa, een nieuwe commerciële zender opgericht door John de Mol. Onder invloed van de 
snelle ontwikkelingen in het medialandschap werd de publieke omroep ook in toenemende mate digitaal 
actief. Vorafgegaan door een uitgebreide discussie werd dit in 2008 officieel vastgelegd in de herziene 
Mediawet. Al het elektronisch media-aanbod behoorde voortaan tot de taken van de publieke omroep. 
[website Rijksoverheid]

Actoren
• KRO
• NCRV
• VPRO
• AVRO
• TROS
• EO
• Radio Veronica
• Veronica Omroep Organisatie (VOO)
• TV-Noordzee
• RTL-Veronique
• Joop van den Ende
• John de Mol
• Nederlandse Televisie Stichting (NTS)
• Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
• Nederlands Programma Stichting (NPS)
• Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB)
• Stichting Ether Reclame (STER)
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
• Commissie Rinnooy Kan
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12.8 Trend: Het groeiende belang van sport in de 
samenleving

Verkorte titel: Sport in de samenleving

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.6 Verzakelijking, 13.13 Medialisering, 13.3 Genderisering,  
13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
2.8 Strenger strafklimaat
8.3 Inzet medische kennis bij verbetering uiterlijk en lichamelijke prestaties 
9.9 Supportersgeweld
9.25 Mega-evenementen
12.2 Consumptiemaatschappij
12.9 Sport in het overheidsbeleid
12.34 EK 1988
12.39 Elfstedentocht 1997

Datering
Voor 1975 - na 2005

Beschrijving
Aan het begin van de twintigste eeuw was sport in Nederland een nauwelijks noemenswaardige vorm van 
vrijetijdsbesteding. Bijna een eeuw later, rond 1990, was sport echter verschoven naar ‘het centrum van de 
samenleving’. [De Haan en Duyvendak, 2002: 260] Dat gebeurde op verschillende vlakken: Nederlanders gingen 
niet alleen meer sporten, zij keken ook vaker naar sport op televisie of waren door middel van vrijwilligerswerk 
bij de sport betrokken. Ook vanuit de overheid, de media en het bedrijfsleven groeide de belangstelling voor 
wat voor veel Nederlanders één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding is geworden.

In de periode tussen 1975 en 1995 besteedden steeds meer Nederlanders steeds meer tijd aan sport. Niet 
alleen verdubbelde het aandeel van de wekelijkse vrije tijd dat Nederlanders aan sport spendeerden bijna, 
ook het aantal mensen dat aan sport deed groeide, van 52 procent in 1979 naar 62 procent in 1995. Zij 
hadden meer vrije tijd en meer financiële middelen die sportbeoefening mogelijk maakten en bovendien 
waren zij mobieler. [Van Bottenburg, 2006: 4] De toename die in deze periode te zien viel, was vooral te 
danken aan de participatie van ouderen en vrouwen. [Stokvis, 2007: 10] [Van Bottenburg, 2006: 4] In 
tegenstelling tot wat regelmatig gedacht werd, individualiseerde de sport beperkt. Solistische sporten 
werden weliswaar populairder omdat deze goed aansloten bij de wens van velen hun vrije tijd flexibel in te 
kunnen delen, maar dit ging niet in alle gevallen ten koste van het sporten in teamverband. Het percentage 
van de bevolking dat lid was van ten minste één sportvereniging nam toe van 29 procent in 1979 tot 35 
procent in 1995. [SCP, 1998: 715] Onder het groeiende aantal mensen dat op individuele basis sportte werden 
onder andere hardlopen en fitness populair. Sportscholen en fitnesscentra zagen dan ook een groei in hun 
ledenaantallen. In 2005 waren twee miljoen Nederlanders lid van een fitnesscentrum en behaalden de 
centra gezamenlijk een omzet van 852 miljoen euro. [Van Bottenburg, 2006: 3]

De toename van het belang van sport in de samenleving paste bij een ontwikkeling die Nederland vanaf de 
jaren zestig doormaakte. Van een maatschappij gericht op arbeid werd Nederland een maatschappij waarin 
een grote nadruk lag op vertier, gezondheid en ontspanning. [De Haan en Duyvendak, 2002: 120] Sport was 
niet langer eenvormig en eenduidig van karakter; integendeel: het aanbod aan manieren waarop sport 
beoefend kon worden leek eindeloos. Evenals op veel andere gebieden waren Nederlanders vooral vanaf de 
jaren tachtig uitdrukkelijk op zoek naar belevenissen. Zij zochten naar nieuwe, bijzondere ervaringen en 
dus maakte sport uitdrukkelijk onderdeel uit van de zogenaamde beleveniscultuur of Erlebnißkultur, waarin 
de mens het gewone niet goed genoeg meer vond, maar continu op zoek was naar iets nieuws, bijzonders 
en unieks. [SCP, 2008a: 336; SCP, 2003: 27] Meer Nederlanders beoefenden bijvoorbeeld sporten als rafting 
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en mountainbiken, of andere zogenoemde avontuursporten. [Crum, 1991: 46] Vanaf de jaren zestig groeide 
in de maatschappij de aandacht voor lichamelijke gezondheid en slank lichaam. Dit bleek ook uit het 
toenemende aantal Nederlanders dat ging sporten uit esthetisch oogpunt of om de lichamelijke gezond-
heid te verbeteren. [Stokvis, 2007: 12] 

Naast de actieve sportbeoefening groeide ook de passieve sportbeoefening. Was er in 1980 370 uur aan sport 
op televisie, in 1990 was het aantal uren gestegen naar 1900 uur. [Van Bottenburg en Schuyt, 1996: 19] 
Tussen 1991 en 2001 kwam daar nog eens 1600 uur zendtijd bij. [SCP, 2003: 103] Onder de tien best bekeken 
televisieprogramma’s van de twintigste eeuw waren acht voetbalwedstrijden. Live-uitzendingen, voor- en 
nabeschouwingen, achtergrondreportages en ‘borrelpraat’ zijn in de afgelopen decennia een belangrijk 
onderdeel gaan vormen van het dagelijkse sportaanbod op radio en tv. [SCP, 2003: 106] De zogenaamde 
mediasport had ook een sociale functie: in 2000 gaf meer dan de helft van de Nederlanders aan dat het 
kijken naar sport op televisie volgens hen een sociale gebeurtenis was. Vooral topwedstrijden op grote 
toernooien bekeken zij graag samen met vrienden en familie. [Van den Heuvel, 2003: 18]

De zoektocht naar belevenissen resulteerde niet alleen in een groeiende populariteit van avontuursporten, 
maar zorgde er eveneens voor dat grote sportevenementen als marathons steeds massaler bezocht werden. 
[SCP, 2003: 112] In 2000 mocht de marathon van Rotterdam zich verheugen op 800.000 bezoekers, en ook 
daarna vertoonden de bezoekersaantallen een stijgende lijn. [website Gemeente Rotterdam] De Nijmeegse 
Vierdaagsefeesten konden jaarlijks rekenen op ruim één miljoen bezoekers, en daarmee gold het evene-
ment jarenlang als het drukst bezochte evenement van Nederland. [website NOS; SCP, 2006: 125] In de jaren 
negentig was daarnaast ook een stijging te zien in het aandeel van de bevolking dat regelmatig wedstrijden 
in het betaald voetbal bezoekt. Vooral hogere inkomensklassen, kinderen van zes tot elf jaar en vrouwen 
gingen vaker naar het voetbalstadion. Er werd ook in de sport geparticipeerd in de vorm van vrijwilligers-
werk. Geen enkele andere vorm van vrijetijdsbesteding dreef zo sterk op vrijwilligers als de sport. [SCP, 
2003: 115] Wel was tussen de periode 1985 en 2000 een lichte daling te zien in het aantal vrijwilligers, al 
mocht de sport zich in vergelijking met veel andere sectoren verheugen in een relatief groot aantal 
belangstellenden. [SCP, 2003: 115] De groei van de actieve en passieve sportbeoefening ging samen met een 
sterke stijging in de uitgaven aan beiden. Tussen 1990 en 2003 stegen de totale bestedingen van de 
Nederlandse consument aan sport met 84 procent. [SCP, 2006: 176] 

Hoewel de overheid met name in de jaren negentig en nul veel investeerde in de (top)sport, werd de rol van 
de overheid zowel in de 20e als in de 21e eeuw in meer of mindere mate als complementair gezien. 
[Ministerie van VWS, 2005: 80] Er werd door de overheid, evenals in voorgaande decennia, uitdrukkelijk een 
beroep gedaan op het bedrijfsleven om bij te dragen aan de financiering van zowel de top als breedtesport. 
Die betrokkenheid was allesbehalve nieuw en had ook zonder de verzoeken van de overheid al vorm 
gekregen. De sport had al langer te maken met een commercialiseringproces. Dat proces kwam voor het 
eerst op gang aan het einde van de negentiende eeuw - zo prees succesvol wielrenner Jaap Eden al in 1884 
fietsen aan - maar in het kader van het amateurisme werd vervolgens tot de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw commerciële inmenging buiten de deur gehouden, door socioloog Stokvis ook wel het intermezzo 
van het amateurisme genoemd. [Stokvis, 2007: 77; Stokvis, 2010: 87-89] Pas in de jaren tachtig nam de 
commercialisering echt een grote vlucht. Dat hing voor een groot deel samen met de welvaart en de 
opkomst van de audiovisuele media. [Stokvis, 2010: 127-129] Via eerst de kranten en de radio en later de 
televisie bereikten sportwedstrijden een steeds omvangrijker, welvarender publiek dat sport steeds 
interessanter ging vinden: niet alleen om zelf te beoefenen, maar ook om naar te kijken. [Van Bottenburg 
en Schuyt, 1996: 60] De invloed van het publiek was al snel merkbaar: halverwege de twintigste eeuw lag de 
nadruk nog op de sport als activiteit van en voor de beoefenaars, aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw verschoof dit naar sport als een activiteit ten behoeve van het publiek. [Stokvis, 2007: 2] De instroom 
van geld was het grootst in de topsport, maar al gauw was sponsoring voor amateurteams geen uitzonde-
ring meer. Zelfs elftallen van zesjaren hadden vaker wel dan niet een sponsor. [Stokvis, 2010: 129]
 In de vercommercialiseerde sport was een grote rol weggelegd voor de sporter als moderne held. Deze held 
was niet langer het hemelse lichtende voorbeeld - zoals in de 19e eeuw nog regelmatig naar een held 
verwezen werd – [Stacey, 2003: IX] maar de ‘benaderbare man of vrouw die ongewone dingen deed’. [Stacey, 
2003: IX, 5] Deze nieuwe held was weliswaar seculier en had zijn populariteit te danken aan de opkomst van 
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de massamedia in plaats van aan de katholieke kerk, maar desondanks kwam ‘de idolisering van nationale 
helden soms de vergoddelijking nabij’. [Stokvis, 2007: 83; Frijhoff, 1998: 42] Een topvoetballer die werd op 
die manier meer dan een sporter: hij werd een verkoopproduct en verdiende in veel gevallen meer aan 
sponsorcontracten dan aan zijn contract bij zijn club. Dat de moderne held in tegenstelling tot zijn 
voorgangers goed verdiende aan zijn heldendom, deed niets aan zijn publieke status af. Zijn succes hing 
vooral samen met de mate waarin hij inspeelde op maatschappelijke verwachtingspatronen en zijn publiek 
wist te bereiken. [Frijhoff, 2003: 47] Sporters fungeerden zodoende steeds meer als rolmodel. Niet alleen 
voor de beoefenaars van de betreffende sport, maar voor de hele maatschappij. [Stacey, 2003: IX]

De manieren waarop de media, maar ook de sport zelf het publiek bedienden, waren er kortom steeds meer op 
gericht zich aan te passen aan de smaak van de toeschouwer, die nadrukkelijker zocht naar spanning en 
entertainment. [Stokvis, 2007: 2] Immers, meer toeschouwers betekende meer inkomsten. Dit betekende soms 
ook dat spelregels werden aangepast om de amusementswaarde te verhogen, en dat de media meer inspeelden 
op de extreme kanten van de sport. Zo werden in het voetbal wedstrijden gespeeld op tijden waarop er het 
hoogste aantal kijkers te verwachten viel, werden wielerparcoursen steeds risicovoller en werden er in het 
tennis technische hulpmiddelen ingezet om te bepalen of een bal binnen of buiten de lijnen was beland. 
Overigens bleek dat niet alleen de toeschouwer een voorstander was van veranderingen in de spelregels; ook 
sporters zelf pleitten regelmatig voor aanpassingen in de sport om de spelvreugde te verhogen.

De groei van het aantal aanwezige toeschouwers, en vooral het aantal televisiekijkers, stimuleerde de 
belangstelling voor de sport vanuit het bedrijfsleven en vice versa. De sport bood hen ruime gelegenheid om 
door middel van sponsoring een bedrijf of product te promoten en positieve publiciteit te genereren. Dit 
zorgde ervoor dat in de sportwereld steeds grotere bedragen omgingen. Voetbalstadions droegen de naam van 
de sponsor en overwinningen van Olympische sporters werden gevierd in het Holland Heineken House. [Van 
Bottenburg, 2006: 1] Topsporters, met name voetballers, tennissers en autosporters, verdienden astronomi-
sche salarissen en gingen lucratieve sponsorcontracten aan. In de Eredivisie lagen de salarissen voor voetbal-
lers weliswaar lager vergeleken met andere Europese landen, maar in 2004 ging het nog altijd om bedragen 
van gemiddeld 227 duizend euro op jaarbasis. [website VI] Hoewel de KNVB een duidelijk onderscheid maakte 
tussen betaald voetbal en amateurvoetbal was het verschil in de praktijk veel minder helder. Al decennialang 
betaalden ambitieuze amateurclubs hun spelers. Vaak geholpen door een lokale, kapitaalkrachtige geldschie-
ter werden spelers gelokt met auto’s en (royale) onkostenvergoedingen om zo de dorpstrots naar een hoger 
niveau te tillen. De KNVB was hiervan op de hoogte, en stond het oogluikend toe ‘omdat de voetbalsport 
dermate prestatiegericht zou zijn dat betalingen nu eenmaal plaatsvinden’. [Wolfert, 2010]. 

Daarnaast droegen ook de kansspelen bij aan een verdere commercialisering van de sport. Indirect 
besteedden consumenten geld aan sport via het spelen van kansspelen, waarvan (een deel van) de netto-
opbrengst sinds de jaren zeventig mede ten goede kwam aan de sport in Nederland [SCP, 2003: 170]. De 
meerderheid van de loten werd verkocht door de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS), opgericht in 
1975 en later ook bekend als De Lotto. Deelnemers konden inzetten op de uitslag van sportevenementen (de 
Toto), of meedoen aan een non-sport kansspel, waarbij het spel zelf niets van doen had met de sport maar 
waarvan een deel van de opbrengst wél bij de sport terecht kwam (De Lotto). Van de inleg van consumenten 
in de SNS-kansspelen vloeide een deel weer terug in de vorm van prijzengeld. Van het restant betaalde de 
SNS de exploitatie van de diverse kansspelen, waaronder vergoedingen aan sportverenigingen. [SCP, 2003: 
170] Begin jaren tachtig was er nog sprake van een toename van de aan de sport uitgekeerde bedragen, maar 
vanaf medio jaren tachtig tot begin jaren negentig was er een dalende tendens zichtbaar. Sinds 1992 
vertoonden de opbrengsten uit de SNS-kansspelen echter weer een opgaande lijn, en daarmee liep ook het 
bedrag dat bestemd was voor de sport weer op. [SCP, 2003: 170]

Met de komst van het bedrijfsleven kon de topsport beschikken over meer financiële middelen, maar met 
–volgens sommigen- een keerzijde. Vooral voetbalfans waren niet altijd even gecharmeerd van de groeiende 
invloed van sponsoren en geldschieters. Zij zagen de te grote invloed van het bedrijfsleven als een aanval op 
de traditionele clubcultuur. [Jungmann, 2010] Ook overheden ontdekten gedurende het laatste decennium 
van de twintigste eeuw en in het begin van de eenentwintigste eeuw de sport als marketingproduct en 
gebruikten het om steden, landen of een onderwijsinstelling te promoten. [Van Bottenburg en Schuyt, 
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1996: 77] Zo stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich in 2005 ten doel de topsport in 
Nederland te bevorderen als ‘symbool voor ambitie, als bron van ontspanning en voor ons nationale imago 
in binnen- en buitenland’. [Ministerie van VWS, 2005: 19]

Een fenomeen dat de populariteit van sport karakteriseerde en waar zowel door de overheid als het bedrijfs- 
leven graag op ingehaakt werd was de Oranjegekte. Deze kwam tijdens het WK van 1974 voor het eerst op 
echt grote schaal tot uiting, mede onder invloed van de opkomst van de kleurentelevisie. Niet alleen boekte 
het Nederlands voetbalelftal voor het eerst sinds lange tijd succes op het wereldpodium, deze successen 
kwamen met de komst van de massamedia ook binnen handbereik van grotere groepen Nederlanders. Het 
leidde tot in Nederland nooit eerder geziene taferelen. In oranje uitgedoste voetbalfans reisden het elftal 
achterna in Duitsland en toegangskaartjes voor wedstrijden waren niet aan te slepen. [Website Andere 
Tijden] Tijdens de grote sportevenementen die volgden op het WK sloeg de Oranjegekte telkens opnieuw 
toe. Grote groepen Nederlanders reisden tijdens het EK van 1988 af naar West-Duitsland om wedstrijden bij 
te wonen en de huldiging van het elftal liep uit op een massaal volksfeest. Maar ook dichterbij gedroegen 
Nederlanders zich ‘on-Nederlands’: huizen, straten en buurten kleurden oranje en ook buiten de kring van 
voetballiefhebbers werden EK’s en WK’s een excuus om een feestje te bouwen. [SCP, 2004(a): 13-15] 
Bedrijven speelden hier op in door oranje gekleurde producten te verkopen tijdens sportevenementen. Een 
supermarktketen gaf gratis speelgoedbeestjes weg bij boodschappen en biermerken streden bij ieder EK, 
WK of Olympische Spelen opnieuw om het meest originele, succesvolle Oranje-gerelateerde product. De 
oranjegekte appelleerde aan de gevoelens van nationale eenheid die tijdens grote sportevenementen 
gemeengoed waren onder veel Nederlanders. De media speelden een grote rol bij het creëren van nationale 
helden en het oproepen van nationale sentimenten. Zo gaven veel Nederlanders na afloop van het EK 
voetbal van 2000, dat door veel mensen op live werd bijgewoond en op televisie werd gevolgd, aan dat zij 
het Oranjegevoel en de gevoelens van nationale trots als de belangrijkste pluspunten van dit toernooi 
beschouwden. [Van den Heuvel, 2003: 15; SCP, 2006: 292]

Al leek het imago van de sport zowel onder burgers, politiek als in de media nagenoeg smetteloos, in laatste 
decennia van de twintigste eeuw kwam er ook meer aandacht voor een aspect waarin de sport negatief 
opviel: geweld. Vanaf halverwege de jaren zeventig kreeg vooral het voetbal te maken met een toename aan 
geweld. Geïnspireerd door Engelse hooligans richtten fanatieke fans supportersgroepen op die niet alleen 
het groepsgevoel onder aanhangers van bepaalde clubs vergrootten, maar ook zorgden voor verharding in 
de houding ten opzichte van supporters van andere clubs. [Scott en Adang, 2004: 319] Dit uitte zich in de 
vorm van provocerende spandoeken en liederen tijdens wedstrijden, maar ook regelmatig in geweld. 
Nederland beleefde de eerste supportersrellen tijdens de UEFA-cup finale tussen Feyenoord en Tottenham 
Hotspur op 29 mei 1974. [van de Vooren, 2007] Door de bouw van modernere voetbalstadions waarin 
supportersgroepen beter van elkaar gescheiden kon worden, de inzet van stewards en de invoering van de 
persoonsgebonden clubcard werd supportersgeweld in voetbalstadions flink teruggedrongen, maar dit 
leidde tot een toename in geweld buiten het stadion, zoals tijdens de zogeheten Slag bij Beverwijk. Ajax en 
Feyenoord-aanhangers hadden afgesproken elkaar hier in een weiland te treffen. Het ontaardde in een ware 
veldslag waarbij Ajax-fan Carlo Picornie om het leven kwam. Dat het geweld steeds vaker buiten het stadion 
afspeelde zorgde ervoor dat ook de gewone burger die niets met het voetbal van doen had te maken kreeg 
met hooligans. [Ferwerda en Gelissen, 2001: 90] Scheidsrechters, trainers, spelers en bestuurders in het 
voetbal werden bovendien in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen aan hun privéadres. [Van 
Netburg, 2005: 6-7] Ook in de teamcontactsporten op amateurniveau hadden Nederlanders soms te maken 
met verbaal en fysiek geweld, al was de beeldvorming hierover negatiever dan de werkelijkheid. In 2008 
bleek uit een SCP-onderzoek dat twee procent van de Nederlanders wel eens te maken heeft gehad met 
ongewenst gedrag in de sport. [SCP, 2007: 20; SCP, 2008b: 99] Zo gaf in 2003 tweederde van de scheidsrech-
ters in het amateurvoetbal aan te maken hebben gehad met agressief gedrag, en twaalf procent van de 
Nederlandse sporters heeft wel eens of vaker fysieke agressie gezien in zijn of haar sportomgeving. [SCP, 
2007: 28, 31] Bovendien bleek uit een SCP-onderzoek dat bij veel sporters en betrokkenen het gevoel leeft 
dat de mondigheid en assertiviteit onder spelers, begeleiders en toeschouwers tegenwoordig groter is en de 
acceptatie van regels en gezag kleiner. [SCP, 2007: 40] Door middel van campagnes en strengere handhaving 
probeerden zowel sportorganisaties als overheid de agressie tegen te gaan, maar of dit beleid resultaat heeft 
gehad, is onbekend.
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12.9 Trend: De groeiende aandacht voor sport in het 
overheidsbeleid

Verkorte titel: Sport in het overheidsbeleid

Metatrends: 13.3 Genderisering, 13.1 Individualisering, 13.12 Multiculturalisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
8.3 Inzet medische kennis bij verbetering van uiterlijk en lichamelijke prestaties 
9.21 Controle geneesmiddelen
12.8 Sport in de samenleving

Datering
Voor 1975 – na 2005

Beschrijving
Tot de Tweede Wereldoorlog was de bemoeienis van de rijksoverheid met de sport als vrijetijdsbesteding 
nihil. Weliswaar was in 1912 al het Nederlands Olympische Comité (NOC) opgericht, dat twee taken had: ‘de 
voorbereiding op en de uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen, en de bevordering 
van alle zaken die de lichamelijke ontwikkeling en vaardigheid van het Nederlandse volk ten goede kwamen’, 
maar dit resulteerde nauwelijks in concreet beleid. [website Nationaal Archief ] Sport werd gezien als een 
individueel goed, waarvoor overheidssteun niet nodig was. Vanaf de jaren vijftig veranderde dit. Onder 
invloed van de stijgende welvaart en de toenemende vrije tijd gingen mensen meer sporten, maar het aantal 
accommodaties bleef achter. De gestegen onderhoudskosten van de bestaande accommodaties werden een 
te grote last op de schouders van particulieren. De rijksoverheid schoot hierbij te hulp, onder andere vanuit 
het overheidsstreven naar een goed leefklimaat. Zij zag in dat sportvoorzieningen hieraan een belangrijke 
bijdrage konden leveren. [Van Bottenburg en Schuyt, 1996: 56] Als gevolg daarvan steeg het aantal sportac-
commodaties vanaf de jaren vijftig snel. Ook werd in 1959 de Nederlandse Sport Federatie (NSF) opgericht, 
dat voortaan het groeiende aantal niet-olympische activiteiten van het NOC op zich zou nemen. 
Bevond de overheid zich in de naoorlogse jaren nog in een voorwaardenscheppende rol, vanaf het einde van 
de jaren zestig trok deze langzamerhand meer verantwoordelijkheden naar zich toe. In de Nota Sportbeleid van 
1974 werd de sport voor het eerst uitdrukkelijk erkend als een welzijnsvoorziening waarvoor de overheid zich 
verantwoordelijk achtte. [Van Bottenburg en Schuyt, 1996: 57] Onder invloed van het egalitaire denken dat 
vooral het kabinet Den Uyl kenmerkte wilde de overheid sport toegankelijk maken voor iedereen en de 
verplichtingen van organisatorische kaders zoveel mogelijk wegnemen. [Crum, 1991: 2] Er moest een 
samenleving ontstaan die minder direct op prestatie gericht was, meer leefbaar en meer ontspannen was. 
[De Haan en Duyvendak, 2002: 123] In de tweede helft van de jaren zeventig groeiden onder het nieuwe 
sportbeleid met name de subsidies voor de sportorganisaties. Als gevolg van een landelijke regeling waarmee 
sportaccommodaties door gesubsidieerd konden worden, nam ook het aantal sporthallen en gymzalen 
verder toe. Het merendeel van deze investeringen vond, net als in eerdere decennia, ook in en na de jaren 
zeventig plaats op gemeentelijk niveau. Gemeenten subsidieerden plaatselijke sportverenigingen en droegen 
de exploitatiekosten van sportaccommodaties, terwijl het rijk sportbonden ondersteunde en actief was door 
regelgeving, informatievoorziening en coördinatie. 

In de jaren tachtig werden er onder de kabinetten Lubbers verregaande bezuinigingen in de welzijnssector 
doorgevoerd. Ook de sport kreeg als onderdeel van die sector met lagere budgetten te maken, al waren de 
maatregelen minder ingrijpend in vergelijking met veel andere sectoren. Uitgangspunt van het sportbeleid 
in de jaren tachtig was dat het rijk sport opnieuw beschouwde als een individuele aangelegenheid waar de 
overheid zich niet te bemoeien. In de praktijk betekende dit dat de overheid meer overliet aan het particu-
lier initiatief, en in tegenstelling tot een decennium eerder richtte het rijk zich niet meer op alle 
Nederlanders die wilden sporten. Zij zouden dat, zolang de randvoorwaarden er waren, wel blijven doen. In 
plaats van een sportstimulerend beleid voor alle burgers voerde de rijksoverheid een doelgroepenbeleid en 
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lag de nadruk vooral op groepen voor wie sporten minder vanzelfsprekend was, zoals ouderen, gehandicap-
ten, allochtonen en bewoners van achterstandswijken. [Van Bottenburg en Schuyt, 1996: 57]
In de laatste decennia van de twintigste eeuw groeide ook de aandacht voor de topsport. In 1979 publiceer-
de de overheid voor het eerst een Topsportnota. Hoewel het topsportbeleid van de rijksoverheid pas in de 
jaren negentig een grote vlucht zou doormaken, had de nota historische waarde. Voor het eerst was de 
topsport expliciet een onderdeel van het rijksbeleid. Daarmee rekende de nota af met de kritische beoorde-
ling of het gebrek aan belangstelling waarin de topsport in het verleden doorgaans te maken had. [De Haan 
en Duyvendak, 2002: 126]

Vanaf 1991 werd er onder aanvoering van onder andere staatssecretaris en oud-zwemkampioene Erica Terpstra 
een omslag in het denken over de sport in gang gezet. In de jaren tachtig werd sportbeoefening nog regelma-
tig gelijkgesteld aan louter plezier waarvoor de overheid niet wenste te betalen, in de jaren negentig kwam er 
juist veel aandacht voor het maatschappelijke rol die sport kon spelen. De omslag in het denken ging samen 
met flinke investeringen. De verhogingen in het sportbudget hadden deels te maken met het economisch 
gunstige tij, maar ook met het ontstaan van een breed maatschappelijk draagvlak voor de sport. Een grote 
meerderheid van de Nederlanders was een actieve of passieve deelnemer aan de sport. Daarnaast waren 
Nederlandse sporters en sportteams steeds vaker succesvol op internationale sportevenementen. [De Haan en 
Duyvendak, 2002: 251] De sport profiteerde bovendien van een verbeterde samenwerking tussen de overheid 
en de landelijke sportkoepel NOC*NSF, de organisatie die in 1993 ontstaan was uit het Nederlands Olympisch 
Comité en de Nederlandse Sport Federatie. De nieuwe organisatie stelde zichzelf ten doel zowel de top- als 
breedtesport te versterken. [website Nationaal Archief ] Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
organisaties als NOC*NSF en de gemeentelijke en provinciale overheden vormden zo een breed front 
waarmee de basis werd gelegd voor de succesvolle uitbouw van een rijkssportbeleid in de tweede helft van de 
jaren negentig. [De Haan en Duyvendak, 2002: 253]
De kern van het sportbeleid dat vanaf halverwege de jaren negentig vorm kreeg was dat sport van een groot 
maatschappelijk belang was. Sport zou niet alleen bijdragen aan een goede gezondheid en ontspanning, 
maar ook aan de sociale cohesie. De rijksoverheid en de gemeentelijke overheid stelden zich ten doel die 
positieve maatschappelijke waarde optimaal te benutten. Onderdeel daarvan was dat ook andere departe-
menten sport moesten inzetten als middel om verschillende beleidsdoelstellingen te behalen, het 
zogenaamde sportinclusief denken. Zo kon sport gebruikt worden ten behoeve van de integratie van 
migranten en om verloedering van woonwijken terug te dringen. [De Haan en Duyvendak, 2002: 256]

Vanaf de jaren tachtig kwam er in het rijkssportbeleid ook meer aandacht voor een keerzijde van de sport: 
dopinggebruik. Lang werd gedacht dat doping alleen onder topsporters gebruikt werd, maar in de jaren 
tachtig bleek dat ook recreanten, met name bezoekers van fitnesscentra, regelmatig prestatieverhogende 
middelen gebruikten. Daarbij ging het meestal om het gebruik van spierversterkende middelen. Dit ging 
samen met het streven naar een gespierd en slank lichaam. Sporters verkregen doping veelal via handelaren 
die actief waren in sportscholen en fitnesscentra. [Gezondheidsraad, 2010: 32] Aanvankelijk voerde de 
Nederlandse overheid geen actief anti-doping beleid, omdat dopinggebruik niet als een groot probleem 
voor de volksgezondheid werd beschouwd, maar een aan de topsport gerelateerd probleem. Omdat het 
voorkomen van dopinggebruik onder topsporters werd gezien als een taak van de sportorganisaties waarbij 
deze sporters waren aangesloten, hield de overheid lang afzijdig. 
Pas toen aan het einde van de jaren tachtig in de media meer aandacht kwam voor het gebruik van doping in de 
breedtesport, stelde de overheid zich actiever op in het kader van haar verantwoordelijkheid voor de volksge-
zondheid en het bevorderen van maatschappelijke waarden. [Gezondheidsraad, 2010: 31; Schoonderwalt en 
Verkamman, 1985: 20] Door middel van voorlichtingscampagnes van het Nederlands Centrum voor Doping - 
vraagstukken (NeCeDo) en later de Stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland werden sporters en organisaties 
beter geïnformeerd over doping en probeerde de overheid dopinggebruik terug te dringen, niet zonder succes.

In het geval van de georganiseerde sport bleef de rol van de overheid ondersteunend van aard. Sportorganisaties 
bleven primair verantwoordelijk voor het anti-dopingbeleid, maar wanneer zij dit niet uitvoerden dan kon dit 
leiden tot een korting op subsidies. Wel schiep de overheid de voorwaarden waardoor het voor sportorganisa-
ties gemakkelijker werd dopinggebruik aan te pakken. Er werd geen wetgeving aangaande doping ontwikkeld, 
wel achtte de overheid zich verantwoordelijk voor het terugdringen van de handel in doping. Deze is dan ook 
strafbaar gesteld. [Ministerie van VWS, 2005: 67]



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 921

Actoren
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• NOC*NSF
• NeCeDo
• Stichting Anti-Dopingautoriteit Nederland
• Staatssecretaris Erica Terpstra
• Gemeenten

Bronnen en literatuur
• ABN Amro Economisch Bureau, Sport scoort: de effecten van sport op de Nederlandse samenleving (Amsterdam 2008).
• Annema, P., ‘De motor van de stad, het cement van de samenleving’, De Volkskrant, 13 oktober 2005.
• Bottenburg, M. van, Het kapitaal van de sport (Nieuwegein 2006).
• Bottenburg, M. van, J.H.A. van Rossum en H.T. van Staveren, Het topsportklimaat in Nederland: een discussieka-

der (Amsterdam 1995).
• Bottenburg, M. van, C. Roques en S. Smit, Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Nederland (’s-Hertogenbosch 

2003).
• Bottenburg, M. van en K. Schuyt, De maatschappelijke betekenis van sport (Arnhem 1996).
• Buuren, W. van, P. Los en N. van Horn, Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis (Nieuwegein 

2006). 
• Crum, B., Over versporting van de samenleving: reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op 

sportbeleid (Haarlem 2001).
• Haan, I. de en J.W. Duyvendak, In het hart van de verzorgingsstaat: het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn 

opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002 (Zutphen 2002).
• Heer, W. de, Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000 (Haarlem 2000).
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De kracht van sport (Den Haag 2008).
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tijd voor sport (Den Haag 2005).
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Wat sport beweegt: contouren en speerpunten voor het 

sportbeleid van de rijksoverheid (Den Haag 1996).
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sport, bewegen en gezondheid: naar een actief kabinetsbeleid ter 

vergroting van de gezondheid door en bij sport en beweging (Den Haag 2001).
• Website Nationaal Archief, ‘Beschrijving van de geschiedenis van archiefvormer NOC’, http://www.

gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.19.124, geraadpleegd op 9 mei 2011.
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Rapportage sport 2003 (Den Haag 2003).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Rapportage sport 2008 (Den Haag 2008).
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 2004 (Den Haag 2004).



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 922

12.10 Trend: Veranderingen in het denken over, het beleid 
ten aanzien van cultuur en in het cultuurbereik

Verkorte titel: Cultuurbeleid

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.8 Welvaartsgroei, 13.7 Herschikking institutionele verbanden

Relatie met
12.2 Consumptiemaatschappij
12.4 Jongerencultuur
12.3 Toenemende tijdsdruk
12.11 Veranderingen in de kunst
12.35 Commerciële televisie

Datering
jaren zestig – na 2005

Beschrijving
Kenmerken cultuurbeleid
Het Nederlandse cultuurbeleid is altijd gekenmerkt geweest door een brede consensus over de legitimiteit 
van overheidssteun aan cultuur. Vier ‘principes’ lagen hieraan ten grondslag. De eerste, expressievrijheid, 
bestaat in Nederland dankzij een cultureel klimaat waarin een hoge premie op deze vrijheid staat. Het 
tweede principe is de verscheidenheid, die mogelijk is dankzij de ‘strijd om de pluriformiteit’ die de 
Nederlandse samenleving kenmerkt. Als derde is er het kwaliteitsprincipe, waarbij de kwaliteit van werken 
voorop staat bij de keuze voor steun. Als laatste is er de principiële afstandelijkheid van de overheid. 
[Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 65] Dit laatste principe stamt van de politicus J.R. Thorbecke (‘adagium 
van Thorbecke’), die al in de negentiende eeuw stelde dat de overheid weliswaar de voorwaarden voor bloei 
van de kunsten moest scheppen, maar dat de inhoud bepaald moest worden door ‘particuliere burgers en 
hun instellingen’. [Pots, 2006: 422] Het Nederlandse cultuurbeleid is naast het in stand houden (erfgoed) en 
het ontwikkelen (kunsten) gericht op het sociaal en geografisch spreiden en stimuleren van het deelnemen 
aan cultuuruitingen onder de bevolking. Het houdt zich bezig met drie beleidsterreinen: Cultureel erfgoed, 
Media, Letteren en Bibliotheken en Kunsten.

Visie op cultuur
De visie van de overheid op cultuur veranderde door de jaren heen. De veranderingen hadden betrekking op 
datgene wat onder kunst werd verstaan, de maatschappelijke rol die cultuur werd toegedeeld en het 
bestedingspatroon aan kunst, cultuur en erfgoed.

Jaren zestig en zeventig
Vóór de jaren zeventig draaide steun aan cultuur aanvankelijk om maatschappelijke hervorming, maar vanaf de 
jaren zestig verminderde de preventieve interventie door de overheid. [Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 57] De 
term ‘beleid’ deed pas vanaf de late jaren zestig zijn intrede, aangewakkerd door de welvaartsgroei, het stijgend 
nationaal inkomen en de opbouw van de door de staat gefinancierd stelsel van voorzieningen. Cultuur werd in 
dit kader gezien als een onderdeel van welzijn waarin het bevorderen van ‘de culturele ontwikkeling van het 
volk’ centraal stond. [Pots, 2006: 309; Smithuijsen, 2007: 35] Het democratiseringsproces zette in en ‘de 
terughoudendheid van de overheid om een moreel of artistiek oordeel te vellen nam verder toe.’ De overheid 
begon in de nota’s te spreken over ‘andere leefstijlen’ of ‘subculturen’. [Smithuijsen, 2007: 33-34]
Aanvankelijk bleef de voorwaarde van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (tot 
1982), later het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dat subsidies moesten beantwoorden 
aan wat werd beschouwd als de beschaafde smaak, maar sinds de jaren zeventig veranderde zowel de 
publieke belangstelling als de maatschappelijke visie op wat onder de term cultuur geschaard kon worden. 
De grenzen tussen populaire en elitaire cultuur vervaagden, de massa- en amusementscultuur maakten hun 
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opkomst, voornamelijk door de toename van welvaart en vrije tijd. Met het democratiseringproces 
ontstond het besef van de noodzaak om cultuur ruimer te definiëren en in een breder maatschappelijke 
context te plaatsen. [Pots, 2006: 292 en 298; Bolink, 2010: 22] Cultuurvormen als Hollywoodfilms en 
popmuziek die eerder nog als niet kunstzinnig genoeg bestempeld werden, werden geleidelijk aan 
gerespecteerd en aanvaard en kwamen zo in aanmerking voor overheidssubsidies. [Smithuijsen, 2007: 60] 
Nederland stond hierin niet alleen: volgens de bevindingen van de UNESCO-Wereldconferentie over 
cultuurbeleid die in Venetië in 1970 plaatsvond, bleek wereldwijd een behoefte te bestaan aan ‘een nieuw, 
breder en dynamisch cultuurbegrip als basis voor beleidsvorming’. De deelnemers aan de vervolgconferen-
tie in Helsinki in 1972 achtten de regeringen ertoe verplicht alle bevolkingsgroepen in staat te stellen ‘vorm 
(te) kunnen geven aan hun eigen cultuur, hieraan (te) kunnen deelnemen en zichzelf (te) kunnen uitdruk-
ken op de manier die hun ’t best past’. [Pots, 2006: 304-305]

In de loop van de jaren zeventig vond er dus bij de overheid een verandering in het denken over de positie 
van cultuur binnen de samenleving plaats. In deze nieuwe visie was cultuur synoniem aan creativiteit en 
vernieuwing (ontstaan van nieuwe projecten en stromingen). De nadruk lag op de kunsten en daar groeiden 
de budgetten het sterkst. [Pots, 2006: 310; Smithuijsen, 2007: 33; Bolink, 2010: 10 en 18] Een belangrijk punt 
in het cultuurbeleid van het kabinet-Den Uyl werd de toegankelijkheid van en participatie aan cultuur. 
Cultuur werd gezien als emancipatiemiddel en maatschappelijke relevantie was het nieuwe criterium voor 
steun aan cultuur. Alleen de kunst die de samenleving diende, moest door de overheid gesteund worden. 
[Bolink, 2010: 18; Pots, 2006: 305] Dit werd onder meer duidelijk in de nota ‘Naar een nieuw museumbeleid’ 
(1976) volgens welke musea toegankelijker gemaakt moesten worden voor het publiek, ‘teneinde het 
museum maatschappelijk beter te doen functioneren’. [Van Doorn, 1976: 47] Om de spreiding van de kunst 
onder de bevolking te verwezenlijken werd door het rijk een subsidieregeling voor kunstuitleen in het leven 
geroepen, werden beeldende kunstenaars ingeschakeld bij de vormgeving van de nieuwe rijksgebouwen en 
werd veel nadruk gelegd op de rol van de bibliotheken. Het beleid op het gebied van de amateurkunstbeoe-
fening en de kunstzinnige vorming maakten een grote groei door. [Pots, 2006: 311]

Jaren tachtig
In de jaren tachtig veranderde het overheidsdenken over cultuur wederom. De economische stagnatie aan 
het begin van de jaren tachtig dwong tot een heroriëntatie op de rol van de overheid, ook op het terrein van 
de cultuur. [Smithuijsen 2007: 64] Bezuinigingen wegens economisch slechte tijden leidden tot een 
heroverweging van collectieve uitgaven, deregulering, privatisering en reorganisatie. Lagere overheden 
kregen de verantwoordelijkheid over de verdeling van de geldmiddelen. Geringere geldmiddelen zorgden 
voor de verzelfstandiging van musea en de opkomst van cultuurfondsen. Het principe van de marktwerking 
en de economische relevantie van cultuur deed zijn intreden om nooit meer uit het beleid te verdwenen. Zo 
werd in 1987, in het kader van deregulering en bezuinigingen, de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) 
officieus opgeheven en in 1992 volledig ingetrokken. De BKR was in 1956 ingesteld om de financiële 
zelfstandigheid van kunstenaars te garanderen en hield in dat het Rijk structureel kunstwerken aankocht. 
Pas in 1999 kwam er een nieuwe regeling tot stand, de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). 
Dankzij deze wet konden kunstenaars met een laag inkomen voor maximaal vier jaar inkomenssteun 
krijgen op zeventig procent van het bijstandsniveau. In 2005 werd deze wet vervangen door de Wet werk en 
inkomen kunstenaars (WWIK), om kunstenaars zo meer te prikkelen tot het opzetten van een eigen 
beroepspraktijk, doordat er nu ook werd gekeken naar de totale inkomsten van de kunstenaar en niet 
slechts die van zijn kunst. [Kuiper, 2002: 17]
Om aan de bestuurlijke wens tot een terugtredende overheid en het besturen op hoofdlijnen, die in de jaren 
tachtig opkwam, te kunnen voldoen, werden zelfstandige fondsen gecreëerd die een aantal taken van het 
rijk overnamen. Dit werd mogelijk gemaakt door de invoering de Fondsenwet in 1981 die in 1993 vervangen 
werd door de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Met de nieuwe wet werd het mogelijk om over het gehele 
terrein van het specifiek cultuurbeleid fondsen op te richten. [Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 76] De Wet 
specifiek cultuurbeleid bepaalde verder dat er iedere vier jaar een nieuwe nota met betrekking tot het 
cultuurbeleid zou komen. Zo werd iedere vier jaar opnieuw het beleid geëvalueerd en fondsen opnieuw 
verdeeld. Deze ‘cultuurnotaperiode’ bood zekerheid voor zowel de overheid als de kunstenaars en instanties 
die gesubsidieerd werden, omdat er iedere vier jaar een nieuwe afweging werd gemaakt over de subsidies. 
De overheid kon zo haar beleid eenvoudiger controleren, terwijl instanties wisten waar ze aan toe waren. 
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De adviezen over wie er gesubsidieerd verdiende te worden werden gegeven door onafhankelijke deskundi-
gen. Eerst zaten deze in de Raad voor de Kunst en een aantal andere adviesraden, maar vanaf 1995 werden zij 
allemaal verenigd in de Raad voor Cultuur. [Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 70, 74]
De kwaliteit van de kunst en de professionaliteit van de kunstenaar werden steeds belangrijker bij de verdeling 
van subsidies. Het kwaliteitsbeginsel verving in de jaren tachtig de maatschappelijke factor als voorwaarde 
voor cultuurbeleid. Cultuur werd bovendien een opzichzelfstaande sector binnen de overheid. Met ingang van 
1985 werd het mediabeleid samengevoegd met het beleid ten aanzien van kunsten, musea, monumenten en 
archieven en in 1989 werden daar ook bibliotheken aan toegevoegd. In 1994 ontstond het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en viel cultuur niet meer onder Welzijn. [Smithuijsen, 2007: 65]

Jaren negentig en begin jaren nul
In de jaren negentig vond opnieuw een kentering plaats in het overheidsdenken en –cultuurbeleid. Sinds 
de nota ‘Deltaplan voor cultuur’ uit 1990 verschoof het accent van kunsten in de richting van erfgoed en 
kwam er onder de paarse kabinetten (PvdA, VVD en D66) een nieuw element naar voren, namelijk de 
cultuureducatie. Een kennismaking van de burger met verschillende cultuuruitingen zou een belangrijke 
bijdrage leveren aan het voortbestaan van democratie en de versterking van tolerantie in de samenleving. 
[Bolink, 2010: 19] De maatschappelijke relevantie van cultuur ging weer een rol spelen in het cultuurbeleid. 
De nota ‘Investeren in Cultuur’ uit 1993 voerde de zogenaamde 15%-eigen-inkomstennorm in voor culturele 
instellingen, wat inhield dat gesubsidieerde instellingen vijftien procent van hun inkomsten moesten 
binnenhalen aan publieksinkomsten. Culturele instellingen werden zo geacht publiek te trekken en zo zelf 
een bijdrage te leveren aan hun inkomsten. In de politiek werd hiertegen geprotesteerd, omdat de norm 
onhaalbaar zou zijn. Onderzoek wees echter uit dat vrijwel alle instellingen en gezelschappen ruim boven 
deze norm bleven. Slechts toneelgezelschappen en mimegroepen bleven met gemiddeld veertien procent 
aan eigen inkomsten enigszins achter. [Ranshuysen, 1999: 2] In 1999 sprak staatssecretaris van Cultuur Van 
der Ploeg zelfs over een ‘cultureel ondernemer’ die eigen initiatief neemt
op het gebied van verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren. [Bolink, 2010: 23] De 
economische factor die sinds de jaren tachtig een belangrijke rol ging spelen in het cultuurbeleid, heeft 
sindsdien niet aan actualiteit verloren. [Pots, 2006: 336-337]

Naast de vernieuwde belangstelling voor de maatschappelijke relevantie van cultuur ontstond er in de 
tweede helft van de jaren negentig ook een toenemende aandacht voor diversiteit. Het denken over de 
multiculturele samenleving lag hieraan ten grondslag. [Smithuijsen, 2007: 151] De beleidsnota ‘Pantser of 
Ruggengraat’ uit 1995 sprak over de taak van de overheid om eenheid in de samenleving te bevorderen; 
cultureel erfgoed zou daarbij een geschikte houvast bieden. [Bolink, 2010: 19] De nota ‘Ruim baan voor 
culturele diversiteit’ uit 1999 concludeerde echter dat ‘de gesubsidieerde cultuur, ondanks veel goede 
bedoelingen, nog steeds (…) de trekken vertoont van een monocultuur’. [Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, 1999]
In 1999 formuleerden vier ministeries (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)) de nota ‘Belvedere’, die via 
het gelijknamige projectbureau de cultuurhistorische waarde van de omgeving bij toekomstige bouwpro-
jecten moest controleren en erop moest toezien dat hier een zorgvuldige afweging plaatsvond van de 
belangen van de cultuurgeschiedenis ten opzichte van de economische en veiligheidsbelangen. [Van den 
Broek, 2005: 23] 
De nota ‘Cultuur als Confrontatie’ uit 2000 bouwde verder op staatssecretaris Rick van der Ploeg’s roep om 
meer culturele diversiteit. Het gesubsidieerde cultuurstelsel moest de multiculturele samenleving beter 
weerspiegelen. [Smithuijsen, 2007: 151] Kunsten werden gezien als een middel om het debat te stimuleren en 
als vrijplaats voor een geweldloze confrontatie tussen verschillende wereldvisies. Met confrontatie werd een 
positieve uitwisseling van verschillende tradities bedoeld, die aan een verrijking van cultuur bij zou kunnen 
dragen. [Bolink, 2010: 19] De nota legde een grote nadruk op de participatiekant van het cultuurbeleid. Het 
kwaliteitsbeginsel, dat sinds de jaren tachtig een belangrijke rol speelde, maakte wederom plaats voor een 
toenemend belang aan diversiteit en vernieuwing. Te subsidiëren instellingen zouden in dit verband mede 
moeten worden beoordeeld op het maatschappelijke relevantie (o.a. het publieksbereik) van hun activitei-
ten. Staatsecretaris Van der Laan benadrukte de grote betekenis van cultureel erfgoed als drager van de 
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gedeelde cultuur en het gezamenlijk verleden en zijn bijdrage aan het ontstaan van een gemeenschappelijk 
cultureel bewustzijn dat onmisbaar zou zijn in een multiculturele samenleving zoals de Nederlandse. 
[Bolink, 2010: 19; Pots, 2006: 340] In de cultuurnota ‘Meer dan de som’ uit 2003 werd deze opvatting 
bevestigd en cultuur getypeerd als een wederkerend factor dat in vrijwel elk onderdeel van de samenleving 
sporen achterlaat. Het cultureel bewustzijn moest derhalve worden versterkt. [Van der Laan, 2003: 2]

De roep om een gemeenschappelijke culturele basis en gedeeld historisch besef dat eind jaren negentig en 
begin jaren nul steeds harder werd, kwam duidelijk tot uiting in de discussie over de canon van Nederland. 
Deze historische en culturele canon kwam in 2006 tot stand in opdracht van het ministerie van OCW op 
advies van de Commissie-Van Oostrom met de doelstelling om te ‘helpen accenten aan te brengen in de 
verschillende leerlijnen die voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn 
uitgewerkt’. [Hageman, 2009: 4] De canon was sterk gericht op het ontwikkelen van nationale identiteit en 
het bevorderen van het burgerschap. [idem] Ook het publieke debat rondom het Nationaal Historisch 
Museum dat in 2006 aangezwengeld werd, liet zien dat cultureel erfgoed steeds meer gezien werd als een 
middel dat de maatschappelijke samenhang zou kunnen bewerkstelligen. [Bolink, 2010: 21] het kabinet 
Rutte maakte in 2010 een einde aan de grootscheepse plannen voor het museum. [webiste NOS]

Uitgaven aan cultuur
Sinds de jaren zestig is de culturele participatie onder de Nederlandse bevolking fors gestegen. Deze stijging 
viel samen met de toename van overheidsinvesteringen in de cultuursector. Was er in 1945 nog 0,5 procent 
van de rijksbegroting gereserveerd voor cultuur, in 2002 was dit gestegen tot 0,7 procent van de rijksbegro-
ting. In de periode 1984-2002 verdubbelden de totale uitgaven aan cultuur zelfs. [Cultuurbeleid in Nederland, 
2002: 79, 84] Wel moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat in de periode 1994-1998 de rijksuitgaven 
een vrij snelle groei doormaakten, maar dat deze groei daarna weer afnam.

De uitgaven aan monumentenzorg werden gedaan via een samenwerking van de ministeries van OCW, VROM 
en V&W. Tevens verstrekten de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Buitenlandse Zaken (BUZA) subsidies 
wanneer een project bijdroeg aan export en toerisme respectievelijk internationale culturele betrekkingen. 
[Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 90]
Naast het verstrekken van subsidies aan culturele instellingen en kunstenaars, prikkelde de overheid ook de 
consument, bijvoorbeeld via het speciale lage btw-tarief, dat een cultureel dagje uit aantrekkelijk maakte. 
In 1996 en 1998 voerde het kabinet een speciale regeling in de cultuursector in, waarbij het btw-tarief voor 
de podiumkunsten, musea, de pers, en de bioscoopsector werd verlaagd van 17,5 procent naar zes procent, 
om zo de vraag te stimuleren. [Goudriaan et al, 2008: 10-11] Het kabinet Rutte I schafte in 2011, in het kader 
van grootschalige bezuinigingen, dit tarief af.
Een alternatieve geldbron voor cultuur waren de vriendenverenigingen en de particuliere ondersteunings-
stichtingen. Via contributies, schenkingen en legaten voorzagen dit soort initiatieven in een extra geld-
stroom culturele instellingen. [Cultuurbeleid in Nederland, 2002: 94-95]

Cultuurbereik
Nederlanders behoren naast Scandinaviërs tot de grootste cultuurminnaars van Europa. [Van den Broek 
2009: 111] Sinds de jaren zestig nam de cultuurdeelname in Nederland aanzienlijk toe. Naast het overheids-
beleid hebben ook het stijgende opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking, een bredere en flexibele 
definitie van cultuur, de aanhoudende welvaartsgroei, en de toegenomen mobiliteit, alsmede de verande-
ringen in de beschikbare vrije tijd en de besteding daarvan ertoe bijgedragen dat de Nederlandse bevolking 
ook zelf meer gelegenheid heeft gekregen om aan cultuur te participeren. [Cultuurbeleid in Nederland, 
2002: 223]
In de jaren negentig maakte de cultuurhistorische belangstelling van de Nederlander een groei door vooral 
onder de vijftigplussers, maar ook onder de tieners groeide de belangstelling aan het eind van de jaren 
negentig snel. [Van den Broek 2005: 39] De invoering van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP-pas) door 
het ministerie van OCW en de verplichting van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming in het middelbaar 
onderwijs in 1999 zou hierbij een positieve rol hebben gespeeld. [website CKV docentenpas]
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In 1965 werden er in Nederlandse bibliotheken 31,1 miljoen boeken uitgeleend, waren er 6,2 miljoen museum- 
bezoeken, 1,7 miljoen concertbezoeken en 2 miljoen toneelbezoeken. [Pots, 2006: 289] In 2004 leenden de 
bibliotheken gezamenlijk 1145,4 miljoen boeken, video’s, dvd’s en cd’s uit aan hun leden. Daarmee werden er 
in 2004 bijna veertig keer zoveel media uitgeleend als veertig jaar daarvoor. [Pots, 2006: 413]

Musea
Het aantal museumbezoeken was in 2003 toegenomen tot 13,4 miljoen, waarmee het museumbezoek 
tussen 1965 en 2003 ruim verdubbelde. [website CBS] 38 procent van de bevolking bracht in 2003 ten minste 
een keer per jaar een bezoek aan een museum om een tentoonstelling of de collectie te bekijken. Ook 
vanuit het buitenland was er veel belangstelling voor Nederlandse musea. [website CBS; Van den Broek 
2005: 18] Het aantal musea in Nederland groeide sterk sinds 1980. Toen telde Nederland 485 musea en in 
2005 waren dit er 775. [idem] Er werd door musea veel aandacht besteed aan de inrichting en aantrekkelijk-
heid van tentoonstellingen en reeds bestaande musea zorgden voor een verbetering in accommodatie.

Archieven
Ook de archieven in Nederland bleven groeien. In 1980 was er 381 strekkende kilometer archief en dit was in 
2000 opgelopen tot 645 strekkende kilometer. Overheidsarchieven namen in aantal wel af, van 842 in 1980 
naar 329 in 2000, als gevolg van fusies tussen archieven van het rijk, gemeenten en waterschappen. [Van 
den Broek, 2009: 11] De aandacht voor archieven kreeg een nieuwe impuls door de opkomst van internet 
[Van den Broek, 2009: 29] Veel archiefmateriaal was via de digitale weg thuis te bekijken. 4,3 procent van de 
bevolking maakte in 2007 gebruik van het recht in inzage in archieven. Dit is een stijging ten opzichte van 
de 2,9 procent die dat in 1995 deed. Archiefbezoek was vooral populair onder hoogopgeleide mannen 
tussen de 50 en 64 jaar.[Van den Broek 2009: 30]

Podiumkunsten
De podiumkunsten konden in de periode 1999-2004 rekenen op een aantal bezoekers tussen de 14,3 en 17,3 
miljoen, wat neerkomt op negen tot tien keer zoveel bezoekers als in 1965. [Pots, 2006: 361] Tussen 1990 en 
2002 groeide het aantal podiumvoorstellingen met 33 procent. [Van den Broek, 2005: 38] Het bezoeken van 
een theater was sinds 1979 een constante activiteit van de Nederlandse bevolking. 25 procent van de 
Nederlanders ging tenminste een keer per jaar naar een toneelvoorstelling. [Van den Broek, 2005: 42] 
Hierbij was het aandeel van professionele voorstellingen (dertien procent) niet veel groter dan het aandeel 
amateurvoorstellingen (twaalf procent). [idem, 44] Cabaret was een theatervorm die sinds de jaren negentig 
een sterke groei doormaakte. Niet alleen het aantal uitvoeringen werd meer, maar ook de bezoekersaantal-
len stegen van twaalf procent in 1979 naar veertien procent in 2003. [idem, p. 38]

Populaire cultuurvormen
De populaire cultuurvormen kenden tussen 1980 en 2005 een sterke groei.[idem] De populairste culturele 
activiteit bleef het bezoeken van een bioscoop. In de jaren zeventig en tachtig maakte de bioscoopmarkt een 
daling in het aantal bezoekers door. Vanaf de jaren negentig werd er flink geïnvesteerd in voornamelijk grote 
bioscoopzalen. Het aantal bioscoopzalen daalde, maar het aantal stoelen nam met tienduizend stuks toe. Het 
bioscoopbezoek nam ook toe. Van 16,6 miljoen bezoeken in 1995 naar 23,7 miljoen in 2003. [Van den Broek, 
2005: 41] Het aantal filmhuizen bleef nagenoeg gelijk. Het onderscheid tussen bioscopen en filmhuizen was 
in de jaren zeventig nog goed te merken. In filmhuizen werden artistieke films vertoond, in bioscopen kon 
men terecht voor amusementsfilms. In de loop der jaren zijn filmhuizen meer op bioscopen gaan lijken. De 
zalen zijn groter geworden en er worden vaker dezelfde films vertoond. [Van den Broek 2005: 41]

Rol van de media als drager van cultuur
De noodzaak om voor cultuur het huis te verlaten nam door de ontwikkelingen in het media-aanbod vanaf de 
jaren negentig af. Cultuur via de media verbeterde in aanbod en kwaliteit. Media boden twee soorten toegang 
tot cultuur. Naast de verspreiding van kunst en erfgoed zelf, bijvoorbeeld in de vorm van registraties van 
concerten of toneelopvoeringen, verspreidden media ook informatie over cultuur, via kunstagenda’s, 
recensies en interviews. [Van den Broek, 2005: 59] Radio en televisie vormden de belangrijkste schakel tussen 
cultuur en het grote publiek. Een deel van de cultuur, zoals pop- en klassieke muziek en televisieprogramma’s 
werden door deze media verspreid. Daarnaast waren er programma’s die op culturele activiteiten attenderen. 
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De publieke omroep had als taak 25 procent van de zendtijd aan cultuur te besteden, waarvan 12,5 procent aan 
kunst. [idem, 66] Gemiddeld keek of luisterde veertien procent van de Nederlanders naar kunst of cultuurpro-
gramma’s op radio en televisie. Dit percentage was sinds 1979 nagenoeg stabiel. [idem, 95]
Het internet fungeerde sinds 1995 in toenemende mate als toegangspoort tot culturele informatie en als 
virtuele ontmoetingsplaats voor cultureel geïnteresseerden. In de erfgoed- en kunstensector maakte het 
internet eerst opgang als informatiemedium. [De Haan en Adolfsen, 2008: 129] Door het groeiende 
hoeveelheid gedigitaliseerd materiaal dat opengesteld werd voor het publiek, werd het zoeken van 
inhoudelijke informatie via internet mogelijk, bijvoorbeeld het online bestuderen van archiefstukken. 
Culturele instellingen trokken op deze manier meer bezoekers [De Haan en Aldolfsen, 2008: 128]

Actoren
• Ministerie van Buitenlandse Zaken 
• Ministerie van Economische Zaken 
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Harry van Doorn
• Hedy D’Ancona 
• Marga Klompé 
• Aad Nuis
• Elco Brinkman
• Ronald Plasterk
• Rick van der Ploeg
• Medy van der Laan
• UNESCO
• Culturele instellingen
• Commissie-Van Oostrom
• Federatie van Kunstenaarsverenigingen
• Nationaal Archief
• Koninklijke Bibliotheek
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12.11 Trend: Veranderingen in de kunsten: vervagende 
grenzen tussen hoge en lage cultuur en toenemende 
commercialisering

Verkorte titel: Veranderingen in kunst

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.7 Herschikking institutionele 
verbanden

Relatie met
12.2 Consumptiemaatschappij
12.4 Jongerencultuur
12.6 Verminderde tijdsbesteding lezen
12.35 Commerciële televisie
12.36 Musical

Datering
jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De kunstensector heeft in Nederland in de periode 1976-2005 enkele belangrijke inhoudelijke en organisato-
rische veranderingen doorgemaakt. Een van die veranderingen was de opkomst van een nieuwe stijl, de 
postmoderne kunst, waarbij traditionele benaderingen van vorm en inhoud in twijfel getrokken werden of 
werden verworpen. Het traditionele onderscheid tussen hoge en lage cultuur vervaagde, waardoor het begrip 
kunst breder werd. Er bleef echter sprake van een culturele elite die bepaalde wat goede smaak was, maar er 
werd minder belang gehecht aan dit oordeel. De kunsten werden daardoor breder toegankelijk en meer 
pluriform. Daarnaast werd de kunstensector, die vanuit de vraagzijde gedomineerd werd door de overheid, 
commerciëler en zakelijker. Dit was enerzijds het gevolg van een zich terugtrekkende overheid, anderzijds 
was het door nieuwe technieken mogelijk geworden om meer kunst te produceren en te reproduceren.

De opkomst en invloed van het postmodernisme
Het postmodernisme was een brede intellectuele en kunstzinnige stroming die aan het einde van de jaren 
vijftig in de architectuur haar intrede deed en in de jaren zestig ingang vond in andere, nieuwe kunstuitingen. 
Postmoderne kunst werd gekenmerkt door een breuk met bestaande modernistische kunstzinnige conven-
ties, die in twijfel werden getrokken of werden verworpen. Het modernisme werd onder andere gekenmerkt 
door idealisme, ideologie, originaliteit, het zoeken naar en overtuigd zijn van objectieve kennis en waarheden 
en een scheiding tussen hoge en lage cultuur. Het begrip ‘hoog’ verwijst hierbij naar een elitaire cultuur 
waarin unieke kunstuitingen van hoogwaardige kwaliteit de boventoon voeren. Het begrip ‘laag’ duidt in dit 
verband op de populaire cultuur, massaproductie, het passief consumeren van die cultuur en recent ook 
commercialisering. Bij postmoderne kunst werden de kenmerken van hoge cultuur ter discussie gesteld en 
elementen van lage cultuur geïntegreerd. Postmoderne kunstenaars probeerden bewust onpersoonlijke kunst 
te maken en waren niet zelden van mening dat iedereen kunst kon maken. Het postmodernisme was daarmee 
niet alleen een stijl, maar ook een zienswijze op de vraag wat als kunst gekenmerkt kon worden. Dit leidde tot 
een bredere opvatting over kunst, die minder formalistisch was en gekenmerkt werd door emotionaliteit.
[Interview Krul; Website Encyclopedia of art; Website Smithsonian Magazine]

Een van de neveneffecten van het postmodernisme was een versmelting van hoge en lage cultuur. Reclame-
uitingen, graffiti, film, fotografie en popmuziek werden steeds vaker en op steeds grotere schaal geaccep-
teerd als legitieme kunstvormen. De massamedia bleken een geschikt platform voor deze vermenging en 
verbreding van stijlen en de reproductie van kunst. Technologie speelde daardoor een steeds grotere rol in 
de kunsten. Er ontstond zowel nationaal als internationaal een discussie over wat kunst was, waarbij nogal 
eens het verwijt werd gemaakt dat veel kunst die als postmodern getypeerd werd, in feite geen kunst was. 
Anything goes was in dit verband een uitspraak die zowel in negatieve als positieve zin gebruikt werd. Kunst 
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werd, zoals vele andere maatschappelijke en persoonlijke domeinen vanaf de jaren zestig, geïndividuali-
seerd, waarbij het oordeel van traditionele experts aan belang inboette. [Boomgaard en Lopez, 1985: 1-10; 
Boling, 2010: 22; Pots, 2006: 304-305]

Vervagende grenzen tussen hoge en lage cultuur
Met de opkomst van de massacultuur in de jaren zestig en zeventig en de steeds groter wordende en beter 
opgeleide middenklasse verschoof het accent in de kunstbeleving. Het kunstgenot drong steeds sterker 
door in huiselijk kring via bijvoorbeeld televisie en geluidsdragers zoals lp’s en cd’s. Traditionele podia 
moesten het daardoor afleggen tegen deze kanalen. Het bereik van deze kunstvormen werd echter groter 
dan ooit. De normbepalende rol van de culturele elite in kunstbeleving werd vanaf de jaren zeventig kleiner. 
De middenklasse nam deze rol over, waardoor tegelijkertijd een grotere vraag ontstond naar kunst. Het 
domein van de legitieme cultuur en kunstuitingen was meer genres gaan omvatten. Dit werd onder andere 
gereflecteerd in de toegenomen aandacht in de dag- en weekbladpers voor deze cultuuruitingen en een 
uitbreiding van de steun die deze cultuurvormen ontvingen van de overheid. [Hitters, 1996: 10; Janssen, 
2005: 9] Daarnaast veranderde ook de invulling van de kunstzinnige vorming in het onderwijs. Tot in de 
jaren zestig was de klassieke kunstzinnige vorming vooral gericht op de gecanoniseerde kunsten, zoals de 
beeldende kunst van de Hollandse meesters of toneel. Met de invoering van de Mammoetwet en hervor-
mingen in het hoger onderwijs veranderde dit, doordat de aandacht voor deze klassieke kunstzinnige 
vorming weg viel. Het gedemocratiseerde onderwijsstelsel bleek niet in staat of onwillig om het klassieke 
Bildungsideaal aan te bieden.[De Haan en Knulst, 2000: 2]

Deze veranderingen vertaalden zich in de institutionalisering van kunstvormen die voorheen niet als zodanig 
gekenmerkt werden. Zij voldeden niet aan de traditionele modernistische criteria en hadden massaliteit en 
reproduceerbaarheid als kenmerk. Vanaf de jaren zeventig vond een differentiatie van genres plaats in de 
kunsten die gedreven werd door een minder conformistische houding van zowel kunstenaars als het publiek 
als het ging om de vraag wat kunst was en wanneer men iets als kunst beleefde.[Janssen, 2005: 10] Veel 
beoefenaars en betrokkenen bij wat traditioneel tot de ‘niet-kunst’ behoorde en daarmee als lage cultuur 
werd gezien, organiseerden zich. Onder andere in de film, popmuziek en misdaadliteratuur ontstonden 
zelfstandige institutionele circuits. Deze circuits bestonden uit eigen instellingen, tijdschriften, deskundigen, 
prijzen en naslagwerken. Zo kreeg de Stichting Popmuziek Nederland (SPN) vanaf de tweede helft van de jaren 
zeventig ondersteuning van het rijk, die in de daarop volgende decennia uitgebreid werd en een structureel 
karakter kreeg. In 1983 werd De Grote Prijs van Nederland ingesteld, een jaarlijks terugkerende nationale 
competitie tussen popmusici. Daarnaast werd in 1999 de Rockacademie opgericht, die in 2000 door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) erkend werd. Eenzelfde trend was zichtbaar in de 
letteren: het voorheen ‘oppervlakkig’ geachte genre van de thriller vond aan het einde van de jaren zeventig 
brede acceptatie. Het vooruitstrevende weekblad Vrij Nederland recenseerde vanaf 1980 jaarlijks de in het 
Nederlandse taalgebied verschenen thrillers. De beroepsgroep van thrillerschrijvers professionaliseerde door 
zich te verenigen in het Genootschap Nederlandse Misdaadauteurs (GNM) dat in 1986 de eerste prijs voor 
‘spannende romans’ instelde, De Gouden Strop. Naast deze professionalisering vond er ook een vermenging 
van cultuuruitingen plaats, die het beste zichtbaar was op de in omvang en aantal toenemende (openlucht)
festivals. Tijdens deze festivals was vaak sprake van de opvoering van verschillende vormen van cultuur, zoals 
dans en popmuziek of toneel en cabaret. [Janssen, 2005: 10-11; Website Wikipedia.nl; Interview Krul]

Commercialisering van kunst
De institutionalisering van lagere cultuuruitingen vond ook zijn uiting in de commercialisering van kunst. 
Hoewel Nederland lange tijd een traditie van mecenassen en particuliere verzamelaars had, boette deze 
groep in de eerste helft van de twintigste eeuw aan belang in en werd zij na de Tweede Wereldoorlog 
gemarginaliseerd. Het onderhouden en uitbreiden van kunstcollecties of het ondersteunen van gezelschap-
pen of culturele instellingen werd steeds kostbaarder en was voor particulieren daardoor moeilijk vol te 
houden. De overheid nam na de Tweede Wereldoorlog een groot deel van deze rol over door collecties over 
te nemen en zich in te zetten voor een brede toegankelijkheid van de kunsten.[Smithuijsen, 1990: 249-251] 
De overheid was daardoor de dominante speler op de kunstmarkt. Desondanks was er in de jaren tachtig 
sprake van een heropleving van het particuliere kunstbezit en mecenaat. Onder invloed van de economische 
malaise in de jaren tachtig veranderde de houding van de overheid ten opzichte van kunst en kunstenaars: de 
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grote afhankelijkheid van de overheid moest worden ingeruild voor een ‘derde weg’, waarbij de overheid zich 
meer richtte op het scheppen van de voorwaarden waaronder de kunsten konden floreren. Kunstenaars en 
cultuurinstellingen dienden zich meer te richten op de wensen van het publiek. Dit was een belangrijke 
trendbreuk: tot aan het einde van de jaren zeventig was het onacceptabel dat er gesproken werd over de 
zakelijke, ondernemende kunstenaar of cultuurinstelling.[Van der Klink, 2005: 164-184; Interview Krul] 

Doordat de overheid de grootste speler was op de markt voor beeldende kunst, bepaalde zij ook goeddeels 
wat kunst was. Vooral in de avant-garde, een sector van de kunst waar de overheid het leeuwendeel van haar 
aankopen deed, drukte zij haar stempel op de ontwikkeling van kunst. Zowel galeriehouders als kunste-
naars ondervonden hier negatieve effecten van, doordat prijzen kunstmatig laag bleven. Het gevolg was dat 
galeries en kunstenaars zich voornamelijk specialiseerden in kunstuitingen waarvoor de overheid de 
voorkeur leek te hebben, omdat op die manier opdrachten, gages en subsidies verworven konden worden. 
Er was sprake van een symbiotische relatie tussen de overheid, galeries en kunstenaars, waardoor de in het 
beleid geformuleerde vrijheid van expressie onder druk kwam te staan voor kunstenaars die met het 
vervaardigen van kunst hun brood wensten te verdienen.[Abbing, 1998: 25-39]

De afzetmarkt voor kunst was mede door deze symbiotische relatie relatief zwak. Ook de opkomst van 
nieuwe media zoals de TV zorgde ervoor dat Nederlanders steeds minder tijd besteedden aan het consume-
ren van kunst. Daarnaast was er in Nederland geen sprake van een ‘praalcultuur’: het kopen of bezitten van 
kunst werd gezien als een privé aangelegenheid waarmee men niet te koop liep, wat vooral consequenties 
had voor de beeldende kunst. Nederland kende slechts een beperkt aantal verzamelaars en weinig 
Nederlanders kochten beeldende kunst. Privécollecties waren klein en ook Nederlandse ondernemingen 
investeerden mondjesmaat in kunst.[Daanen, 1998: 8]
De symbiotische relatie tussen overheid en de kunstwereld veranderde toen de overheid zich vanaf de jaren 
tachtig terughoudender opstelde bij het ondersteunen van de kunsten, bedrijven zich actiever gingen bezig 
houden met het verwerven van kunst en ook particulieren een grotere speler werden op de kunstmarkt. Grote, 
multinationale ondernemingen zoals ING, Akzo Nobel en Ahold begonnen in de jaren zeventig, tachtig of 
negentig een kunstcollectie aan te leggen. Deze collecties hadden vaak een bepaalde thematiek als insteek en 
delen ervan werden ten toon gesteld in bijvoorbeeld het Stedelijk Museum in Amsterdam. De wens om het 
bedrijfsbezit zichtbaarder te maken voor een extern publiek leidde er toe dat bedrijven steeds vaker musea 
benaderden om een tentoonstelling te organiseren. In 2005 verenigden de grootste beheerders van bedrijfscol-
lecties zich in de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).[Website Boekmanstichting; website VBCN] 
Daarnaast begonnen bedrijven musea te sponsoren en musea deden ook vaker een beroep op bedrijven voor 
sponsoring. Deze praktijk stuitte meer dan eens op weerstand. Zo verbood de Amsterdamse gemeenteraad in 
1999 het Stedelijk Museum om een sponsorcontract af te sluiten met de Duitse autofabrikant Audi. Audi zou 
een grote vitrine krijgen, maar daarmee zou het bedrijf een deel van de publieke ruimte opeisen en dat werd 
door een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad onwenselijk gevonden.[Hulsman, 1999]

Het kunstveld in de jaren negentig en daarna
De terugtrekkende beweging van de overheid zette in de jaren negentig door. De opeenvolgende staatssecreta-
rissen die in deze periode cultuur in hun portefeuille hadden, waaronder H. D’Ancona, A. Nuis en R. van der 
Ploeg, probeerden een cultuurbeleid te ontwikkelen dat kunstenaars zou stimuleren om meer aan te sluiten 
bij de wensen van het publiek. De primaire doelstelling van het overheidsbeleid ten aanzien van de kunsten, 
het stimuleren van de aanbodszijde middels subsidiering en aankopen, werd door deze staatssecretarissen 
voorzichtig ter discussie gesteld. Dit leidde echter tot forse weerstand vanuit de Tweede Kamer, waardoor het 
beleid goeddeels ongewijzigd bleef. Toch kwam er onder kunstenaars in de breedste zin meer aandacht voor 
hun relatie met het publiek.[Van der Klink, 2005: 164-184; Trend: Cultuurbeleid en cultuurbereik]

Deze veranderende houding van de overheid leidde er in de jaren negentig toe dat kunst die voorheen tot de 
lage cultuur gerekend werd in verregaande mate geprofessionaliseerd en breed geaccepteerd was. De massa- 
cultuur had de hoge cultuur deels verdrongen uit de publieke beleving van kunst en cultuur. Een belangrijke 
groep cultuurconsumenten, de hoger opgeleide babyboomers, richtte zich niet langer uitsluitend op één 
cultuurvorm, maar kon gekarakteriseerd worden als ‘culturele omnivoren’. Onder vertegenwoordigers van 
hoge cultuur leidde dit in toenemende mate tot zorgen. In 2000 brak er in verschillende nationale dagbladen 



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 932

discussie uit over een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), getiteld Het bereik van de kunsten. Dit 
rapport, dat vijfjaarlijks gepubliceerd werd, toonde dat de groep Nederlanders die tussen 1945 en 1960 geboren 
was en hoger onderwijs genoten had, zich zonder moeite bewoog tussen André Hazes en Mozart of Homerus 
en een musical van Joop van den Ende. Jongeren stonden echter nauwelijks open voor hoge cultuur en 
wendden zich voornamelijk tot commerciële, populaire kunst- en cultuurvormen. Maar zelfs voor deze vormen 
van cultuur legden zij minder interesse aan de dag dan voorgaande generaties. Onder verdedigers van het 
onderscheid tussen hoge en lage cultuur ontstond door deze ontwikkelingen de vrees voor een langzame 
teloorgang van hogere kunstvormen.[Franke, 2000; De Haan en Knulst, 2000:234-236] 

Ondanks het vervagen van de grenzen tussen hoge en lage cultuur, was er medio jaren nul nog altijd sprake 
van een hiërarchische ordening van genres. De afstand tussen traditionele, hogere kunsten en voorheen 
minder legitiem geachte cultuurvormen werd echter een stuk kleiner.[Janssen, 2005: 10] Er was vaak sprake 
van eenrichtingsverkeer: populaire kunstvormen leenden klassieke invloeden, zoals in het housenummer 
Adagio for strings van de internationaal succesvolle Nederlandse DJ Tiësto uit 2005 dat een bewerking was van 
een gelijknamig klassiek stuk uit 1938 van de Amerikaanse componist Samuel Barber. Ook in de reclame 
werd vaak gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ballet of klassieke muziek. De oversteek van lage naar hoge 
cultuur kwam vrijwel niet voor, met uitzondering van sommige postmodernistische kunst die steeds vaker 
tot de hoge cultuur gerekend werd. 

Toenemend belang van particuliere spelers
Een andere consequentie van de veranderingen in het krachtenveld van de kunstwereld was dat er meer 
ruimte kwam voor particuliere spelers. Financiële professionals, hogere managers en renteniers startten 
eigen collecties of breidden deze uit. Sommigen richtten musea op, zoals het museum Beelden aan Zee in 
Den Haag dat in 1994 door het echtpaar Scholten geopend werd of het Frisia Museum in Spanbroek (vanaf 
2005 Scheringa museum voor Realisme) dat in 1997 door D. Scheringa en zijn vrouw B. Scheringa-De Vries 
werd geopend. Ook kunstenaars startten soms musea: in 1998 richtte de Groningse realist R. Møhlmann het 
museum Møhlmann voor figuratieve en realistische kunst op in Venhuizen. De collecties die dergelijke 
musea ten toon stelden waren volledig particulier bezit.[Rovers, 2008: 59] 

Particuliere collecties werden vaak ondersteund door verenigingen van liefhebbers van kunst, zoals de in 
1833 opgerichte Vereniging Rembrandt en de in 1997 door deze stichting opgerichte Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit. Dit laatste fonds was betrokken bij de omstreden aankoop van het werk Victory Boogie 
Woogie van Piet Mondriaan in 1998. De controverse rond deze aankoop was illustratief voor een probleem 
waarmee verzamelaars en musea in de jaren negentig en nul vaak geconfronteerd werden: het opbouwen en 
uitbreiden van een collectie werd nagenoeg onbetaalbaar. De markt voor kunst, die steeds internationaler 
werd, werd aan het einde van de jaren negentig en in de jaren nul overspoeld met nieuwe kopers, waardoor 
de prijzen fors stegen. Veel Nederlandse musea hadden daardoor onvoldoende budget om topstukken van 
nationaal belang aan te kopen, waardoor zij zich vaker moesten wenden tot particulieren of het bedrijfsleven 
om nieuwe aankopen gefinancierd te krijgen.[Website Vereniging Rembrandt; Interview Krul]

Situatie in de jaren nul en tien
Aan het begin van de jaren nul waren drie tendensen zichtbaar. De overheid nam een minder dominante 
plaats in het kunstenveld, terwijl zowel kunstenaars als kunstliefhebbers zich nadrukkelijker manifesteer-
den. Daarnaast was, ondanks het feit dat de vermenging van hoge en lage cultuur gemeengoed was gewor-
den, in de jaren tien sprake van een tweedeling in de manier waarop Nederlanders kunst beleefden. 
Populaire kunstvormen werden door een groter deel van de Nederlanders geconsumeerd dan de gecanoni-
seerde kunsten. Daarbij waren, evenals in 2000, de factoren leeftijd en opleidingsniveau van doorslaggevend 
belang. Hoogopgeleide, oudere Nederlanders consumeerden beide kunstvormen, terwijl jongeren uit alle 
lagen van de bevolking zich voornamelijk bleven wenden tot de populaire cultuur.[Van den Broek, 2013: 9-11]

Begin jaren tien werd fors bezuinigd op cultuur in de meest brede zin, waardoor kunstenaars, musea, (bedrijfs- 
matige) verzamelaars en gezelschappen meer dan ooit op zichzelf en elkaar aangewezen waren om voldoende 
middelen te vergaren. Dit verhinderde echter niet dat een aantal orkesten en toneelgroepen werd opgeheven. 
Toch bleef de overheid de grootste speler: in 2013 gaf het rijk 667 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. Dit 
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geld werd echter in mindere mate besteed aan directe steun voor kunstenaars of aan aankopen, maar vooral 
geïnvesteerd in een basisinfrastructuur voor cultuur, fondsen en monumentenzorg.[OCW, 2012: 15]

Actoren
• Ministerie van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en opvolgers 
• Nederlandse musea
• Instituut Collectie Nederland en opvolgers
• Mondriaan Stichting
• Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)
• Vereniging Rembrandt
• Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit
• Stichting popmuziek Nederland
• H. D’Ancona
• A. Nuis 
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12.12 Trend: Nederlands internationaal kunstbeleid: 
Profilering van Nederland in het buitenland door 
middel van cultuuruitingen

Verkorte titel: Kunst- en cultuurbeleid internationaal

Metatrends: 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering

Relatie met
12.35 Commerciële televisie
12.2 Consumptiemaatschappij
12.4 Jongerencultuur
12.11 Veranderingen in de kunst

Datering
jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
Terwijl in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw internationalisering een vast en vanzelfspre-
kend onderdeel van het Nederlandse kunstbeleid vormde, was dit tot het einde van de jaren tachtig van de 
vorige eeuw geenszins het geval. Nederland voerde weliswaar culturele activiteiten in het buitenland uit en 
sloot culturele verdragen met andere landen, maar van een samenhangend beleid was toen nog nauwelijks 
sprake. Langzaamaan groeide het besef dat kunst en cultuur een belangrijk deel uitmaken van de publieks-
diplomatie (het opbouwen van relaties met de niet-gouvernementele sector om een positieve perceptie van 
Nederland te creëren en zo de invloed van Nederland in het buitenland te versterken) en dus ingezet konden 
worden om het imago van Nederland in de wereld positief te beïnvloeden. [website albfact] In de jaren 
negentig kreeg internationalisering een prominentere plaats in het nationale cultuurbeleid. Sinds de 
eeuwwisseling ging de aandacht van de overheid voornamelijk uit naar de creatieve industrie die 
beschouwd werd als een bij uitstek geschikt middel om Nederland in het buitenland te promoten.

Naar aanleiding van de vele culturele verdragen publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) 
mede namens het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen (O&W) en Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk (CRM) in 1970 de eerste regeringsnota waarin grove lijnen werden geschetst van een 
in het buitenland te voeren cultuurbeleid. In de Nota betreffende de Buitenlandse Culturele Betrekkingen die zes jaar 
later verscheen, werd een algemeen kader uitgewerkt voor de verspreiding van de nationale cultuur en de 
versterking van de algemene positie van Nederland in het buitenland. De Tweede Kamer was kritisch over 
deze nota omdat er in het voorgestelde beleid weinig samenhang te zien was. In 1980 werd de functie van 
Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking (ACS) ingesteld bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de centrale directies Internationale Betrekkingen van de ministeries van O&W en 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). [Boekman 2008: 9 en 12]. Hiermee benadrukte het kabinet het 
belang van cultuur in het buitenlandbeleid. Toch werden in 1985 in de vervolgnotitie dezelfde, weinig 
concrete doelstellingen ten aanzien van cultuurbeleid in het buitenland overgenomen. Tegelijkertijd werd 
de term Holland Promotion geïntroduceerd die als omstreden werd beschouwd omdat deze impliceerde dat 
kunst in dienst gesteld werd van economische betrekkingen.

In 1987 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Cultuur zonder 
grenzen waarin zij de overheid een gebrek aan samenhang verweet ten aanzien van het buitenlands cultuurbe-
leid. Volgens de WRR diende het internationale cultuurbeleid voornamelijk ingezet te worden om de internati-
onale positie van de kunstbeoefening in Nederland te versterken. Het voorstel van de WRR om om deze reden 
de verantwoordelijkheid voor het internationale cultuurbeleid te verplaatsen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken naar de ministeries van WVC en O&W werd terzijde geschoven. Toch kwam er bij de 
overheid langzaamaan meer draagvlak voor het internationaal cultuurbeleid dat steeds vaker beschouwd werd 
als een vast onderdeel van publieksdiplomatie, dat wil zeggen als een waardevolle aanvulling op de voorlich-
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ting over omstreden kwesties zoals het Nederlandse drugsbeleid, euthanasie enz. [o.a. Van Beurden 2005: 41 en 
47] Het ging daarbij om de verbetering van het Nederlandse imago in het buitenland door middel van onder 
meer culturele manifestaties en tentoonstellingen. [idem: 74] In 1991 werd het Nederlands Literair Productie- 
en Vertalingenfonds opgericht met als doelstelling de promotie van vertalingen van Nederlandstalige literatuur 
in het buitenland. Tot de taken van het fonds behoorden, naast het bezoek aan belangrijke boekenbeurzen 
zoals de Frankfurter Buchmesse, de London Book Fair, de kinderboekenbeurs in Bologna en de Beijing Book 
Fair, het onderhouden van contacten met buitenlandse uitgevers en de (financiele) ondersteuning van 
vertalingen van Nederlandstalige literatuur in vreemde talen. [Boekman 2008: 15] Zo was Nederland (samen met 
Vlaanderen) gastland op de Frankfurter Buchmesse in 1993. Deze aanwezigheid was van grote invloed op de 
doorbraak van de Nederlandse literatuur in het buitenland. [Van Beurden 2005: 44, Trouw 2002]

In de jaren negentig kreeg internationalisering een belangrijkere plaats in het nationale cultuurbeleid. Dat 
kwam in 1992 tot uiting in de cultuurnota Investeren in cultuur van minister van WVC d´Ancona. De rol van de 
overheid was volgens de nota het stimuleren, coördineren en scheppen van voorwaarden voor internatio-
nale samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschappen, cultuur en welzijn. De landen waarmee 
Nederland bijzondere culturele betrekkingen wenste, waren Belgie (Vlaanderen), Indonesië, Suriname, 
Zuid-Afrika en landen uit Midden- en Oost-Europa. [Van Beurden 2005: 45] Er werden landelijke fondsen in 
leven geroepen, onder meer het Fonds voor de Podiumkunsten, die subsidies verstrekten aan kunstprojec-
ten in het kader van internationalisering. [Boekman 2008: 9]
Begin 1997 werd de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) in leven geroepen die voor 
afstemming op het gebied van internationale samenwerking zorgde en meer zicht op de uitgaven van 
verschillende departementen (BZ, OCW maar ook EZ) verschafte. Naar aanleiding van de motie van het PvdA 
Kamerlid Maarten van Traa werd structureel 4,5 miljoen gulden extra per jaar gereserveerd voor het 
internationale cultuurbeleid. [Boekman 2008: 10 en Van Beurden 2005: 54] Het HGIS-budget bedroeg 
aanvankelijk 16 miljoen gulden, steeg later naar 8,8 miljoen euro en bedroeg in 2004 13 miljoen euro. 
[Boekman 2008: 17] Het internationale cultuurbeleid werd beschouwd als de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de staatssecretarissen van Europese Zaken (bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) en van 
Cultuur. In aanvulling op de cultuurnota brachten de staatssecretarissen Van der Ploeg (OCW) en Benschop 
(BZ) in 1999 de notitie Internationaal cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen uit waarin ze het 
internationaal cultuurbeleid als een waardevolle en op zichzelf staande pijler van het overheidsbeleid 
typeerden. Ze benadrukten daarbij de noodzaak van een nog sterkere samenhang in het beleid en hechtere 
samenwerking tussen de departementen. [Boekman 2008: 10-11] Dit standpunt werd opnieuw bevestigd in de 
nota Koers kiezen uit 2006. In de nota werd een advies van de Raad voor Cultuur overgenomen om een 
onderverdeling te maken tussen strategisch en praktisch beleid waarbij het bij het eerste om het inzetten 
van kunst en cultuur voor andere doeleinden ging terwijl het tweede zich op intrinsieke waarde van 
internationalisering voor de Nederlandse kunstenaars richtte. De overheid zag zich hoofdzakelijk verant-
woordelijk voor het strategische beleid. 

Tot in de eerste helft van de jaren nul van de eenentwintigste eeuw werd een breed scala aan activiteiten in 
het buitenland ontplooid. [Boekman 2008: 11] Er werden stichtingen en fondsen opgericht die een belang-
rijke rol toebedeeld kregen in de promotie van Nederlandse cultuur in het buitenland. Zo werd in 1994 door 
het ministerie van WVC de Mondriaan Stichting opgericht, een stimuleringsfonds voor Nederlandse kunst 
in het buitenland. De stichting werd gefinancierd door de ministeries van OCW en BZ. In 1996 werd het 
Prins Claus Fonds in leven geroepen met als doel activiteiten voor cultuur en ontwikkeling te ondersteunen. 
Drie jaar later werd de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) als onafhankelijke organisatie 
opgericht waarvoor de steun van de culturele sector en de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken 
kwam. Sinds 2002 zette de Stichting Premsela zich in voor de ondersteuning van de vormgevingssector 
(design en mode). Daarnaast werd het tweetal instituten die zich in het buitenland met de promotie van 
Nederlandse cultuur bezighielden – het Institut Néerlandais in Parijs (in 1957 opgericht op initiatief van Frits 
Lugt en in 2013 opgeheven onder meer vanwegen bezuinigingen) en het Erasmushuis in Jakarta (opgericht 
in 1960) – in 2004 aangevuld met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. [o.a. De groene 
Amsterdammer 2012; Website NOS] Naast deze culturele instituten kreeg ook een zevental Nederlandse 
wetenschappelijke instituten de opdracht om de kennis over Nederland in het buitenland te verspreiden: in 
Sint-Petersburg, Athene, Cairo, Florence, Rome, Ankara en Rabat. [Krul 2015; website UvA]
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Begin jaren nul nam de aandacht voor de creatieve industrie (inter-)nationaal aanzienlijk toe wat vooral te 
maken had met het groeiende economische belang van deze sector. [Innovatieplatform 2005: 5] Tot de 
creatieve industrie worden gerekend kunsten (waaronder beeldende kunst, scheppende kunst, podiumkun-
sten), media en entertainment (waaronder literatuur, dagbladen, tijdschriften; TV, radio en film) en 
creatieve zakelijke dienstverlening en vormgeving (waaronder design, mode, architectuur, reclame en 
grafisch ontwerp). [Broek e.a. 2008: 24 en Innovatieplatform 2005: 8]

Het belang van de wisselwerking tussen cultuur en economie werd in 2005 benadrukt in de beleidsbrief Ons 
creatieve vermogen van de ministeries van Economische Zaken en OCW. [Premsela 2009−2012: 12] In hetzelfde 
jaar ging het Programma voor de Creatieve Industrie van start dat tot eind 2008 liep. Dit programma werd 
geinitieerd door het ministerie van Economische Zaken met het doel om de economische benutting van 
cultuur en creativiteit in Nederland te versterken en de internationalisering te intensiveren, onder meer 
door het versterken van de exportpositie van bedrijven, de verbetering van de mobiliteit van collecties, de 
collectieve internationale promotie en collectieve marketing van Nederlands design. [Broek e.a. 2008: 31-32]

Ook via andere innovatie- en onderzoeksprogramma’s werd in het eerste decennium van de eenentwintig-
ste eeuw geld beschikbaar gesteld voor de creatieve industrie. Het ging hierbij onder meer om het GATE-
programma (Game research for Training and Entertainment). Het doel van het GATE-programma was 
Nederland te positioneren als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch, zowel voor 
trainingssimulatie als entertainment. Het programma werd voor meer dan de helft gefinancierd door het 
kabinet en werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht, TNO, Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Nederland Breedbandland, Waag 
Society en Thales. [Broek e.a. 2008: 52]

In 2004 organiseerden Premsela en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) ‘The foreign 
affairs of Dutch design’-een tentoonstelling die met ondersteuning van de EVD samengesteld werd met als 
doel het internationale succes van Nederlandse vormgeving te presenteren in binnen- en buitenland. De 
tentoonstelling ging in 2013 onder andere naar Kaapstad en Berlijn. Voorbeelden van de getoonde voorwer-
pen waren de Senseo, de postzegels van Dick Bruna voor de Japanse PTT, de kinderwagens van Bugaboo, de 
lingerie van Marlies Dekkers, de schoenen van Alexander van Slobbe voor Puma, het logo voor de 
Olympische Spelen in Beijing van Studio Dumbar en de bewegwijzering van het Bureau Mijksenaar (o.a. 
vluchthaven Schiphol). [Innovatieplatform 2005: 31 en Krol 2005: 126] Enkele decennia eerder, begin jaren 
tachtig, deed een vergelijkbare reizende tentoonstelling getiteld Design from the Netherlands het buitenland aan 
en toonde, naast bekende ontwerpen als Rietvelds rood-blauwe stoel en de Philips Philishave, ook minder 
bekende Nederlandse voorwerpen. De tentoonstelling werd georganiseerd door het Bureau Beeldende Kunst 
Buitenland (BBKB) dat tussen 1974 en 1985 verantwoordelijk was voor de presentatie van Nederlandse kunst 
en cultuur in het buitenland. Het jaarlijkse budget werd beschikbaar gesteld door de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). [Website Design history]

Het merk “Nederland”, dat in het buitenland lange tijd vooral geassoccieerd werd met tulpen en windmo-
lens, evolueerde in de laatste decennia van de twintigste eeuw naar het merk “Dutch Design”. Dit gebeurde 
mede dankzij het beleid van de overheid die decentraal en doelgericht de presentatie van Nederlands werk 
in het buitenland ondersteunde. [Hurkmans e.a. 2005: 24-25] Tot beeldmerken van Nederland behoorden 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw onder meer de ontwerpers(collectieven) Droog Design, Marcel 
Wanders, Hella Jongerius en Tord Boontje, de architect Ben van Berkel met zijn UNStudio en Rem Koolhaas 
met zijn Office for Metropolitan Architecture (OMA). Op het gebied van kunst werd Nederland wereldwijd 
vertegenwoordigd door, naast de oude meesters, de contemporaine kunstenaars zoals Marlene Dumas en 
Michael Raedecker, op het gebied van fotografie en/of film door Rineke Dijkstra, Hendrik Kerstens, Inez van 
Lamsweerde en Vinoodh Matadin, Anton Corbijn, Erwin Olaf en Paul Verhoeven. Wie aan Nederlandse 
mode dacht, dacht aan Viktor & Rolf. Veel tv-programma’s die wereldwijd uitgezonden werden, kwamen 
oorspronkelijk van twee Nederlandse tv-producenten: Eyeworks en Endemol.
De Nederlandse gothrockband Within Temptation probeerde in het nieuwe millenium de bekendheid van 
de rockband Golden Earring te evenaren die internationale successen in de jaren zeventig en tachtig vierde. 
Naast de Nederlandse paradepaardjes zoals het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Dans 
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Theater (NDT) genoot ook de Nederlandse dancemuziek grote populariteit in het buitenland met DJ’s zoals 
DJ Tiësto en Armin van Buuren die door het internationaal gezaghebbende dance-blad DJ Mag enkele keren 
gekozen werden tot de beste DJ ter wereld. [Boekman 2008: 30]
Ook op het gebied van de beoefening van oude muziek (van vóór 1750) heeft Nederland internationaal een 
grote naam gekregen, met musici als Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en Ton Koopman. De opleidingen 
aan de conservatoria in Amsterdam en Den Haag trokken talrijke buitenlandse studenten en het jaarlijkse 
Festival Oude Muziek in Utrecht – het grootste ter wereld in zijn soort – fungeerde al sinds 1982 als een 
internationale ontmoetingsplaats. [Krul 2015; Grijp en Bossuyt 2001: 771]

Actoren
• A. (Aad) Nuis
• Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking (ACS)
• ArtEZ hogeschool voor de kunsten (Arnhem)
• Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers (BNO)
• Bureau Beeldende Kunst Buitenland (BBKB)
• D.A. (Dick) Benschop
• Design Academy Eindhoven (vroeger: Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE))
• F. (Rick) van der Ploeg
• H. (Hedy) d’ Ancona
• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
• Holland Film
• Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
• M. (Michiel) Patijn
• Maarten van Traa
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk en zijn opvolgers
• Ministerie van Ekonomisch Zaken en zijn voorgangers
• Nederland Breedbandland
• Phillips Design
• Raad voor Cultuur
• Stichting Premsela
• Technische Universiteit Delft
• Thales
• TNO
• Universiteit Twente
• Universiteit Utrecht
• Waag Society
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
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12.13 Trend: Pluriformisering van de herinneringscultuur 
en de veranderende omgang met het erfgoed

Verkorte titel: Herinneringscultuur

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering,  
13.12 Multiculturalisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
5.13 Aandacht voor leed oorlogsgetroffenen
12.22 Allochtone bevolking

Datering
na 1945 – na 2005

Beschrijving
In de afgelopen zeventig jaar vormde de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste ijkpunten voor de 
Nederlandse samenleving. Met de groeiende afstand tot deze periode 1940-45 werd de mythe van een natie-
breed verzet tegen de Duitse bezetter, die typisch was voor de eerste naoorlogse jaren, losgelaten en kwam er 
steeds meer aandacht voor slachtofferschap en traumatische ervaringen van verschillende bevolkingsgroepen. 
Nationale oorlogsherdenkingen werden in een bredere context geplaatst en in sterke mate gekoppeld aan het 
verschaffen van inzicht in het belang van democratische normen en waarden in de Nederlandse samenleving 
en de wereld. Met het langzaam wegvallen van de generatie die de oorlog zelf meegemaakt had, veranderde 
ook de omgang met (oorlogs)erfgoed. De betekenis van authentieke herinneringsplaatsen groeide, net als de 
maatschappelijke behoefte om ze te bewaren en te reconstrueren (of zelfs na te bootsen) in plaats van te slopen 
en te vergeten.
Door de komst van grote groepen migranten naar Nederland (uit de voormalige koloniën en uit de mediter-
rane landen) groeide de behoefte aan een nationale identiteit. Ook hier speelde het verleden – in dit geval 
het kolonialisme – een belangrijke rol. 

De wederopbouwperiode: de mythe van een natiebreed verzet
Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om na de bevrijding een centrum voor oorlogsdocu-
mentatie op te richten. Al enkele dagen na de Duitse capitulatie werd het Rijksinstituut voor Oorlogs-
ocumentatie (RIOD) ingesteld dat tot taak kreeg het documenteren van en de geschiedschrijving over de 
Tweede Wereldoorlog. Het instituut speelde een sleutelrol in het bepalen van de manier van herinneren en 
herdenken van deze periode door wetenschappelijke bevindingen aan een breed publiek te presenteren. 
Dat deed het RIOD in de vorm van publicaties, tentoonstellingen en documentaires, zoals het televisiepro-
gramma De Bezetting van Loe de Jong en zijn standaardwerk over deze periode, Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog dat 26 banden omvatte en waarvan het eerste deel in 1969 en het laatste in 1988 
uitkwam. [Website NIOD; Somers 2014: 126-133; Website Geschiedenis 24]]

Jaren zeventig en tachtig: aandacht voor slachtofferschap
Tot in de jaren zeventig lag het accent bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op het (militair) verzet 
en de vermeende eensgezindheid van de Nederlanders in de strijd tegen de Duitse bezetter. De oorlog werd 
herinnerd en herdacht vanuit het perspectief van een samenleving in verdrukking en verzet. In deze sterk 
generaliserende ‘nationale smeltkroesherinnering van de naoorlogse Nederlandse natie’, gebaseerd op 
heroïek en heldendom, was geen ruimte voor afwijkende of meer genuanceerde herinneringen. [De Keizer 
en Plomp 2010: 15]
Pas aan het einde van de jaren zestig viel hierin een kentering waar te nemen. Na de intensieve periode 
waarin alle aandacht naar de gezamenlijke wederopbouw van het land uitging, kwam een tweede herden-
kingsgolf op gang die voorafgegaan was door de publicatie in 1965 van het boek Ondergang van Jacques 
Presser. Dit was de eerste studie over de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
boek was van doorslaggevend belang voor de manier waarop men in de daaropvolgende decennia tegen het 
oorlogsverleden ging aankijken. [De Keizer en Plomp 2010: 309]



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 940

Dankzij de groeiende kennis van de verschrikkingen van de Jodenvervolging en de toenemende belangstel-
ling voor de Holocaust – bij een breder publiek onder meer gevoed door discussies naar aanleiding van de 
vrijlating van de drie van Breda (1972), de publicatie van de rapporten over Weinreb (1976), de zaak Menten 
(1976-1979) en de affaire Aantjes (1978), maar ook door de gedramatiseerde Amerikaanse tv–serie Holocaust 
(1978) – begon de mythe van een natiebreed verzet langzaam op te lossen. [Somers 2014: 138; De Keizer en 
Plomp 2010: 35]
De aandacht ging steeds meer uit naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in de eerste plaats de 
Joden. Naast de joodse slachtoffers kwamen in de loop van de jaren zeventig en tachtig ook andere 
‘vergeten groepen’ in de aandacht. Daartoe behoorden de Sinti en Roma, voor wie een monument in 1978 
op het Museumplein werd onthuld, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, Jehova’s getuigen, communis-
ten en homo’s, hoewel – zoals uit latere onderzoeken bleek – in Nederland geen sprake was van vervolging 
van homoseksuelen vanwege hun seksuele geaardheid.
De overheid begon structureel aandacht te besteden aan de oorlogsslachtoffers en de gevolgen van slacht- 
offerschap en bemoeide zich actief met de vorm en inhoud van publieke oorlogsherdenkingen. [De Keizer 
en Plomp 2010: 247 en 251]

Vanaf 1980 stond de omgang met het oorlogsverleden nadrukkelijk in het teken van (Joodse) slachtoffer-
schap en trauma. Deze thema’s konden rekenen op een brede belangstelling in politiek en maatschappij. Zo 
werd in 1980 de Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO) 
opgericht. Eerder, in 1971, was het Centrum ’45 al in het leven geroepen (aanvankelijk onder de naam 
‘Stichting Centrum Post-concentratiekamp Syndroom’). Daarnaast werd de wetgeving op de financiële 
compensatie van slachtoffers aangepast en kwam een stelsel van uitkeringen tot stand dat in de loop der 
jaren uitgebreid werd voor steeds meer groepen van oorlogsgetroffenen. [Somers 2014: 137; domein Welzijn]

In 1987 stelde de overheidhet Nationaal Comité 4 en 5 mei in met als belangrijkste taak ‘richting, inhoud en 
vorm geven aan herdenken en vieren van 4 en 5 mei’ met het oog op de jonge generatie. [Website Nationaal 
Comité 4 en 5 mei; De Keizer en Plomp 2010: 36] In het jeugdvoorlichtingsbeleid, ontwikkeld in hetzelfde 
jaar door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), werd het thema van de Tweede 
Wereldoorlog ingezet om inzicht te bieden in fundamentele waarden in Nederland vrijheid en democratie. 
[Somers 2014: 119] Door de Tweede Wereldoorlog met actuele situaties te verbinden zou de periode 
1940-1945 een meer universele betekenis krijgen. [Somers 2014: 133]

Herinnering aan de oorlog in Nederlands-Indië
Een punt van zorg van het ministerie van WVC in 1987 was de geringe belangstelling voor de (Nederlandse) 
slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en het gebrek aan kennis over deze oorlogsge-
schiedenis. Tot in de jaren zeventig schonk de politiek, maar ook de maatschappijnauwelijks aandacht aan 
het lot van de militairen en burgers uit de voormalige kolonie onder Japanse bezetting. De jaarlijkse 
herdenking van de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië op 15 augustus kreeg pas in 1980 een nationaal 
en permanent karakter. Tot die tijd werd de oorlog in Zuidoost-Azië bij de nationale dodenherdenking op 4 
mei herdacht. De herdenkingen op 15 augustus vonden voor die tijd plaats op lokaal niveau. Terwijl nog in 
1950 opzettelijk geen ruchtbaarheid gegeven werd aan het plaatsen van de Twaalfde of de Indionesische urn 
met aarde uit de oorlogsbegraafplaatsen in Indonesië bij het Nationaal Monument – naast elf urnen met 
aarde uit de fusilladeplaatsen van de Nederlandse provincies –, werd in 1988 het nationale Indië–monu-
ment in Den Haag feestelijk onthuld door koningin Beatrix.
Twaalf jaar later, in 2000, werd op initiatief van de overheid de Stichting Het Gebaar in het leven geroepen 
met als taak de Indische Nederlanders financieel te compenseren voor de kille ontvangst na de oorlog. Het 
doel daarvan was om de Indische oorlogservaringen officieel een plaats in de nationale herdenking van de 
oorlog te geven. [Somers 2014: 165] Hoewel de herinneringen van de Indische slachtoffers van de Japaanse 
bezetting en de direct daarop volgende Bersiapperiode in de nationale herinnering opgenomen werden, 
bleef de herinnering aan de zogenaamde politionele acties in 1947 en 1949 – in feite militaire operaties met 
het doel de kolonie bij het Koninkrijk te houden – een precair punt in de nationale herdenking. [Van Ginkel 
2011: 514; Locher-Scholten 1999: 194-198, 221]
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Groeiende pluriformiteit en fragmentarisering van oorlogsherinneringen
Vanaf de jaren tachtig groeide de publieke belangstelling voor de geschiedenis en in het bijzonder het (oorlogs)
verleden. Er kwam een golf van persoonlijke herinneringen, kampmemoires, familiegeschiedenissen etc. Het 
resultaat daarvan was een fragmentarisering en een grotere pluriformiteit van de oorlogsherinneringen.

Mede door de val van de muur in 1989 ging men het eigen verleden in een groter (Europees) verband 
beschouwen, langzaamaan verdween het taboe op onderwerpen als de belevenissen van kinderen van 
NSB-ers, de omgang van Nederlandse vrouwen met Duitsers, collaboratie, het dagelijks leven in de oorlog, 
de keuzes die gewone burgers moesten maken en de consequenties daarvan. [De Keizer en Plomp 2010: 19] 
Dit nieuwe perspectief vond zijn neerslag in wetenschappelijke onderzoeken en publicaties, maar ook in 
tentoonstellingen en TV–programma´s, zoals Karel van de Graafs show ‘Naar eer en geweten’ uit 1995. 
Hierin deden niet alleen verzetsmensen en doorsnee Nederlanders, maar ook een NSB-er en een oostfront-
strijder hun verslag van ingrijpende persoonlijke keuzes en gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren. [Somers 
2014: 160-164]. Illustratief voor deze omslag was ook de opzet van het Verzetsmuseum Friesland dat als 
eerste in Nederland de keuzes waarvoor een ‘gewone’ burger in de oorlog gesteld werd tussen collaboratie, 
aanpassing, verzet en verraad als leidraad van zijn presentatie gebruikte. [Somers 2014: 160]

De in het begin van de jaren tachtig aangezwengelde discussie over de tegenstelling goed-fout in de oorlog 
werd voortgezet. Al in 1983 constateerden de historici Ernst Kossmann, Hans Blom en Jan Bank dat de 
dominante houding onder de Nederlanders niet verzet of collaboratie waren maar juist accommodatie en 
conformisme. Deze ontmythologisering van het zwart-witte verleden culmineerde in 2001 in de publicatie 
van het boek Grijs verelden van Chris van der Heijden (in 2011 verder uitgewerkt in Dat nooit meer) die volgens 
sommigen met een nuchtere blik op bezettingsjaren een tegendraadse bijdrage aan een moreel debat 
leverde en volgens anderen een (te) ver(re)gaande relativering van het oorlogsverleden bepleitte. [Van 
Ginkel 2011: 18-19; De Groene Amsterdammer 2005]

Jaren negentig en nu: de rol van plaatsen van herinnering
In de tweede helft van de jaren negentig kwam het accent nadrukkelijk te liggen op het herdenken en het 
vormgeven van herinneringen aan de vervolging en terreur van de oorlog op de plek zelf. Dit betekende een 
grote (cultuur)omslag: enkele decennia lang waren de herdenkingen vooral geconcentreerd geweest rond 
gedenktekens en erevelden, historische plekken speelden daarbij een ondergeschikte rol. Deze belangrijke 
wijziging, ook in het overheidsbeleid, kwam aan de maatschappelijke behoefte tegemoet. Men raakte ervan 
overtuigd dat kennisoverdracht op plekken waar de historische gebeurtenissen daadwerkelijk plaats hadden 
gevonden, meer impact heeft. Door het verleden tastbaar te maken, werd het ervaren als minder abstract. 
Dit gold in het bijzonder voor de generaties die de oorlog niet zelf hadden meegemaakt. Als gevolg daarvan 
kregen de voormalige kampen in Nederland, het Nationaal Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het 
Nationaal Monument Kamp Vught en, later, Amersfoort daarin een belangrijke functie te vervullen die 
structureel financieel ondersteund werd door de overheid. [Somers 2014: 171]

Ook het bezoek aan en onderzoek naar gedenkplaatsen die naar andere perioden in het verleden dan de 
Tweede Wereldoorlog verwezen en andere belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis 
memoreerden, werd in Nederland populair, relatief laat in vergelijking met landen zoals Frankrijk en 
Duitsland. Zo verschenen talrijke publicaties op dit terrein, waarvan de meest spraakmakende de vierdelige 
reeks Plaatsen van herinnering onder redactie van Henk Wesseling uit 2005-2006 was.

Het verleden kon het beste opgeroepen worden door het tonen van originele voorwerpen, de identificatie met 
persoonlijke verhalen of het bezoeken van historische plekken. Daarnaast werd de ‘beleving van het verleden’ 
steeds vaker gestimuleerd door een gecreëerde authenticiteit. Zo kwam, overgewaaid uit Groot-Brittannië en 
Amerika, re-enactment in zwang, het heropvoeren van historische gebeurtenissen in kostuum en op 
historische plekken. Historische plekken werden bovendien gereconstrueerd, nagebouwd of nagebootst om 
zo bij een breed publiek ‘authenticiteitsbeleving’ op te roepen. Deze presentatievorm zou meer aansluiten bij 
de behoeftes van een jongere generatie die, naast informatie, vooral op zoek was naar beleving en ervaring. 
Dit riep tegelijkertijd vragen op naar de echtheid van het geënsceneerde, de opzettelijke vervaging van 
grenzen tussen het oorspronkelijke en het nagenoeg perfect nagebootste verleden en het precaire evenwicht 
tussen verantwoorde educatie en informatie enerzijds en emotie en sensatie anderzijds. [o.a. website Radio 1]
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De voorloper op het terrein van ‘authenticiteitsbeleving’ in Nederland was het Airborne Museum Hartestein 
in Oosterbeek, in 1978 gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de Britse bevelhebber generaal R.E. 
Urquhart tijdens de operatie Market Garden in september 1944. Sinds 2009 huisvestte het museum het 
zogenoemde Airborne Experience, een ondergrondse belevingsruimte waarin een nagebouwd slagveld 
inclusief geluid- en lichteffecten te bezichtigen was. De slogan van het museum luidde dan ook ‘Beleef en 
ervaar de “Slag om Arnhem”’. [Website Airborne Museum Hartenstein, Somers 2014: 390-391] Het gebied 
waar de operatie Market Garden plaatsvond, speelde hoe dan ook een pioniersrol in de Nederlandse 
herdenking van de oorlog waarin de ‘authenticiteitsbeleving’ centraal stond. Al in 1945 werd in de ruïnes 
van Arnhem de film Theirs the Glory opgenomen. Naast Britse veteranen speelde ook de plaatselijke bevolking 
de bewogen dagen in september in 1944 na. Hiermee werd een bioscoopgenre gecombineerd van een 
historische documentaire en een heropvoering van historische gebeurtenissen. Een ander voorbeeld van 
een zeer vroege re-enactment in deze regio is de traditionele heropvoering van de luchtlanding op de 
Ginkelse Heide die sinds 1960 jaarlijks plaatsvond, en dan ook nog in internationaal verband én met veel 
belangstelling voor de perspectief van de geallieerde (en Nederlandse) militairen. In de nationale herinne-
rings- en herdenkingscultuur kwam een krachtige revival van aandacht voor deze groep pas in de jaren 
negentig. [De Keizer en Plomp 2010: 86-94; Van Ginkel 2014]

Veranderende omgang met cultureel erfgoed
Illustratief voor de veranderingen binnen de herinneringscultuur en het desbetreffende overheidsbeleid 
omgang met het oorlogserfgoed, zoals het voormalig doorgangskamp Westerbork en het Anne Frank Huis.
Terwijl in de jaren zestig het onderduikadres van Anne Frank dankzij de nationaal en internationaal 
stijgende populariteit van haar dagboeken (met name door toneeladaptaties) ternauwernood aan sloop 
ontsnapt was en voor publiek opengesteld werd, werden een halve eeuw later de kastanjes van de – onder-
tussen sterk verzwakte en uiteindelijk in 2010 omgewaaide – Anne Frankboom op internet verkocht als 
tastbare herinnering aan het Joodse meisje dat in haar memoires de boom twee keer genoemd had. [De 
Keizer en Plomp 2010, 21 en 58].
In Kamp Westerbork, waar na de bevrijding nog enkele honderden overlevenden op hun repatriëring wachtten, 
werden tot 1949 ‘foute Nederlanders’ en ‘landverraders’ vastgezet: collaborateurs, zwarthandelaars en NSB-ers. 
Na 1950 werd het kamp onder de naam Schattenberg in gebruik genomen als repatriëringskamp voor Indische 
Nederlanders en later voor Molukkers. [Idem 309] Daarna werd het kamp gesloopt. Velen – waaronder Joodse 
organisaties – waren van mening dat Westerbork geen plek was om te herinneren en te herdenken, maar juist 
om te vergeten. [De Keizer en Plomp 2010: 311; Somers 2014: 146] Proteststemmen tegen de vrijwel ongedocu-
menteerde afbraak van het kamp waren schaars. Maar in 1983 werd, enkele kilometers van de historische plek 
vandaan, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork geopend dat een replica huisvestte van de door het RIOD 
ingerichte tentoonstelling in het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. 
Pogingen tot herinrichting van het kampterrein werden lang tegengehouden uit angst voor ‘vermarkting van 
(Joods) oorlogsleed.’ Pas in de loop van de jaren negentig ging men over tot een symbolische en beperkte 
herinrichting. Het in de eerste jaren van deze eeuw opgevatte plan om de in Veendam getraceerde Westerborkse 
barak 57 naar het kampterrein terug te halen ging in 2009 letterlijk, samen met het originele houten gebouw, 
in vlammen op. [De Keizer en Plomp 2010: 306-317; website Historiek; website NOS; website Kamp Westerbork] 
De enige materiele getuige die aan Westerbork als een doorgangskamp voor Joden en Sinti en Roma herin-
nerde, was de houten villa van de kampcommandant die na de oorlog voornamelijk bewoond werd door 
particulieren. [Website Kamp Westerbork]

Herinnering aan het koloniale verleden
De jaren 40-45 vormden in de afgelopen zeventig jaar een belangrijk moreel ijkpunt van de Nederlandse 
samenleving. Sinds het begin van het nieuwe millennium kreeg nog een historische periode meer ruimte in 
het nationale bewustzijn: die van het kolonialisme en de daarmee samenhangende slavernij. Wat eerder 
hoofdzakelijk door de postkoloniale migranten in eigen kring (als traumatisch) herinnerd en herdacht 
werd, kreeg in het begin van de eenentwintigste eeuw officieel ruimte in de nationale herinnering. Dit 
paste binnen de toegenomen maatschappelijke bereidheid om slachtofferschap, leed en trauma van 
verschillende groepen te erkennen.
In 2002 werd in het Amsterdamse Oosterpark in aanwezigheid van koningin Beatrix het Slavernijmonument 
onthuld. Een jaar later werd het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) in het 
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leven geroepen: het kennis- en expertisecentrum voor het Nederlandse slavernijverleden. De onthulling van 
het slavernijmonument liep overigens uit op rellen, omdat alleen officiële genodigden bij die onthulling 
aanwezig mochten zijn. Het in de buurt van het monument verzamelde publiek, voornamelijk nazaten van 
slaven uit het Caribisch gebied, werd de toegang tot officiele feestelijkheden ontzegd. [o.a. Website Volkskrant]

Met het slavernijmonument en de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van slavernij op 1 juni werd 
echter alleen een deel van het slavernijverleden in herinnering gebracht: de Trans-Atlantische slavenhandel 
uitgevoerd door de West-Indische Compagnie (WIC). De op z’n minst qua aantallen van de verhandelde 
personen net zo omvangrijke, maar minder goed onderzochte slavenhandel die bedreven werd door de 
tegenhanger van de WIC, de Verenigde Oost-Indisch Compagnie, viel buiten. Als redenen van deze 
‘collectieve amnesie’ werd, naast onvoldoende historische kennis, ook de beperkte omvang van deze 
handel binnen de totale bezigheden en inkomsten van de VOC gezien. [Oostindie 2007, Volkskrant 2013] 
Bovendien botste deze negatieve associatie met de maatschappijbreed gedragen overtuiging dat men op de 
VOC vooral trots mocht zijn. Deze overtuiging werd in 2006 verwoord door de toenmalig minister-president 
Jan-Peter Balkenende (CDA) die tijdens de algemene beschouwingen opriep tot meer optimisme en ‘VOC–
mentaliteit’. [o.a. Trouw 2 oktober 2006]

Het belang van het koloniale verleden werd onder andere bevestigd door het feit dat maar liefst vijf van de 
vijftig vensters in de Canon van Nederland gewijd waren aan de koloniale geschiedenis en haar erfenissen. 
[Oostindie 2007, 10] Deze historische canon werd in 2006 door de Commissie–Van Oostrom opgesteld als 
antwoord op maatschappelijke behoefte aan ‘intellectuele en normatieve ankers’. De doelstelling was het 
aanreiken van een houvast op basis waarvan de Nederlandse identiteit, die door het proces van europeani-
sering en de stijgende immigratie op drift geraakt leek, opnieuw gedefinieerd zou kunnen worden. In de 
canon werden vijftig elementen uit het verleden opgenomen die elke Nederlander zou moeten kennen, 
d.w.z. historische gebeurtenissen, belangrijke plekken, personen en voorwerpen: van de hunebedden en 
Michiel de Ruyter tot de Tweede Wereldoorlog, de Watersnoodramp, de gasbel en Europa. [Website Entoen]

Dat het slavernijverleden en de gevolgen daarvan ook in de jaren daarna een belangrijk maatschappelijk ijk- 
en tegelijk twistpunt vormden, bewijst onder andere de oproep in 2011 om de beschildering van de Gouden 
Koets getiteld Hulde der koloniën die nadrukkelijk naar slavernij verwijst, te verwijderen. [NRC 16 september 2011]
De voorzetting van het slavernijdebat, deze keer sterk gekoppeld aan racisme en discriminatie, vormde ook 
de al jaren sluimerende discussie over de verbeelding van Zwarte Piet tijdens Sinterklaasviering. De 
discussie barstte in 2013 in alle hevigheid los, nadat 31 personen een bezwaar hadden ingediend tegen de 
intocht van Sinterklaas in Amsterdam, en kende een stormachtig verloop. Een van de eerste uitkomsten was 
dat er twijfels kwamen of het Sinterklaasfeest opgenomen zou moeten worden als Nederlandse kandidaat 
voor de Unesco-lijst van immaterieel werelderfgoed. [Trouw 11 juli 2014; Website Unesco]

Tot slot
De ontdekking van de geschiedenis door de ‘gewone’ Nederlander in de jaren tachtig vormde het startsein 
voor een groeiende belangstelling voor het (eigen) verleden in de daarop volgende decennia. Daarvan 
getuigde onder meer de populariteit van (populair-) historische publicaties, zoals het boek van Geert Mak In 
Europa uit 2004 (en in 2007 de tv-serie gebaseerd op het boek), maar ook de massale deelname aan het 
televisieprogramma De grootste Nederlander, gebaseerd op het BBC-programma Great Britons (2002). In dit 
programma, uitgezonden in 2004, kon het publiek de grootste Nederlander aller tijden kiezen. Op de 
shortlist stonden, naast onder anderen Willem van Oranje, Vincent van Gogh of Willem Drees, ook Anne 
Frank, Johan Cruijff en Pim Fortuyn. In de live uitzending op 15 november 2004 werd Pim Fortuyn tot de 
winnaar uitgeroepen, maar later bleek dat op dat moment nog niet alle stemmen geteld waren en dat 
Willem van Oranje uiteindelijk dertigduizend stemmen meer binnenhaalde. [Volkskrant 16 november 2004]

Ook de rijksoverheid onderschreef het belang van het verleden om ‘actief burgerschap’, of bewuste 
betrokkenheid van individuele burgers op verschillende maatschappijlijke terreinen te bevorderen, maar 
ook voor het bepalen van de nationale identiteit. [Sommers 2014: 183] Tekenend voor de periode na 2005 
was de discussie over de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. In 2006 dienden toenmalig 
SP-fractieleider Jan Marijnissen en Maxime Verhagen van het CDA in de Tweede Kamer een motie in waarin 
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zij de regering opriepen een nationaal historisch museum op te richten dat historische kennis en besef zou 
bevorderen, en daarmee de verbondenheid van Nederlanders met elkaar en met hun waarden. Het kabinet 
bepaalde dat de taak van een Nationaal Historisch Museum zou bestaan in het verspreiden van kennis over 
de eerder genoemde canon van de geschiedenis. Deze koppeling aan de historische canon werd later echter 
losgelaten en er kwam discussie op gang over de zin, inhoudelijke invulling en locatie van het museum en 
de daaraan verbonden kosten. In 2009 werd, als gevolg van de grootscheepse bezuinigingen op kunst en 
cultuur, de subsidie voor een gebouw van het toekomstige museum ingetrokken, waarmee het project een 
zachte dood stierf. [Brief kabinet OWB/AI-2006/12668; Volkskrant 2011]

Actoren
• Comité Nederlandse Ereschulden
• Eerste en Tweede Kamer
• Efgoedinstellingen
• Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) en zijn opvolgers
• Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)
• Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
• J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen
• Landelijk Platform Slavernijverleden
• M.J.M. (Maxime) Verhagen
• Musea
• Nationaal Comité 4 en 5 mei
• Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en zijn voorloper
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• Rijksoverheid
• Stichting Het Gebaar
• UNESCO
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12.14 Trend: Restitutie van geroofde kunst na de Tweede 
Wereldoorlog

Verkorte titel: Restitutie geroofde kunst

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met
5.13 Aandacht voor leed oorlogsgetroffenen
12.26 Zaak Menten

Datering
voor 1975 - na 2005

Beschrijving
Binnen een week na de Nederlandse capitulatie aan Duitsland op 15 mei 1940, begonnen afgevaardigden 
van hooggeplaatste nazi’s zoals H. Göring en A. Hitler met de grootschalige aankoop van kunstcollecties en 
individuele werken in Nederland. De Nederlandse musea werden hierbij ongemoeid gelaten: de aankoop 
betrof hoofdzakelijk particulier kunstbezit of collecties van kunsthandelaren. De verkoop van deze 
kunstwerken aan de bezetter geschiedde vaak onder druk of op clandestiene wijze, doordat bijvoorbeeld de 
kunstcollecties van veelal joodse verzamelaars die gevlucht waren, werden toegeëigend door derden die 
deze collecties doorverkochten. Daarnaast werden joden in de loop van de oorlogsjaren verplicht om hun 
bezittingen af te staan en te deponeren bij de bank Lippmann, Rosenthal & Co. Kort na de Tweede 
Wereldoorlog werd een omvangrijk aantal kunstwerken en andere waardevolle objecten zoals meubels en 
tapijten uit Duitsland gerecupereerd. Een deel van de tijdens de oorlog geroofde werken is thans nog 
vermist en een deel is gerestitueerd. Begin jaren vijftig bleek dat van veel van deze kunstwerken de 
rechtmatige eigenaar niet vastgesteld was of vastgesteld kon worden, waarna de SNK een deel van deze 
werken veilde. De overige werken bleven in beheer van de Nederlandse staat. Deze werken werden 
ondergebracht in de Nederlandsch Kunstbezit-collectie (NK-collectie), waarna het lange tijd stil bleef rond 
de restitutie van tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen kunst.

In de jaren negentig ontstond opnieuw belangstelling voor geroofde kostbaarheden en tegoeden die aan 
joodse eigenaars toebehoord hadden. De kwestie van het geldelijk verlies werd afgehandeld met een 
herstelbetaling van de Nederlandse staat aan de joodse gemeenschap. Vragen over de restitutie van 
geroofde kunst bleven onbeantwoord omdat er onduidelijkheden waren rond het na de oorlog gevoerde 
restitutiebeleid en de herkomst van veel kunstwerken in de NK-collectie. In Nederland speelden onder 
andere de zaken Goudstikker, Koenigs en Gutmann. Naar aanleiding van de onduidelijkheden rondom het 
gevoerde restitutiebeleid werd in 1998 Bureau Herkomst Gezocht opgericht dat tot taak kreeg om zowel het 
restitutiebeleid in de periode 1945-1952 te onderzoeken als de herkomstgeschiedenis van alle kunstwerken 
in de NK-collectie uit te diepen. In 2002 werd een Restitutiecommissie opgericht, die verantwoordelijk was 
voor het afhandelen van claims van (vermeende) rechthebbenden op werken uit de NK-collectie. De 
Restitutiecommissie behandelt tot op heden claims van nabestaanden.

Stichting Nederlandsch Kunstbezit
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd als onderdeel van het Nationaal Beheers Instituut dat viel 
onder de Raad voor het Rechtsherstel de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (SNK) opgericht. De SNK had tot 
taak de recuperatie van weggevoerde kunstwerken te bewerkstelligen, de rechtmatige eigenaren op te 
sporen en claims op deze werken te beoordelen. De stichting raakte in 1948 in opspraak doordat een 
medewerker werd opgepakt op verdenking van misbruik van zijn positie om zichzelf te verrijken. In juni van 
datzelfde jaar werd de directeur van de SNK, A. B. de Vries, gearresteerd op verdenking van onder andere 
fraude, oplichting en verduistering. In 1948 bleek dat er ook sprake was van een wanordelijke toestand in de 
depots waar de teruggevoerde kunst was opgeslagen. De administratie van de SNK bleek grote gebreken te 
vertonen en veel correspondentie met claimanten werd niet op een ordentelijke manier afgehandeld. Het 
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SNK liep daarmee forse averij op, en in het najaar van 1948 besloot het ministerie van Financiën, waar het 
NBI onder ressorteerde, om De Vries te vervangen door J. Jolles. Op 1 juli 1950 werden de werkzaamheden 
van de SNK overgedragen aan het Bureau Herstelbetalingen Recuperatiegoederen (Hergo) waarmee het SNK 
een stille dood stierf. [Muller en Schretlen, 2002: 67-76; Aalders, 2001: 239-246] 

Gedurende de jaren vijftig procedeerde onder andere de weduwe van een van de meest vooraanstaande 
vooroorlogse Nederlandse en Europese kunsthandelaren en collectioneurs, J. Goudstikker, tegen de 
Nederlandse staat om de kunstwerken die in beheer van de staat waren, gerestitueerd te krijgen. Zoals nog 
zal blijken was de zaak Goudstikker exemplarisch voor de manier waarop de staat vlak na de oorlog met de 
gerecupereerde kunst was omgegaan: het overgrote deel van de gerecupereerde werken werd gezien als 
toekomend aan de staat, waarbij een rechtvaardige afwikkeling van claims het vaak moest afleggen tegen 
wat als het nationaal belang werd gezien.[Den Hollander; Muller en Schretlen, 2002: 17-18] Na de jaren 
vijftig was er nauwelijks nog belangstelling voor de restitutiekwestie. Van nieuwe claims op teruggevoerde 
kunst was slechts incidenteel sprake.[Muller en Schretlen, 2002: 18] 

De restitutiekwestie als onderdeel van een breder debat
Het World Jewish Congres (WJC), een internationale joodse belangenorganisatie, berichtte in het voorjaar 
van 1996 over omvangrijke deposito’s aan joods vluchtkapitaal in Zwitserland. De Zwitserse vereniging van 
banken, waarvan een van de belangrijkste troeven het bankgeheim was, stelde daarop een onderzoek in 
naar tegoeden die gedeponeerd waren door joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het WJC 
noemde het bedrag van enkele miljarden dollars aan geroofd goud dat nog in Zwitserland zou liggen, 
gerekend naar de waarde van 1996. Hoewel bleek dat deze schattingen veel te hoog waren, werd wereldwijd 
de aandacht gevestigd op de vraag hoe nationale overheden in de naoorlogse jaren waren omgegaan met 
het rechtsherstel. In Nederland leidde dit tot felle discussies over de roof van joodse bezittingen tijdens de 
oorlog waarbij in het bijzonder aandacht was voor de opvang van oorlogsslachtoffers in de eerste jaren na 
het einde van de oorlog. De Nederlandse regering stelde daarop enkele commissies in die zich bogen over 
de vraag in hoeverre de Nederlandse staat de joodse gemeenschap materiële en immateriële genoegdoe-
ning verschuldigd was.[Muller en Schretlen, 2002: 18-19; NRC Handelsblad, 24 april 1996] 

In maart 1997 werd op verzoek van minister Zalm de Contactgroep Tegoeden Wereldoorlog II ingesteld. 
Deze commissie adviseerde, onder andere op basis van onderzoek van het toenmalige Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (RIOD) (thans het NIOD), om 250 miljoen gulden beschikbaar te stellen aan de joodse 
gemeenschap in Nederland. Dit werd door de joodse gemeenschap, als zodanig vertegenwoordigd door het 
Centraal Joods Overleg (CJO), echter als een te gering bedrag gezien. Het CJO liet een uitgebreide berekening 
maken en kwam in overleg met het ministerie van financiën tot een bedrag van 400 miljoen gulden aan 
geleden en niet vergoedde schade door de joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog. Dit bedrag werd door de staat op morele gronden beschikbaar gesteld, aangezien de opgeëiste 
tegoeden waar het om ging in juridische zin aan de staat waren vervallen. Daarnaast maakte premier W. Kok 
publiekelijk excuses namens de Nederlandse staat aan de joodse gemeenschap voor de formalistische en 
afstandelijke behandeling van joodse slachtoffer door de Nederlandse staat kort na de Tweede 
Wereldoorlog.[Aalders, 2001: 344-352]

De noodzaak van een herbezinning op het rechtsherstel ten aanzien van joodse Nederlanders na de Tweede 
Wereldoorlog werd benadrukt door de vondst in december 1997 van het zogenaamde Liro-archief in een 
voormalig agentschap van het Ministerie van Financiën in Amsterdam. Het Liro-archief was afkomstig uit 
een door de bezetter opgericht filiaal van de in Amsterdam gevestigde joodse bank Lippmann, Rosenthal & 
Co. die gevestigd was aan de Nieuwe Spiegelstraat. De eigenaars van deze bank werden door de bezetter in 
1941 onteigend en de naam werd gebruikt om aan de Sarphatistraat een ‘roofbank’ op te richten. Deze bank 
werd vanaf augustus 1941 door de bezetter gebruikt om tegoeden, waardepapieren en kostbaarheden zoals 
sierraden en kunst van Nederlandse joden te confisqueren en, al dan niet na verkoop, naar Duitsland te 
verschepen. Het Liro-archief werd lange tijd verloren gewaand, maar journalisten van het weekblad De Groene 
Amsterdammer wisten dankzij studenten die in het pand bewoonden als antikraakwacht de hand te leggen op 
een deel van het archief, waarna al snel bleek dat het complete archief nog aanwezig was. De vondst leidde 
tot beroering binnen de joodse gemeenschap omdat het Ministerie van Financiën meerdere malen aan 
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verschillende personen, waaronder de joodse geschiedkundige, holocaustoverlevende en prominent lid van 
de joodse gemeenschap I. Lipschits, verzekerd had dat het archief vernietigd was. Het opduiken van het 
Liro-archief bracht minister van Financiën G. Zalm daarom in grote verlegenheid. Het was ten enenmale een 
bevestiging van het feit dat het rechtsherstel in de periode na de oorlog om meerdere reden niet anders dan 
gebrekkig verlopen kon zijn.[Boom en Pleij, 1997; Ramdharie, 1997]

De zaak Goudstikker
Hoewel de genoegdoeningskwestie in geldelijke zin leek afgedaan, was het in 1997 eveneens actueel 
geworden probleem rond de tot de NK-collectie behorende roofkunst daarmee niet opgelost. In 1997 werd 
door de Nederlandse journalist P. den Hollander aan het licht gebracht dat de Nederlandse staat bij de 
afhandeling van de restitutie van een van de meest geruchtmakende kunstroven door verkoop tijdens de 
oorlog, de verkoop van de Goudstikker collectie, ernstig in gebreke was gebleven.[Den Hollander, 1998] 

De joodse kunsthandelaar J. Goudstikker was voor de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaand kunsthan-
delaar en collectioneur die als zodanig veel aanzien genoot in Europa. Hij bezat een zeer gevarieerde en 
unieke kunstcollectie met als kern een omvangrijke verzameling kunstwerken uit de Gouden Eeuw.[Den 
Hollander, 1998: 17] Goudstikker trouwde in 1937 met de Weense operazangeres D. von Halban, met wie hij 
een zoon genaamd Edo kreeg. Goudstikker had ervoor gekozen om pas op het allerlaatste moment uit 
Nederland te vluchten toen het Derde Rijk Nederland binnen viel. Op 14 mei 1940 bemachtigden 
Goudstikker en zijn gezin een plek op een van de laatste schepen die vanuit IJmuiden koers zetten naar 
Engeland. Toen zij in Dover waren afgemeerd, bleek echter dat de Engelse autoriteiten weigerden de familie 
Goudstikker van boord te laten gaan. Na vertrek uit Dover richting Liverpool verongelukte J. Goudstikker 
doordat hij in het donker in een openstaand scheepsruim viel. Zijn nalatenschap kwam daarmee toe aan 
zijn echtgenote.[Idem, 1998:9-10, 34]

Goudstikkers achtergelaten kunsthandel aan de Amsterdamse Herengracht viel al snel ten prooi aan de 
Duitse zakenman A. Miedl, die de in begin juni 1940 aangestelde directeur A.A. ten Broeke overhaalde de 
handelsvoorraad en kunsthandel aan hem te verkopen. De verkoop aan Miedl was om meerdere redenen 
niet rechtsgeldig. J. Goudstikker had meer dan de helft van de aandelen bezeten en deze waren buiten 
bereik van derden ondergebracht bij een bank in Londen waardoor de aandeelhoudersvergadering geen 
doorgang had mogen vinden bij zijn afwezigheid. Daarnaast had D. Goudstikker als erfgename geweigerd 
toestemming te geven voor de transactie. Directeur Ten Broeke had tot slot voor verkoop gestemd terwijl hij 
daar statutair niet toe gerechtigd was omdat de aandelen die in de firma ondergebracht waren geen 
stemrecht met zich meebrachten. [Den Hollander, 1998: 60, Aalders, 2001: 254] 

Hoewel Miedl van plan was geweest de collectie van Goudstikker voor eigen gewin te verkopen, werd hij 
door Rijksmaarschalk Göring gedwongen af te zien van het overgrote deel van de Goudstikker-collectie 
omdat Göring deze zelf wilde aankopen. Göring nam nagenoeg de gehele Goudstikker-collectie, zo’n 1100 
werken, over voor ruim 2 miljoen gulden, ongeveer een derde van de werkelijke waarde. Het restant van dit 
bedrag, 1,3 miljoen gulden, kwam na de oorlog aan D. Goudstikker toe. Miedl nam de restanten van de 
collectie, evenals de goodwill en andere bezittingen waaronder het onroerend goed van Goudstikker over, 
en zette de kunsthandel voort onder de naam ‘Kunsthandel voorheen J. Goudstikker’. Veel van de restanten 
van de collectie werden door Miedl verkocht.[Aalders, 2001: 253-254, 257]

Vanaf 1946 probeerde de weduwe van Goudstikker om de onrechtmatige verkoop van de Goudstikker 
collectie ongedaan te laten maken in het kader van het rechtsherstel. Gedurende deze jarenlang slepende 
poging trouwde zij in 1950 in de Verenigde Staten, waar zij in de oorlog was gaan wonen, met de Duitse 
zakenman A.E.D. von Saher. Zij nam, evenals haar zoon Edo, Von Sahers naam aan. Tijdens haar pogingen 
om de Goudstikker-collectie gerestitueerd te krijgen, werd de weduwe Goudstikker meerdere malen op het 
verkeerde been werd gezet door SNK-directeur A.B. de Vries in wie zij een betrouwbare adviseur en zelfs 
vriend zag. De Vries adviseerde om af te zien van rechtsherstel omdat dit te kostbaar zou zijn, wat in 
werkelijkheid niet het geval was. Daarnaast hield De Vries de weduwe Goudstikker voor dat de werken onder 
slechte omstandigheden waren opgeslagen in Duitsland en dat het haar een vermogen zou kosten om ze te 
laten restaureren. Voor de transacties die Miedl voor eigen gewin georkestreerd had, accepteerde de 
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weduwe Goudstikker mede om deze redenen in 1952 onder protest een schikking. Het ging hierbij nadruk-
kelijk om een schikking waar de werken die Göring zich had toegeëigend buiten vielen. Deze werken 
vervielen daardoor aan de Nederlandse staat. Het bleek dat De Vries, en met hem de SNK, zich vooral 
hadden laten leiden door het landsbelang, dat in dit geval gelegen was in de opbouw van een nationale 
kunstcollectie uit de gerecupereerde kunstwerken.[Aalders, 2001: 255-257] 

De Goudstikker-collectie was, op grond van zowel nationale als internationale wetgeving die met het oog 
op roof tijdens de oorlog opgesteld werd, op onrechtmatige wijze verkregen door Miedl en Göring. Het SNK 
had echter geoordeeld dat de verkoop aan Göring legaal was geweest en had de gerecupereerde werken 
bestempeld als ‘vrijwillig verkocht’, wat inhield dat de 267 werken die van de Goudstikker-collectie 
gerecupereerd waren aan de staat toevielen. Een deel van deze werken werd geveild nog voordat de 
juridische procedures met D. Goudstikker waren afgewikkeld. [Aalders, 2001: 254-255] De vrouw van de zoon 
van J. Goudstikker, M. von Saher, besloot in 1997 als enig overgebleven erfgenaam de resterende werken uit 
de Goudstikker collectie te claimen die nog in handen waren van de Nederlandse staat, nadat zij op de 
hoogte was gesteld van deze feiten door de Nederlandse journalist P. den Hollander.

De commissies Ekkart en de afwikkeling van nieuwe claims
Al voor de claim van M. Von Saher was de vraag gerezen of de teruggave van de door de bezetter weggevoer-
de kunst wel rechtvaardig was verlopen en of kunstwerken die in eigendom waren van de overheid niet ten 
onrechte in het bezit van de Nederlandse staat waren gebleven. Er werd een proefonderzoek uitgevoerd op 
last van de Nederlandse regering waaruit duidelijk werd dat er alle reden toe was om een grondig onderzoek 
uit te voeren naar de herkomst van alle tot de NK-collectie behorende kunstwerken. In verband daarmee 
werd op 1 september 1998 het Bureau Herkomst Gezocht opgericht dat tot taak kreeg om het herkomston-
derzoek en het algemeen historisch onderzoek uit te voeren. Een belangrijke conclusie welke uit de 
onderzoeksrapporten van het Bureau naar voren kwam was dat de in de jaren 1945-1952 gevoerde restitutie-
politiek voor de oorspronkelijke eigenaren of hun erven dusdanige barrières had opgeworpen dat er van het 
feitelijke doel, restitutie, vaak geen sprake was geweest. Het kabinet-Kok I reageerde in 1997 bij monde van 
staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) A. Nuis op de claim van Von Saher door te 
stellen dat de verkoop van de Goudstikkercollectie onrechtmatig was geweest, maar dat van restitutie geen 
sprake kon zijn omdat D. Goudstikker in 1952 vrijwillig geschikt had met de Nederlandse staat. M. von Saher 
spande daarop een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat, maar het Gerechtshof van Den Haag 
verklaarde zich niet ontvankelijk omdat de zaak verjaard was. Daarnaast motiveerde het gerechtshof de 
uitspraak met het feit dat D. Goudstikker had afgezien van het claimen van dat deel van de Goudstikker-
collectie dat Göring had gekocht, waar bij kwam dat staatssecretaris Nuis in zijn hoedanigheid als taakop-
volger van de opgeheven SNK, NBI en Hergo een beslissing had genomen.[Ekkart, 2006: 7; Trouw, 16 
december 1997; ANP, 16 december 1999] 

Staatssecretaris van OCW R. van der Ploeg stelde in september 1999 de begeleidingscommissie Herkomst 
gezocht in. Deze commissie werd doorgaans aangeduid als de Commissie Ekkart, naar de kunsthistoricus en 
toenmalige directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie R.E.O. Ekkart die de commis-
sie voorzat. Er werd afgesproken dat de restitutiekwestie en de adviezen daarover in drie delen en daarmee 
door drie commissies onder voorzitterschap van Ekkart zouden worden behandeld: eerst het particulier 
kunstbezit, daarna kunstcollecties van kunsthandelaren en tot slot aanverwante onderwerpen die niet 
binnen de kaders van een van de andere rapporten vielen. De commissie Ekkart I speelde een doorslagge-
vende rol bij de evaluatie van het gevoerde restitutiebeleid voor particulieren en de herformulering van dat 
beleid voor nieuwe claims die ingediend waren. De commissie adviseerde dat de verkoop van kunst door 
joodse particulieren aan de bezetter vanaf 10 mei 1940 gezien moest worden als gedwongen verkoop, tenzij 
het tegendeel bewezen kon worden. Daarmee werd de bewijslast omgedraaid: het waren niet langer de 
voormalig eigenaren of erven die moesten bewijzen dat de kunstwerken gedwongen verkocht waren, maar 
de Nederlandse staat. Alleen die zaken die door een rechterlijke uitspraak of een formele schikking met door 
de Stichting Nederlands Kunstbezit geplaatste organen waren afgehandeld, konden als zodanig benaderd 
worden. Voor die gevallen waar de SNK bepaald had dat geclaimde objecten niet in aanmerking kwamen 
voor restitutie, zelfs als de claimanten daarmee schriftelijk akkoord waren gegaan, adviseerde de commissie 
om deze zaken niet als afgehandeld te beschouwen waardoor restitutie alsnog mogelijk was. De commissie 
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Ekkart II adviseerde eenzelfde soort omgang met de kunstwerken die uit de privécollectie van handelaren 
afkomstig waren, met de belangrijke uitzondering dat het begrip ‘gedwongen verkoop’ niet automatisch 
bewezen beschouwd kon worden. In het advies van de derde en laatste commissie Ekkart werd aanbevolen 
om tot begin april 2007 een verruimd restitutiebeleid te hanteren, wat inhield dat de regering zich tot die tijd 
niet zou beroepen op verjaring van claims. Na deze periode konden alleen nieuwe claims ingediend worden 
op basis van nieuwe feiten of historische inzichten die betrekking hadden op de ingediende claim, hoewel 
de duur van het verruimde restitutiebeleid alsnog verlengd werd. De onderzoeksresultaten van het Bureau 
Herkomst Gezocht werden op advies van de commissie Ekkart III ondergebracht bij het Nationaal Archief 
zodat deze informatie in de toekomst toegankelijk zou blijven voor nieuwe claimanten en op den duur het 
brede publiek. [Ekkart, 2006: 7-8, 14-16; Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede 
Wereldoorlog - Brief aan de Tweede Kamer, 2007; Heyting, 2008]

Het onderzoek naar de NK-collectie dat Bureau Herkomst Gezocht uitvoerde, werd in 2004 afgerond. Bureau 
Herkomst Gezocht bleef voortbestaan en had onder andere als functie informatieverzoeken van nabestaan-
den te behandelen. Niet zelden mondden deze verzoeken uit in een claim. De adviezen van de drie 
commissies Ekkart die in de jaren 2001-2004 werden uitgebracht, werden grotendeels overgenomen door 
opeenvolgende kabinetten. In 2001 besloot het kabinet-Kok I op advies van de commissie Ekkart een 
onafhankelijke adviescommissie in te stellen, de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en 
Tweede Wereldoorlog, kortweg de Restitutiecommissie. Deze commissie onderzocht vanaf begin 2002 
claims van particulieren op geroofde cultuurgoederen en bracht vervolgens advies uit over de verdere 
afhandeling van deze claims. Het mandaat van deze commissie werd meerdere keren verlengd omdat 
gebleken was dat er meer claims werden ingediend dan vooraf ingecalculeerd was.

Restitutie na de instelling van de Restitutiecommissie en de adviezen van de commissies Ekkart.
Hoewel ruim 55 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuw en noodzakelijk beleidskader 
voor de afhandeling van claims op geroofde cultuurgoederen was geschapen, betekende dit niet dat alle 
claims zonder meer gehonoreerd konden worden. De zaak Goudstikker bleef na de claim van de familie Von 
Saher tot 2006 spelen. Ook andere claims, bijvoorbeeld van de families Gutmann en Koenigs bleken vanuit 
zowel juridisch als moreel oogpunt niet eenvoudig om op een voor alle partijen bevredigende wijze af te 
handelen. Begin 2006 besloot staatsecretaris M. van der Laan van OCW om een groot deel van de 
Goudstikker-collectie die in beheer was van de Nederlandse staat, te restitueren aan de erven Goudstikker. 
Deze teruggave was, zo stelde de staatssecretaris, niet gebaseerd op juridische maar op moreel-ethische 
overwegingen. De juridische weg was in de ogen van de staatsecretaris afgesloten door een arrest van het 
Gerechtshof in Den Haag.[Berkhout, 2006] 

De Nederlandse staat restitueerde in november 2006 202 werken uit de voormalige Goudstikker-collectie 
aan M. von Saher. In daarop volgende jaren zouden nog enkele werken die zich in Nederlandse musea 
bevonden gerestitueerd worden aan Von Saher. Voor enkele topstukken, die van groot belang waren voor 
het Nederlandse kunstbezit, werd overeengekomen dat zij in bruikleen mochten blijven bij Nederlandse 
musea. Enkele werken werden door de familie Goudstikker alsnog verkocht aan musea.[Website Vrij 
Nederland] Daarnaast werd een groot deel van de Gutmann-collectie gerestitueerd en was er sprake van 
teruggave van tientallen individuele werken die aan particulieren hadden toebehoord.[Ekkart, 2006: 8] De 
restitutie en het onderzoek door Bureau Herkomst Gezocht van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde of 
gedwongen verkochte kunst is anno 2015 nog niet in zijn totaliteit afgewikkeld en het is de vraag of dit ooit 
zal lukken. In het kader van een rechtvaardige afwikkeling van deze kwestie is blijkt het van groot belang dat 
er de mogelijkheid bestaat om claims in te dienen die door een onafhankelijke commissie beoordeeld 
worden zodat er alsnog sprake kon zijn van rechtsherstel.

Actoren
• Ministerie van Onderwijs, kunsten en wetenschappen en taakopvolgers.
• Ministerie van Financiën
• Raad voor het Rechtsherstel
• Stichting Nederlands Kunstbezit
• Nederlands Beheer Instituut
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• Bureau Herstelbetalingen Recuperatiegoederen (Hergo)
• Bureau Herkomst Gezocht
• Begeleidingscommissie Herkomst gezocht (Commissies Ekkart)
• Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Restitutiecommissie)
• Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
• Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) en taakopvolgers
• Federatie joods Nederland
• Centraal joods overleg
• Gerechtshof van Den Haag
• J. Goudstikker
• D. Goudstikker
• M. von Saher
• A. Miedl
• A.B. de Vries
• J. Jolles
• P. den Hollander
• A. Nuis
• G. Zalm
• R. van der Ploeg
• M. van der Laan
• R. Plasterk
• W. Kok
• R.E.O. Ekkart
• J.M. Polak
• W. Davids
• R. Herrmann
• I. Lipschits
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12.15 Trend: Verdamping van de privacy in de Nederlandse 
maatschappij

Verkorte titel: Privacy

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking,  
13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering

Relatie met
2.24 Identificatieplicht
9.7 Veiligheidsgevoelens burger
9.18 Modern terrorisme
9.43 Aanslagen New York, Madrid en Londen

Datering
1975 - na 2005

Beschrijving
Hoewel de term in de Nederlandse taal relatief jong is, is privacy al eeuwen lang een punt van aandacht in 
de Nederlandse samenleving. De in 1798 ingevoerde Staatsregeling voor het Bataafse Volk garandeerde de 
onschendbaarheid van de burger in zijn woning [Blok 2002: 40]. Eind negentiende eeuw werd de grootscha-
lige toepassing van fotografie gezien als een aantasting van de privacy. [De Jong 2002: 19] De samenleving 
werd zich steeds meer bewust van privacy door de toepassing van afluistertechnieken in de Eerste 
Wereldoorlog en later in de Koude Oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Persoonsbewijs 
verplicht, waarin een pasfoto, de geboortedatum, woonplaats en een vingerafdruk van een persoon werden 
opgenomen. In de zestiger jaren leidden onder meer psychologische testen er toe dat meer registratietech-
nieken werden toegepast, terwijl de introductie van de computer in diezelfde periode ervoor zorgde dat de 
opslag, verwerking en distributie van persoonsgegevens een steeds grotere plaats kreeg in de maatschappij. 
Deze ontwikkelingen legden de basis voor de handel in persoonsgegevens, die in de jaren zestig begon en 
in de jaren zeventig uitgroeide tot grootschalige handel. [Interview Holvast]

De overheid heeft haar burgers lange tijd in kaart gebracht middels volkstellingen, waarvan de laatste in 
1971 tot een grote maatschappelijke discussie heeft geleid. [Nouwt 1996: 3] Daarna nam de maatschappelijke 
discussie rondom privacy weer af, samen met het verdwijnen van grootschalig activisme. In afwachting van 
wetgeving stelden bedrijven begin jaren tachtig zelf gedragscodes in, waardoor privacy steeds beter 
beschermd leek. [Interview Holvast] Toen de wetgeving eenmaal tot stand was gekomen werd de gang naar 
de toezichthouder (De Registratiekamer) de norm, wat voortduurde in de jaren negentig. [Interview Prins] 
De overheid speelde bij privacybescherming een dubbelrol. Enerzijds probeerde ze de privacy van de burger 
te beschermen, anderzijds wilde zij op gestructureerde wijze gegevens van burgers vastleggen. Pas met de 
opkomst van het internet, de aanslagen van 11 september en de daarmee gepaard gaande privacybeperken-
de maatregelen, is de privacydiscussie weer opgelaaid, met een hoogtepunt in de tweede helft van de jaren 
nul. [Interview Prins] Het bedrijfsleven legde eveneens steeds meer gegevens vast. De burger speelde hierin, 
net als de overheid, een dubbelrol. Enerzijds wilde hij zijn privacy beschermd zien, anderzijds gaf hij steeds 
meer informatie van zichzelf prijs op bijvoorbeeld het internet.

Het begin van de privacydiscussie in Nederland
Privacy dook als begrip in de Nederlandse taal pas op in de jaren 50. [Van Dale 2005: 2787] Socioloog Aris van 
Braam omschreef privacy in 1966 als volgt: ‘Als wij de term ‘privacy’ gebruiken dan denken wij in de eerste 
plaats aan mogelijkheden om onszelf te zijn, aan ruimte om alleen te zijn met onze diepste gedachten en 
onze intiemste gevoelens, aan mogelijkheden om ongestoord samen te zijn of samen te leven in zelfgeko-
zen vormen van medemenselijkheid. Privacy impliceert afscherming tegen ongewenste sociale contacten 
en tegen de pretenties van bepaalde normen en gedragsverwachtingen van onze omgeving. Met het begrip 
‘privacy’ zijn de begrippen ‘afzondering’ en ‘afscherming’ onverbrekelijk verbonden.’ [Van Braam 1966: 7]
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Hoewel er in de zestiger jaren reeds enige discussie ontstond rondom wetgeving over het maken van afbeeldin-
gen, afluisteren en de BVD, werd privacy pas een publieke discussie in de herfst van 1970. [Interview Holvast] 
Politiek en maatschappelijk maakte Nederland een roerige tijd door, waarin links-activistische groeperingen 
zich tegen iedere vorm van autoriteit keerden. De ommekeer in het denken over privacy moet ook in dat licht 
worden gezien. [Interview Prins] De pers voerde de druk op in de maatschappelijke discussie over de automati-
seringsplannen van de rijksoverheid, de aankomende volkstelling van 1971 en de invloed van het toenemende 
computergebruik op de samenleving. [Overkleeft-Verburg 1995: 39] Een belangrijk punt van kritiek op de 
volkstelling was de enorme hoeveelheid informatie die de overheid verzamelde. [Interview Holvast] De 
discussie concentreerde zich op de vraag waar de overheid al deze informatie voor nodig had. De overheid 
wilde bijvoorbeeld in kaart brengen of de respondent een handicap had en hoe deze naar zijn werk ging. Alle 
gegevens zouden op naam op een ponskaart worden verwerkt, waardoor alle antwoorden van iedereen te 
traceren zouden zijn. Als tegenreactie werd in 1970 het Comité Waakzaamheid Volkstelling opgericht, dat later 
over zou gaan in de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. [Ploeger 1994] Deze beweging, die overwe-
gend bestond uit mensen die eveneens actief waren in de linkse PSP, protesteerde tegen het feit dat iedere 
Nederlander op straffe van een geldboete of een gevangenisstraf verplicht was een groot aantal persoonlijke 
gegevens te laten registreren. De kleine groep anarchistisch georiënteerde actievoerders vond enigszins 
verrassend een breed gehoor. Betrokkene Jan Holvast zei daarover: ‘Ik denk dat met name de dwang om aan de 
telling deel te nemen daar verantwoordelijk voor was.’ [Blessing 2005] 

Het uiteindelijke effect van het maatschappelijke protest tegen de volkstelling van 1971 was beperkt in 
termen van aantallen weigeraars. Er waren echter toch mensen die de vragenlijst niet hebben ingevuld, 
ondanks de dreiging door de Minister van Justitie, van Agt, dat mensen die zich niet alsnog lieten registre-
ren zouden worden vervolgd. [Holvast 1986: 157-158] Het totaal aantal ‘administratief getelde’ personen 
(mensen die bijvoorbeeld bij herhaling niet thuis werden aangetroffen) bedroeg 293.000, wat neer kwam 
op 2,3% van de bevolking. Binnen deze groep bevonden zich slechts 23.000 mensen die expliciet hun 
medewerking weigerden (0,2%). [Schreven 2004: 21] Mede als gevolg van de inspanningen van het Comité 
Rechtshulp Weigeraars zag van Agt later van vervolging af. Dit comité ijverde vervolgens onder de naam 
Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie voor de invoering van een algemene privacywet (de latere Wet 
Persoonsregistraties). Daarnaast protesteerde het tegen de invoering van de Centrale Personenadministratie, 
waarin iedere burger een persoonsnummer kreeg. [Holvast 1986: 157-159, 168]

Hierna zijn geen hoofdelijke volkstellingen meer gehouden. In 1978 stuurde de minister van Economische 
Zaken, van Aardenne, een brief naar de kamer over zijn voornemen een nieuwe volkstelling te houden in 
1981. De Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
reageerden negatief op dit voornemen. Een hoofdelijke telling van de bevolking zou overbodig zijn dankzij 
de goede bevolkingsboekhouding en er ontbrak nog altijd een wet ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Hierop keerde ook het parlement zich tegen een algehele volkstelling, mede uit beduchtheid 
voor herhaling van de gebeurtenissen van 1971. In afwachting van degelijke privacywetgeving nam de Kamer 
een wet aan om de volkstelling van 1981 af te gelasten en een volgende telling uit te stellen tot tenminste 
1991, wat impliciet een afschaffing van het systeem betekende. [Holvast 1986: 161-165] Het systematisch 
verzamelen van gegevens door de overheid via administratieve processen werd daarom steeds belangrijker. 

De opkomst van privacywetgeving
In de tachtiger jaren nam het maatschappelijke activisme op vrijwel alle gebieden af en zo ook op het 
gebied van privacy. Als men zich aangetast voelde in de privacy, was bij afwezigheid van specifieke wetgeving 
een gang naar de rechter op grond van het burgerlijk wetboek de noodzakelijke route. [Interview Prins] 
Wetgeving op het gebied van privacy liet lang op zich wachten. Reeds in 1972 werd de commissie-Koopmans 
ingesteld door de Ministers van Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, die in 1976 zijn 
bevindingen presenteerde. De commissie onderzocht welke maatregelen genomen dienden te worden ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde registratiesystemen van 
persoonsgegevens. Pas in 1981 kwam de Minister van Justitie met een eerste wetsontwerp, waarbij de 
adviezen van de commissie vrijwel ongewijzigd werden overgenomen. De vertraging leidde tot irritatie 
vanuit de Tweede Kamer, mede omdat de minister van Justitie had laten weten dat de wet ‘de hoogste 
prioriteit had die een onderwerp op een departement kan hebben’. [Blok 2002: 136-143] In dat zelfde jaar 
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kwam het Europees Dataverdrag tot stand, ter bescherming van personen bij de geautomatiseerde verwer-
king van persoonsgegevens. Persoonsgegevens werden hierin omschreven als ‘any information relating to an 
identified or identifiable individual’. [De Jong 2002: 20-21] In 1983 werd, bij de algehele herziening van de 
Grondwet, een artikel in de Grondwet opgenomen dat gewijd was aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. [Nouwt 1996: 4] 

De burger voelde zich gerust gesteld door de in aantocht zijnde Wet persoonsregistraties, ondanks het feit 
dat deze zo lang op zich liet wachten. Hierdoor kon de politiek steeds meer privacybeperkende maatgelen 
nemen. De uiteindelijke wet vloeide voort uit de bevindingen van de commissie-Koopmans en kwam pas in 
de loop van de jaren tachtig tot stand. Vooruitlopend op de maatregelen van overheidswege werden ook 
vanuit het bedrijfsleven privacybeschermende maatregelen genomen. Zo hielp het Comité Waakzaamheid 
Persoonsregistraties de banken begin jaren 80 een gedragscode op te stellen, waartoe de private sector in 
afwachting van wetgeving al was opgeroepen door de commissie-Koopmans. [Interview Holvast]

Terwijl de voorbereiding van de Wet persoonsregistraties voortsleepte, kondigde de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, van Amelsfoort, in 1984 aan dat de overheid van een centrale registratievorm naar een 
decentrale registratievorm zou overschakelen. De Centrale Personenadministratie moest wijken voor de 
Gemeentelijke Bevolkingsadministratie, waarvoor de procedures overigens nog altijd door de Rijksoverheid 
werden voorgeschreven. [Holvast 1986: 175] Hierdoor werden de gegevens van iedere burger verplicht 
opgenomen in de basisadministratie die door de gemeenten werd bijgehouden. De burger kreeg zelfs de 
plicht om eventuele wijzigingen in deze gegevens zelf door te geven. [Vunderink 1996: 206]

Pas in 1989, zeventien jaar na de instelling van de commissie-Koopmans, trad de Wet persoonsregistraties 
in werking. Deze zorgde voor een algemene wettelijke regeling hoe bedrijven en instellingen met persoons-
gegevens om dienden te gaan en stelde een Registratiekamer in ter controle van de persoonsregistraties. In 
de praktijk bleken de administratieve verplichtingen van de wet slecht te worden nageleefd, met een laag 
aantal gemelde persoonsregistraties. [Blok 2002: 136-149] Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet 
Persoonsregistraties werd het sofinummer ingevoerd, waardoor de verschillende overheidsinstanties de 
burger konden identificeren aan de hand van een uniek 9-cijferig nummer. De invoering hiervan leidde tot 
vrees bij burgers voor aantasting van hun privacy. Het koppelen van gegevens zou ertoe leiden dat persoon-
lijke gegevens die bij verschillende instanties bekend waren samengevoegd en toegankelijk zouden worden 
voor diezelfde overheidsinstanties. Bovendien zouden de samengevoegde gegevens de betrokken instanties 
meer informatie verschaffen dan alle gegevens afzonderlijk, waardoor bijvoorbeeld uitkeringsfraude aan 
het licht zou kunnen komen. Dit dwong de politiek om bij de ontwikkeling van het sofinummer in de jaren 
tachtig te beloven dat de invoering van het nummer niet zou leiden tot de koppeling van gegevens. De 
houding van de bevolking ten aanzien van de koppeling van gegevens veranderde in de tweede helft van de 
jaren tachtig echter al snel, waarop de koppeling alsnog kon worden ingezet ter bestrijding van fraude. 
[Sorgdrager 2000] 

Uitbreiding van privacybeperkende wetgeving
In de jaren negentig volgde een forse uitbreiding van de politiële en justitiële bevoegdheden. Dit vertaalde 
zich in de Wet Computercriminaliteit I (1993), de wettelijke regeling voor DNA-onderzoek bij misdrijven (1994) 
en de Wet mobiele telecommunicatie (1994). [Cuijpers 2007: 16] Met name de Wet Computercriminaliteit en 
de Wet mobiele telecommunicatie hadden een tweeledig karakter. Enerzijds beschermden zij de privacy van 
de burger, anderzijds gaven ze de overheid meer mogelijkheden om zich persoonlijke gegevens van burgers 
toe te eigenen. Bovendien was in 1991 reeds de Wet Politieregisters in werking getreden, die eenzelfde 
tegenstrijdigheid kende. [Nouwt 1996: 4] Ook deed de commissie Mevis vanaf die tijd onderzoek naar de 
mogelijkheid om de vordering van gegevens door de overheid te vergemakkelijken. [Interview Holvast]

Vanaf de jaren negentig werden mensen op straat steeds meer in de gaten gehouden door middel van 
cameratoezicht in de openbare ruimte. In 1997 is de gemeente Ede hiermee begonnen, waarna deze vorm 
van toezicht zich snel over het land verspreidde. Het doel was om de burger te beschermen tegen criminali-
teit en onveiligheid. In het begin beperkte het cameratoezicht zich slechts tot de stadscentra, al snel 
stonden er overal camera’s. In eerste instantie werden de beelden alleen door publieke partijen bekeken, 
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daarna werden de beelden gedeeld tussen publieke en private partijen door middel van de opkomende 
publiek-private samenwerkingen. [Interview Prins]

Halverwege de jaren negentig bleek al dat de Wet Persoonsregistraties door de technologische en maat-
schappelijke ontwikkelingen niet meer voldeed. De handel in persoonsgegevens groeide nog altijd en 
andere wetgeving was noodzakelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens zou als opvolger van de Wet 
persoonsregistraties uitkomst moeten bieden. Het begrip persoonsregistratie werd hierin vervangen door 
het ruimere ‘verwerken van persoonsgegevens’, waardoor de wet een bredere toepassing had en de burger 
beter zou moeten beschermen. Door de eerdere opname van het Besluit gevoelige gegevens in de Wet 
bescherming persoonsgegevens mochten gevoelige gegevens alleen worden verwerkt indien dit noodzake-
lijk was voor een zwaarwegend algemeen belang. [Nouwt 1996: 4-5] Strengere wetgeving op het gebied van 
privacy en het idee dat de privacybescherming bij de overheid daarmee in goede handen was deed de 
maatschappelijke steun voor de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie verder wegzakken en leidde 
uiteindelijk tot het faillissement van de stichting. [Interview Holvast]

In oktober 1995 kwam de Europese Richtlijn 95/46/EG tot stand, welke de aanleiding en basis vormde voor 
de Wet bescherming persoonsgegevens. De Richtlijn moest vrij verkeer van persoonsgegevens mogelijk 
maken en uiterlijk in oktober 1998 geïmplementeerd zijn. Het was niet de bedoeling om naast de vier 
bekende vrijheden van de interne markt (vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal) een 
extra vrijheid te creëren voor het verkeer van persoonsgegevens, maar om de voorgenomen vrijheden van 
de interne markt niet te hinderen. [Terstegge 2007: 68] Door deze Europese regelgeving werd het doorspe-
len van gegevens aan landen buiten de EEG bemoeilijkt. Om toch met de Verenigde Staten gegevens uit te 
kunnen blijven wisselen werden door het Amerikaanse Ministerie van Handel, in samenspraak met de 
Europese Commissie, de Safe Harbor Principles in het leven geroepen. Amerikaanse organisaties die zich 
verplichtten tot het naleven van deze beginselen zorgden daarmee voor een voor de Europese Unie 
acceptabel beschermingsniveau, waardoor het doorgeven van persoonsgegevens aan die organisaties vanaf 
2000 werd toegestaan. [Cuijpers 2007: 14]

De Wet bescherming persoonsgegevens week op een aantal essentiële punten af van de Wet Persoons-
registraties. De nieuwe wet richtte zich niet alleen op de registratie van persoonsgegevens, maar op alle 
handelingen aangaande persoonsgegevens, zoals het verzamelen, bijwerken en koppelen van gegevens. 
Daarnaast werd niet langer onderscheid gemaakt tussen de publieke en private sector en kreeg de burger 
het recht op verzet tegen het gebruik van zijn of haar gegevens. [Blok 2002: 150] In 2000, met het aannemen 
van deze wet, kwam van overheidswege een orgaan dat toezag op de bescherming van de privacy, het 
College bescherming persoonsgegevens. Dit verving de in de tachtiger jaren ingestelde Registratiekamer. 
Het College zag er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke toezichthouder 
op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig werden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in 
de toekomst gewaarborgd zou blijven. [website Cbp] Daarnaast werd in 2000 het particuliere initiatief Bits 
of Freedom gestart, dat vanaf dat moment opkwam voor de digitale burgerrechten, de online privacy van 
Nederlandse burgers. [website Bits of Freedom]

Verdere afbreuk van privacy
Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door de terroristische aanslagen op het World Trade 
Center en het Pentagon. Slechts enkele dagen daarvoor, op 1 september, had de Wet bescherming persoons-
gegevens de Wet persoonsregistraties vervangen. Mede door de aanslagen is de inbreuk op de privacy in een 
stroomversnelling geraakt. Het belang dat aan terrorismebestrijding werd gehecht zorgde ervoor dat de Safe 
Harbor Principles amper werden nageleefd. [De Jong 2002: 26] Daarnaast ontstond er via het internet een 
grootschalige en ongecontroleerde stroom aan gegevens. Tegelijkertijd bleef de overheid steeds meer en op 
meer gestructureerde wijze gegevens van haar burgers vastleggen. Enerzijds gebeurde dit uit veiligheids-
overwegingen waarbij de privacy van burgers afnam, anderzijds uit efficiencyoverwegingen waarbij de 
privacy zoveel mogelijk beschermd moest worden. De vele manieren waarop burgerinformatie werd 
geregistreerd noopten tot herziening van de wijze waarop gegevens door overheidsinstellingen werden 
beheerd, waarvoor het programma Stroomlijning Basisgegevens in het leven werd geroepen door het Rijk 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De waarborging van de privacy van burgers was hiervoor een 



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 956

belangrijk argument. Het was immers de vraag of ‘de bestaande beleidskaders voor het gebruik van 
persoonsnummers, naast de privacywetgeving, nog voldoende waarborg boden voor een behoorlijke en 
transparante omgang met persoonsgegevens.’ Daarnaast waren onder meer de mogelijkheid tot koppeling 
van gegevens voor opsporing en handhaving en het bestrijden van identiteitsfraude belangrijke issues. [TK 
28600-VII, 2002: 2] Een ambtelijke commissie, onder leiding van Ed van Thijn, bracht het rapport ‘Advies 
van de Tafel’ uit, waarin de commissie pleitte voor de invoering van het Burger Service Nummer, om de 
genoemde problemen het hoofd te bieden. Dit nummer, hetzelfde als het oude sofi-nummer, werd via de 
GBA uitgegeven, zodat men zonder geldige inschrijving niet aan een Burger Service Nummer kon komen. 
[TK 28600-VII, 2002: 3-4]

In de Europese context werden steeds meer privacybeperkende maatregelen genomen. De meest in het oog 
springende was wel de afspraak tussen de Europese Ministers van Justitie, van Nederlandse zijde minister 
Donner, die eind 2005 besloten dat providers van internet en telefoon verplicht zijn de gegevens van alle 
communicatie te bewaren voor de duur van zes maanden. [website nu.nl] In 2006 werd de Richtlijn 02/58/
EG, ook wel de Richtlijn dataretentie genoemd, van kracht en in 2009 was deze doorvertaald in de Wet 
bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

In de tweede helft van de jaren nul en het begin van de jaren tien zijn discussies over privacyschendingen 
weer toegenomen. [Interview Prins] De maatschappelijke ophef over de opslag van biometrische gegevens in 
een landelijke databank en de invoering van de OV-Chipkaart waren hier duidelijke voorbeelden van. De 
overheid probeerde de privacy van burgers te beschermen door bijvoorbeeld fraude met de digitale identiteit 
van burgers, de DigiD, zo goed mogelijk tegen te gaan. De lancering van DigiD, waarvan de ontwikkeling in 
2003 is gestart, heeft echter de nodige problemen gekend, wat de privacybescherming bemoeilijkte. Zo 
raadde de Belastingtelefoon in 2007 aan de DigiD van de buurman te gebruiken ter ondertekening van hun 
belastingaangifte als zij hun eigen DigiD kwijt waren of niet op tijd hadden geactiveerd. [Wijndelts 2007] 
Identiteitsfraude was in het algemeen een groeiend probleem. [Prins 2006] In 2005 bleek dat maar liefst 
187.510 paspoorten als gestolen of vermist waren opgegeven, bleek 7% van de gevangenen ook bekend te zijn 
onder een andere naam, hadden van de 1,2 miljoen mensen in het vingerafdrukkensysteem Havank van de 
politie liefst 92.000 mensen meerdere identiteiten, en bevatte 7,3% van de gegevens in de GBA fouten. [de 
Koning 2011: 109-110]

De invoering van de OV-Chipkaart in 2009 leidde tot veel maatschappelijke discussie, omdat deze zowel de 
overheid als de private vervoersbedrijven volledig inzicht geeft over waar een individu naartoe reist op welk 
moment. De overheid had hiermee wederom een maatregel doorgevoerd waardoor meer gegevens van haar 
burgers werden vastgelegd. In datzelfde jaar werd door de overheid het Bel-me-niet Register opgericht, om 
mensen de kans te geven zichzelf ‘uit te schrijven’ voor telemarketingactiviteiten. In 2011 wees de Eerste 
Kamer het Elektronisch patiëntendossier af en besloot de Tweede Kamer, mede naar aanleiding van het 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid getiteld iOverheid, de centrale opslag van 
biometrische gegevens te staken. Daarnaast mengde het College bescherming persoonsgegevens zich actief 
in de discussie of beelden van (vermoedelijke) overvallers wel zomaar op internet gezet konden worden ten 
einde de opsporing te bevorderen.

Vanuit het particuliere initiatief kwamen tegen het eind van de jaren nul meer organisaties ter bescherming 
van de privacy opzetten, zoals Vrijbit vanaf 2008 en Privacy First vanaf 2009. Tegelijkertijd zorgden private 
partijen voor een steeds verdere inperking van de privacy. Onder luid protest werd vanaf 2007 de full-body 
scan ingevoerd op vele vliegvelden wereldwijd. Men raakte in toenemende mate bezorgd over de omvang 
van de kennis die Google heeft van individuele internetbezoekers, en men werd zich steeds bewuster van de 
informatie die verspreid werd via sociale netwerken, zoals Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter. Enerzijds 
plaatste men uit vrije wil vele persoonlijke gegevens op internet, anderzijds werd door internetbedrijven 
gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die deze gegevens boden. Het is opvallend dat niet alleen 
overheden, maar in toenemende mate particuliere organisaties enorme hoeveelheden persoonlijke 
informatie verwerkten. Google en Facebook wisten begin jaren nul van iedereen die het internet bezocht en 
deze gratis diensten gebruikte waar deze op het internet was geweest, wie diens vrienden en bekenden 
waren en via welk IP-adres en dus via welke fysieke locatie men op het internet was gekomen. Hierop 
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konden zoekmachines en advertenties perfect worden afgestemd, terwijl men zelf verantwoordelijk was 
voor het verstrekken van de persoonlijk gegevens. Het internet had de afname van privacy in een stroomver-
snelling doen komen.

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Veiligheid en Justitie
• College Bescherming Persoonsgegevens
• Registratiekamer
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
• Bits of Freedom
• Privacy First
• Vrijbit
• Europese Unie
• Amerikaanse Ministerie van Handel
• Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie
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12.16 Trend: De opkomst van elektronische 
overheidsdienstverlening en elektronisch 
betalingsverkeer

Verkorte titel: Elektronische dienstverlening

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.1 Individualisering, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
12.15 Privacy

Datering
Jaren tachtig – na 2005

Beschrijving
Sinds het midden van de jaren tachtig spande de Nederlandse overheid zich in om haar diensten aan 
burgers elektronisch toegankelijk te maken. Ontwikkelingen in de micro-elektronica brachten deze 
mogelijkheid binnen handbereik. Hoewel deze ambities met projecten als de Gemeentelijke 
Basisadministratie deels verwezenlijkt werden, was pas vanaf het eind van de jaren negentig sprake van een 
snelle toename in het aantal diensten dat de overheid elektronisch kon aanbieden. Dit was het gevolg van 
de opkomst van het internet als breed publieksmedium. In de jaren nul en jaren tien zette deze trend door.

Ook in het bedrijfsleven werd vanaf begin jaren tachtig geëxperimenteerd met elektronische dienstverle-
ning. Het bankwezen speelde hierin een voortrekkersrol: in de jaren tachtig werd de geldautomaat 
geïntroduceerd, een machine waar rekeninghouders met behulp van een pasje met een magneetstrip en 
een persoonlijke identificatie code (PIN) geld konden opnemen. De introductie van de geldautomaat werd 
geflankeerd door de nieuwe mogelijkheid van het elektronisch betalen in winkels met een betaalautomaat, 
die ook gebruik maakte van de betaalpas met pincode. Het elektronisch geld opnemen en betalen nam 
vanaf het midden van de jaren negentig een hoge vlucht en was medio jaren nul volledig ingeburgerd.

Elektronische dienstverlening kende enkele belangrijke voor- en nadelen. De voordelen voor zowel de 
overheid als banken bestonden uit kostenbesparingen en efficiencywinst. Voor burgers en klanten bood 
elektronische dienstverlening een gemakkelijker omgang met overheidsinstanties en banken. Er waren 
echter ook keerzijden: er waren zorgen over de veiligheid en fraudegevoeligheid van elektronische 
dienstverlening en bepaalde bevolkingsgroepen, zoals ouderen, laagopgeleiden en allochtonen konden 
moeilijk wennen aan deze nieuwe vorm van contact tussen instanties, banken en burgers.

Elektronische dienstverlening van de overheid
De belangrijkste drijfveren het invoeren van elektronische dienstverlening door de overheid waren 
efficiency en zorgen om de gesignaleerde afstand tussen overheid en burger. De dienstverlening van 
Nederlandse overheidsinstanties werd in de loop van de jaren tachtig steeds meer bedrijfsmatig benaderd.
[Albeda, 2000: 10; WRR iOverheid, 2011: 35] Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de benadering van 
afnemers van overheidsdiensten in de particuliere sector grondig herzien werd. De overheid werd meer een 
service-instituut en minder een introverte publieke instelling.[Van Delden en Roelfsema, 1989: 103] 
Daarnaast leefde in bestuurlijke kringen het idee dat het moderniseren en toegankelijker maken van 
overheidsdiensten de betrokkenheid van burgers bij politiek en openbaar bestuur zou kunnen vergroten. 
Het clichébeeld van de overheid als ontoegankelijk bureaucratisch apparaat diende weggenomen te 
worden. [Lucardie, Nieboer en Noomen, 1991: 14-16; Van de Maat, 2003]

Informatietechnologie was een belangrijk instrument in de poging om de overheid meer klantgericht te 
organiseren. In 1985 verscheen in het kader van het Informaticastimuleringsplan het advies Overheids-
bestedingen en informatietechnologie van de commissie-Pannenborg. In dit rapport werd erop gewezen dat 
informatietechnologie de aard van de overheidsdienstverlening wezenlijk en ten positieve zou kunnen 
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veranderen. Informatie zou eenvoudiger en sneller aan burgers verstrekt kunnen worden. Daarnaast 
zouden burgers diensten van de overheid elektronisch kunnen gaan afnemen. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken publiceerde in 1988 het rapport Informatievoorziening openbare sector, waarin de hoofdlij-
nen van het informatievoorzieningsbeleid van de overheid werden uitgezet. Er werd in dit rapport op 
gewezen dat automatisering van de informatievoorziening kansen bood, maar dat er ook risico’s mee 
verbonden waren. Uitgangspunt was dat alle departement en zelfstandige overheidsorganen autonoom 
hun informatievoorzieningsbeleid konden vormen, maar dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een 
sturende rol zou vervullen. Daartoe diende het Besluit lnformatievoorziening in de Rijksdienst te worden 
geactualiseerd. [TK 20466, nrs. 1-2] In 1991 werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken het project 
Service Centra Overheid (SCO) gestart, met als doel verhoging van de kwaliteit van dienstverlening en 
verhoging van de efficiëntie. Daarbij werd de één-loket gedachte geïntroduceerd: burgers moesten zich 
voor gelijksoortige zaken kunnen wenden tot een en hetzelfde overheidsloket, in plaats van meerdere 
loketten. [Van Delden en Roelfsema, 1989: 7, 13; Van de Maat, 2003]

Een van de belangrijkste projecten in dit kader was de invoering van de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA). Het doel van de GBA was om een gegevensbank op te tuigen dat zou fungeren als bevolkingsregister 
en waaruit verschillende overheidsinstanties zoals de belastingdienst en sociale diensten gegevens over 
burgers konden opvragen als dat noodzakelijk was. Iedere Nederlandse gemeente zou een GBA onderhou-
den met daarin de gegevens van burgers die woonachtig waren in die gemeente. De informatie in deze 
GBA’s was onderling uitwisselbaar. Voor burgers was het voordeel hier van dat bijvoorbeeld het aanvragen 
van een paspoort eenvoudiger werd en dat zij niet steeds dezelfde gegevens hoefden te verstrekken. In 1985 
werden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de 
eerste plannen gemaakt.[NRC Handelsblad 17 mei 1994; TK 19512 nrs. 1-2, 1985: 5]

Het invoeren van de GBA leidde tot politieke en maatschappelijke discussie, omdat gevreesd werd voor een 
aantasting van de privacy van burgers, vooral omdat ook andere overheidsorganisaties dan gemeenten 
inzage zouden hebben in de opgeslagen gegevens. Deze zorg zou in de daaropvolgende jaren toenemen 
doordat steeds meer overheidsdiensten elektronisch aangeboden werden, wat betekende dat de gegevens 
die over burgers bekend waren ook elektronisch werden opgeslagen. De invoering van het sociaal-fiscaal 
(SoFi) nummer eind jaren tachtig wakkerde deze zorgen aan. De onderlinge vervlochtenheid van persoon-
lijke gegevens, en met name het onoverzichtelijke karakter van die vervlochtenheid, bleef een voortdurende 
bron van maatschappelijke discussie.[Trend: Privacy in Nederland]

De transitie van overheidsdienstverlening van fysieke balies naar een elektronische omgeving of een 
combinatie van beide, was echter een onomkeerbaar proces. De invoering van het GBA werd in 1994 
afgerond. In 1996 werd in navolging van het SCO-project het programmabureau Overheidsloket 2000 
(OL2000) opgericht. Eind 1995 was door het kabinet-Kok I besloten dat een omvangrijk pilotproject gestart 
zou worden om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Aangezien de meeste burgers voorname-
lijk met overheidsloketten in de gemeente waar zij woonden te maken hadden, was het project op 
gemeenten gericht. Tijdens de duur van dit project werd in verschillende gemeenten geëxperimenteerd met 
het creëren van zowel elektronische als digitale loketten waar burgers informatie konden inwinnen over 
hun rechten en plichten en bijvoorbeeld bouwvergunningen konden aanvragen. De ervaring die tijdens de 
duur van dit project werd opgedaan, werd gebruikt om de elektronische dienstverlening van overheidsorga-
nisaties te optimaliseren.[ANP, 8 juli 1996] Desondanks leidden de technische aspecten van elektronische 
dienstverlening meerdere malen tot implementatieproblemen en forse kostenoverschrijdingen. De in 2002 
aangekondigde ‘digitale pinpas’ voor elektronische diensten van de overheid, DigID, liep meerdere malen 
vertraging op en ook de invoering van het GBA duurde langer en was veel kostbaarder dan begroot was. [Van 
de Maat, 2003]

Het belang en de impact van elektronische dienstverlening door en op overheden kwam in een stroomver-
snelling met de opkomst van internet eind jaren negentig. Het rapport Staat zonder land, dat in 1998 door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gepubliceerd werd, schetste hiervan een toekomstvisie. 
 De WRR wees erop dat begrippen als afstand en tijd een andere betekenis kregen en dat het handelen van de 
nationale overheid daardoor diepgaand beïnvloed zou worden. Het ontstaan van (globale) digitale informa-
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tienetwerken, waaronder het internet, zou bestaande opvattingen over territorialiteit ontoereikend maken. 
Beleidsterreinen zoals marktordening, monetair beleid, belastingheffing en sociaal en cultureel beleid 
zouden door het ontstaan van (globale) digitale informatienetwerken diepgaand beïnvloed worden, 
waardoor het volgens de WRR noodzakelijk werd om de bestaande conceptualisering van de nationale staat 
te herzien. De WRR waarschuwde daarnaast dat overheden niet krampachtig aan hun traditionele, sturende 
rol moesten vasthouden maar dienden mee te groeien met de digitale ontwikkelingen. [WRR, 1998: 7-9]

Het overheidsbeleid ten aanzien van ICT werd steeds grootser aangepakt: in de loop van de jaren negentig 
en begin jaren nul verschenen onder andere de rapporten Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen 
(1994), Actieprogramma Elektronische Overheid (1998) de nota De Digitale Delta - Nederland oNLine (1999) en de 
kabinetsvisie Andere overheid in 2003. In 2001 verscheen een kritisch rapport van de Commissie Overheid en 
ICT, getiteld Burgers en overheid in de informatiesamenleving; de noodzaak tot institutionele verandering. De commissie 
pleitte voor een vergaande ontsluiting van informatie aan burgers. De informatievoorziening van de 
rijksoverheid aan burgers was gebrekkig en kon gezien de digitale ontwikkelingen beter en transparanter. Er 
bestond volgens de commissie weerstand onder ambtenaren tegen dergelijke projecten: zij vonden de 
veranderingen te ingrijpend of hadden moeite om zich te voegen naar de nieuwe verhouding met de burger 
die dergelijke projecten tot gevolg zouden hebben. Het internet was echter aan een onstuitbare opmars 
bezig, waardoor overheden in feite geen keuze leken te hebben.

Het internet maakte permanente digitale informatievoorziening mogelijk en bracht het lang gewenste 
24-uurs loket binnen handbereik. Begin jaren nul was steeds meer overheidsinformatie digitaal toeganke-
lijk en een toenemend aantal diensten konden elektronisch afgenomen worden. De explosieve groei van 
het aantal huishoudens dat een internetaansluiting had, droeg bij aan de groei van elektronische dienstver-
lening: in 2004 was bijna driekwart van de Nederlandse huishoudens aangesloten op het internet en kon 
daardoor in theorie via elektronische weg in contact komen met overheidsdiensten. De hoeveelheid 
informatie die overheden elektronisch aanboden groeide gestaag gedurende de jaren nul en begin jaren 
tien. Het kabinet-Rutte II sprak zelfs de ambitie uit om aan het einde van haar regeerperiode burgers de 
mogelijkheid te bieden om al het contact dat zij met de overheid hadden, digitaal te laten verlopen.[SCP, 
2005:164; Visiebrief digitale overheid, 2014]

Het is de vraag of de gewenste verkleining van de kloof tussen overheid en burger hiermee werd bewerkstel-
ligd. Burgers voelden zich niet méér betrokken bij het openbaar bestuur maar gingen zich meer dan ooit 
gedragen als consumenten en critici van overheidsdiensten en instanties. Elektronische dienstverlening had 
voor een meer efficiënt contact tussen burgers en overheid gezorgd, maar door ontwikkelingen als individu-
alisering raakten burgers niet in grotere mate betrokken bij het openbaar bestuur via de geijkte institutio-
nele kaders. Doormiddel van particuliere initiatieven zoals niet-gouvermentele organisaties stelden zij zich 
vaker op eigen initiatief op als countervailing power. Een grotere betrokkenheid van de burger bij het openbaar 
bestuur werd daar wel mee bereikt, maar dan vooral vanaf de zijlijn.[WRR iOverheid, 2009: 183-187]

Opkomst van het elektronisch betalingsverkeer
Parallel aan de toegenomen aandacht voor elektronische dienstverlening bij de overheid, ging de bancaire 
wereld over tot het aanbieden van geautomatiseerde geldverstrekking en elektronische betalingen. Het 
bankwezen speelde een voortrekkersrol en stuurde zowel de detailhandel als burgers bij de adaptatie van 
het elektronisch betalen. Dit was overigens geen nieuwe ontwikkeling: het bankwezen had (gestuurd door 
de overheid) sinds de invoering van het girale geld begin twintigste eeuw een grote invloed gehad op de 
manier waarop particulieren en bedrijven hun betalingsverkeer vorm gaven. Doordat bedrijven en 
overheden het loon van hun werknemers in toenemende mate giraal uitbetaalden, steeg in de jaren zestig 
en zeventig het aantal betaalrekeninghouders (de betaalrekening werd vanaf begin jaren zestig aangebo-
den) explosief.[Mooij en Dongelmans, 2004: 51-60] Daarmee werd de basis gelegd voor het elektronisch 
betaalverkeer, maar het betekende ook dat banken veel meer transacties moesten verwerken. De vernieu-
wingsslag die aan het einde van de jaren zestig inzette, zowel voor als achter de schermen van het betalings-
verkeer, werd daarom grotendeels gedreven door de wens om kosten te besparen. De verwachting was dat 
met een brede invoering van het elektronisch betalen een miljard gulden per jaar bespaard zou kunnen 
worden.[Kruijt en Ter Horst, 1991: 1, 5]
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De geldautomaat werd al voor de Tweede Wereldoorlog in de V.S. geïntroduceerd, maar het duurde tot in de 
jaren zeventig voordat deze wereldwijd aansloeg. In de tweede helft van de jaren zestig werd door de PTT, 
die de Postcheque- en Girodienst beheerde, geëxperimenteerd met geldautomaten. De eerste geldautomaat 
werd in 1969 geplaatst in de deels nog in aanbouw zijnde wijk Bijlmermeer in Amsterdam. Medio jaren 
zeventig plaatste de Amsterdamse Gemeentegiro meerdere geldautomaten in de stad. Dit proefproject werd 
in de jaren tachtig uitgebreid naar de regio Tilburg-Eindhoven. Vanaf eind jaren tachtig werden geldauto-
maten in geheel Nederland geplaatst. Parallel aan de plaatsing van geldautomaten werden ook de eerste 
betaalautomaten geïntroduceerd. De betaalautomaat was een meer recente innovatie dan de geldautomaat. 
Het bood burgers de mogelijkheid om met hun betaalpas en pincode aankopen in winkels af te rekenen. De 
eerste betaalautomaten werden in supermarkten van Albert Heijn en bij Shellpompstations geplaatst. In 
1987 hadden 270 Shellstations een betaalautomaat. Voor tankstations was de betaalautomaat een zeer 
welkome innovatie, omdat zij doorgaans grote geldbedragen in kas hadden en daardoor een gewild doelwit 
voor overvallers waren. [Mooij en Dongelmans, 2004: 84-85 ; Uitzending ‘Voor niets gaat de zon op’, 1987]

De introductie van geldautomaten en betaalautomaten ging gepaard met de introductie van giropassen en 
bankpassen met magneetstrips en Persoonlijke Identificatie Codes (PIN). Door het bankwezen was de 
verwachting uitgesproken dat het elektronisch betalen een hoge vlucht zou nemen en dat op termijn het 
‘plastic geld’ het fysieke, chartale geld zou vervangen. Op initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB) werd 
in 1987 onderzocht of nationale invoering van het elektronisch betalen haalbaar zou zijn. De DNB bracht 
een positief advies uit, waardoor de invoering van het elektronisch betalen in een stroomversnelling kwam.
[Website pin.nl] De Nederlandse banken richtten BeaNet op, een organisatie die het elektronisch betalings-
verkeer moest gaan faciliteren en daartoe contracten afsloot met detailhandelaren. Die laatste groep was 
begin jaren negentig erg terughoudend met het aanbieden van het elektronisch betalen. Men vond de 
instapkosten en transactiekosten die BeaNet in rekening bracht te hoog en er waren al langer twijfels over 
de veiligheid van de nieuwe betaalmethode.[Kruijt en Ter Horst, 1991: 1, 5]

Niet eerder deed een nieuw betaalmiddel zo veel stof opwaaien als de pinpas. Veel mensen vonden het 
betaalmiddel onhandig in gebruik, vertrouwden het niet of kwamen in het geweer tegen de rechteloosheid van 
consumenten bij het gebruik van het betaalmiddel. Eventuele fouten bij de transacties bij het pinnen, kwamen 
voor rekening van de consument. In 1989 werd dit beleid aangepast, maar nog steeds had de consument een 
eigen risico.[Mooij en Dongelmans, 2004: 83-84, 117] Ook bleek uit een reportage van het VARA programma 
Achter het nieuws in 1988 dat de betaalpassen zeer fraudegevoelig waren. Het was vrij eenvoudig om passen te 
kopiëren en pincodes te achterhalen.[Schröder, 1988: 3] Daarnaast bestonden er onder ouderen zorgen over de 
vraag of zij wel in staat zouden zijn de nieuwe techniek onder de knie te krijgen en of zij hun pincode wel 
zouden kunnen onthouden. Consumentenorganisaties, de Consumentenbond voorop, hadden veel kritiek op 
de manier waarop banken deze nieuwe manier van betalen ‘opdrongen’. De geldautomaat verving de balieme-
dewerker in bankkantoren en ook dat werd door veel mensen als een bezwaar gezien. Het zou de relatie tussen 
rekeninghouder en de bank onpersoonlijk maken, een tendens die de daarop volgende decennia doorzette 
door nieuwe technologische innovaties.[Uitzending ‘Voor niets gaat de zon op’, 1987]

In 1991 leek het er op dat de introductie van het elektronisch betalen in Nederland zou mislukken omdat de 
Raad voor het Filiaal en Grootwinkelbedrijf haar leden had geadviseerd geen zaken te doen met BeaNet. In 
1992 besloot de supermarktketen Albert Heijn echter om elektronisch betalen mogelijk te maken in al haar 
550 vestigingen, waarna andere grote detailhandelsconcerns al snel volgden.[NRC Handelsblad, 19 
november 1991; NRC Handelsblad, 16 januari 1992] Eind 1990, het eerste jaar waarin het elektronisch betalen 
landelijk uitgerold werd, kon er op 2.200 locaties elektronisch betaald worden. Vijf jaar later was dit aantal 
gegroeid tot 75.000 en in 2002 waren er bijna 180.000 locaties waar men aankopen kon afrekenen met een 
betaalautomaat. Het aantal transacties steeg van 16 miljoen in 1990 tot 1,3 miljard in 2005 en die stijgende 
lijn zette door in de daaropvolgende jaren. [Mooij en Dongelmans, 2004: 86; Website pin.nl]

Ondanks het feit dat het pinnen uiteindelijk een groot succes werd, bleven er enkele knelpunten bestaan. 
Consumenten werden er van weerhouden om al hun aankopen elektronisch te betalen. Dit probleem 
speelde vooral in de jaren negentig doordat winkeliers vaak weigerden om kleine bedragen elektronisch af 
te rekenen of daar een vergoeding voor vroegen. De reden hiervoor was de vergoeding die winkeliers aan 
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BeaNet moesten betalen voor pintransacties. Consumenten bleven daardoor veel aankopen contant 
betalen. In navolging van andere landen zoals België werd daarom een nieuw betaalmiddel geïntroduceerd: 
de elektronische portomennee, die in eerste instantie de Chipknip zou gaan heten. Deze werd gezamenlijk 
door de grote Nederlandse banken ontwikkeld, maar eind 1995 kondigde de Postbank aan in samenwerking 
met PTT een alternatief te introduceren, de Chipper. Dit leidde tot gespannen verhoudingen tussen de 
Postbank enerzijds en de Rabobank, ABN-AMRO en andere grote banken anderzijds.[Wessels, 1996: 14; NRC 
Handelsblad, 23 augustus 1996; Wessels, 1996: 13] Beide systemen werden vanaf 1996 landelijk ingevoerd. 
Het grote voordeel van dit systeem was dat er bij het afrekenen geen elektronisch contact gezocht hoefde te 
worden met de bank zoals bij het pinnen wel het geval was, en wat in de beginjaren vaak voor wachtrijen 
zorgde. Het tegoed waarmee men betaalde stond bij de elektronische portemonnee op de kaart zelf.

Ondanks een verhoogd gebruikersgemak voor consumenten en lagere kosten voor winkeliers, werd ook deze 
betaalmethode met argwaan tegemoet getreden. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de 
Chipper en de Chipknip twee gescheiden systemen waren waardoor men met een Chipknip niet bij een 
Chipper terminal kon betalen en vice versa. De Postbank bood daarop winkeliers die een terminal voor de 
Chipper hadden de mogelijkheid aan om deze geschikt te laten maken voor beide systemen.[Wessels, 1996: 
14] In 1998 had ongeveer de helft van de Nederlandse bank- en girorekeninghouders een elektronische 
portemonnee, maar slechts acht procent van hen gebruikte de pas met enige regelmaat. De elektronische 
portemonnee werd, in tegenstelling tot het pinnen, geen groot succes. De kleine bedragen waarvoor het 
systeem bedoeld was, werden nog steeds voornamelijk contant voldaan. Per 1 januari 2015 werd deze vorm 
van elektronisch betalen afgeschaft.[Mooij en Dongelmans, 2004: 91-93; Website Chipknip.nl]

Informatietechnologie veranderde het betalingsverkeer ook op een andere manier. Het traditionele 
overboeken met betaalcheques en acceptgiro’s werd aangevuld met elektronisch bankieren. De Postbank 
bood vanaf 1986 Girotel aan, een computerprogramma waarmee klanten hun betalingsverkeer elektronisch 
konden regelen door via een modem die aangesloten was op de PC in te bellen op het speciaal daartoe 
opgezette computernetwerk van de Postbank. Dit programma was voor zowel particulieren als bedrijven 
beschikbaar, hoewel het in eerste instantie vooral bedrijven waren die er gebruik van maakten. Het aantal 
gebruikers groeide langzaam tot aan het midden van de jaren negentig: in 1989 had Girotel 10.000 
abonnees, in 1994 100.000 en in 1996 250.000. [Website Blauw-bloed.nl] In de loop van de jaren negentig 
boden ook andere banken telebankieren aan. In 2000 maakten minstens 800.000 huishoudens gebruik van 
telebankieren en zo’n 40 procent van alle betaalopdrachten bij de Rabobank werden via telebankieren 
ingevoerd. [Website Emerce.nl; Haan, 2000: 37]

De Nederlandse banken waren, met uitzondering van de Rabobank, in vergelijking met andere landen laat 
met het aanbieden van internetbankieren. Banken boden websites aan waarop klanten hun bankzaken 
elektronisch konden regelen. De drie grootste banken in Nederland, Postbank/ING, Rabobank en ABN-
AMRO probeerden vanaf eind jaren negentig hun klanten te bewegen hun bankzaken via internet af te 
handelen. Postbank/ING richtte daarvoor een internetprovider op, Freeler. Het internetbankieren nam in de 
jaren nul gaandeweg de plek van het telebankieren in. Het elektronisch betalen voor internetaankopen 
bleef echter nog geruime tijd achter bij andere, oudere betaalmethoden zoals de acceptgiro of betalen 
onder rembours. De belangrijkste reden hiervoor was dat veel consumenten het bankieren via internet 
onveilig vonden.[Kraaijeveld, 2000; De Volkskrant, 25 november 1999]

De teloorgang van de dienstverlening door banken die bij de introductie van het pinnen gevreesd werd, 
werd deels bewaarheid. Zowel Postbank/ING als ABN-AMRO voerden aan het eind van de jaren negentig en 
begin jaren nul grootscheepse reorganisaties door en sloten filialen. Vooral ouderen ondervonden hier 
grote hinder van: zij waren vaak hun geld blijven opnemen aan de balies van bankfilialen maar werden 
gaandeweg gedwongen om geld- en betaalautomaten te gaan gebruiken omdat banken een ondergrens 
invoerden voor de hoeveelheid geld die men nog aan het loket kon opnemen. Sommige banken boden 
daarom ‘pinlessen’ aan.[Van der Veen, 2001] Het elektronisch geld opnemen of betalen bleef niet alleen 
beperkt tot bankfilialen en winkels: ook de Nederlandse Spoorwegen (NS) introduceerde vanuit efficiency-
overwegingen de mogelijkheid om via elektronische weg vervoersbewijzen aan te schaffen bij een auto-
maat. De consequentie van deze nieuwe technologie was dat veel NS-loketten aan het einde van de jaren 
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negentig en in de jaren nul gesloten werden.[de Volkskrant, 29 februari 1996; NRC Handelsblad, 9 juli 1999] 
Dit gebeurde ook met bankfilialen in kleinere dorpen waardoor het in sommige dorpen onmogelijk werd 
om geld op te nemen, tot ongenoegen van ouderenorganisaties zoals de Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen. Het elektronisch betalingsverkeer bleef fors groeien in de tweede helft van de jaren nul en daarna, 
maar oversteeg het aantal contante transacties (nog) niet. Toch nam de vraag naar contant geld af door de 
maatschappelijke integratie van het internet waardoor het mogelijk werd om op ieder moment van de dag 
en op iedere locatie bankzaken te regelen.[DNB Jaarverslag 2013, 2014: 84-85]

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
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• Raad voor het Filiaal en Grootwinkelbedrijf 
• Nederlandse Vereniging van Banken
• Nederlandse Vereniging van Gemeenten
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• Ouderenbonden
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12.17 Trend: Ontwikkelingen rondom het Nederlandse 
koningshuis

Verkorte titel: Koningshuis

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.6 Verzakelijking, 13.10 Europeanisering

Relatie met
1.18 Lockheed-affaire
6.13 Kroningsrellen
9.34 Liquidatie Bruinsma
12.5 Publieke feestcultuur
12.43 Huwelijk Willem-Alexander en Máxima

Datering
1976 - heden

Beschrijving
Het bestaan van een koningshuis in Nederland is omschreven als ‘de Nederlandse paradox’: enerzijds kent 
Nederland al eeuwen een republikeins-burgerlijk klimaat, anderzijds is er sprake van brede steun voor de 
Oranjedynastie onder de Nederlandse bevolking. [Huijsen, 2005: 17] Deze paradox is voor het koningshuis een 
voortdurende uitdaging, omdat zij impliceert dat het instituut geen vanzelfsprekendheid is. Deze spanning 
was een historische constante die terug te voeren is tot de Gouden Eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg 
deze spanning een moderne invulling. De protest- en democratiseringsbewegingen in de jaren zestig leidden 
ertoe dat gevestigde instituties zoals het koningshuis steeds kritischer bejegend werden door publiek, pers en 
parlement. Tegelijkertijd werd het koningshuis als verbindend symbool van de Nederlandse natie belangrijker 
in een maatschappij waarin secularisatie en individualisering zich snel voltrokken.

De rol van het koningshuis in de Nederlandse samenleving is in de jaren zestig en zeventig langzaam maar 
gestaag veranderd door enkele brede maatschappelijke en internationale ontwikkelingen zoals individuali-
sering en europeanisering die de verbindende functie van het koningshuis in belang hebben doen 
toenemen. In formele zin was de grondwetswijziging van 1983, waarin de ministeriele verantwoordelijkheid 
strakker werd afgebakend dan voorheen het geval was en de positie van de koning in de regering beter werd 
gemarkeerd, een aanzet tot een staatsrechtelijke modernisering van het koningschap. 

De plaats en rol van de Koninklijke familie in het Nederlandse staatsbestel mag formeel vastgelegd zijn, 
deze is sinds de Tweede Wereldoorlog regelmatig onderwerp geweest van maatschappelijk en politiek 
debat. Enkele affaires, zoals de Greet Hofmans affaire in 1956 en de Lockheed affaire in 1976, hebben er toe 
bijgedragen dat de rol van leden van het koninklijk huis werd geherdefinieerd. Met enige regelmaat werd 
ook de staatsrechtelijke rol van het staatshoofd ter discussie gesteld.

Het koningshuis onder Juliana
Tijdens het koningschap van Juliana maakte Nederland een democratiseringsbeweging en een ‘culturele 
revolutie’ in de jaren zestig door. Anti-monarchistische sentimenten beleefden een korte opleving, gevoed 
door een tijdsgeest waarin oude instituties en machtsaanspraken bekritiseerd werden. De plaats die het 
koningshuis innam veranderde. De veronderstelling ging overheersen dat de modernisering van de 
maatschappij samen ging met de relativering van cultureel, nationaal, religieus en ideologisch bepaalde 
identiteiten. De nationale identiteit werd niet langer ingevuld door de elite, waardoor de binding van de 
Nederlandse natie met het koningshuis niet langer vanzelfsprekend was. Er was sprake, allereerst onder de 
intellectuele elite maar later ook onder de bredere Nederlandse bevolking, van een verschuiving van 
Oranjepatriottisme naar Oranjegevoel.[Huijsen, 2012: 306, 310] Het republicanisme heeft in Nederland na 
de Tweede Wereldoorlog echter geen voet aan de grond gekregen: het koningshuis bleef populair, zelfs 
nadat in 1956 door het Duitse weekblad Der Spiegel werd onthuld dat aan het hof van koningin Juliana de 
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gebedsgenezeres Greet Hofmans een vaak geziene gast was die veel invloed had op de opvattingen van de 
koningin. Deze invloed werd door enkele andere leden van het koninklijk huis, in het bijzonder door Prins 
Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana, als bijzonder ongewenst gezien. 

Deze zogenaamde ‘Greet Hofmans affaire’ leidde er uiteindelijk toe dat de democratisering van de rol die 
het koningshuis speelde in het staatsbestel, die onder Juliana voorzichtig was ingezet, werd versneld. In 
reactie op deze affaire breidde de Nederlandse regering de ministeriële verantwoordelijkheid uit. Er kwam 
een einde aan wat door VVD-fractievoorzitter P.J. Oud, in 1956 sprekend namens de vijf grootste fracties in 
de Tweede Kamer, ‘de brede bemoeienis met het regeringsbeleid’ door het staatshoofd werd genoemd. 
[Huijsen, 2012: 250-251]

Prins Bernhard was twintig jaar later het middelpunt van een affaire die de constitutionele monarchie 
ernstig in gevaar bracht. Het had er alle schijn van dat de prins zich ontvankelijk had betoond voor het 
aannemen van steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed bij de aanbesteding van 
nieuwe jachtvliegtuigen voor de Nederlandse luchtmacht. Deze zogenaamde Lockheedaffaire was politiek 
brisant en zorgde bijna voor een constitutionele crisis, waarbij het niet ondenkbaar was geweest dat het 
koningshuis ter ziele zou zijn gegaan. In februari 1976 bleek tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse 
Senaat dat ‘een hoge Nederlandse functionaris’ zich gedurende de jaren zestig en zeventig had laten 
omkopen door Lockheed in ruil voor orders van de Nederlandse luchtmacht. Deze hoge Nederlandse 
functionaris bleek prins Bernhard te zijn, die de indruk had gewekt dat hij uit hoofde van zijn functie als 
inspecteur-generaal van de Nederlandse strijdkrachten het aanbestedingsproces voor nieuwe jachtvliegtui-
gen kon beïnvloeden. Het kabinet-Den Uyl besloot daarop om een commissie in te stellen om de gang van 
zaken te onderzoeken. Deze ‘Commissie van Drie’ werd voorgezeten door de staatsrechtgeleerde en rechter 
bij het Europese hof van Justitie A.M. Donner. De commissie vond geen onomstotelijk bewijs dat prins 
Bernhard daadwerkelijk steekpenningen aangenomen had, maar wel werd duidelijk dat hij zich ontvanke-
lijk had betoond voor dergelijke transacties die al dan niet in zijn persoonlijk voordeel uitvielen. Het 
kabinet-Den Uyl besloot om de prins niet strafrechtelijk te vervolgen. Prins Bernhard werd door de 
Nederlandse regering gedwongen zijn militaire en enkele civiele functies neer te leggen en hem werd 
verboden zijn uniform nog in het openbaar te dragen. Ook zijn rol als vertegenwoordiger van het 
Nederlands bedrijfsleven in het buitenland werd beëindigd.[Dohmen, 2000]

De Lockheed-affaire had tot gevolg dat de rol die leden van het koninklijk huis speelden in het publieke 
leven, strikter afgebakend werd; het zou tot het einde van de twintigste eeuw duren voordat leden van het 
koningshuis zich weer prominent zouden gaan inzetten voor het Nederlandse bedrijfsleven. In het 
algemeen kan gesteld worden dat zowel de Greet Hofmans affaire als de Lockheed affaire ertoe leidden dat 
zowel het staatshoofd als leden van het koninklijk huis zich meer terughoudend opstelden in hun maat-
schappelijke activiteiten en in het geval van het staatshoofd ook ten aanzien van de landelijke politiek.
[Huijsen, 2005: 120-121]

Een nieuw tijdperk: koningin Beatrix
De achting die het Nederlandse volk had voor het koningshuis, hing samen met de persoonlijke invulling 
van het koningschap. Zo hechtte koningin Juliana weinig waarde aan protocol en de gedistingeerde 
afstandelijkheid die met het koningschap gepaard ging, terwijl haar dochter en troonopvolgster Beatrix zich 
reeds voor haar aantreden beraadde op de vraag hoe zij zowel de hofhouding als de rol die zij zou gaan 
vervullen een meer professioneel en (in haar ogen) waardig karakter zou kunnen geven. 

De abdicatie van Juliana in 1980 en het aantreden van haar dochter Beatrix als vorstin markeerden meer dan 
alleen een verandering in personele bezetting. De zachte, sociale en menslievende publieke houding van 
koningin Juliana kreeg niet in alle opzichten navolging van haar dochter. Koningin Beatrix had een meer 
zakelijke, professionele taakopvatting van het koningschap, die paste bij de ‘no-nonsense’ mentaliteit van 
de jaren tachtig en de drie kabinetten Lubbers, waarvan de eerste in 1982 aantrad.[Andersson e.a., 2013: 171]

De periode dat Beatrix staatshoofd was, werd getekend door enkele maatschappijbrede ontwikkelingen die 
hun weerslag hadden op de plaats die het koningshuis innam in de samenleving en als verbindende factor 
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voor de Nederlandse natie. De Europese integratie, globalisering, individualisering, ontideologisering en de 
groeiende groep immigranten die in Nederland woonden, vereisten een andere invulling van het koning-
schap dan onder Juliana het geval was geweest.[Huijsen, 2005: 10] De Nederlandse samenleving raakte meer 
gediversifieerd door de toestroom van migranten die geen binding hadden met het Nederlandse konings-
huis. Tegelijkertijd was de positie van Nederland in de wereld aan verandering onderhevig, waardoor veel 
Nederlanders zich meer Europees of internationaal oriënteerden en zich langer niet vanzelfsprekend met 
Nederland en haar instituties identificeerden.

Beeldvorming
Door de snelle medialisering van de samenleving vanaf de jaren zeventig werd het koningshuis steeds 
nauwkeuriger en intensiever gevolgd door journalisten. Eventuele spanningen of problemen in het hart van 
de monarchie speelden zich daardoor voor het oog van de natie af. De Lockheed-affaire droeg hier in 
negatieve zin aan bij: de Nederlandse bevolking kon er ogenschijnlijk niet zonder meer vanuit gaan dat 
leden van het koninklijk huis zich op voorbeeldige wijze zouden gedragen. De opkomst van de dagtelevisie 
vanaf de jaren tachtig en in de 21ste eeuw het internet zorgden ervoor dat op ieder moment het reilen en 
zeilen van leden van het Koninklijk Huis gadegeslagen kon worden. Ook de opkomst van de roddelpers, 
zoals de tijdschriften Story, Privé en Weekend in de tweede helft van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, 
veranderden de beeldvorming rondom het koningshuis. De consequentie hiervan was dat de serieuze pers, 
met uitzondering van de Telegraaf, tot eind jaren negentig nauwelijks verslag deed van het privéleven van de 
leden van het koninklijk huis.[Beunders, 2002: 120, 130-131] 

Koningin Beatrix was het eerste Nederlandse staatshoofd dat in een medialandschap was opgegroeid en ze 
was zich er van bewust was dat de monarchie nog meer dan voorheen een glazen kooi was. Dit gegeven 
leidde meer dan eens tot wrevel. Zo liet koningin Beatrix zich in 1999 ontvallen dat in haar ogen de leugen 
regeerde in de Nederlandse pers, wat tot Kamervragen leidde.[Metatrend: medialisering; Brusse en Holtrop, 
2002: 135] Een dergelijke verspreking (of ontboezeming) was echter hoogst uitzonderlijk. Als koningin 
probeerde Beatrix haar publieke taken en haar privéleven strikt gescheiden te houden. Al voordat zij tot 
koningin werd gekroond, had zij vastomlijnde ideeën ontwikkeld over de manier waarop ze haar koning-
schap vorm wilde geven. De huiselijke sfeer die aan het hof van haar moeder gebruikelijk was geweest, 
achtte Beatrix onwenselijk en, met de perikelen rond Greet Hofmans in het achterhoofd, zelfs gevaarlijk.
[Kikkert, 2001: 383-385] De personele bezetting van de hofhouding werd reeds onder Juliana door Beatrix 
grondig gewijzigd: niet langer werd aan belangrijke functionarissen aan het hof de eis gesteld dat zij een 
adellijke titel hadden. Deskundigheid werd door Beatrix van groter belang geacht. Om ongewenste 
invloeden van buitenaf te voorkomen stelde zij een roulatiesysteem in voor de hogere echelons van het 
personeel van het koninklijk huis.[Kikkert, 2001: 386]

Beatrix hechtte aan protocol en bereidde haar publieke optredens in nauwe samenspraak met kabinetsle-
den en adviseurs tot in detail voor. Zij kwam daardoor bekend te staan als een ietwat zakelijke en soms 
afstandelijke vorstin, omdat zij tijdens haar publieke optredens, in tegenstelling tot haar moeder, nauwe-
lijks ruimte liet voor spontaniteit. Dit kwam haar halverwege de jaren negentig in toenemende mate op 
kritiek te staan. Koningin Beatrix zou zich te vaak en te indringend bemoeien met politieke zaken, haar 
werkwijze zou te perfectionistisch zijn en haar werd verweten dat zij zich te afstandelijk opstelde. Koningin 
Beatrix zag haar ambt als een precaire balans tussen humanitas en dignitas. Zo stond zij slechts zelden een 
vraaggesprek met de media toe, en dergelijke vraaggesprekken stonden in het teken van haar ambt, niet 
van haar persoonlijkheid. In een samenleving waarin secularisatie en individualisering zich indringend 
voltrokken hadden, werd dit steeds vaker als ouderwets en autoritair gezien. Reeds in 1988 rees de vraag 
‘wie de koningin nu eigenlijk was’ en diezelfde vraag werd over haar kinderen gesteld. De Rijksvoor-
lichtingsdienst probeerde hierbij te laveren tussen de wensen van de koningin voor privacy en de behoefte 
van de Nederlandse bevolking om het de mens achter het staatshoofd te leren kennen. Dit resulteerde 
onder andere in een bij vlagen openhartig vraaggesprek met de schrijfster Hella Haasse dat in 1988 
uitgezonden werd door de NOS. [Andersson e.a., 2013: 171-177]

De positieve keerzijde van koningin Beatrix’ professionele houding was dat zij erin slaagde om affaires die 
haar familie en de staatsrechtelijke ordening van Nederland in gevaar brachten te voorkomen. Zij was 
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echter, net als haar moeder, beperkt in de invloed die zij had op het regeringsbeleid. Dit werd pijnlijk 
duidelijk tijdens het staatsbezoek dat koningin Beatrix in 1995 aflegde aan Indonesië. Het bezoek lag 
politiek gevoelig, omdat Indonesië in 1995 vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland vierde. Via 
diplomatieke kanalen was te kennen gegeven dat de Indonesische regering en bevolking het zeer op prijs 
zouden stellen als de koningin op de dag van de viering aanwezig zou zijn. Het kabinet-Kok I achtte dat 
echter niet opportuun, hoofdzakelijk omdat het verdeeld was over de vraag of Nederland bij die gelegen-
heid officieel excuses zou moeten maken voor de politionele acties van 1945-1949. Besloten werd dat de 
koningin kort na de dag van de viering op staatsbezoek zou gaan en dat zij geen excuses zou maken, omdat 
dit in Nederland nog altijd uiterst gevoelig lag. De Indonesische president Soeharto besloot daarop 
eenzijdig en zonder het kabinet of het koningshuis in te lichten het programma aan te passen. Zo zegde hij 
een geplande ontmoeting met de koningin af en werden ook andere onderdelen van het programma 
ingekort of versoberd. Het staatsbezoek werd daarom door zowel Nederlandse politici, de Nederlandse pers 
als leden van het koninklijk huis gezien als een gevoelige mislukking.[Kooistra en Koole, 2000: 114-125]

Behalve koningin Beatrix stonden vanaf halverwege de jaren negentig ook andere leden van de Koninklijke 
familie vaker in de belangstelling van de media en werd in de Tweede Kamer uitleg van de minister-presi-
dent verlangd over hun activiteiten. Ook bij de besprekingen van de begroting van het ministerie van 
algemene zaken, waar het koningshuis onder viel, waren vaker kritische geluiden te horen vanuit de 
Tweede Kamer. Een belangrijke kwestie in dit veranderende landschap was de mogelijke benoeming van 
kroonprins Willem-Alexander in het Internationaal Olympisch Comité in 1998. In de media werd de kwestie 
breed uitgemeten. Zowel koningin Beatrix als prins Claus steunden de kandidatuur van de kroonprins, maar 
in de Tweede Kamer ontstonden twijfels over de wenselijkheid van deze benoeming. Het IOC had een 
imago van vriendjespolitiek en corruptie en het was de vraag of de kroonprins zich moest inlaten met een 
organisatie waaraan dergelijke associaties kleefden. Een eventuele affaire binnen het IOC mocht niet voor 
politieke problemen zorgen. De Lockheed-affaire resoneerde nog altijd in de driehoeksverhouding tussen 
parlement, de media en het koningshuis. Maar minister-president Kok verdedigde deze benoeming, die 
daarop ook doorgang vond. [Anderson e.a., 2013: 136]

Daarnaast kreeg het privéleven van de kroonprins en zijn broers en troonopvolgers prins Friso en prins 
Constantijn meer aandacht van de media. Deze aandacht richtte zich vooral op de partnerkeuze van de 
prinsen, die in het geval van de kroonprins als cruciaal werd gezien, aangezien zijn toekomstige echtgenote 
bij een troonsopvolging zich zou moeten aanpassen aan de verplichtingen en beperkingen die de positie 
van echtgenote van de koning met zich mee brengt. De spanningen tussen de (roddel)pers en het konings-
huis liepen hierbij soms hoog op. Dit leidde er in 2005 toe dat de Rijksvoorlichtingsdienst een mediacode 
instelde: in privé-situaties dienden de media leden van het Koninklijk huis niet te hinderen en in bepaalde 
gevallen, zoals de jaarlijkse skivakantie van de Koninklijke familie in het Oostenrijkse Lech, zou een 
persmoment georganiseerd worden, waarbij journalisten de gelegenheid kregen foto’s te maken. 
Daarbuiten dienden zij de privacy van de leden van het koninklijk huis te respecteren. Het niet nakomen 
van deze code kon als consequentie hebben dat de betrokken journalist(en) en de mediabedrijven waarvoor 
zij werkzaam waren uitgesloten werden van accreditatie en eventuele juridische stappen tegemoet konden 
zien.[Website NRC; Website Koninklijk huis] 

De partnerkeuze van prins Willem-Alexander bleef de gemoederen tot begin jaren nul bezig houden. In 
1999 werd bekend dat de kroonprins een relatie was aangegaan met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. 
Toen duidelijk werd dat haar vader, Jorge Zorreguieta, staatssecretaris van landbouw was geweest onder de 
junta van Jorge Videla in de periode 1976-1983, werden openlijk vraagtekens gezet bij de mogelijkheid van 
een huwelijk tussen prins Willem-Alexander en Máxima. De reden hiervoor was dat onder Videla duizenden 
‘andersdenkenden’ voorgoed waren verdwenen en waarschijnlijk door het regime waren vermoord. Of 
Jorge Zorreguietta hierbij betrokken was geweest en kennis had gedragen werd daardoor een belangrijk 
politiek thema in Nederland, aangezien het Nederlandse parlement goedkeuring moest verlenen aan een 
voorgenomen huwelijk van de kroonprins. Deze goedkeuring werd verleend op voorwaarde dat Jorge 
Zorreguietta niet aanwezig zou zijn bij de huwelijksvoltrekking. Minister van staat Max van der Stoel 
overtuigde Jorge Zorreguietta ervan om niet af te reizen naar Nederland om bij de huwelijksvoltrekking 
aanwezig te zijn.[Pinedo en Versteeg, 2013;] 
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Ondanks het besmette verleden van haar vader, wist Máxima al snel de harten van de Nederlandse bevolking 
te veroveren. Zij maakte indruk door haar snelle vorderingen bij het leren van de Nederlandse taal. 
Daarnaast was haar voorkomen en uitstraling voor veel Nederlanders een reden om eventuele twijfel over 
haar geschiktheid als echtgenote van de toekomstige koning te laten varen. Haar populariteit groeide snel 
toen een verwijzing door prins Willem-Alexander naar een brief van Jorge Zorreguietta waarin bewijs voor 
zijn medeplichtigheid aan de verdwijningen onder de junta van Videla ontkend werd, door Máxima werd 
getypeerd als ‘een beetje dom’. Het burgerlijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguietta 
werd voltrokken op 2 februari 2002 in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage in Amsterdam door burge-
meester Job Cohen, waarna de kerkelijke inzegening plaatsvond in de Amsterdamse Nieuwe Kerk.

De hindernissen van de ministeriele verantwoordelijkheid
Hoewel het staatshoofd formeel geen invloed mocht uitoefenen op het regeringsbeleid, waren er gedu-
rende Beatrix’ koningschap enkele opmerkelijke incidenten die menigeen deed concluderen dat het 
staatshoofd meer invloed had dan formeel toegestaan was. Zo bleek in 1983 dat de koningin zich had 
uitgesproken tegen de plaatsing van kruisrakketten op Nederlands grondgebied door de NAVO. Dit kwam 
aan het licht toen de Amerikaanse aspirant presidentskandidaat Jesse Jackson geheel tegen het gebruik in 
uitspraken had gedaan over zijn privé-onderhoud met de koningin. De kwestie van de plaatsing van 
kruisraketten was in Nederland zowel politiek als maatschappelijk zeer beladen: het kabinet-Lubbers I had 
de grootste moeite om tot een besluit te komen en zijn politieke speelruimte werd ingeperkt door het 
uitlekken van de opvattingen van het staatshoofd. Een soortgelijk incident, zij het met beduidend minder 
zware politieke implicaties, vond plaats in 1999, toen een tot op heden anoniem Tweede Kamerlid uit de 
school klapte over een onderhoud dat hij of zij met enkele collega Kamerleden met de koningin had. 
Wederom werden persoonlijke opvattingen van het staatshoofd over politieke kwesties bij een breder 
publiek bekend.[Kooistra en Koole, 2000: 35-41] Daarnaast werd bekend dat koningin Beatrix een tegen-
stander was van de in 2001 aangenomen euthanasiewet en dat zij ook bedenkingen had bij wetgeving die 
het homohuwelijk mogelijk maakte. Dergelijke privé opvattingen van het staatshoofd lagen, zodra zij 
publiekelijk bekend werden, zeer gevoelig, aangezien de koningin deel uitmaakte van de regering maar 
formeel geen politieke bevoegdheden had.

Naar aanleiding van dergelijke uitspraken werd regelmatig kritiek geuit op de vermeende bemoeienis van 
de koningin met politieke aangelegenheden. Beatrix’ nieuwsgierigheid, betrokkenheid én perfectionisme 
leidden ertoe dat zij van het kabinet verlangde uitvoerig op de hoogte gehouden te worden en dat geaccep-
teerd werd dat zij haar mening onverbloemd kon geven tijdens privégesprekken met bewindslieden, de 
premier of andere gasten. Premier Lubbers suggereerde dat koningin Beatrix hem meer dan eens op andere 
gedachten had gebracht en dat hij dergelijke inzichten mee liet wegen tijdens de ministerraad. Lubbers 
hanteerde een ‘royalen, en geen angsthazige interpretatie van de ministeriële verantwoordelijkheid’.
[Kooistra en Koole, 2000: 68-69, 164] 

De ministeriele verantwoordelijkheid liet vanwege haar formulering in artikel 42 van de grondwet enige 
ruimte voor het staatshoofd om invloed uit te oefenen op leden van het kabinet en de minister-president. 
De invulling van die ruimte was afhankelijk van de personele bezetting van het ambt van minister-presi-
dent: vanwege de persoonlijke opvattingen van premier Lubbers en de goede persoonlijke relatie die hij 
had met koningin Beatrix, kon de koningin zich meer permitteren dan onder Lubbers’ opvolger W. Kok het 
geval was. Met de grondwetsherziening van 1983 werd de ministeriele verantwoordelijkheid scherper 
afgebakend, hoewel taken zoals het benoemen van een (in)formateur ongewijzigd bleven. Het begrip ‘de 
koning’, dat in meerdere artikelen voor kwam (bijvoorbeeld artikel 81, 84 lid 1, artikel 90, artikel 98 lid 2 en 
artikel 126) werd vervangen door ‘de regering’ en in enkele artikelen geheel geschrapt (bijvoorbeeld artikel 
56 en 72 lid 1). In andere gevallen werd de term ‘de koning’ vervangen door ‘koninklijk besluit’ om te 
onderstrepen dat de verantwoordelijk minister het besluit neemt en ondertekent. Op veel andere plaatsen 
in de Grondwet bleef het begrip ‘de koning’ gehandhaafd, meestal in de passages die handelden over ‘door 
of vanwege de koning ingediende’ voorstellen zoals wetten. Het onderscheid tussen de koning en de 
regering werd scherper geformuleerd: ‘de regering’ duidde op de ministers, staatssecretarissen en de 
koning, en ‘de koning’ werd vaker de aanduiding voor staatshoofd. Er was hier in de visie van het kabinet-
Lubbers I vooral sprake van het bij de tijd brengen van de bepalingen in de grondwet. Toch werden ook 
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zaken als de omvang van het koninklijk huis en een wijziging van de erfopvolging in de nieuwe grondwet 
geregeld. Wat betreft de inhoudelijke taken van het staatshoofd veranderden slechts enkele zaken zoals de 
benoeming van de voorzitter van de Tweede Kamer, die na de wijziging door de Tweede Kamer benoemd 
werd en niet langer door het staatshoofd.[Huijsen, 2012: 300-302; Van der Pot e.a., 2006: 482-483]

In 1999 sprak premier W. Kok zich in een interview in het weekblad Elsevier voorzichtig uit voor modernise-
ring van de monarchie. Kok stelde dat het koninklijk huis en daarmee het staatshoofd mee moeten 
bewegen met de tijd en dat modernisering daar onderdeel van uit kan maken als daartoe reden is. De 
uitspraak van Kok werd breed uitgemeten in de media, maar er werd geen politiek gevolg aan gegeven. In 
2000 deed D66 fractieleider T. de Graaf publiekelijk een aantal voorstellen om de monarchie te modernise-
ren. Hij stelde dat de koning(in) geen lid meer moest zijn van de regering, geen functie meer mocht 
bekleden in de Raad van State en alleen in uiterste noodzaak nog een rol zou kunnen vervullen bij kabinets-
formaties. De reacties op de suggesties waren verdeeld. Premier Kok bleek open te staan voor vernieuwende 
ideeën, maar zag geen directe noodzaak tot verandering. De Graaf gaf gevolg aan zijn uitspraken door de 
premier te vragen om een notitie waarin het kabinet uiteen zou zetten welke rol de monarchie in de 
toekomst zou kunnen spelen in het Nederlands staatsbestel. Premier Kok zegde toe om op Prinsjesdag de 
begroting van het ministerie van Algemene Zaken te voorzien van een bijlage waarin zou worden ingegaan 
op een eventuele modernisering van het koningshuis.[Meijer, 2002: 191-194]

Koks visie vond zijn neerslag in de Notitie het Koningschap, waarin hij stelde dat de monarchie zich sinds de 
instelling van de ministeriele verantwoordelijkheid in 1848 in hoge mate flexibel had betoond en daarmee 
dynamisch genoeg was om in te spelen op de eisen van de tijd. De door De Graaf voorgestelde wijzigingen 
achtte Kok niet nodig: de deelname aan de regering van het staatshoofd was volgens Kok van positieve 
betekenis voor bestuur en samenleving, het voorzitterschap van de Raad van State was louter ceremonieel 
en de rol die het staatshoofd bij kabinetsformaties speelde was van marginaal belang en van geen enkele 
invloed op de uiteindelijke coalitievorming.[Meijer, 2002: 194-195, Notitie het Koningschap]

Actoren
• Nederlandse pers
• Prins Bernhard
• Commissie-Van Drie
• Koningin Juliana
• Koningin Beatrix
• Joop den Uyl
• Dries van Agt
• Ruud Lubbers
• Wim Kok
• Jan-Peter Balkenende
• Prins Claus
• Rijksvoorlichtingsdienst
• Máxima Zorreguieta
• Prins Willem-Alexander
• Jorge Zorreguieta
• Prins Friso
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12.18 Trend: Liberalisering en legalisering van euthanasie

Verkorte titel: Euthanasie

Metatrends: 13.1 Individualisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en informatise-
ring, 13.11 Secularisatie, 13.8 Welvaartsgroei

Relatie met
1.11 Nederland Gidsland
2.11 Drugsbeleid
2.12 Gedoogcultuur
2.13 Liberalisering abortuswet
2.14 Legalisering prostitutie
8.11 Emancipatie patiënt
8.13 Aandacht voor kwaliteit van leven

Datering
Vanaf eind jaren zestig - 2001

Beschrijving
In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw maakte de Nederlandse samenleving grote veranderin-
gen door. Maatschappelijke ontwikkelingen als secularisatie, internationalisering, welvaartstijging en 
individualisering, zorgden ervoor dat vernieuwing als iets onvermijdelijks werd gezien. Het gevolg hiervan 
was dat de traditionele normen en waarden ter discussie kwamen te staan en de samenleving in beweging 
kwam. Onderdeel van dit proces was het doorbreken van taboes. Over onderwerpen als seksualiteit, 
contraceptie, prostitutie, homofilie, abortus en euthanasie moest niet langer gezwegen worden alsof ze 
niet zouden bestaan, maar openlijk worden gesproken. [Kennedy, 2002: 27-29] 

Maatschappelijke en ethische veranderingen in relatie tot euthanasie
Onder medici bestond in de jaren vijftig en zestig de consensus dat men over de dood niet sprak. Actieve 
levensbeëindiging, waarbij de arts patiënten die ondraaglijk leden hielp met het beëindigen van hun leven, 
was daardoor tot aan het einde van de jaren zestig onbespreekbaar. Het feit dat er niet over de dood en 
euthanasie gesproken werd, betekende niet dat artsen zich onthielden van het passief of actief euthanase-
ren van patiënten. Dit was echter strafbaar onder artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht. Een 
van de belangrijkste redenen voor het taboe dat rond een zelfgekozen (actieve) levensbeëindiging op het 
sterfbed heerste, was de sterke verzuiling van de Nederlandse samenleving. De maatschappelijke moraal, 
die sterk door het christendom beïnvloed was, zorgde ervoor dat actieve levensbeëindiging door velen 
gezien werd als moord. Medici spraken daardoor niet met patiënten en elkaar over de dood. Pas met de 
secularisatie vanaf de jaren zestig werden kwesties als abortus en euthanasie bespreekbaar.[The, 2009: 18-19; 
Kennedy, 2002: 64] 

Het bespreekbaar maken van euthanasie was een belangrijke stap richting liberalisering en legalisering. 
Medici, ethici en theologen worstelden door de voortschrijdende medische techniek in de jaren zestig 
steeds vaker met de vraag of patiënten die ondraaglijk leden, geholpen mochten worden bij het stervens-
proces. Nieuwe technieken zoals orgaantransplantatie, hartchirurgie, reanimatie, neurochirurgie en 
verbeterde medicatie zorgden ervoor dat het overlijden uitgesteld kon worden, maar dit ging vaak gepaard 
met een sterke achteruitgang van de levenskwaliteit door ondraaglijk, niet te verlichten lijden. Patiënten 
werden tegen het einde van hun leven steeds vaker opgenomen in ziekenhuizen zodat zij langer in leven 
gehouden konden worden. Het doodsbed werd daarmee gemedicaliseerd: het levensverlengend handelen 
van artsen had vaak als consequentie dat patiënten in de laatste maanden van hun leven sterk afhankelijk 
waren van specialistische medische zorg om in leven te kunnen blijven.[Weyers, 2002: 31-51] 

Het levensverlengend handelen van artsen had daarmee het gevolg dat voor sommige patiënten de kwaliteit 
van leven sterk aan waarde inboette. De eed van Hippocrates die artsen verplichtte om het leven in stand te 
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houden, kwam daardoor ter discussie te staan. In het boek Medische macht en medische ethiek van arts-psychiater 
Jan Hendrik van den Berg uit 1969 werd de problematiek van de nieuwe medische mogelijkheden tot 
verlenging van het leven versus de ethische vraagstukken die dit opwierp, uiteengezet. De publicatie zorgde 
voor zowel bijval als ophef, omdat Van den Berg openlijk het standpunt innam dat artsen in sommige 
gevallen beter levensbeëindigend in plaats van levensverlengend konden handelen. Het boek had veel 
invloed op het euthanasiedebat, maar vanwege Van den Bergs soms radicale stellingnames kregen andere, 
meer genuanceerde auteurs later de bovenhand. [Kennedy, 2002: 68-69] Theoloog en ethicus Harry Kuitert 
sloot zich bij ‘de medische macht’ gedachte aan door in zijn boek Een gewenste dood (1981) te stellen dat een 
samenleving die niet wilde voorzien in euthanasie nooit het bestaande medische systeem had mogen 
ontwikkelen. [Kennedy, 2002: 73] 

Behalve onder medici ontstond eind jaren zestig ook onder de Nederlandse bevolking de behoefte om 
openlijk over de dood te kunnen spreken. In 1972 besteedde het programma Rondom Tien aandacht aan de 
euthanasieproblematiek. Uit NIPO-onderzoek van 1973 bleek dat 61 procent van de Nederlandse bevolking 
van mening was dat euthanasie onder voorwaarden mogelijk gemaakt moest worden. [The, 2009: 135-136; 
Kennedy, 2002: 69 en 145] Een belangrijke impuls aan het maatschappelijk debat was een rechtszaak tegen 
de arts G.E. Postma-Van Boven, die ervan beschuldigd werd haar moeder op onrechtmatige wijze om het 
leven te hebben gebracht. De zaak werd in 1973 voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden. Postma-Van 
Boven had haar bejaarde en zieke moeder op uitdrukkelijk verzoek van haar moeder een dodelijke injectie 
morfine toegediend. De zaak werd uitgebreid besproken in de media en leidde tot de oprichting van twee 
belangenverenigingen die streden voor de acceptatie van euthanasie: de Stichting voor Euthanasie (SVE) en 
de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). De rechtbank formuleerde in de zaak 
Postma-Van Boven voor het eerst zorgvuldigheidseisen waaraan artsen moesten voldoen om – straffeloos 
– euthanasie te kunnen toepassen. De patiënt moest ongeneeslijk ziek zijn; er moest sprake zijn van 
ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijden; de patiënt moest terminaal zijn; en er moest een duidelijk 
verzoek zijn om hem uit zijn lijden te verlossen.[Weyers, 2002: 65-66, 71-73 Hoewel er in 1952 een soortgelijk 
proces was gevoerd tegen een arts, leidde de zaak Postma-Van Boven voor het eerst tot een maatschappe-
lijke discussie waarin zowel voor- als tegenstanders van euthanasie een plaats hadden. Daarnaast bleek deze 
zaak de opmaat naar de juridisering van de arts-patiënt relatie en de dood, zoals bleek uit strafzaken die in 
de jaren tachtig en negentig werden gevoerd.[Weyers, 2002: 27-31] 

Juridisering en aanzet tot legalisering van euthanasie
De zaak Postma-Van Boven was een van de eerste in een lange reeks van rechtszaken. Het Openbaar 
Ministerie vervulde in de jaren zeventig en tachtig een sleutelrol bij de legalisering van euthanasie. Terwijl 
in andere landen het OM niet tot vervolging over ging als er een euthanasiezaak werd aangemeld, deed het 
OM in Nederland dit wel met als motief helderheid te verschaffen over de juridische status van euthanasie. 
Doordat de wetgever in Nederland in deze decennia er niet in slaagde of onwillig was om wetgeving te 
realiseren, werden de eisen rond vrijwillige levensbeëindiging door de rechterlijke macht geformuleerd. 

De jaren 1984 en 1985 waren sleuteljaren in de discussie rond euthanasie. Naast het publiek namen ook de 
rechterlijke macht, de overheid en de artsen die aangesloten waren bij het Koninklijk Nederlands Medisch 
Genootschap (KNMG) halverwege de jaren tachtig het standpunt in dat de wetgeving rond euthanasie 
geliberaliseerd moest worden. Er werden begin jaren tachtig een aantal nieuwe strafzaken gevoerd zoals de 
zaak Wertheim van 1981, waarin de voorwaarden waaronder hulp bij zelfdoding acceptabel kon worden 
geacht werden bepaald en de zaak Schoonheim van 1984 waarin de Hoge Raad bepaalde dat het beroep op 
noodtoestand in principe openstaat voor een arts die euthanasie heeft verleend. Het legaliseren van 
euthanasie werd mede mogelijk gemaakt door specifieke kenmerken van Nederlandse rechtssysteem. Het 
feit dat het Nederlandse strafrechtssysteem geen minimumstraffen kent, speelde mee. Hierdoor kon 
jurisprudentie worden ontwikkeld die gaandeweg rechtszekerheid voor artsen bood en vervolgens kon 
worden vastgelegd in wetgeving. [The 2009: 176] Het opportuniteitsbeginsel, waardoor officieren van 
justitie niet verplicht zijn alle hen bekende wetsovertredingen te vervolgen, maakte het daarnaast mogelijk 
euthanasie-zaken waarin was voldaan aan gestelde zorgvuldigheidscriteria te laten passeren zonder 
vervolging. [Kennedy, 2002: 13] 
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De rechterlijke macht zette met het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Schoonheim een belangrijke stap 
in de richting van legalisering van euthanasie. De staatscommissie Euthanasie, ofwel de commissie Jeukens, 
die in 1982 was opgericht, bracht in 1985 het advies uit dat er een wettelijke regeling moest komen voor 
euthanasie. De commissie was zo samengesteld dat een dergelijk advies zeer onverwacht kwam. De 
katholieke voorzitter Jeukens en andere leden hadden zich echter laten overtuigen door de argumenten van 
de voormalig katholiek en vicevoorzitter Leenen. Uiteindelijk zouden slechts twee van de leden om 
religieuze redenen tegen stemmen. De staatscommissie formuleerde een gezaghebbende definitie van 
euthanasie, waarbij het onderscheid tussen passieve en actieve euthanasie verviel. Deze definitie van 
euthanasie was leidend in de jaren die volgden en zou uiteindelijk opgenomen worden in de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding van 2001. [The, 2009: 137] De KNMG, die voor die tijd van 
mening was dat euthanasie tot het domein van de artsenpraktijk behoorde en niet gejuridiseerd moest 
worden, vond dat zij ook niet langer achter kon blijven en publiceerde richtlijnen voor toepassen van 
euthanasie. Het verrassende advies van de commissie markeerde een meer liberale benadering van in het 
gezondheidsrecht in de daarop volgende decennia. [The, 2009: 138-140]

Politiek gezien was euthanasie een uiterst gevoelig onderwerp. Na de door conflicten geplaagde totstandko-
ming van wetgeving ten aanzien van abortus, stelden de meeste politici zich terughoudend op. D66 wierp 
zich vanaf eind jaren zeventig op als de politieke partij die zich inzette voor liberalisering en legalisering van 
euthanasie. De confessionele partijen, waarvan een deel eind jaren zeventig op ging in het CDA, waren 
principieel tegen euthanasie. Zowel de VVD als het PvdA waren in principe voorstander maar waren 
voorzichtig bij het agenderen van het onderwerp in de Tweede Kamer.[Kennedy, 2002: 94]

D66 kamerlid Wessel-Tuinstra kwam in 1984 met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren. Haar 
voornaamste motivatie voor dit wetsvoorstel was dat door maatschappelijke veranderingen euthanasie 
meer dan ooit ter discussie stond en het feit dat volgens Wessel-Tuinstra per jaar 5000 tot 6000 keer gehoor 
werd gegeven door artsen aan de wens tot een stille dood. Het ontbreken van een wettelijke regeling voor 
euthanasie leidde volgens haar tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid voor hulpverleners en 
hulpvragers. Bovendien achtte zij het staatsrechtelijk onjuist dat een belangrijke maatschappelijke kwestie 
als euthanasie langdurig en volledig aan de rechter werd over gelaten. Er was volgens haar sprake van 
maatschappelijke nood: zowel hulpverleners, hulpvragers als voor- en tegenstanders van euthanasie waren 
gebaat bij een wettelijke regeling van de kwestie.[Weyers, 2002: 144] Dit initiatiefwetsvoorstel haalde het 
niet: in 1986 was in de Tweede Kamer bijna een meerderheid te vinden voor deze wettelijke regeling voor 
euthanasie, maar het CDA besloot uiteindelijk toch niet mee te werken. Het kabinet was van mening dat de 
tijd nog niet rijp was voor een wetswijziging. Als compromis werd voorgesteld een commissie in te stellen 
die onderzoek moest doen naar de bestaande euthanasiepraktijk in Nederland. [Hoogerkamp, 1992: 44] 
Deze commissie-Remmelink rapporteerde in 1991. Onderdeel van deze rapportage was het onderzoek door 
Van der Maas en Van der Wal, die de euthanasiepraktijk in kwantitatieve zin in kaart hadden gebracht. 
Hieruit bleek het jaarlijkse aantal geschatte euthanasiegevallen substantieel te zijn, doch veel minder dan 
weleens werd aangenomen. Het onderzoek werd sindsdien eens in de vijf jaar herhaalt.

Halverwege de jaren tachtig ontstond zo een situatie waarin euthanasie door een ruime meerderheid van de 
Nederlandse bevolking acceptabel werd geacht en door de rechterlijke macht al vele jaren werd gedoogd, 
zonder dat de wetgever daadwerkelijke stappen ondernam om aan deze gedoogsituatie een einde te maken 
door het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Een eerste aanzet was weliswaar gegeven door de motie-Dees 
van 1978, die aansloot bij Recommendation 779 van de Raadgevende vergadering van de Raad van Europa, 
waarin werd gevraagd om de instelling van een (staats)commissie die moest adviseren over euthanasie. Het 
kabinet beperkte zich evenwel tot het vragen van een advies aan de gezondheidsraad, dat 2,5 jaar later werd 
uitgebracht, doch weinig concreet effect sorteerde. 

De jaren negentig en begin jaren nul
Begin jaren negentig was het maatschappelijk draagvlak voor liberalisering of legalisering van euthanasie 
nagenoeg onveranderd, evenals de politieke patstelling die legalisering verhinderde. Wel kwam in 1993 de 
‘Meldingsprocedure Euthanasie’ tot stand. Dit was een wettelijk verankerde procedure die artsen verplichtte 
een melding te maken van een geval van euthanasie. Artikel 10 van de Wet op de lijkschouwing werd hiertoe 
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gewijzigd. Het doel van deze wijziging was om te toetsen of artsen zich aan zorgvuldigheidscriteria hadden 
gehouden. Waar dit het geval was, zou het OM niet over gaan tot vervolging. Daarnaast hoopte het kabinet-
Lubbers III op deze manier de praktijk van euthanasie transparanter te maken. De wetswijziging was echter 
nadrukkelijk niet bedoeld als legalisering van euthanasie.[Weyers, 2002: 264-268] Daardoor bleef de rechter-
lijke macht bepalen wat wel en niet toelaatbaar was, zoals bleek uit de zeer controversiële zaak Chabot uit 1991 
waarbij een psychiater een vrouw die in grote geestelijke nood verkeerde hielp bij zelfdoding. De Hoge Raad 
veroordeelde Chabot uiteindelijk in 1994 maar legde geen straf op. De Raad was van mening dat niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk lijden als grond voor euthanasie kon gelden.[Weyers, 2002: 278-284] 

De kwestie kreeg in de loop van de jaren negentig een meer emancipatoire lading: de Nederlandse burger 
wenste steeds meer het eigen leven vorm te kunnen geven en daarbij hoorden ook beslissingen rond leven 
en dood. Waar het euthanasiedebat in de jaren zeventig en tachtig vooral in het teken had gestaan van 
medemenselijkheid en barmhartigheid, verschoof in de jaren negentig de nadruk naar zelfbeschikking. De 
Nederlandse GroenLinks politica F. Halsema stelde tijdens de parlementaire debatten over euthanasie in 
2000 dat de burger zich wenste te bevrijden van ‘Kerk, gezin, overheid en vorst’. Dit werd ook gereflecteerd 
in de relatie tussen arts en patiënt: het zelfbeschikkingsrecht werd door patiënten absoluter opgevat 
waardoor patiënten stelliger werden in de benadering van artsen bij het verzoek tot euthanasie. 
Tegelijkertijd bleek uit een onderzoek van de NVVE dat veel patiënten de machtsverhouding in de arts-
patiënt relatie als ongelijk ervoeren. Zo was het voor patiënten bijzonder moeilijk om hun wens tot 
euthanasie gehonoreerd te krijgen als de behandelend arts dit weigerde. [Kennedy, 2002: 208, 211; Weyers, 
2002: 317-318] Uit de jurisprudentie over euthanasie was duidelijk geworden dat het zelfbeschikkingsrecht 
van de patiënt niet als het leidende uitgangspunt genomen werd door de rechterlijke macht. Het conflict 
van plichten waarin een arts terecht kon komen, namelijk het verlichten van lijden en het verbod op 
levensbeëindiging, stond daardoor centraal bij de legalisering van euthanasie.[Weyers, 2002: 352]

Hoewel in 1994 voor het eerst sinds 1918 een kabinet aantrad waarin geen confessionele partijen zitting 
hadden en waarbij bovendien de drie deelnemende partijen (D66, VVD en PvdA) zich uitgesproken hadden 
voor legalisering van euthanasie, formuleerde het kabinet-Kok I bij haar aantreden nog geen wetsvoorstel 
om euthanasie te legaliseren. Het feit dat er geen confessionele partijen nodig waren voor een meerderheid 
in de Tweede Kamer, markeerde de tandende invloed van christelijke waarden onder de Nederlandse 
bevolking en daarmee leek de weg open te liggen naar legalisering van euthanasie. Het kabinet-Kok I liet 
echter een onderzoek uitvoeren naar de bestaande wettelijk verankerde meldingspraktijk bij euthanasie, 
maar wenste bij het verschijnen van het onderzoeksrapport in 1996 de strafbaarstelling ongewijzigd te laten. 
Vanuit de medische wereld werd hier overwegend afkeurend op gereageerd.[Weyers, 2002: 302, 309-310] 

Hoewel het kabinet-Kok I in eerste instantie alleen het voornemen heeft om een toetsingscommissie voor 
euthanasie in te stellen, diende D66 Kamerlid R. van Boxtel in 1998 een ontwerpwetsvoorstel ter legalise-
ring van euthanasie in dat ook gedragen werd door de fracties van de VVD en de PvdA in de Tweede Kamer. 
Het tweede kabinet Kok, dat in 1998 aantrad, had in haar regeerakkoord het voornemen opgenomen om 
euthanasie onder voorwaarden toe te laten.[Weyers, 2002: 328-330] Op 28 november 2001 werd met 104 
stemmen voor en 40 stemmen tegen de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding aangeno-
men door de Tweede Kamer. De uitslag ontlokte de toenmalige minister van Volksgezondheid, Els Borst, de 
woorden: ‘Het is volbracht’. 80 procent van de bevolking was voorstander van de nieuwe wet. [Kennedy, 
2002: 201] Het wetsvoorstel bestond uit drie onderdelen: de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en 
hulp bij zelfdoding’, een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, en een wijziging in de Wet op de 
Lijkbezorging. [Van Dijck, 2003:357] De wijziging in het Wetboek van Strafrecht bestond uit een aanpassing 
van artikel 293 en 294 waarin een strafuitsluitingsgrond werd opgenomen voor artsen die aan de zorgvul-
digheidseisen zoals geformuleerd in de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ 
hadden voldaan. 

In 2002 trad de nieuwe wet in werking. Nederland was daarmee het eerste land dat euthanasie en hulp bij 
zelfdoding – onder strikte voorwaarden – legaliseerde. Het bevestigde daarmee zijn reputatie als ‘gidsland’. 
Artsen die in geval van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding volgens de zorgvuldigheidsei-
sen handelden waren in het vervolg zeker van hun rechtspositie. [Van Dijck, 2003: 409] 
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In de wet werd geen voorziening getroffen voor wilsonbekwamen als pasgeborenen, comateuze patiënten, 
dementen en psychiatrische patiënten. Euthanasie of hulp bij zelfdoding door artsen bleef in deze gevallen 
strafbaar omdat er geen sprake kon zijn van een ‘vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt’. Een 
andere discussie die voortduurde was het recht op euthanasie voor mensen die ‘levensmoe’ zijn. In 1991 
pleitte Huib Drion in een essay in NRC Handelsblad al voor een middel, naar de bedenker ‘de pil van Drion’ 
genoemd, waarmee oude mensen, op een door hen gekozen moment, op humane wijze uit het leven 
konden stappen. In 2002 bevestigde de Hoge Raad het arrest in de zaak Bongersma dat hulp bij zelfdoding 
in gevallen van levensmoeheid strafbaar is en blijft omdat het ‘uitdrukkelijk niet de bedoeling’ van de 
wetgever was geweest om levensmoeheid binnen de wet te laten vallen. [website recht]

Actoren
• Raad van Europa
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (en taakvoorgangers)
• Tweede Kamer der Staten-Generaal
• Eerste Kamer der Staten-Generaal
• Gezondheidsraad
• Staatscommissie Euthanasie
• Nationale Ziekenhuisraad
• Commissie Onderzoek medische praktijk inzake euthanasie (Commissie-Remmelink)
• Openbaar Ministerie
• Regionale toetsingscommissies
• Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap (KNMG) 
• Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (CAL)
• Nederlands Artsenverbond
• Stichting Vrijwillige Euthanasie (SVE)
• Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)
• Humanistisch Verbond
• Jan Hendrik Van den Berg
• Pieter Admiraal
• Harry Kuitert
• Heleen Dupuis
• Henk Leenen
• Piet Muntendam
• Huib Drion
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12.19 Trend: Orgaandonatie

Verkorte titel: Orgaandonatie

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.10 Europeanisering, 13.13 Medialisering,  
13.11 Secularisatie

Relatie met
8.7 Technische ontwikkelingen gezondheidszorg

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
In 1954 werd in de V.S. voor het eerst een succesvolle niertransplantatie uitgevoerd van een levende 
menselijke donor, in 1962 gevolgd door de eerste succesvolle niertransplantatie na het overlijden van een 
patiënt. In de loop van de jaren zestig, zeventig en tachtig werden er in verschillende ziekenhuizen 
verspreid over de wereld ook de eerste succesvolle hart-, long-, lever- en alvleeskliertransplantaties en 
gedeeltelijke orgaantransplantaties bij mensen uitgevoerd. In Nederland werd in 1966 in het Academisch 
Ziekenhuis Leiden de eerste nier getransplanteerd. Andere Nederlandse academische ziekenhuizen voerden 
de eerste menselijke lever-, hart-, long- en alvleeskliertransplantaties uit in de jaren zeventig, tachtig en 
begin jaren negentig.[Kootstra, 1998: 1-5]

De mogelijkheid van orgaantransplantatie was een nieuw fenomeen en confronteerde zowel medici, politici 
als burgers met ethische, juridische, religieuze en praktische vragen en problemen. Hoewel eind jaren zestig 
de eerste aanzet werd gegeven tot wetgeving, werd pas in 1991 door het kabinet-Lubbers III een eerste 
wetsvoorstel ingediend waarin zowel de juridische status van medici die betrokken waren bij orgaandonatie 
als de juridische status van potentiële donoren geregeld werd.[TK 22358 nr. 1, 1991] Het heeft in Nederland 
ten opzichte van omringende landen lang geduurd voordat orgaandonatie een wettelijk beslag kreeg. 

In 1998 trad de Wet op orgaandonatie (WOD) in werking, waarin was vastgelegd onder welke omstandig- 
heden organen van overledenen uitgenomen mochten worden ten behoeve van transplantatie. Aan deze 
wet was een donorregister gekoppeld, waarin Nederlandse burgers konden laten vastleggen of zij bij 
overlijden een of meerdere organen wilden doneren of dat zij liever hun nabestaanden hierover lieten 
beslissen. Dit toestemmingssysteem bracht in eerste instantie niet de gehoopte toename van het aantal 
donoren terwijl het aantal patiënten dat wachtte op een donororgaan toenam. Het onderwerp werd na 
invoering van de wet verschillende keren behandeld in de Tweede Kamer, maar medio jaren nul was er nog 
steeds sprake van een donortekort.

Medische, ethische en religieuze benaderingen van orgaandonatie
Iedereen voor wie er een medische noodzaak was om een donororgaan te ontvangen, kwam daarvoor in 
aanmerking. De vraag of er een principe van reciprociteit gehanteerd diende te worden, ofwel het ‘voor wat 
hoort wat’ principe, speelde daarbij geen rol. Zowel mensen die geregistreerd stonden als orgaandonor als 
mensen die geen organen wilden doneren, konden een donororgaan krijgen.

De praktijk van postmortale orgaandonatie was gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moest een 
patiënt op een intensive care van een ziekenhuis overlijden, waarbij de patiënt eerst hersendood diende te 
worden verklaard. Door middel van medische apparatuur werden na het intreden van de hersendood de 
bloedsomloop en ademhaling kunstmatig in stand gehouden zodat eventuele donororganen niet onderhe-
vig zouden zijn aan ontbinding.[Kuik, 1997: 40] De behandelende arts diende vervolgens na te gaan of de 
overledene een donorcodicil bezat. Als dit niet het geval was, werd nabestaanden gevraagd of zij instemden 
met orgaandonatie. Als de potentiële donor wel middels een codicil of op een andere manier schriftelijk 
toestemming had gegeven voor donatie, konden nabestaanden dit alsnog weigeren.[Wever, 1998: 14-15] 
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Om voorkeursbehandelingen bij het beschikbaar komen van een donororgaan tegen te gaan, kwamen 
donororganen in een anonieme poule, zodat de toewijzing van donororganen op strikt medische gronden 
kon geschieden. Vanaf 1987 werd deze poule beheerd door Eurotransplant, een internationale privaatrech-
telijke organisatie die donororganen verdeelde in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en 
Slovenië.[Rosendal e.a., 2001: 38]

Deze praktijk van orgaandonatie stelde zowel medici, patiënten als nabestaanden voor dilemma’s. In de 
jaren zeventig en tachtig bestond geen centraal donorregister. Ongeveer tien tot twintig procent van de 
Nederlanders bezat in deze periode een donorcodicil, waardoor van het grootste deel van de Nederlanders 
onbekend was of zij organen zouden willen doneren na overlijden.[Ruers, 1986: 10] Het kwam daardoor 
veelal op de arts aan om nabestaanden te vragen of zij bereid waren toestemming te geven voor orgaando-
natie. Deze praktijk riep zowel binnen als buiten de medische beroepsgroep weerstand op. Vanwege 
tijdsdruk diende een arts vrijwel onmiddellijk na het intreden van de hersendood nabestaanden de vraag 
voor te leggen of zij instemden met donatie. Het voorleggen van deze vraag onder extreme emotionele 
omstandigheden werd door zowel artsen als nabestaanden als onprettig en ongepast ervaren. Veel artsen 
zagen gegeven de omstandigheden er vanaf nabestaanden te vragen of zij instemden met orgaandonatie.
[Stark, 2005: 86] Sommige nabestaanden hadden achteraf spijt van hun instemming en vonden dat zij geen 
weloverwogen keuze hadden kunnen maken door de druk die zij hadden ervaren van het medisch personeel 
en de emotionele toestand waarin zij op dat moment verkeerden.[Kuik, 1997: 13-21]

Daarnaast was het concept van de hersendood problematisch. Het belangrijkste criterium was het uitvallen 
van de hersenstam, het deel van de hersenen dat allerlei primaire lichaamsfuncties zoals de ademhaling 
reguleerde. Dit criterium werd voor het eerst vastgesteld door een team van medisch experts van Harvard 
University in de V.S. in 1968, waarbij de directe aanleiding de nieuwe medische techniek van orgaantrans-
plantatie was. Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis werd in 1968 een interdisciplinaire commissie-
Orgaandonatie ingesteld die zich boog over de vraag of met de hersendood een patiënt als onomkeerbaar 
dood kon worden beschouwd. Deze vraag werd vanuit ethisch, theologisch en medisch oogpunt onder-
zocht. Daarnaast hadden ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, verpleegkundigen, juristen 
en journalisten zitting in de commissie. Het in 1971 gepubliceerde eindrapport van de commissie conclu-
deerde dat het hersendoodcriterium voldeed. De Gezondheidsraad stelde op verzoek van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hersendoodprotocol op dat opgenomen werd in de WOD. Critici 
wezen erop dat deze definitie nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd was en dat het er de schijn van had 
dat het moment van overlijden van de patiënt vervroegd werd om organen te kunnen transplanteren.
[Wever, 1998: 14; De Savornin Loman, 2013:2-3; Stark, 2005: 15]

Een probleem met het hersendoodcriterium was dat het mogelijk was dat patiënten die in een diep coma 
verkeerden ook hersendood verklaard werden terwijl zij medisch gezien nog kans hadden om weer bij 
kennis te komen. Een incident in 1992, toen een man uit het Limburgse Melick ten onrechte hersendood 
werd verklaard waarna de nabestaanden werden gevraagd of zij instemden met orgaantransplantatie (wat 
zij weigerden), leidde tot veel ophef in de media. De man ontwaakte uiteindelijk uit zijn coma en kon zijn 
verhaal doen in de media. Dit incident wakkerde de al bestaande vrees onder het publiek aan dat artsen 
patiënten te vroeg dood zouden verklaren. Het was echter vrijwel uitgesloten dat een patiënt waarvan de 
hersenstam opgehouden had te functioneren, ooit nog zou herstellen. Het debat in de media richtte zich 
vooral op de hersendood, terwijl het werkelijke probleem een eventueel foutieve diagnose van de patiënt 
was. Het gros van de medisch specialisten was het erover eens dat een patiënt die hersendood was ver-
klaard, zonder medische ondersteuning binnen korte tijd zou overlijden. Deze opvatting werd in Nederland 
gesteund door de Gezondheidsraad.[Van Hengel, 1998; Kokkedee, 1991; 288] Toch zorgden dergelijke 
verhalen voor veel maatschappelijke opschudding, tot grote frustratie van organisaties als de Transplantatie 
Stichting Nederland en de Nierstichting, die met publieksvoorlichting meer mensen probeerden te 
overtuigen dat het orgaandonorschap veilig en ethisch verantwoord was.

Het ethische en religieuze debat over orgaandonatie richtte zich vooral op de vraag wanneer het gerecht-
vaardigd was om de lichamelijke integriteit van het individu aan te tasten. Binnen het katholicisme, 
protestantisme, de islam en het jodendom bestonden verschillende opvattingen over orgaandonatie. 
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Enkele voor deze religies leidende religieuze uitgangspunten kwamen daarbij met elkaar in botsing: de 
lichamelijke integriteit, het redden van levens en, in het christendom, naastenliefde. De opvatting dat het 
aardse lichaam in bruikleen gegeven was, leidde onder sommige joodse, islamitische en christelijke 
geloofsgeleerden tot de opvatting dat orgaandonatie een onrechtmatige schending van de lichamelijke 
integriteit was. De Wederopstanding en het belang van een ongeschonden lichaam op de Jongste Dag, dat 
in de heilige geschriften van het jodendom, christendom en de islam verkondigd wordt, deed (orthodoxe) 
gelovigen ook concluderen dat orgaandonatie in strijd was met hun geloofsovertuiging. Seculiere levensbe-
schouwingen zoals het humanisme legden juist de nadruk op zelfbeschikking. Voor alle religies en 
levensbeschouwingen gold dat binnen het debat over orgaandonatie veel grijstinten mogelijk waren en dat 
het onmogelijk was om voor een groep als geheel uitspraken te doen. De kwestie van de schending van de 
lichamelijke integriteit bleek het belangrijkste struikelblok in de maatschappelijke en politieke discussie 
die voorafging aan de totstandkoming van de WOD.

De keuze voor een Wet op de orgaandonatie en een donorregister
Eind jaren zestig werd voor het eerst de noodzaak gevoeld om orgaandonatie te reguleren. Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid R.J.H. Kruisinga had daartoe in 1968 een eerste aanzet gegeven. Tot 
specifiek op orgaandonatie gerichte wetgeving zou het echter niet komen, omdat er geopteerd werd voor 
opname van artikelen betreffende orgaandonatie in de nieuwe Wet op de lijkbezorging, waarvan in 1971 een 
wetsontwerp ingediend werd. Het duurde echter tot 1991 voordat deze wet in werking trad. [Kramer en 
Akveld, 1994: 54; Van Strijen, 2009: 14] 

Gedurende de deliberaties over dit wetsontwerp ontstond onder enkele Kamerleden de wens om artsen 
enige juridische zekerheden aangaande orgaandonatie te verschaffen. Zonder juridische borging bestond 
de mogelijkheid dat artsen die orgaantransplantaties uitvoerden, vervolgd konden worden. De reden 
hiervoor was dat het concept van hersendood geen juridische basis had, waardoor beargumenteerd zou 
kunnen worden dat een arts die de organen van een patiënt uitnam ten behoeve van transplantatie, deze 
patiënt in feite had doen overlijden. Uiteindelijk werd deze juridische borging niet opgenomen in de wet en 
werd de regulering van orgaantransplantatie en het hersendoodcriterium overgelaten aan de medische 
stand. Leidraad hierbij waren enkele rapporten van de Gezondheidsraad waarin een uitgebreide definitie 
gegeven werd van het hersendoodcriterium. Daarnaast werd het niet wenselijk geacht om de regelen der 
geneeskunst wettelijk vast te leggen als er geen reden tot vrees voor onzorgvuldig handelen bestond. [TK 
11265 nr. 7, 1984-1985: 4; TK 11265 nr. 6, 1975-1976; 2-3]

Hoewel er in de Wet op de lijkbezorging van 1991 bepalingen waren opgenomen ten aanzien van orgaan-
transplantatie, werd in 1991 een conceptwetsvoorstel van de Wet op de Orgaandonatie voor advies aan de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid voorgelegd. De noodzaak voor een afzonderlijke wet op de 
orgaandonatie vloeide voort uit artikel 11 van de Grondwet, waarin het recht op lichamelijke integriteit was 
vastgelegd. Met een wet op de orgaandonatie hoopte het kabinet-Lubbers III vier doelstellingen te 
realiseren. De wet bood betrokkenen, zowel patiënten, artsen als nabestaanden rechtszekerheid. Daarnaast 
hoopte men het aanbod van geschikte organen en weefsels te bevorderen en de rechtvaardige verdeling van 
deze organen en weefsels in goede banen te leiden. Tot slot was de wet bedoeld om orgaan- en weefselhan-
del te voorkomen, hoewel dat voor de invoering van de wet, voor zover bekend, niet voorkwam in 
Nederland. Er waren echter gevallen bekend van westerse burgers die in Oost-Europa of Azië een orgaan-
transplantatie lieten uitvoeren, waarbij de herkomst van de donororganen onzeker was.[Kokkedee, 1991: 
286; Rosendal e.a., 2001: 5]

Een van de belangrijkste dilemma’s rondom de WOD was de keuze voor een instemmings- of een toestem-
mingssysteem van donorregistratie. Bij de eerste variant zouden alle meerderjarige Nederlanders automa-
tisch orgaandonor zijn, tenzij zij daartegen bezwaar aantekenden. De tweede variant legde diezelfde groep 
de vraag voor of zij wel of niet donor wilde worden of dat zij deze keuze wilden neerleggen bij hun 
nabestaanden. Het grote voordeel van een instemmingssysteem, zo betoogden organisaties als de 
Nierstichting en de KNMG, was dat er meer organen beschikbaar zouden komen voor donatie. De verwach-
ting was dat de wachtlijsten met dit systeem zouden afnemen. Het toestemmingssysteem werd te vrijblij-
vend geacht.[Hessing, Pieterman en Effers, 1995] 
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Zowel de Gezondheidsraad als de Raad voor de Volksgezondheid adviseerden een instemmingssyteem. 
Staatssecretaris H.J. Simons van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur opteerde echter voor het toestemmings-
systeem omdat volgens hem uit enquêtes gebleken was dat de Nederlandse bevolking een instemmingssy-
steem afkeurde. [Trouw, 23 september 1992] Deze bewering van de staatssecretaris werd betwist door onder 
andere de KNMG en De Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Volgens deze organisaties zou een meerder-
heid van de Nederlanders juist voorstander zijn van een instemmingssysteem. Ook vreesden deze organisaties 
dat de wet te behoudend was en het probleem van de wachtlijsten er niet mee aangepakt zou worden.

Simons overwoog ook om het centrale donorregistratiesysteem dat onderdeel uitmaakte van het wetsvoor-
stel, te schrappen. Dit leidde tot veel verzet van belangenorganisaties en medici: het registratiesysteem, dat 
vierentwintig uur per dag toegankelijk zou moeten zijn, vormde volgens hen de ruggengraat van de nieuwe 
wet. De wet zou volgens hen overbodig zijn zonder centrale donorregistratie. De belangrijkste problemen 
waar medici tegenaan liepen, zoals de vraag of een overleden patiënt donor was, zouden met het schrappen 
van het registratiesysteem blijven voortbestaan. [ANP, 23 maart 1993]

Het in 1994 aangetreden kabinet-Kok I wijzigde haar standpunt betreffende het beslissysteem niet. Zowel 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) E. Borst-Eillers als minister W. Sorgdrager van Justitie 
waren van mening dat het zelfbeschikkingsrecht van burgers leidend moest zijn in de WOD en dat een 
toestemmingssysteem dit zelfbeschikkingsrecht het beste diende. Dit leidde tot felle maatschappelijke en 
politieke discussies. In de Tweede Kamer was tot begin 1995 een meerderheid voor het toestemmingssy-
steem, maar in februari 1995 veranderde de CDA-fractie in de Tweede Kamer haar standpunt. De fractie was 
van mening dat onderlinge solidariteit het leidende uitgangspunt moest zijn bij het bepalen van een 
keuzesysteem. De fractie van het CDA koos daarom voor het instemmingssysteem, waarmee samen met het 
grootste gedeelte van de fractie van de PvdA, de fracties van D66, Unie55+, de SP en twee leden van de 
GroenLinksfractie een Kamermeerderheid bestond. De ministers Borst en Sorgdrager schortten daarop het 
wetsvoorstel op om zich te beraden op een wijziging.[Het Parool, 1995; NRC Handelsblad, 1995; Trouw, 1995]] 

Vanuit de VVD-fractie kwam forse kritiek op het CDA en daarmee ook op de voorstanders van het instem-
mingssysteem. Bij monde van onder andere fractievoorzitter F. Bolkestein werd voorstanders van het 
instemmingssysteem verweten de staat de mogelijkheid te geven inbreuk te maken op het zelfbeschikkings-
recht en het recht op de lichamelijke integriteit. Beide waren vastgelegd in de Grondwet en het stuitte de 
VVD tegen de borst dat er naar hun oordeel lichtzinnig werd omgegaan met deze constitutionele waarbor-
gen.[Versteegh, 1995] Na een week van fel politiek en maatschappelijk debat in zowel de Tweede Kamer als 
verschillende media, kwam het CDA terug van haar standpunt. De achterban van het CDA, die voor een 
groot deel uit ouderen bestond, had zich ongerust betoond over het nieuwe standpunt. Het CDA bleef voor 
een instemmingssysteem. Als zou blijken dat hier niet genoeg maatschappelijke draagkracht voor was of als 
er in de Tweede Kamer een meerderheid zou zijn voor een toestemmingssysteem, zou de CDA-fractie de 
wens van de meerderheid volgen.[Joosten, 1995; Op den Brouw, 1995, Het Parool, 1995]

Het wetsvoorstel bleef daardoor grotendeels gehandhaafd. Het centrale donorregister, dat door staatssecre-
taris Simons geschrapt was in 1993, werd door minister Borst onder druk van de Tweede Kamer alsnog in het 
wetsvoorstel opgenomen. Belangenverenigingen bleven niettemin kritisch over het wetsvoorstel. Onder 
meer het Astmafonds, de Brandwondenstichting en het Diabetesfonds vreesden dat het donortekort zou 
blijven voortbestaan. Hun grootste bezwaar was dat het wetsvoorstel op geen enkele manier het orgaando-
norschap stimuleerde. Zij eisten daarom dat in de wet een bepaling zou worden opgenomen die artsen 
verplichtte om nabestaanden de vraag voor te leggen of de organen van de overledene gedoneerd mochten 
worden. Ook eisten zij dat als de WOD na haar inwerkingtreding niet tot meer donoren zou leiden, er een 
evaluatiemoment zou komen.[Op den Brouw, 1995; Karimi, 1995; De Stem, 27 juni 1995] 

De WOD trad op 24 mei 1998 in werking. Om de kwestie van orgaandonatie meer publieke aandacht te 
geven, werd door het ministerie van VWS een meerjarencontract afgesloten met de Stichting Orgaan- en 
Weefseldonorvoorlichting (SDV). Het doel van de publieksvoorlichtingscampagnes van de SDV was om 
mensen ertoe te bewegen te laten registreren hoe zij tegenover het orgaandonorschap stonden. 
Fondsenwervende organisaties zoals de Transplantatiestichting, die onafhankelijk van de overheid 
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opereerden, probeerden tegelijkertijd het publiek ertoe te bewegen zich als donor te laten registreren.
[Haasse-Kromwijk, Batavier en Van Netten, 1998: 43-44] 

Het gewenste effect, namelijk een verhoging van het aantal donors, bleef in eerste instantie uit. Het aantal 
orgaandonaties daalde zelfs in de periode 1999-2001. Hoewel tegenstanders van de op dat moment 
bestaande WOD dit weten aan gebrekkige wetgeving, bleek al snel dat deze daling van het aantal donoren 
een Europese trend was. Deze daling had deels te maken met het lagere aantal sterfgevallen door auto-
ongelukken en beroertes. Patiënten die door een van beide doodsoorzaken overleden, doneerden bijna 
tachtig procent van de organen in Nederland. Het was volgens een evaluatiecommissie echter niet ondenk-
baar dat het bestaande beslissysteem eveneens had bijgedragen aan de daling van het aantal donoren. Er 
bleven ook problemen bestaan rondom het donorregister. Hoewel artsen verplicht waren het register te 
raadplegen als de mogelijkheid zich voordeed dat organen getransplanteerd zouden kunnen worden, 
wendden veel artsen zich eerst tot de nabestaanden. Als nabestaanden weigerden, werd het donorregister 
niet meer geraadpleegd. Patiënten die wel als donor geregistreerd stonden, doneerden op deze wijze alsnog 
geen organen terwijl hun in het register vastgelegde wens juridisch bindend was. [Rosendal e.a., 2001: 5-6; 
Friele, 2004: 7]

In 2000 werden enkele aanpassingen op de WOD doorgevoerd die bedoeld waren om orgaantransplantaties 
procedureel te stroomlijnen en meer orgaandonoren te werven. Het Nationaal Instituut Gezondheidsbevorde-
ring en Ziektepreventie (NIGZ) werd door het ministerie van VWS belast met de voorlichting over orgaandona-
tie. Het SDV, dat voorheen belast was met voorlichting, werd ondergebracht bij het NIGZ. De campagnes 
hadden niet langer alleen een voorlichtingsfunctie, maar dienden mensen ook te bewegen tot orgaandonor-
schap. Het gebrek aan orgaandonoren werd, zo was de opvatting, vooral veroorzaakt door onwetendheid onder 
het publiek en schroom om in huiselijke kring over de dood te praten. [Friele, 2006: 24-25] 

De WOD werd in de periode 2001-2006 drie keer geëvalueerd. Het uitblijven van registratie bleef een van de 
grootste knelpunten. Meer dan zestig procent van de Nederlanders had in 2006 geen keuze laten registreren. 
Door het uitblijven van registraties werd door belangenorganisaties nogmaals opgeroepen tot het invoeren 
van een instemmingssysteem. Uit de evaluaties bleek echter dat het niet te verwachten was dat het aantal 
donoren hierdoor substantieel zou stijgen. Bovendien bleek uit enquêtes dat meer mensen zich als niet-
donor zouden laten registreren als een instemmingssysteem ingevoerd zou worden en dat een meerderheid 
van mening was dat nabestaanden te allen tijde het laatste woord moesten hebben. Mede naar aanleiding 
van de evaluaties van de WOD werd een aanpassing van het beslissysteem in 2004 geagendeerd door de 
Tweede Kamer. Hoewel zich begin 2005 een Kamermeerderheid leek af te tekenen voor een instemmingssy-
steem, steunde een nipte meerderheid van de Tweede Kamer minister van Volksgezondheid J.F. (Hans) 
Hoogervorst in het behoud van het bestaande toestemmingssysteem. Wel werd besloten tot het verzenden 
van een uitnodiging aan alle Nederlandse huishoudens om tot donorregistratie over te gaan in een poging 
het aantal donoren te vergroten.[Rosendal, 2001: 6; Friele, 2004: 7; Friele, 2006: 9; Trouw, 19 januari 2005]

Actoren
• Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid en opvolgers
• Ministerie van Justitie
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Donorregister
• Nierstichting en voorlopers
• Astmafonds en opvolgers
• Brandwondenstichting
• Hartstichting
• Maag lever darm stichting
• Eurotransplant
• Transplantatiestichting
• Stichting Transplantatiecoördinatoren Nederland
• Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting
• Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
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• Nederlandse Federatie van Universitaire Medisch Centra
• Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
• R.J.H. Kruisinga
• H.J. Simons
• E. Borst-Eillers
• W. Sorgdrager
• J.F. Hoogervorst
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12.20 Trend: De veranderende omgang met dieren en 
toegenomen aandacht voor dierenwelzijn

Verkorte titel: Mens en dier

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.10 Europeanisering, 13.13 Medialisering,  
13.8 Welvaartsgroei, 13.5 Streven naar duurzaamheid

Relatie met
11.10 Schaalvergroting en industrialisatie landbouw 
11.11 Biotechnologie
11.20 Gekloonde dieren

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
De aandacht voor het dierenwelzijn en de omgang met dieren is in Nederland in periode 1976-2005 
langzaam maar gestaag toegenomen. Het onderwerp kreeg vooral in de jaren negentig en jaren nul een 
meer prominente plaats in het politieke en maatschappelijke debat. De verhouding tussen mens en dier is 
gedurende deze hele periode voornamelijk instrumenteel geweest en was gefundeerd op de belangen van 
de mens. Dieren werden in de veeteelt als productie-eenheid behandeld, wat een forse groei van de 
veestapel in tot gevolg had. [Website compendium voor de leefomgeving] Deze instrumentele verhouding 
tussen mens en dier kwam in de jaren zeventig ter discussie te staan door de groei van de intensieve veeteelt 
en de bewustwording onder het Nederlandse publiek dat dieren in deze sector onder erbarmelijke omstan-
digheden gehouden werden. Daarnaast bleek gedurende de jaren zeventig uit wetenschappelijk onderzoek 
van de ethologen G. Brantas en G. van Putten dat varkens en kippen in de intensieve veeteelt afwijkend en 
voor de dieren schadelijk gedrag vertoonden dat herleid kon worden tot de onnatuurlijke omstandigheden 
waarin de dieren leefden.[Verdonk, 2009: 304] Het dierenwelzijn in de intensieve veeteelt werd daardoor 
voor het eerst onderwerp van een maatschappelijke discussie die tot op heden voortduurt. De beperkte 
vooruitgang die geboekt was in de omgang met dieren begin jaren nul, leek teniet gedaan te worden door 
het eerste kabinet Balkenende, dat een aantal dierenwelzijnsmaatregelen zoals het voorgenomen verbod op 
nertsenfokkerijen van tafel haalde. Enkele personen die betrokken waren bij dierenwelzijnsorganisaties, 
onder wie Marianne Thieme, richtten daarom uit protest in 2002 de Partij voor de Dieren op.[Website Partij 
voor de Dieren; Lucardie, 2006: 208]

De toegenomen aandacht voor het dierenwelzijn had in eerste instantie vooral betrekking op landdieren, 
ontstonden vanaf de jaren negentig ook zorgen over zoet- en zoutwater fauna vanwege overbevissing en 
verontreiniging. In de gehele periode was er hoofdzakelijk aandacht voor het dierenwelzijn in de intensieve 
veeteelt. De rijksoverheid ontwikkelde in deze periode beleid dat het dierenwelzijn in deze sector reguleer-
de. Daarnaast kwam veel wet- en regelgeving in Europees verband tot stand. Toch was er slechts mondjes-
maat sprake geweest van verbeteringen in het dierenwelzijn in de jaren zeventig tot en met de jaren nul. Er 
bestond een kloof tussen enerzijds wat maatschappelijk wenselijk was en de wetenschappelijke kennis over 
dierenwelzijn en anderzijds de maatregelen die getroffen werden om het dierenwelzijn te verbeteren. Trage 
besluitvorming, de voorkeuren van consumenten en de al dan niet daarmee gepaard gaande economische 
belangen zetten een rem op verbeteringen in het dierenwelzijn.[De Jonge en Goewie, 2000: 1]

Problematisering van dierenwelzijn
De omgang met dieren is in de westerse cultuur lange tijd bepaald door zowel christelijke denkbeelden als 
ideeën uit de Verlichting. Hoewel in beide tradities ruimte was voor aandacht voor dierenwelzijn, werd het 
dier in de dagelijkse praktijk overwegend benaderd als een object in dienst van de mens(heid). Deze visie op 
de relatie tussen mens en dier was antropocentrisch: er werd uitgegaan van de belangen van de mens en de 
heerschappij van mens over dier. Hoewel de Zweedse zoöloog en plantkundige Linnaeus reeds in de acht-
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tiende eeuw de mens onder de zoogdieren had ingedeeld, waarmee een strikt onderscheid tussen mens en 
dier vanuit wetenschappelijk oogpunt niet langer houdbaar was, duurde het tot de opkomst en brede 
acceptatie van het darwinisme dat een rigoureus onderscheid tussen mens en dier onhoudbaar was. [Cliteur, 
2001: 14, 64] Dit verhinderde echter niet dat de verhouding tussen mens en dier ook in de twintigste eeuw een 
voornamelijk instrumentele invulling kreeg. Vanaf de jaren zeventig werden steeds vaker vraagtekens gezet bij 
het antropocentrisme dat de relatie mens-dier beheerste. In Groot-Brittannië was deze tendens het eerst waar 
te nemen: in 1964 verscheen daar het boek Animal Machines van de Britse dierenactiviste Ruth Harrison. In het 
boek beschreef zij gedetailleerd de dagelijkse praktijk in de intensieve veeteelt. Het boek had een groot 
schokeffect in Groot-Brittannië en daarbuiten en leidde tot de instelling van een regeringscommissie 
(Brambell committee) die de omstandigheden in de intensieve veeteelt onderzocht en aanbevelingen ter 
verbetering deed. In 1975 werd het boek Animal Liberation van de Australische filosoof Peter Singer gepubli-
ceerd. Het boek zette het belang van het dierenwelzijn definitief op de kaart in de westerse wereld en had een 
blijvende invloed op de opvattingen over dierenwelzijn. [Website Andere Tijden; De Jonge en Goewie, 2000: 1]

Voortbordurend op de aanbevelingen van het Brambell Committee formuleerde het Britse Farm Animal 
Welfare Council (FAWC), een door de Britse regering ingesteld onafhankelijk adviesorgaan, in 1979 vijf 
vrijheden voor het dierenwelzijn. [Website Groen Kennisnet] Deze vijf vrijheden waren:
• vrijheid van dorst, honger en ondervoeding, 
• vrijheid van fysiek en thermaal ongerief, 
• vrijheid van pijn, verwonding en ziektes, 
• vrijheid van angst en chronische stress en 
• vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen. [Website Groen kennisnet.nl]

Deze vijf vrijheden vormden aan het eind van de jaren negentig en in de jaren nul het uitgangspunt van het 
Nederlandse dierenwelzijnsbeleid, hoewel het lang niet altijd mogelijk bleek om aan deze voorwaarden te 
voldoen.

Toenemende aandacht voor dierenwelzijn in Nederland
De minister van Landbouw en Visserij (L&V) A.P.J.J.M. van der Stee publiceerde in 1974 de nota Intensieve 
veehouderij nadat in de Tweede Kamer vragen waren gesteld over de voedselveiligheid, de effecten van de 
intensieve veehouderij op het leefmilieu en het dierenwelzijn. In de nota werd een hoofdstuk gewijd aan 
het dierenwelzijn. De minister gaf hierin aan dat veehouders alleen gevoelig waren voor economische 
prikkels om het dierenwelzijn te garanderen. Dierenwelzijn moest hierdoor hand in hand gaan met een 
hogere productie of een verbetering in de kwaliteit van het product. Daarnaast was er nog weinig onderzoek 
verricht naar de effecten van de gangbare huisvesting in de intensieve veeteelt op het welzijn van de dieren. 
De minister had daartoe de commissie-Veehouderij – welzijn dieren ingesteld. Verschillende instituten voor 
landbouwkundig onderzoek bestudeerden in opdracht van de minister het gedrag van dieren en hun 
welzijn in de intensieve veeteelt. [TK 13227 nr. 2, 1974: 1, 15]

De noodzaak voor dierenwelzijnsbeleid werd ingegeven door de enorme groei van de consumptie van 
dierlijke producten sinds de jaren zestig. De groei van deze consumptie werd onder andere veroorzaakt door 
de snelle bevolkingsgroei in Nederland en de geringe mate van vleesconsumptie die mogelijk was gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog.[Verdonk, 2009: 179-183] Om in de vraag te kunnen voorzien werden in de 
jaren zestig en zeventig steeds grotere en rationeler georganiseerde stallen gebouwd om kippen, varkens en 
runderen in te houden. De Nederlandse veeteelt moest efficiënter en omvangrijker worden omdat de sector 
anders de internationale concurrentie niet aan zou kunnen. De gehouden dieren hadden in deze overwe-
gingen een economisch nut: zij werden benaderd als productiefactor en niet als levende wezens. [Andere 
Tijden, Opkomst van de bio-industrie, 2001]

Daarnaast was er maatschappelijke weerstand ontstaan tegen de manier waarop met dieren omgegaan werd 
in de intensieve veeteelt. Op initiatief van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en het ministerie van 
L&V werd in 1971 De Flevohof geopend bij Biddinghuizen. De Flevohof was een agrarisch themapark waar 
onder andere de nieuwste methoden in de intensieve veehouderij aan het publiek werden getoond. Het 
Nederlandse publiek werd zich daardoor voor het eerst bewust van de manier waarop met dieren omgegaan 
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werd in de intensieve veehouderij. Enkele bezorgde burgers richtten in 1972 de actiegroep Lekker Dier op. 
Door middel van ludieke acties probeerde deze groep tot in de jaren negentig aandacht te vragen voor het 
dierenwelzijn in de intensieve veehouderij.[Andere Tijden, Lekker Dier, 2001]

De aandacht voor dierenwelzijn beperkte zich niet alleen tot de intensieve veeteelt. Het gebruik van 
proefdieren werd in 1977 met de Wet op de proefdieren gereguleerd. Proefdieren werden al eeuwen gebruikt in 
verschillende wetenschappelijke disciplines. Door snelle wetenschappelijke ontwikkelingen was het 
gebruik van proefdieren toegenomen. Het gebruik van proefdieren werd als een noodzakelijk kwaad 
beschouwd. Het was niet langer mogelijk om zonder vergunning van het ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne dierproeven uit te voeren. De wetgever garandeerde met deze wet dat dierproeven volgens 
vaste protocollen uitgevoerd zouden worden waarbij er een minimaal noodzakelijk geachte aandacht was 
voor het dierenwelzijn. [Schreuder, 2000: 29]

Met de nota Rijksoverheid en Dierenbescherming, gepubliceerd in 1981 door het ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk (CRM), werd de verandering in het denken over de relatie tussen mens en dier 
bestendigd. In deze nota werd voor het eerst gesproken over de intrinsieke waarde van het individuele dier. 
Het dier was niet alleen object van menselijk handelen, maar ook een subject met eigen belangen. De nota 
was bedoeld als aanzet tot meer samenhang en intensivering van het dierenbeschermingsbeleid van de 
rijksoverheid.[De Waal, 1987: 108-109]
Ondanks de voornemens die uitgesproken werden in de nota Rijksoverheid en Dierenbescherming, bleven de 
omstandigheden voor dieren in de intensieve veehouderij slecht, zo niet slechter dan gedacht. De uitkom-
sten van de door minister Van der Stee aangekondigde onderzoeken naar dierenwelzijn in de intensieve 
veeteelt, duidden op een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. In alle veeteeltsectoren werden dieren 
gehinderd in het uitoefenen van soorteigen gedrag doordat veel dieren permanent zowel mentale als 
fysieke stress ervoeren. Dit uitte zich in abnormale en schadelijke gedragingen zoals kannibalisme en 
staartbijten. De belangrijkste redenen voor de hoge stressniveaus waren de te kleine behuizingen waarin te 
veel dieren gehouden werden en waarin van soorteigen (sociaal) gedrag geen sprake kon zijn. Het deviante 
gedrag maakte welzijnsbeschadigende maatregelen noodzakelijk zoals het afbranden van snavels bij kippen 
en het couperen van varkensstaarten. [De Waal, 1987: 59-60, 104-105]

De zorgen om het dierenwelzijn in de intensieve veeteelt leidden in de jaren zeventig en tachtig tot de 
oprichting van nieuwe dierenbeschermingsorganisaties naast bijvoorbeeld de Dierenbescherming. De 
Dierenbescherming had zich lange tijd met name op honden en katten gericht, maar zette zich vanaf 
midden jaren zeventig ook in voor dieren in de intensieve veeteelt. Organisaties zoals de 
Dierenbescherming en Lekker Dier probeerden via publieksvoorlichtingscampagnes en lobbyen zowel de 
publieke opinie als het beleid te beïnvloeden. [Andere Tijden, Dierenbevrijdingsfront, 2007]
Tegelijkertijd ontstond er een beweging die zich inzette voor de rechten van dieren. Zij betoogden, in 
navolging van bijvoorbeeld Peter Singer, dat dieren los moesten worden gezien van het nut dat mensen hen 
toekenden en dat dieren recht hadden op de waarborging van hun lichamelijke integriteit. De dierenrech-
tenbeweging ging daarmee een stap verder dan de dierenwelzijnsorganisaties. Vaak waren dierenrechtenor-
ganisaties geneigd tot radicaal activisme. Het in 1978 opgerichte Dierenbevrijdingsfront, wendde zich 
bijvoorbeeld tot illegale acties zoals het bevrijden van proefdieren. Deze acties konden bij zowel het brede 
publiek als de getroffenen op sympathie rekenen. Dergelijke acties en de groepen die ze uitvoerden hadden 
echter de neiging te radicaliseren. Vanaf begin jaren tachtig wendden sommige organisaties, waaronder het 
Dierenbevrijdingsfront, zich tot meer gewelddadige acties. Deze trend zette in de daarop volgende jaren 
door: zo werden er in 1995 en begin 1996 diverse branden gesticht bij vleesverwerkers, slagers en koelwa-
gens voor vleestransport door het Animal Justice Front en Right Animal Treatment.[Verdonk, 2009: 335-336]
Organisaties als de Dierenbescherming en Wakker Dier, waarvan de laatste de opvolger was van Lekker Dier, 
wezen het radicale dierenrechtenactivisme af. Zij probeerden via legale wegen de belangen van dieren te 
behartigen, voornamelijk door middel van publieksvoorlichtingscampagnes en ludieke acties. De 
Dierenbescherming werd sinds de jaren zeventig geconsulteerd door de rijksoverheid bij het ontwerpen van 
nieuwe regelgeving ten aanzien van het dierenwelzijn en was betrokken bij de totstandkoming van de 
Gezondheid- en welzijnswet voor dieren. Ook andere, jongere organisaties zoals de in 1982 opgerichte 
stichting Dierenrecht, probeerden de aandacht voor dierenwelzijn een institutionele basis te geven. Zo 



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 986

leverde stichting Dierenrecht een belangrijke bijdrage aan de instelling van de leerstoel ‘Dier en Recht’ aan 
de Universiteit Utrecht in 1982. [De Waal, 1987: 104; ANP, 4 december 1997; ANP, 17 december 2000; Website 
Dier en Recht]

De veesector werd zich bewust van de problematiek, maar stelde dat het economisch onhaalbaar was om de 
productie van dierlijke producten op een andere wijze te organiseren. Boeren in de veeteelt waren in 
toenemende mate afhankelijk geworden van de toeleverende en verwerkende industrie. Als zij individueel 
de keuze zouden maken om hun bedrijfsvoering op een diervriendelijke wijze in te richten, zou dit vrijwel 
zeker tot hun faillissement leiden. De Nederlandse rijksoverheid diende volgens de Nederlandse veehouders 
spaarzaam te zijn met regelgeving voor de sector omdat hun concurrentiepositie broos was. Iedere 
maatregel die gevolgen zou hebben voor de rentabiliteit diende in Europees verband ingesteld te worden, 
omdat landen in Europa ongeveer twee derde van de afzetmarkt vormden voor de Nederlandse veeteeltsec-
tor. Deze voorwaarde bleek een terugkerend knelpunt: de internationale tendens was dat de prijzen van 
dierlijke producten daalden. De grote afhankelijkheid van de export van dierlijke producten droeg bij aan 
de benarde positie waarin Nederlandse veehouders zaten. De status quo in de veesector werd dan ook als 
ongelukkig ervaren door boeren. [De Waal, 1987: 119; De Jonge en Goewie, 2000: 10]
In 1980 werd een wetsvoorstel ingediend waarin de gezondheid van dieren wettelijk geregeld zou worden. 
Dit wetsvoorstel had voornamelijk oog voor het economisch nut van dieren en de voedselveiligheid. De 
Tweede Kamer vond dit een te beperkte benadering en verlangde van het kabinet dat het welzijn van dieren 
ook opgenomen zou worden in de wet. Dierenbeschermingsorganisaties drongen hier ook op aan omdat 
de bestaande wetgeving ontoereikend werd geacht. Dit voorstel werd in 1985 overgenomen met als resultaat 
de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (GWWD) die in 1992 in werking trad. Voor het eerst werd wettelijk 
vastgelegd dat het welzijn van dieren vanuit dierethische overwegingen van belang was.[Stb. 1992, 585; 
Schreuder, 2000: 10-11, 18; Ministerie van CRM, 1981: 5] Voor dieren die in het wild leefden werd in 1998 de 
Flora- en faunawet tot stand gebracht. Deze wet introduceerde een zorgplichtbepaling voor dieren en 
planten die in het wild leefden.[Website dierenmuseum]

Huisdieren
De meeste gezelschapsdieren werden gehouden door particulieren en daarop kon de rijksoverheid slechts 
beperkt toezicht houden. Het bedrijfsmatig fokken en houden van hobby- en gezelschapsdieren had een 
relatief kleine omvang en werd met maatregelen als het Honden- en kattenbesluit van 1981 en 1999 
gereguleerd.[Schreuder, 2000: 11] In de maatschappelijke discussie over de relatie tussen mens en dier, was 
er ook aandacht voor de, in toenemende mate exotische, huisdieren. De groei van het aantal huisdieren 
zorgde voor problemen, die overigens al voor de hier besproken periode speelden. Mensen namen niet 
altijd weloverwogen de beslissing om een huisdier aan te schaffen. Zodra het dier als een last werd ervaren, 
werd het vaak ergens gedumpt. Daarnaast werd het dier in sommige gevallen als een prestigeobject 
behandeld: honden, katten en duiven werden op extreme uiterlijke kenmerken geselecteerd en gefokt 
waardoor zij vaak gezondheidsklachten hadden.[De Waal, 1987: 127]
De soorten huisdieren bleven niet beperkt tot honden, katten en knaagdieren. Vanaf de jaren zestig werden 
steeds vaker exotische dieren zoals papegaaien, apen, schildpadden en andere reptielen als huisdier 
aangeschaft. De handel in deze dieren was zeer winstgevend, maar deze winstgevendheid ging ten koste van 
het welzijn van dieren. Vanwege de exotische herkomstlanden van de dieren waren zij vaak enkele dagen of 
weken onderweg, waardoor veel dieren het leven lieten. Daarnaast waren veel exotische dieren, zoals apen, 
ongeschikt om in huis te houden. De afzondering van de groep en het habitat waarin zij normaal leefden, 
betekende een ernstige aantasting van hun welzijn. De dieren gingen daardoor vaak abnormaal gedrag 
vertonen dat als zeer storend werd ervaren door hun eigenaren. Deze dieren werden vaak mishandeld, in de 
natuur achtergelaten of om het leven gebracht. Organisaties zoals het in 1972 opgerichte Stichting AAP 
zetten zich in voor de opvang van exotische dieren die verwaarloosd werden.[Meij, 1996.]

De jaren nul
Het Rathenau Instituut publiceerde in 2000 een rapport over dierenwelzijn waarin werd ingegaan op de 
destijds actuele omstandigheden in de intensieve veeteelt. In het rapport, getiteld In belang van het dier, werd 
gesproken van een productiefilosofie in de intensieve veeteelt. Zolang de sector erop gericht was zo veel 
mogelijk rendement te behalen per vierkante meter stal of kilo diervoeder, zouden de problemen met het 
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dierenwelzijn niet opgelost kunnen worden. Rendementsmaximalisatie en dierenwelzijn sloten elkaar uit. 
De maatschappelijke acceptatie van deze manier van veeteelt nam al vele jaren af, met als dieptepunt de 
varkenspestcrisis in 1997. Paradoxaal genoeg werd het systeem door alle betrokken partijen in stand 
gehouden. De consument bleef goedkope, uit de intensieve veeteelt afkomstige dierlijke producten kopen. 
De Nederlandse overheid kon slechts zeer moeizaam tot (Europese) regelgeving komen waardoor verande-
ringen uitbleven. Tot slot bleef de agrarische sector huiverig om te innoveren en experimenteren.[De Jonge 
en Goewie, 2000: 1, 48-51] 
Naar aanleiding van de uitbraak van verschillende dierziektes in binnen- en buitenland in de jaren negentig 
en begin jaren nul, verscheen in 2001 het rapport Toekomst voor de veehouderij van de commissie-Wijffels. Ook 
in dit rapport werd geconstateerd dat de omgang met dieren in de agrarische sector haaks stond op de 
toegenomen maatschappelijke aandacht voor het dierenwelzijn. De commissie-Wijffels drong aan op een 
herontwerp van de veesector met als uitgangspunt een diervriendelijke veeteelt in 2010. Dit advies werd 
overgenomen door het kabinet-Kok II. In 2002 publiceerde minister L.J. Brinkhorst van LNV de nota 
Dierenwelzijn, waarin het advies van de commissie-Wijffels verder werd uitgewerkt. De vijf vrijheden die in de 
jaren negentig door het Britse FAWC waren geformuleerd, dienden hierbij als uitgangspunt. Voor het eerst 
werd uitgegaan van een veeteeltsector die aangepast moest worden aan de belangen van het dier in plaats 
van andersom. Hoewel een nadere uitwerking voorgenomen werd, had de val van het kabinet-Kok II tot 
gevolg dat de aanbevelingen uit de nota Dierenwelzijn niet in het beleid geïntegreerd werden. Onder de 
kabinetten-Balkenende I en II werd ervoor gekozen om het dierenwelzijnsbeleid te koppelen aan Europese 
wet- en regelgeving en geen voorloperspositie te ambiëren omdat dit de economische belangen van 
Nederland kon schaden. Bovendien schrapte het kabinet-Balkenende I een wetsvoorstel dat de nertsenfok-
kerij zou verbieden en werden beperkingen ten aanzien van legbatterijen opgeheven. [Maaskant e.a., 2007: 
15-16; Lucardie, 2004: 208]

De situatie zoals beschreven in de rapporten In het belang van het dier, Toekomst voor de veehouderij en de nota 
Dierenwelzijn was medio jaren nul slechts beperkt veranderd. Sinds de jaren zeventig was er fors meer 
aandacht voor het dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van dieren. Het aantal dierenbeschermings- en 
dierenrechtenorganisaties was gegroeid en vrijwel iedere politieke partij besteedde in haar programma 
aandacht aan dierenwelzijn. Toch bleven ingrijpende maatregelen uit. Enkele ontwikkelingen ter verbete-
ring van het dierenwelzijn waren het Europese verbod op kistkalveren in 1996 en het Europese verbod op 
legbatterijen in 1999, waarbij uiterlijk in 2012 alle pluimveebedrijven overgestapt moesten zijn op een ander 
huisvestingssysteem. Wakker Dier, opgericht in 1998 als opvolger van Lekker Dier, zag jarenlang campagne-
voeren tegen legbatterijen beloond met de beslissing van supermarkten om legbatterijeieren niet langer te 
verkopen vanaf 2004. Een andere organisatie, Bont voor Dieren, slaagde erin een Nederlands verbod op het 
fokken van vossen en chinchilla’s uitgevaardigd te krijgen in 1998.[Website Bont voor Dieren; De Volkskrant, 
6 juni 2003]

Deze veranderingen waren wellicht bescheiden, maar weerspiegelden wel een ontwikkeling die in de jaren 
zestig nog ondenkbaar was: het antropocentrisme dat kenmerkend was geweest voor de relatie tussen mens 
en dier, was niet langer vanzelfsprekend. De oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 was in eerste 
instantie een reactie op het dierenwelzijnsbeleid van het Kabinet-Balkenende I, maar diende ook in het 
licht van de tijdsgeest gezien te worden. Aandacht voor het dierenwelzijn werd met de oprichting van de 
PvdD geïnstitutionaliseerd en de partij wist in de daarop volgende jaren met grote regelmaat het dierenwel-
zijn op de politieke agenda te krijgen.

Actoren
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Ministerie van Landbouw en Visserij en opvolgers
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
• Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en opvolgers
• Commissie-Wijffels
• Nederlandse veehouders
• Nederlandse consumenten
• Instituten voor landbouwkundig onderzoek
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• Land- en tuinbouw organisatie (LTO)
• Europese Economische Gemeenschap
• Europese Unie
• Partij voor de Dieren
• Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming)
• Dier en Recht
• Lekker Dier
• Wakker Dier
• Bont voor Dieren
• Proefdiervrij
• A.P.J.J.M. van der Stee
• L.J. Brinkhorst
• M. Thieme

Bronnen en literatuur
• ANP, ‘Wakker Dier en Lekker Dier fuseren’, 17 december 2000.
• ANP, ‘Wakker Dier nieuwe actiegroep voor dierenbelangen’, 4 december 1997.
• Cliteur, P., Darwin, dier en recht (Amsterdam 2001).
• Jonge, F.H. de en Goewie, E.A., In het belang van het dier. Over het welzijn van dieren in de veehouderij (Assen 2000).
• Lucardie, A.P.M., ‘Ex oriente lux. Nieuwe partijen in Nederland vergeleken met Duitse soortgenoten’, in: 

G. Voerman (red.), Jaarboek DNPP 2003 (Groningen 2004) 198-231.
• Maaskant, J. e.a., Dierenwelzijn. Een analyse van beleidsnota’s en een overzicht van welzijnsitems in de sectoren (Ede 2007).
• Meij, W., ‘Wrang lot voor ‘huisdier’, in: Algemeen Dagblad, 21 september 1996.
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Rijksoverheid en dierenbescherming (Den Haag 1981).
• S.n., ‘Supermarkten weren eieren uit legbatterij’, in: De Volkskrant (6 juni 2003).
• Schreuder, E.A.T.M., Gezondheid en welzijn van dieren : een institutioneel onderzoek naar het handelen van de 

rijksoverheid op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren, 1945-1998 (Den Haag 2000).
• Staatsblad 1992, 585.
• TK 13227 nr. 2, 1974.
• Waal, D. de, Welzijn van dieren in Nederland (Den Haag 1987).
• Website Andere Tijden, De opkomst van de bio-industrie, z.j. http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/

afleveringen/2000-2001/De-opkomst-van-de-bio-industrie.html (geraadpleegd 1 september 2014).
• Website Andere Tijden, Dierenbevrijdingsfront, 2007. Terug te kijken via: http://www.geschiedenis24.nl/

andere-tijden/afleveringen/2007-2008/Dierenbevrijdingsfront.html (geraadpleegd 11 september 2014).
• Website Andere Tijden, Lekker dier, 17 mei 2001. Terug te kijken via: http://www.geschiedenis24.nl/

andere-tijden/afleveringen/2000-2001/Lekker-Dier.html (geraadpleegd 1 september 2014).
• Website Bont voor Dieren, http://www.bontvoordieren.nl/over-ons/successen/ (geraadpleegd 

 24 september 2014).
• Website compendium voor de leefomgeving, ‘Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven 1980-2012’, 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/cijfers/nl2124001g05.html (Geraadpleegd 11 maart 2015).
• Website compendium voor de leefomgeving, ‘Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven 1980-2012’, 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl2124-Ontwikkeling-veestapel-op-land-
bouwbedrijven.html?i=11-61 (Geraadpleegd 9 september 2014).

• Website Dier en Recht, http://www.dierenrecht.nl/over-ons/ (geraadpleegd 24 september 2014).
• Website Dierenmuseum, http://dierenmuseum.nl/denken-over-dieren/politiek-beleid-regelgeving 

(geraadpleegd 24 september 2014).
• Website Dierenmuseum, http://www.dierenmuseum.nl/denken-over-dieren/dieren-inreligies/#Christendom 

(geraadpleegd 11 september 2014).
• Website Groen kennisnet, http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/nieuws.

aspx?npid=2177 (Geraadpleegd 4 november 2014).
• Website Partij voor de Dieren, https://www.partijvoordedieren.nl/docs/scholieren/geschiedenis.pdf 

(Geraadpleegd 4 november 2014).



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 989

12.21 Trend: Het integratiebeleid: Van emancipatie van 
doelgroepen naar participatie van individuen en 
nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid

Verkorte titel: Integratiebeleid

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.10 Europeanisering, 13.9 Mondialisering,  
13.12 Multiculturalisering, 13.11 Secularisatie

Relatie met
1.12 Staatkundige hervormingen
2.1 Internationalisering recht
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
2.2 Europeanisering recht en beleid
12.22 Allochtone bevolking
12.23 Woonwijken en etnische minderheden
12.24 Opvang asielzoekers
12.25 Islam 
12.28 Hongerstaking van 182 Marokkanen
12.44 Submission

Datering
1970 – na 2005

Beschrijving
Vanaf het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw kreeg Nederland te maken met verschillende 
migrantengroepen: naast postkoloniale migratie en, een tijd lang door de overheid zelf actief geworven, 
arbeidsmigratie ook gezinsmigratie en asielmigratie. Hierdoor groeide de allochtone bevolking niet alleen in 
getal, maar ook in diversiteit.[WODC, 2009: 6-7] Desondanks voerde het rijk tot het eind van de jaren zeventig 
een relatief beperkt beleid gericht op de integratie van de nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Met 
in het achterhoofd snelle terugkeer van arbeidsmigranten naar hun land van herkomst was het overheidsbe-
leid in hun geval vooral gericht op cultuurbehoud [Schrover 2014; Verwey-Jonker, 2004: 2] Pas in de jaren 
tachtig vond een omslag in het denken over immigratie plaats en richtte het beleid zich op twee elementen: 
de sociaaleconomische integratie van immigranten (ook de arbeidsimmigranten) en hun groepsgewijze 
emancipatie met behoud van eigen identiteit. Het idee van cultuurbehoud raakte vanaf de helft van de jaren 
tachtig echter steeds verder op de achtergrond. De welzijnsvoorzieningen afgestemd op immigrantengroepen 
werden geleidelijk afgebouwd en de nadruk werd gelegd op de individuele emancipatie en zelfverantwoorde-
lijkheid van de immigranten. Vanaf de jaren negentig speelde, naast het achterstandsbeleid, het inburgerings-
beleid een belangrijke rol, eerst met betrekking tot nieuwkomers, later ook ten aanzien van oudkomers met 
(taal)achterstanden. Cultuurbehoud werd niet meer beschouwd als een hulpmiddel maar juist als een 
obstakel op weg naar succesvolle integratie. [Idem; Lucassen en Lucassen, 2011: 84-89]
Rond het jaar nul kwamen de thema´s migratie en integratie (voornamelijk van moslims) steeds meer op de 
maatschappelijke en politieke agenda te staan mede door de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, de 
bomaanslagen in de Madridse en Londense metro en de moord op de publicist Theo van Gogh. Het immigra-
tiebeleid werd nog verder aangescherpt en het integratiebeleid kreeg meer assimilationistisch karakter.

Ook de terminologie veranderde in de loop der tijd: In de jaren zeventig werden migranten ‘gastarbeiders’ ge- 
noemd, in de jaren tachtig ‘etnische minderheden’ en vanaf jaren negentig ‘allochtonen’. [TK 28689, 2004: 27]

Nederland beslist geen immigratieland
Uitgaand van de overtuiging dat immigratie een tijdelijk fenomeen is en de buitenlandse werknemers 
uiteindelijk zouden remigreren, zette de overheid bij de minderhedengroepen aanvankelijk in op het 
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behoud van eigen culturele identiteit. Dit sloot nauw aan bij de Nederlandse traditie van verzuiling en het 
geloof in soevereiniteit en emancipatie in eigen kring, maar bleek niet voldoende om de problemen die 
met een stijgende immigratie gepaard gingen, op te vangen.

Nog in 1970 stelde de overheid in de nota Buitenlandse werknemers nadrukkelijk: ‘Nederland is beslist geen 
immigratieland’. Daarmee gaf de overheid aan wat Nederland wilde zijn, niet wat Nederland in feite was. 
[Schrover 2014] Het overheidsbeleid diende ‘meer dan op de bevordering van inpassing’ erop gericht te zijn 
‘de groep de kans te geven de eigen identiteit te bewaren’. De praktische omzetting hiervan was de 
invoering van het Onderwijs in eigen Taal en Cultuur (OECT), later Onderwijs in Allochtone Talen (OALT). 
Om ze niet in maatschappelijk isolement te laten raken, dienden de migranten wel, in groepsverband, ‘op 
allerlei manieren tot zelfwerkzaamheid (te worden) aangespoord’. [TK 28689, 2004: 29] Om aan de grote 
instroom van buitenlandse werknemers in grote steden tegemoet te kunnen komen, werd een beleid 
ontwikkeld op terreinen van huisvesting, onderwijs en welzijn. Dit beleid was eerder ad hoc dan doordacht 
en was bovendien versnipperd onder de verantwoordelijkheid van twee ministeries: van Sociale Zaken en 
van CRM. De overheid legde vooral veel nadruk op het bevorderen van remigratie door bijvoorbeeld 
toekenning van premie, in de volksmond de ‘oprotpremie’ genoemd, aan gastarbeiders die werkelijk 
teruggingen. [Idem: 31] Pas in 1979 werd het besluit genomen om de coördinatie van beleid inzake wat toen 
niet meer gastarbeiders maar etnische minderheden heette en woonwagenbewoners in handen van één 
minister te leggen, die van de Binnenlandse Zaken. [Idem: 33]

Immigratie als blijvend verschijnsel
In hetzelfde jaar verscheen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
Etnische minderheden waarvan de belangrijkste boodschap was dat de meerderheid van de immigranten, niet 
alleen uit de voormalige Nederlandse kolonien, maar ook van de gastarbeiders, in Nederland zou blijven. 
Het besef dat immigratie geen tijdelijk maar juist blijvend verschijnsel is en dat grote groepen, anders dan 
aangenomen, niet meer naar hun land van herkomst terugkeren maar zich in Nederland vestigen en hun 
gezinnen laten overkomen, zorgde begin jaren tachtig voor doorbraak in het denken over het minderhe-
denbeleid. Om te voorkomen dat de etnische minderheden tot de zwakste sociale groepen blijven behoren, 
was volgens de WRR een beleid vereist dat een volwaardige participatie van de minderheden aan de 
samenleving bevordert door middel van het creëren van gelijke kansen en toekennen van gelijke rechten en 
plichten. Dit advies werd door de staat overgenomen en in 1985 vertaald in het actief en passief kiesrecht 
voor niet-Nederlanders in gemeenteraadsverkiezingen. [Idem: 34; Lucassen en Lucassen, 2011: 85 en 87] In 
de Minderhedennota die twee jaar eerder verscheen, werden drie beleidsdoelen genoemd: het scheppen van 
voorwaarden voor emancipatie en participatie van minderheidsgroepen op basis van wederzijdse aanpas-
sing, het opheffen van sociale en economische achterstand én het verbeteren van rechtspositie van de 
etnische minderheden. De verantwoording voor aanpassing van de immigranten aan de Nederlandse 
maatschappij werd gelegd bij de migrantenorganisaties die hiervoor subsidies kregen. [Idem: 37] De 
redenering achter deze groepsgewijze benadering was dat het behoud van eigen culturele identiteit 
emancipatie in eigen kring bevordert, wat, op zijn beurt, bijdraagt aan de integratie van immigranten in de 
Nederlandse maatschappij. [Idem]

Van minderheden- naar integratiebeleid
Deze houding van de overheid veranderde begin jaren negentig. Voorafgegaan door een WRR-rapport 
getiteld Allochtonenbeleid uit 1989 dat opnieuw bevestigde dat immigratie een permanent verschijnsel was, 
kwam het tot verschuiving van minderhedenbeleid naar integratiebeleid. Integratiebeleid was, in plaats van 
op groepen, meer gericht op individuen en vooral op de vergroting van hun participatie in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt – de werkloosheid onder de allochtonen bedroeg toen ongeveer 40 procent en werd 
onder meer toegeschreven aan het passief-makende overheidsbeleid in de jaren tachtig. [Idem: 39 en 43]
De regering begon in deze periode met het begrip ‘burgerschap’ nadruk te leggen op eigen verantwoorde-
lijkheid van de individuele burger en zijn rechten maar ook op plichten ten aanzien van de ontvangende 
samenleving. ‘Voor wat hoort wat’ was de leus die het beleid in de jaren negentig typeerde. De rechten van 
de (nieuwe) burger dienden afhankelijk te worden gemaakt van zijn inspanning. De overheid onderstreepte 
het belang van kennis van de Nederlandse taal onder migranten waartoe zij hen ook kon verplichten. 
Omgekeerd dan in de voorgande periode werd juist de sociaaleconomische participatie beschouwd als 
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voorwaarde voor migranten om ook in sociaalculturele zin een betere positie te kunnen bemachtigen. 
[Entzinger en Scholte 2011, 28] Volgens de Contourennota Integratiebeleid Etnische Minderheden uit 1994 waren de 
doelgroepen van het beleid, net als in de eerdere periode, Surinamers, Antillianen/Arubanen, Turken, 
Marokkanen en vluchtelingen. De grote groep van Indische Nederlanders en repatrianten uit Oost-Indië, 
– de omvang van de eerste en tweede generatie is ca. half miljoen – maakte dankzij zijn snelle en ‘geruis-
loze’ integratie in de Nederlandse maatschappij al sinds de tweede helft van de jaren zeventig geen deel uit 
van het minderhedenbeleid. [Oostindie, 2010: 29-31] Omdat men van mening was dat voortdurende 
immigratie (voornamelijk van laagopgeleide immigranten) ongunstig is voor de integratie van de reeds 
aanwezige etnische minderheden, werd het tot dan toe gevoerde restrictieve toelatingsbeleid gehandhaafd 
en later zelfs verscherpt. [Idem: 44] In de Kamerdebatten werd aandacht geschonken aan de sociale cohesie 
tussen mensen van verschillende afkomst en, naar aanleiding van de uitspraken van de toenmalige politiek 
leider van de VVD, Bolkestein, uit 1991 over de veronderstelde onverenigbaarheid van de islam met de 
westerse normen en waarden, aan het begrip ‘cultuur’.
De uitvoering van het integratiebeleid werd bij de lokale overheid gelegd. De landelijke overheid nam de 
regulerende en controlerende taak op zich. [Idem: 47-48]
In de nota Kansen krijgen, kansen pakken uit 1998 werd bevestigd dat de primaire doelstelling van het integratie-
beleid actief burgerschap is en dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn plaats in de samenleving. 
[Idem]

Nederland als immigratiesamenleving
Naar aanleiding van een opiniestuk van de publicist Paul Scheffer uit het jaar 2000, getiteld Het multiculturele 
drama, veranderde de maatschappelijke discussie over immigratie sterk van toon. In dat opiniestuk stelde 
Scheffer vast dat de integratie in Nederland mislukt was en staafde deze constatering met de gebrekkige 
participatie van de immigranten en hun nakomelingen in de arbeidsmarkt en hun slechte sociaal-economi-
sche situatie. Hij waarschuwde voor de belasting die dit voor de Nederlandse maatschappij met zich mee 
zou brengen. Net als Bolkestein enkele jaren eerder, refereerde Scheffer aan ‘een aanmerkelijke afstand’ 
tussen de islam en de westerse cultuur ten aanzien van normbesef. [Scheffer, 2000]
Ook in de politiek kwam meer nadruk te liggen op de integratieproblemen van (vooral islamitische) 
immigranten en de culturele aspecten van het integratieproces. [o.a. Sleegers, 2007] In 2000 werd een 
nieuwe Nederlandse Vreemdelingenwet van kracht die een daling van het aantal asielzoekers bewerkstel-
ligde door versimpeling en verkorting van toelatingsprocedures. Door de veranderingen in de wet konden 
de uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land uitgezet werden. [o.a. Groenendijk, 2009: 18 en 19]
In 2001 verscheen het WRR-rapport met de veelzeggende titel Nederland als immigratiesamenleving dat, net als in 
voorafgaande decennia, een belangrijke basis vormde voor het verdere overheidsbeleid. De WRR stelde in 
het rapport vast dat Nederland economisch gezien nauwelijks heeft geprofiteerd van de immigratie. [WRR, 
2001: 180]

Tegen deze achtergrond liet de Nederlandse overheid het idee van integratie met behoud van eigen 
culturele identiteit definitief los. De inburgering van de immigranten werd niet meer gezien als vrijblijvend. 
In de nota Integratie in het perspectief van immigratie uit 2002 benadrukte de overheid sterk ‘de wederkerigheid 
van integratie tussen de etnische minderheden en de ontvangende samenleving’. [TK 28198: 3] De leges voor 
gezinshereniging – en –vorming werden vehoogd en een inburgeringscontract voor oudkomers ingevoerd 
dat de gemeenten in staat stelde om de oude immigranten alsnog tot deelname aan inburgeringsprogram-
ma’s te verplichten [TK 28689 2004, 52] – De nieuwkomers werden al in 1998 met de Wet Inburgering 
Nieuwkomers (WIN) verplicht om een inburgeringscursus te volgen. [Regioplan/VROM, 2009: 1]

De aanslagen van 11 september 2001 in de VS, de bomaanslagen in Madrid en Londen in 2004 en 2005, de 
moord op Theo van Gogh in 2004 en het feit dat een aanzienlijk deel van de nieuwkomers in Nederland 
moslim was, droegen bij aan een verdere politisering en problematisering van migratie en integratie.

De sterk groeiende populariteit van Pim Fortuyn en zijn partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) in aanloop naar de 
parlementsverkiezingen in 2002 maakte duidelijk dat onder grote groepen van de Nederlandse bevolking 
een sterke anti-immigratiesentiment leefde. Fortuyn pleitte onder meer voor het sluiten van de grenzen 
voor nieuwe immigranten en zag in de (politieke) islam een gevaar voor Nederlandse samenleving. 
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[Fortuyn, 2001: 9] De LPF haalde in de Tweede Kamerverkiezingen in een keer 26 zetels, Fortuyn zelf werd op 
6 mei, nog voor de verkiezingen, doodgeschoten door een links-radicale milieuactivist Volkert van de Graaf.
In hetzelfde jaar werd de coördinatie van integratiebeleid verlegd van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken naar het ministerie van Justitie. [TK 28689, 2004, 52] Met de invoering van de nieuwe wet in 2004 
werden scherpere voorwaarden gesteld aan inburgering. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 
Rita Verdonk, stelde een inkomenseis aan diegenen die een partner uit het buitenland wilden halen op 
minimaal 120% van het wettelijk minimuminkomen. De minimumleeftijd voor gezinsvorming werd 
opgehoogd van 18 naar 21 jaar. Bij de Wet inburgering in het Buitenland (WiB) die in 2006 van kracht werd, 
werden de potentiele immigranten bovendien verplicht om in het land van herkomst al een inburgerings-
examen af te leggen. [Regioplan/VROM, 2009: 1] Het uitgangspunt van de wet was de overtuiging dat kennis 
van de Nederlandse taal en cultuur de kans van de immigranten op een succesvol bestaan in de Nederlandse 
samenleving zou vergroten. De wet appelleerde aan de eigen verantwoordelijkheid van de immigrant: de 
overheid bood zelf geen infrastructuur aan met behulp waarvan de immigranten zich op het examen 
konden voorbereiden. [Idem: 2]

Integratie van niet-westerse allochtonen maar deels geslaagd
In 2005 was ruim tien procent van de Nederlandse bevolking niet-westers allochtoon en kon de helft van de 
bevolkingsgroei in de drie voorafgaande decennia aan deze groep toegeschreven worden. Ondanks de 
diversiteit tussen de verschillende etnische groepen en heterogeniteit daarbinnen was het beeld van hun 
integratie medio jaren nul ongunstig. [SCP, WODC, CBS, 2005: 208] De doelstellingen van de overheid met 
betrekking tot het opheffen van sociaaleconomische achterstanden waren wel deels geslaagd. Het over-
heidsbeleid was het meest succesvol op het terrein van onderwijs wat zich vooral weerspiegelde in het 
stijgende opleidingsniveau voornamelijk onder de tweede generatie. Toch lag het opleidingsniveau van 
allochtonen aanzienlijk lager dan dat van autochtonen en hadden jongeren van allochtone afkomst minder 
vaak een starkwalificatie. [Verwey-Jonker, 2004: 3; SCP, WODC, CBS, 2005: 208-209] In 2004 was zestien 
procent van de niet-westerse allochtonen werkloos, tien procent meer dan onder de autochtonen. Van de 
werkenden hoorden veel allochtonen tot de groep met lage inkomens. 29 procent van allochtone huishou-
dens leefde onder de armoedegrens, tegen acht procent van de autochtone huishoudens. Allochtone 
jongeren (Antilianen en Marokkanen) werden ook vaker verdacht van criminaliteit en waren oververtegen-
woordigd onder veroordeelden. [SCP, WODC, CBS, 2005: 215] Etnische minderheden, voornamelijk Turken 
en Marokkanen, waren vaak sterk op de herkomstgroep gericht, zowel als het ging om vrienden- en 
kennissenkring alsook gezinsvorming. Ook de religie (in het bijzonder de islam) speelde onder allochtonen 
een grotere rol dan bij de autochtonen, al werden de hoger opgeleiden en jongeren (uit de tweede 
generatie) geleidelijk minder religieus. [Idem: 214] Desondanks was de algemene conclusie van de parle-
mentaire commissie Onderzoek Integratiebeleid (commissie-Blok), die naar aanleiding van een motie van 
SP-leider Marijnissen uit september 2002 een onderzoek heeft gedaan naar de effecten van ruim dertig jaar 
integratiebeleid in Nederland, positief. In het rapport Bruggen bouwen uit 2004 stelde de commissie vast dat 
de integratie geslaagd was, ware het niet dankzij maar ondanks het overheidsbeleid dat weinig samenhang 
vertoonde, gekenmerkt was door gebrek aan duidelijke doelstellingen en door slechte samenwerking 
tussen de departementen. [TK 28689, 2003-2004, nr. 9; NRC, 19 januari 2004]
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12.22 Trend: De groei van de allochtone bevolking in 
omvang en diversiteit

Verkorte titel: Allochtone bevolking

Metatrends: 13.12 Multiculturalisering, 13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met
1.12 Staatkundige hervormingen 
2.1 Internationalisering recht
2.2 Europeanisering recht en beleid
2.18 Rechtspositie vreemdelingenwetgeving
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
8.14 Zorgculturen allochtonen
12.23 Woonwijken en ethnische minderheden

Datering
Jaren vijftig – na 2005

Beschrijving
Definitie en cijfers 2005
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestond de totale bevolking van Nederland in 2005 uit 
16.305.526 mensen. Hiervan waren 2.775.302 allochtoon. Het (CBS) definieert een allochtoon als een 
persoon die in Nederland woont en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in 
het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede 
generatie. Het CBS maakt verder onderscheid tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Een niet-wes-
terse allochtoon komt uit een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief 
Indonesië en Japan) of uit Turkije. Westerse allochtonen komen uit een van de landen in Europa (exclusief 
Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaal-economische en 
sociaal-culturele positie worden migranten uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. 
Het gaat vooral om mensen die in het voormalige Nederlands-Indië zijn geboren, en werknemers van 
Japanse bedrijven met hun gezin. Deze definitie leidt ertoe dat migranten uit de Antillen, die Nederlands 
onderdaan zijn en Nederlands spreken, tot de niet-westerse allochtonen worden gerekend, en migranten 
uit Japan tot de westerse allochtonen. Van alle allochtonen in Nederland in 2005 waren 1.366.535 westerse 
allochtonen. Van de 1.408.767 niet-westerse allochtonen kwam ongeveer 19 procent uit Marokko, ongeveer 
8 procent uit de Nederlandse Antillen en Aruba, ongeveer 21 procent uit Suriname en ongeveer 22 procent 
uit Turkije. Deze groepen bestonden uit zowel de eerste- als de tweedegeneratieallochtonen. De overige 30 
procent niet-westerse allochtonen bestonden uit verschillende groepen, die voor het grootste deel als 
asielzoeker naar Nederland kwamen. [website CBS; Obdeijn en Schrover 2008: 18]

In de tweede helft van de twintigste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe, van minder dan 
40.000 migranten per jaar aan het einde van de jaren veertig tot meer dan 110.000 per jaar in 2007. De 
soorten migratie waar Nederland mee te maken kreeg in deze periode waren: postkoloniale migratie, 
arbeidsmigratie, gezinsmigratie en asielmigratie. Hierdoor groeide de allochtone bevolking in Nederland 
niet alleen in getal, maar ook in diversiteit.[WODC, 2009: 6-7]

Met postkoloniale migratie wordt de migratie vanuit de (voormalige) Nederlandse kolonies bedoeld, die op 
gang werd gebracht door het proces van dekolonisatie. De termen ‘arbeids’-, ‘gezins’- en ‘asielmigratie’ 
omvatten alle migranten die één van de voorgenoemde motieven aangaf als reden om naar Nederland te 
komen. De termen ‘vluchteling’ en ‘asielzoeker’ worden in dit stuk door elkaar heen gebruikt. Als er wordt 
gesproken over een groep asielzoekers die in Nederland asiel heeft gekregen wordt dat duidelijk uit de zin. 
In alle andere gevallen wordt er gedoeld op de vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, waar zowel 
degenen die asiel verleend hebben gekregen als degenen waarbij dat niet het geval is worden meegerekend. 
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Als er wordt gesproken over allochtonen, wordt de definitie van het CBS aangehouden: elk persoon die is 
geboren in een ander land of waarvan beide of één ouder geboren is in een ander land. 

De eerste grote groep migranten die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwam waren de postkolo-
niale migranten uit Indonesië. In de periode vanaf de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 tot het 
begin van de jaren zestig kwamen ongeveer 300.000 migranten uit Indonesië naar Nederland. Het ging 
hierbij vooral om ‘Indische Nederlanders’. Dit waren Nederlanders van Europese en gemengd Europees 
– Aziatische afkomst, die al een geruime tijd in Indonesië woonden en die er soms ook waren geboren. In 
1962 kwam de laatste groep van deze migranten, ongeveer 19.000, naar Nederland. In dat jaar droeg de 
Nederlandse overheid het bestuur van Nieuw – Guinea over aan Indonesië na jaren van onenigheid over 
deze kwestie.[Obdeijn en Schrover 2008: 229-248; website: vijfeeuwenmigratie] 

Naast de groep Indische Nederlanders kwam in 1951 een grote groep Molukkers naar Nederland. Samen met 
hun gezinnen emigreerden ongeveer ruim 4.000 ex – KNIL militairen, omdat zij niet gedemobiliseerd wilden 
worden behalve op de Molukken en niet over wilden gaan naar het leger van de nieuwe Indonesische 
Republiek. In totaal bestond deze groep uit ongeveer 13.000 personen.[Penninx e.a., 1998: 241]
 
In de jaren vijftig begon de arbeidsmigratie naar Nederland op gang te komen. Aangetrokken door onder andere 
de textielindustrie in Twente en de Zuid- Limburgse mijnen, kwamen Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven, 
Portugezen en Grieken naar Nederland. Nederlandse bedrijven investeerden niet in vernieuwing en hadden 
grote groepen laag- en ongeschoolde arbeiders nodig, die in Nederland en in de buurlanden niet te vinden 
waren. Om toch orders te kunnen binnenhalen en de kosten laag te kunnen houden gingen bedrijven en de 
Nederlandse overheid in de jaren zestig over op actieve werving van gastarbeiders. In 1960 ondertekende 
Nederland een wervingsovereenkomst met Italië, een jaar later met Spanje, in 1963 met Portugal, in 1964 met 
Turkije, in 1966 met Griekenland (een voorlopig accoord al in 1962), drie jaar later met Marokko en in 1970 sloot 
de overheid een wervingsovereenkomst ook met Joegoslavië. [Obdeijn en Schrover 2008: 274-279; website 
vijfeeuwenmigratie; website 1001 Italianen] De meeste arbeidsmigranten uit Zuid Europa bleven maar voor een 
korte tijd in Nederland. Dit was tot 1969 ook het geval bij de Turkse en Marokkaanse migranten. Daarna vestigde 
meer dan zestig procent van hen zich voor een langere tijd of definitief in Nederland. [Penninx e.a., 1998: 242] 

Het aantal Turkse en Marokkaanse gastarbeiders bleef toenemen, op een korte daling tijdens de crisis in 
1967 na, tot in de jaren zeventig. In 1973 werd de werving van gastarbeiders stopgezet, omdat Nederland 
door de oliecrisis in recessie was geraakt. Samen met de toenemende automatisering zorgde dit ervoor dat 
er bijna geen vraag was naar laaggeschoolde arbeidskrachten. Met het einde van gastarbeiderwerving daalde 
echter het migratietal vanuit Turkije en Marokko niet. Omdat gastarbeiders door de wervingsstop niet 
langer meer op en neer konden reizen, de crisis ook Turkije en Marokko raakten en de politieke situatie in 
beide landen weinig stabiel was, besloten veel gastarbeiders zich permanent in Nederland te vestigen. Met 
de beslissing om zich voor een langere tijd in Nederland te vestigen kwam de gezinsmigratie van de Turkse 
en Marokkaanse migranten op gang. Door gezinshereniging, steeg het immigratietal van Turken en 
Marokkanen na 1973. In plaats van 100.000 migranten in de periode 1965-1973, kwamen er bijna 170.000 
migranten in de periode 1974-1982 vanuit Turkije en Marokko naar Nederland. [Penninx e.a., 1998: 243]

In de laatste helft van de jaren zeventig was er een piek in de migratieaantallen in Nederland. Dit kwam 
enerzijds door de bovengenoemde gezinshereniging van Turkse en Marokkaanse migranten en anderzijds door 
de grote aantallen postkoloniale migranten die in de periode 1975-1980 naar Nederland kwamen. Vanaf 1954 
kregen de burgers van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba door het Statuut van het Koninkrijk vrije 
toegang tot Nederland. Dat was een formalisering van een praktijk die ook voor die datum bestond. In eerste 
instantie werd vooral door (Creoolse) studenten, die in Nederland naar de universiteit wilden gaan, gebruik 
gemaakt van deze regeling. In de jaren zeventig vertrokken echter steeds meer Surinamers naar Nederland door 
politieke spanningen tussen Hindoestanen en Creolen. Toen Suriname onafhankelijk werd in 1975 emigreer-
den in dat jaar 40.000 Surinamers naar Nederland. Velen van hen vertrokken vooral, omdat zij weinig 
vertrouwen hadden in de nieuwe staat. In tegenstelling tot de jaren daarvoor, bestond de grootste groep 
migranten uit Suriname in de jaren zeventig uit Hindoestanen.[website: vijfeeuwenmigratie] In de periode 
1979-1980 emigreerden weer ongeveer 40.000 Surinamers naar Nederland. In 1980 ging voor Surinamers de 
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visumplicht in, waardoor het moeilijker voor hen werd om in Nederland te gaan wonen. Door de onrustige 
politieke situatie en de economische malaise in hun land besloten veel Surinamers in 1979 te emigreren zolang 
zij nog vrije toegang tot Nederland hadden.[WODC, 2009: 9]

In het begin van de jaren tachtig was er een lichte daling in het immigratietal door de ongunstige economi-
sche omstandigheden in Nederland, de visumplicht voor Surinamers en het feit dat de meeste Turkse en 
Marokkaanse gezinnen herenigd waren.[WODC, 2009: 9]

Halverwege de jaren tachtig nam de immigratie weer toe. Dit had drie verschillende redenen. Ten eerste was 
er de gezinsmigrantie uit Turkije en Marokko, dit maal in het kader van gezinsvorming van de tweedegene-
ratieallochtonen.[Penninx e.a., 1998: 245] Ten tweede was vanaf de jaren zestig de immigratie van 
Antillianen en Arubanen gestaag toegenomen door de verslechtering van de economie. In 1985 sloten de 
Shellraffinaderijen op de Antillen, waardoor het aantal migranten opliep tot ongeveer 8.000 migranten per 
jaar. In het begin van de jaren negentig verbeterde de economische situatie op de Antillen en Aruba, 
waardoor het aantal immigranten weer terugliep. [Penninx e.a., 1998: 247]

Daarnaast kreeg Nederland op grote schaal te maken met asielmigratie. Nederland had al eerder te maken 
gehad met asielmigratie. In de jaren vijftig kwamen er vluchtelingen uit Oost Europa naar Nederland In 1956 
kregen na de mislukte Hongaarse opstand 3.000 Hongaren asiel in Nederland. De ‘Praagse Lente’ in 1968 
zorgde voor een nieuwe vluchtelingen migratie van ongeveer 1.000 vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije. Vanaf 
de jaren zeventig kwamen er vluchtelingen uit Azië, Afrika en Zuid Amerika. Tussen 1973 en 1979 werden 
ongeveer 1.000 Chilenen toegelaten, die vluchtten voor het bewind van generaal Pinochet. In de periode van 
1975 tot 1982 nam Nederland ongeveer 6.000 Vietnamese bootvluchtelingen op, die waren vertrokken na de 
Vietnamoorlog. Aan het begin van de jaren tachtig kwamen enkele duizenden Surinamers voor asiel naar 
Nederland na de decembermoorden van het regime–Bouterse. Door het bewind van ayatollah Khomeini, die in 
1979 aan de macht kwam, vluchtten veel Iraniërs begin jaren tachtig ook naar Nederland.[WODC, 2009: 96-98] 

Vanaf het midden van de jaren tachtig begon asielmigratie sterk toe te nemen. In 1985 vluchtten ongeveer 
2.000 Tamils uit Sri Lanka naar Nederland als gevolg van de burgeroorlog die sinds 1983 in Sri Lanka 
woedde. Vanuit Somalië vluchtten als gevolg van het regime van Siad Barre en door de burgeroorlog die na 
de val van zijn regime ontstond tussen 1989 en 1998 bijna 18.000 Somaliërs naar Nederland. Door de terreur 
tegen hun bevolkingsgroep vluchtten veel Koerden vanaf het eind van de jaren tachtig vanuit Irak naar 
Nederland.[WODC, 2009: 98; website: vluchtelingenwerk] 

Tijdens de eerste helft van de jaren negentig bleef de omvang van de asielmigratie toenemen. In de periode 
1985-1989 kwamen er 46.000 vluchtelingen naar Nederland, in de periode 1990-1994 was het aantal 
vluchtelingen opgelopen tot 150.000.[SCP 1998: 240] De grootste groep asielzoekers kwam uit Joegoslavië, 
waar de burgeroorlog vanaf 1992 zorgde voor een grote groep vluchtelingen. De piek van deze asielmigratie 
lag in 1994, toen ongeveer 53.000 Joegoslaven een asielverzoek indienden. Dat jaar kwamen ook grote 
aantallen Somaliërs (4.500), Irakezen (2.900), Iraniërs (6.100) en Afghanen (2.500) naar Nederland, samen 
met kleinere groepen asielzoekers uit Angola, Sri Lanka, Zaïre, Roemenië en Algerije.[WODC, 2009: 99] 

Vanaf de eerste Chinese migranten in 1911 was de Chinese gemeenschap in Nederland gestaag gegroeid. Tot 
1990 kwam het overgrote deel van deze migranten uit Hongkong, waar de regels rond migratie vrij soepel 
waren. Door veranderingen in de politieke omstandigheden rond 1990 werd het ook voor Chinezen uit 
(andere delen van) China makkelijker om te emigreren. Hierdoor kwamen in het begin van de jaren 
negentig veel Chinezen voor asiel of gezinsvorming naar Nederland. In 2005 woonden volgens het CBS 
ongeveer 65.000 Chinezen in Nederland. [website: CBS]

In 1993 was er, ondanks het toenemende aantal asielzoekers, een lichte daling te zien in de immigratie-
cijfers. Dit kwam door de verscherping van de regels betreffende gezinsmigratie die in dat jaar werden 
doorgevoerd. Voordat men een partner naar Nederland mocht halen moest aan een inkomenseis worden 
voldaan en moest men al minstens drie jaar in Nederland wonen. Deze regels verminderde vooral de 
migratie vanuit Turkije en Marokko.[WODC, 2009: 10] 
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Van 1995 tot 2001 bleef het aantal migranten toenemen. Door het bewind van de Ba’ath partij in Irak (6.749 
asielzoekers in 1998), het regime van de Taliban in Afghanistan (4.923 asielzoekers in 1999) en de burgeroor-
log in Kosovo (2.811 asielzoekers in 2000) zochten veel vluchtelingen hun weg naar Nederland.[WODC, 
2009: 100; website: CBS] Daarnaast nam de migratie vanuit de Antillen en Aruba sterk toe. De Antilliaanse 
overheid schrapte aan het eind van de jaren negentig een groot aantal banen door economische tegensla-
gen en door Nederland afgedwongen bezuinigingen. In 2000 beleefde deze migratie zijn hoogtepunt met 
13.090 migranten vanuit de Antillen en Aruba.[WODC, 2009: 19; website: CBS]

Van 2001 tot 2005 daalde de immigratie van 133.404 immigranten in 2001 tot 92.297 immigranten in 2005.
[website: CBS] Dit kwam ten eerste door de Vreemdelingenwet 2000 die in 2001 van kracht ging. In deze wet 
werden de regels met betrekking tot asielzoekers verscherpt, waardoor de asielmigratie aanzienlijk daalde. 
Een uitzondering vormden de 3.500 Irakezen, die in 2003 naar Nederland vluchtten als gevolg van de tweede 
Golfoorlog.[WODC, 2009: 103-105] Ten tweede werden in 2004 strengere regels ingevoerd voor degenen die 
wilden overgaan tot gezinsmigratie. Zo werd de inkomenseis van de partner in Nederland en leeftijdsgrens 
van de partner uit het buitenland omhoog geschroefd. Ten slotte maakte de lage economische groei 
Nederland in deze jaren minder aantrekkelijk dan het in de jaren daarvoor was geweest.[WODC, 2009: 16-17] 

Vanaf 2005 was er weer een stijging te zien in de migratiecijfers. Doordat in 2003 een aantal Centraal- en 
Oost-Europese landen toetraden tot de Europese Unie, begon de arbeidsmigratie vanuit het Oosten aan te 
trekken. Vooral vanuit Polen vertrok een groot aantal arbeiders naar Nederland. Voor 2003 kwamen er 
ongeveer 2.000 Polen per jaar naar Nederland, in 2004 was dit aantal gegroeid naar 5.073 immigranten. 
Deze trend bleef zich voortzetten met een groei tot 13.842 Poolse immigranten in 2008. Vanaf 2006 voegden 
arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië zich bij deze stroom.[WODC, 2009: 10]

Naast de hierboven genoemde groepen bestaat een groot deel van de migratie uit westerse migranten. 
Vooral vanuit Duitsland, Groot Brittannië en België vestigen al eeuwen mensen zich in Nederland. De 
migranten uit deze landen volgden vooral sinds het vormen van de Europese Unie (EU), maar ook al 
daarvoor, min of meer de economische conjunctuur van Nederland. Doordat het makkelijk was voor 
burgers van de EU om zich in Nederland te vestigen, verhuisden veel (West) Europeanen naar Nederland 
wanneer er veel werkgelegenheid was en vertrokken weer als dit niet het geval was.[Penninx, 1998: 249-250] 
In 2005 woonden er ruim 75.000 Britten, ongeveer 110.000 Belgen en ongeveer 380.000 Duitsers in 
Nederland.[website: CBS]

Om een goed beeld te krijgen van het aantal migranten dat zich in Nederland heeft gevestigd is niet alleen 
de immigratie, maar ook de emigratie van belang. Vanaf de jaren zestig tot het eind van de jaren tachtig 
vertrokken elk jaar tussen de 60.000 en de 70.000 mensen uit Nederland. Een uitzondering was het jaar 
1967. Doordat in dat jaar de contracten van ongeveer 26.000 gastarbeiders niet werden verlengd, vertrok 
bijna de helft van alle gastarbeiders in dat jaar uit Nederland. Vanaf het eind van de jaren tachtig begon de 
emigratie te stijgen, met als piek 132.500 emigranten in 2006. [WODC, 2009: 11–12] 

Een groot gedeelte van de emigranten die door de jaren heen uit Nederland vertrokken bestond uit 
autochtone Nederlanders. Jaarlijks was er ook sprake van remigratie. Dit betekende dat veel Nederlanders 
na een periode in het buitenland weer terugverhuisden. Een andere groep die veel emigreerde en remi-
greerde bestond uit Antillianen en Arubanen. Vanaf de jaren vijftig was er jaarlijks maar een klein immigra-
tie overschot door de grote hoeveelheid remigranten. Doordat Antillianen en Arubanen vrije toegang 
hadden tot Nederland konden zij makkelijker tussen hun geboorteland en Nederland wisselen. Hun 
immigratie en emigratie volgde daardoor vooral de economische conjunctuur van de beide gebieden. 
[website vijfeeuwenmigratie] De remigratie van Turken en Marokkanen is door de jaren heen constant laag 
geweest. Waarschijnlijk kwam dit doordat deze groepen geen vrije toegang tot Nederland hadden en zij dus 
het risico liepen niet meer terug te kunnen verhuizen als het economisch slecht ging in Turkije of Marokko. 
[website vijfeeuwenmigratie] De remigratie van Surinamers was tot de visumverplichting in 1980 vrij hoog. 
Na de visumverplichting daalde de remigratie enigszins om in de jaren nul weer te stijgen
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Actoren
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• Amnesty International
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12.23 Trend: Het ontstaan van woonwijken met een grote 
concentratie van etnische minderheden

Verkorte titel: Woonwijken en etnische minderheden

Metatrends: 13.12 Multiculturalisering, 13.2 Emancipatie en participatie, 13.4 Technologisering en 
informatisering

Relatie met
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
4.5 Arbeidsparticipatie
6.3 Woonlocatiekeuze
6.7 Invloed overheid op woningbouw
6.14 Enquête Bouwsubsidies
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
8.14 Zorgculturen allochtonen
12.22 Allochtone bevolking
12.24 Opvang asielzoekers

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
In 2007 stelde Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie het Actieplan Krachtwijken op. Hierin werden 
de problemen in veertig ‘aandachtswijken’ in kaart gebracht om tot een plan van aanpak te komen. De 
redenen waarom deze veertig wijken werden gezien als probleemwijken, waren dat het gemiddelde huishoud-
inkomen in de wijken ruim 25 procent lager lag dan in de rest van Nederland, het aandeel werkenden in de 
wijkbevolking substantieel lager lag dan in de rest van Nederland, de woningen van een slechte kwaliteit 
waren en dat er in alle wijken sprake was van overlast (in verschillende vormen).[VROM, 2007: 3] In driekwart 
van de veertig wijken was er sprake van een grote concentratie van etnische minderheden. Deze wijken 
worden ook wel aangeduid als concentratiewijken.[Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009:72] 

De term etnische minderheden is in de loop van de jaren zeventig gangbaar geworden voor de groep immigran-
ten en hun nakomelingen die in een sociale en economische achterstandspositie verkeerden. In de Minderheden-
nota van 1983 werd beleid opgesteld om deze etnische minderheden uit die achterstand te verheffen. De 
groepen die volgens de Minderhedennota behoorden tot de etnische minderheden waren Turken, Marokkanen, 
Surinamers, Antillianen en vluchtelingen. [SCP, 1998: 235] Veel arbeidsmigranten van Turkse en Marokkaanse 
origine raakten door automatisering en het sluiten van oude industrieën hun baan kwijt in de jaren zeventig. 
Doordat zij veelal niet of laagopgeleid waren, terwijl op de Nederlandse arbeidsmarkt weinig vraag meer was 
naar laagopgeleide werknemers, bleven zij vaak jarenlang werkloos. Daarnaast zorgde de gezinshereniging 
ervoor dat het aantal Turkse en Marokkaanse immigranten bleef stijgen. Deze stroom migranten kwam naar 
Nederland in een tijd dat de werkloosheid hoog was. [Lucassen en Lucassen, 2011: 66-67]
De Surinamers die in grote aantallen tijdens de jaren zeventig en begin jaren tachtig naar Nederland 
kwamen, belandden meestal direct in de bijstand. Dit gold ook voor de Antillianen die in kleinere groepen 
naar Nederland kwamen gedurende deze periode. Zij arriveerden, net als de gezinsmigranten bij de Turken 
en Marokkanen, in een tijd van hoge werkloosheid in Nederland, waardoor het voor hen moeilijk was om 
een baan te krijgen. [SCP, 1998: 246] 
Vluchtelingen en asielzoekers kwamen vanaf halverwege de jaren tachtig in grote getalen naar Nederland. 
Doordat de overheid niet was voorbereid op het opvangen van grote groepen asielzoekers, kwamen zij in 
een lang legaliseringproces terecht. Zo lang het asielverzoek nog niet was verwerkt, mochten asielzoekers 
geen werk zoeken en waren zij afhankelijk van toelages die zij van de overheid kregen. Ondanks de 
veranderingen in het asielbeleid vanaf 1994, die als doel hadden de procedure flink in te korten, bleef dit 
probleem bestaan. Ook lukte het om verschillende redenen meestal niet de uitgeprocedeerde asielzoekers 
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het land uit te zetten. Deze asielzoekers kwamen in de illegaliteit terecht, waardoor zij geen gebruik konden 
maken van sociale voorzieningen en niet legaal konden werken. [Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009: 47-52] 
Ondanks de dalende werkloosheid vanaf halverwege de jaren tachtig bleef de werkloosheid onder etnische 
minderheden hoog. Vooral Turken, Marokkanen en asielzoekers bleven, waarschijnlijk door de taalbarrière, 
economisch achter in verhouding tot de autochtone bevolking. [SCP, 1998: 248]

In de tijd dat Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen naar Nederland kwamen heerste er een grote 
woningschaarste. Werving van gastarbeiders was voor de Nederlandse samenleving alleen acceptabel wanneer 
alleenstaande mannen werden geworven die ondergebracht konden worden bij gastgezinnen, in pensioenen 
of in vormen van collectieve huisvesting, zoals barakken en vakantiekampen. In eerste instantie werden 
Turkse en Marokkaanse gastarbeiders door hun werknemers ondergebracht in de gebieden waar zij werkten, 
waardoor er nog jaren grote groepen Turken en Marokkanen in Twente, de Achterhoek, Brabant, de Betuwe 
en Limburg woonden. Vanaf het eind van de jaren zeventig, met het verdwijnen van baangelegenheid in de 
‘oude’ industriegebieden en de opkomst van de gezinsmigratie, trokken steeds meer Turken en Marokkanen 
naar de grote steden. [Jansen, 2006: 101-108] Een van de voorwaarden om het gezin naar Nederland te laten 
overkomen, was het beschikken over een ‘geschikte’ huisvesting. Veel gastarbeiders – destijds aangeduid als 
de noodkopers – kochten daarom tegen te hoge prijzen kwalitatief slechte huizen, die verlaten werden door 
Nederlanders die zich betere huisvesting konden permitteren. Op de huurmarkt maakten ze, gezien het 
wachtlijstenstelsel, nauwelijks kans. Concentraties waren het gevolg van de aard van de werving, de voorwaar-
den voor gezinshereniging en van de huurmarkt. [Obdeijn en Schrover 2008: 280-282].

Ook Surinamers en Antillianen vestigden zich voornamelijk in de Randstad, onder meer door de netwerken 
van kennissen die zij daar al hadden. Juist in deze steden was de druk op de woningmarkt het grootst. Vooral 
Turken en Marokkanen waren met hun grote gezinnen aangewezen op de verkrotte voor- en vroeg naoor-
logse wijken waar relatief veel huizen beschikbaar waren. Surinamers en Antillianen kwamen voor een groot 
gedeelte ook in deze wijken terecht, maar vooral Creoolse Surinamers vestigden zich ook in nieuwbouwcom-
plexen. Surinamers en Antillianen vonden eerder dan Turken en Marokkanen hun weg naar huursubsidies en 
konden daadoor in relatief dure nieuwbouwwoningen wonen. Vooral in de wijk de Bijlmer in Amsterdam, 
die in de jaren zeventig werd opgeleverd, vestigde zich een grote groep Surinamers en Antillianen. Toen was 
de Nederlandse overheid sterk betrokken bij toewijzing van woningen. Surinamers werden eerst onderge-
bracht in dure en slechte pensions. Tegelijkertijd stond een deel van de flats in de Bijlmer leeg. Nadat een 
deel van de flats was gekraakt, besloten de verhuurders samen met de gemeente om enkele flats te bestem-
men voor migranten uit Suriname. De concentratie was hier een gevolg van bewust (lokaal) beleid. In 1986 
woonden 13.000 Surinamers in Bijlmer wat 32 procent van de totale bevolking in deze wijk uitmaakte. In de 
flat de Gliphoeve 1 was binnen enkele jaren na oplevering maar liefst 90 procent van de 2100 bewoners van 
Surinaamse afkomst. [Quispel 2010: 98-99] Surinaamse Hindoestanen gingen voornamelijk in Den Haag 
wonen omdat daar al een Hindoestaanse gemeenschap bestond. [SCP, 1998: 254-258] 

Asielzoekers werden tot de jaren tachtig door particuliere instellingen zoals VluchtelingenWerk opgevangen 
in verschillende gemeentes. De komst van grote groepen asielzoekers halverwege de jaren tachtig maakte 
overheidsbeleid noodzakelijk. In 1987 werd met de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) geprobeerd de 
asielzoekers gespreid over Nederland onder te brengen. In de loop der jaren verhuisden zij echter vaak naar 
de grote steden om werk te vinden of door een bestaand netwerk van kennissen in die steden. Door hun 
zwakke economische situatie kwamen ook zij voor het grootste gedeelte in de slecht onderhouden oude 
wijken terecht. Vooral Somaliërs, één van de grootste groepen asielzoekers in Nederland, kwamen na 
verloop van tijd in dit soort wijken te wonen. [Permentier en Wittebrood, 2011: 128-129]

Door de toenemende concentratie van etnische minderheden ontstonden in sommige wijken problemen. 
Doordat veel van de bewoners van deze wijken geen baan hadden, kwamen zij niet in contact met mensen 
buiten hun directe omgeving. Hierdoor werd het voor hen moeilijk om hun achtergestelde sociale positie te 
ontstijgen. Degenen die dit wel konden, verlieten vaak de concentratiewijken, waardoor sociale achterstand 
van de wijk gehandhaafd bleef. [Lucassen en Lucassen, 2011: 70-71] Door de ‘witte vlucht’ en het grote aantal 
kinderen uit etnische minderheidsgroepen in de concentratiewijken ontstonden gedurende de jaren tachtig 
zogenaamde ‘zwarte scholen’. Door de taalachterstand die veel kinderen van Marokkaanse en Turkse ouders 
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hadden, kwamen veel leerlingen op deze scholen niet mee met het curriculum. Met de toename van 
allochtone kinderen liep het onderwijs op deze scholen een grote achterstand op, waardoor de kansen van 
de leerlingen om uiteindelijk in het hoger onderwijs terecht te komen klein werden. [SCP: 251-252]

Aan het begin van de jaren zeventig leidde de komst van grote groepen migranten in de voor- en vroeg 
naoorlogse wijken tot veel protest van de autochtone wijkbevolking. Veel migranten woonden door hun 
slechte economische omstandigheden met teveel mensen in te kleine huizen, het was niet ongewoon om 
met meer dan vijf mensen een slaapkamer te delen. [Jansen, 2006: 102-108] Dit zorgde voor overlast en gaf 
migranten de reputatie ‘onbeschaafd’ te zijn. In 1972 leidden de spanningen tussen de autochtone en 
allochtone bevolking zelfs tot rellen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Het grootste gedeelte van de 
autochtone wijkbevolking verhuisde onder andere door dit soort spanningen door de jaren heen naar 
andere wijken. [Tinnemans, 1994: 113-119] Daarnaast verhuisden veel autochtone wijkbewoners naar huizen 
in de nieuwbouwwijken, die in de jaren zeventig werden gebouwd in het kader van stedelijke vernieuwing. 
Deze ‘witte vlucht’ zorgde voor een groeiende segregatie van bevolkingsgroepen in de grote steden. 
[Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009: 84]
 
De etnische minderheden kwamen voor het grootste deel in de sociale woningbouw sector terecht. De 
sociale woningbouw sector werd geleid door woningcorporaties die door de overheid gesubsidieerd en 
gecontroleerd. In 1993 werden deze organisaties volledig onafhankelijke van de overheid, waardoor er 
steeds minder toezicht op de verdeling van het woonbestand onder verschillende bevolkingsgroepen door 
woningcorporaties kwam. [Jansen, 2006: 180-190] 
Wooncorporaties werkten tot de jaren negentig met een op behoefte gebaseerd stelsel van woningtoewij-
zing. Als er een aanvraag werd gedaan, werd de toewijzing van een woning gebaseerd op criteria als sociale 
gebondenheid, het hebben van werk en vaak ook goed gedrag. Daarnaast hielden veel woningcorporaties 
een spreidingsbeleid aan door niet meer dan een bepaald percentage etnische minderheden in een 
wooncomplex te vestigen. Er werd van uitgegaan dat het vestigen van teveel mensen uit etnische minder-
heidsgroepen in een buurt tot negatieve reacties zou leiden. Door dit stelsel werden minderheden vaak 
belemmerd in het verkrijgen van een nieuwe woning, waardoor zij niet konden verhuizen uit de wijken 
waar zij woonden. [Jansen, 2006: 209-210, Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009: 54] 

Tot het eind van de jaren zeventig heerste de gedachte bij de overheid dat de arbeidsmigranten, en in 
mindere mate ook de Surinaamse en Antilliaanse migranten, maar tijdelijk in Nederland zouden verblijven. 
Het rapport Etnische minderheden uit 1979 van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) brak 
met deze gedachte en drong aan op een actieve rol van de overheid in het verbeteren van onder andere de 
huisvesting van etnische minderheden. [Jansen, 2006: 156-157] Toch werd door het ministerie van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) geen beleid geformuleerd om de toegang tot de woningmarkt 
voor minderheden te verbeteren. VRO zag dit als een taak van het ministerie van Cultuur Recreatie en 
Maatschappelijk werk (CRM), terwijl CRM niet de macht had om uitvoerend beleid voor de huisvesting van 
minderheden te implementeren. [Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009: 52-53] De nadruk van het beleid van VRO 
lag op decentralisatie, waardoor steeds meer verantwoordelijkheid bij gemeenten kwam te liggen. Deze 
gingen zelden over tot actie als een woningcorporatie een (soms onbedoeld) discriminerend beleid bleek te 
hebben. VROM (vanaf 1982 was Milieubeheer bij VRO ondergebracht) drong gedurende de jaren tachtig wel 
aan op rapportage van gemeentes over de positie van minderheden op de woningmarkt, maar ondanks de 
negatieve geluiden die uit deze rapportages naar voren kwamen werden er geen sancties genomen. [Jansen, 
2009: 222-228]

Vanaf de jaren negentig begonnen woningcorporaties het aanbodstelsel te gebruiken bij de verdeling van 
het woningaanbod. Beschikbare woningen werden aangeboden aan diegenen die ingeschreven stonden. 
Mensen konden reageren op de advertentie om de woning te huren. Degene die het langst stond ingeschre-
ven kreeg de woning. Hierdoor werden discriminerende praktijken omzeilt en kregen ook minderheden 
meer kans op betere huisvesting. Door een slechte beheersing van het Nederlands en (vooral in het begin 
van de jaren nul) beperkte toegang tot het internet, bleef de positie van allochtonen zwakker dan die van 
autochtone Nederlanders. [Kullberg en Kulu-Glasgow, 2009: 56-58]
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Een verbetering van de woonomstandigheden van etnische minderheden was ook op een andere manier te 
bewerkstelligen dan het verbeteren van de individuele positie van allochtonen op de woningmarkt. In het 
kader van stedelijke vernieuwing werd vanaf de jaren zeventig door VRO de verkrotting in de voor- en vroeg 
naoorlogse wijken aangepakt. Eerst gebeurde dit door grootschalige sloop, later door verbetering van het al 
bestaande woningbestand. Vanaf het eind van de jaren tachtig werd er steeds meer aandacht gevestigd op 
de kwaliteit van de wijk als geheel en niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de huizen. Openbare 
ruimtes, zoals speeltuinen, voetbalveldjes en wijkcentra werden opgeknapt en, waar nodig, gecreëerd. 
[Wittebrood en Van Dijk, 2007: 16-18] 

Eenzijdigheid van de bevolkingssamenstelling in een wijk werd, door de nadruk op het sociale aspect van de 
wijk, gedurende de jaren negentig steeds meer als een groot sociaal probleem gezien. In de Contourennota uit 
1993 werden concentratiewijken als aandachtspunt op de agenda gezet. Terwijl de achterstandswijken in het 
verleden voornamelijk als een klassenprobleem werden beschouwd, ging men dit fenomeen in de loop van 
de tijd steeds sterker en eenzijdiger met de etnische afkomst van de inwoners verbinden. In de Nota Stedelijke 
Vernieuwing 1997 werd het verminderen van een etnische concentratie in concentratiewijken als één van de 
doelstellingen genomen. [Bolt en Kempen, 2008: 16] De concentratie van niet-westerse allochtonen in 
bepaalde wijken werd vooral als een probleem gezien voor de integratie van deze bevolkingsgroepen. Aan 
het eind van de jaren negentig verschoof het accent van integratie op economisch en sociaal vlak (gelijke 
kansen voor etnische minderheden) naar culturele integratie. [interview: Roswitha Weiler] In 1998 werd 
minister Van Boxtel aangesteld voor het Grotesteden- en Integratiebeleid. Zijn beleid was er op gericht om 
variatie in de woningvoorraad te creëren waardoor er meer sociale en economische vermenging zou 
ontstaan in de wijken. Dit beleid werd door de commissie-Blok in 2004 als onvoldoende beoordeeld. [Blok, 
2004: 541] Vanuit de samenleving kwamen vanaf het begin van de jaren nul steeds meer negatieve klanken 
over achterstandswijken en de problemen die zij met zich mee zouden brengen.

Actoren
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en taakvoorgangers (VROM)
• Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM, opgeheven in 1982)
• Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ)
• Centraal Bureau voor de Uivoering van Vestigingsbeleid Rijksgenoten (CB)
• Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting
• Vluchtelingenwerk Nederland en taakvoorgangers
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG]
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
• Ministerie van Justitie
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
• Centrale Opvang Asielzoekers (COA)
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Woningcorporaties
• Commissie-Blok
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12.24 Trend: De opvang van asielzoekers: Van particulier 
initiatief tot overheidszaak

Verkorte titel: Opvang asielzoekers

Metatrends: 13.12 Multiculturalisering, 13.6 Verzakelijking, 13.2 Emancipatie en participatie,  
13.9 Mondialisering, 13.10 Europeanisering

Relatie met
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
9.47 Schipholbrand
12.22 Allochtone bevolking

Datering
Jaren zeventig – na 2005

Beschrijving
Al eeuwen vluchten mensen naar Nederland. Van oudsher kwamen deze vluchtelingen voornamelijk uit 
Europese landen. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtten vooral mensen uit het Oostblok naar Nederland. 
Vanaf de jaren zeventig begon dit te veranderen. Er kwamen toen steeds meer vluchtelingen uit andere delen 
van de wereld, bijvoorbeeld Turkse christenen, Iraakse Koerden, Oegandesen, Chilenen, Argentijnen en 
Vietnamezen. In de jaren tachtig nam de asielmigratie zowel in diversiteit als in absolute aantallen toe. De 
komst van de Tamils uit Sri Lanka in 1984 werd gezien als het begin van een nieuw tijdperk in de Nederlandse 
asielmigratie. De asielmigratie bleef vanaf dat moment toenemen met als piek 1994, toen meer dan 50.000 
mensen asiel aanvroegen in Nederland als gevolg van onder andere de oorlog in voormalig Joegoslavië. 
[website vijfeeuwenmigratie] Er wordt door de IND overigens een verschil gemaakt tussen asielzoekers en 
vluchtelingen. Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid 
een asielaanvraag indient. Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in eigen land 
en daarom een asielvergunning krijgt. [website IND] Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
uitgenodigde vluchtelingen, die via de VN door de Nederlandse overheid worden uitgenodigd, en onuitgeno-
digde vluchtelingen, die zichzelf in Nederland aandienen als vluchteling. [Weiler 2011: 4-5] In de literatuur 
worden deze termen regelmatig door elkaar gehaald. 

In 1951 kwam het internationale Vluchtelingenverdrag tot stand. Vanaf dat moment verplichtte Nederland 
zich tot het bieden van bescherming aan mensen die worden vervolgd vanwege ras, nationaliteit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep, het hebben van een politieke- of geloofsovertuiging. Met het 
aanvullend Protocol uit 1967 werden ook vluchtelingen uit niet Europese landen in het verdrag opgenomen.
[Weiler en Wijnkoop, 2011: 1-3] 

Tot de jaren zeventig was het beeld van de asielzoeker die van een politiek activist. Bijna alle vluchtelingen 
kwamen uit het Oostblok (zoals de Hongaarse vluchtelingen in 1956 en de Tsjechische vluchtelingen in 
1968). In de publieke opinie werden deze vluchtelingen gezien als vrijheidsstrijders. Het maatschappelijk 
draagvlak voor het toelaten van deze vluchtelingen was dan ook groot. [Weiler en Wijnkoop, 2011: 5] Het 
onderbrengen van deze vluchtelingen werd vanuit particulier initiatief geregeld. De in 1954 opgerichte 
Stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (NFV) overzag deze opvang. Deze federatie 
overkoepelde tien organisaties, waaronder het Universitair Asiel Fonds (UAF), dat zich richtte op studerende 
vluchtelingen, de vakbond NVV, die vluchtelingen onder andere voorbereidde op het arbeidsproces en 
gereformeerde, hervormde, katholieke en joodse gemeenschappen, die gelovigen uit de eigen zuil 
ondersteunden bij hun inpassing in de Nederlandse samenleving. Deze organisaties zorgden voor de 
regionale opvang van asielzoekers. [Jansen, 2006: 120] De NFV zorgde voor de asielzoekers die geen 
aansluiting vonden bij één van de bestaande particuliere vluchtelingenorganisaties. [Florin, 1997: 10-11]. 
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De groep Hongaarse vluchtelingen, die in 1956 naar Nederland kwam, werd in de opvangkampen in 
Oostenrijk geselecteerd op grond van fysieke toestand, gezinssituatie en de mogelijkheid om ingezet te 
worden in het arbeidsproces. De vluchtelingen werden opgevangen in de Jaarbeurs, waarna ze werden 
verdeeld over diverse verblijfscentra en jeugdherbergen in Nederland. Van hieruit werden ze overgedragen 
aan verschillende gemeenten, die uit sympathie voor de vluchtelingen een grote belangstelling toonden 
om de opvang op zich te nemen. Doordat slechts een beperkt aantal vluchtelingen werd toegelaten en er 
een budget voor migratie naar derde landen beschikbaar werd gesteld, heeft de Nederlandse samenleving 
door deze migratiestroom weinig spanningen ondervonden. Toch leidde deze goede ervaring niet tot een 
actief vluchtelingenbeleid. Terwijl de overheid nog een actieve rol had gespeeld bij de Hongaren, nam ze in 
1968 een aanmerkelijk passievere houding aan toen duizend vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije naar 
Nederland kwamen. [Bronkhorst, 1990: 31-39]. 

In de jaren zeventig kwamen voor het eerst groepen niet-Europese asielzoekers naar Nederland. In de jaren 
hiervoor waren vele niet-Westerse allochtonen als arbeidsmigrant naar Nederland gekomen, terwijl een 
deel van deze arbeidsmigranten ook als vluchteling had kunnen worden aangemerkt. Vanaf 1973 werd het 
echter aanmerkelijk moeilijker om als arbeidsmigrant binnen te komen, met een stijging van de asielmigra-
tie tot gevolg. [Jansen 2006: 118-119] Tegen het einde van de jaren zeventig steeg het aantal asielzoekers 
verder door onder andere de komst van 6.000 Vietnamese bootvluchtelingen tussen 1975 en 1982. In 1979 
gingen de NFV en de Vereniging voor Vluchtelingen samen op in de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Nederland (VVN). Naast de opvang van groepen vluchtelingen uit Chili en groepen Turkse christenen, kreeg 
de VVN van de overheid de opdracht om, met behulp van subsidie, de eerste opvang en begeleiding van de 
Vietnamese bootvluchtelingen voor haar rekening te nemen. De vereniging kon de grote hoeveelheid 
aanvragen niet verwerken en kreeg steeds vaker te maken met ingrijpen van het ministerie van CRM. Het 
ministerie gaf de VVN expliciet opdracht om de subsidies niet langer te besteden aan taallessen voor 
asielzoekers, maar alleen aan de eerste opvang in Nederland. Daarnaast werd het maandelijkse subsidiebe-
drag teruggebracht van 1,5 naar 1 miljoen gulden, waarop de VVN de opdracht in 1981 aan de overheid 
teruggaf. [Bronkhorst 1990: 69-70] Vanaf dat moment verzorgde de overheid de opvang van uitgenodigde 
vluchtelingen met een opvangperiode van ongeveer drie maanden in centra, waarna zij door de gemeenten 
zelfstandig werden gehuisvest in de regio. Voorzieningen voor onuitgenodigde vluchtelingen werden echter 
niet door de overheid aangedragen, met uitzondering van verlening van Bijstand [Florin, 1997: 19], en 
werden ongesubsidieerd verzorgd door het particuliere initiatief, waartoe de VVN behoorde. [Weiler en 
Wijnkoop, 2011: 6-7]

De komst van de (onuitgenodigde) Tamils uit Sri Lanka in 1984 was het begin van een groei in de asielzoe-
kersaantallen, die pas in het begin van de jaren nul weer zou afnemen. Daarnaast zorgde de komst van een 
groep van ongeveer 3.500 Tamils voor een omslag in de publieke opinie ten aanzien van vluchtelingen. 
Anders dan de vluchtelingen uit het Oostblok en Vietnam konden de Tamils niet op de sympathie van de 
bevolking rekenen. Door de vredesbeweging in de jaren zestig was er wel veel steun voor de opvang van de 
Vietnamese bootvluchtelingen. De Nederlandse bevolking kon zich echter niet identificeren met de grote 
groep Tamils. De Tamils waren door oude banden (in de 17e eeuw was Sri Lanka kort een Nederlandse 
kolonie) en door strenge asielwetgeving in andere Europese landen naar Nederland gevlucht. In Nederland 
was weinig besef van een gezamenlijk verleden. Daarnaast waren de Tamils laagopgeleid, in tegenstelling 
tot het grootste gedeelte van eerdere groepen vluchtelingen. Kort na de komst van de Tamils werd voor het 
eerst de term ‘economische vluchteling’ gebezigd. [Weiler en Wijnkoop, 2011: 5-9 en Smolders, 2004: 32-34] 

Het grote aantal Tamils dat naar Nederland vluchtte bracht de gemeenten dusdanig in de problemen dat 
men bij de overheid aandrong op een nieuwe aanpak. Hierop werd de Regeling Verzorgd Verblijf Tamils in 
het leven geroepen, waardoor de Tamils in sobere pensions konden verblijven, maar als eerste vluchtelin-
gengroep in Nederland geen aanspraak kon maken op een bijstandsuitkering. [Bronkhorst, 1990: 73] De 
minister van WVC, Elco Brinkman, ging er vanuit dat het verblijf in deze pensions maximaal drie maanden 
zou duren, daar iedereen tegen die tijd uitgeprocedeerd zou zijn. [Florin, 1997: 24] Dit bleek in de praktijk 
niet het geval. Wegens aanhoudende problemen drong het parlement aan op een structurele oplossing 
voor alle asielzoekers, wat er uiteindelijk toe leidde dat in 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) werd 
ingevoerd. In deze regeling kregen asielzoekers een maandelijks budget van bijna 1100 gulden, waarvan 
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ruim 600 voor de gemeente en ruim 400 voor de asielzoeker, en werd vastgesteld dat elke gemeente een 
percentage van het huizenbestand beschikbaar moest stellen voor de zelfstandige huisvesting van asielzoe-
kers. [Bronkhorst, 1990: 74] Bij een tekort aan plaatsen moesten asielzoekers in asielzoekerscentra verblijven, 
die sinds het eind van de jaren tachtig op verschillende plaatsen in Nederland werden geopend. De grote 
toestroom van asielzoekers bemoeilijkte de doorstroming naar zelfstandige woningen dramatisch, wat 
ertoe leidde dat de asielzoekerscentra snel overbevolkt raakten. [Florin, 1997: 26] Het beheer van de 
asielzoekerscentra was de verantwoordelijkheid van het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur 
(WVC). [Weiler en Wijnkoop, 2011: 9] 

Vanaf 1987 tot 1992 werd iedere asielzoeker die via Schiphol binnenkwam vastgehouden op Schiphol Oost 
voor de duur van zes tot acht weken. Dit werd gedaan om de asielverzoeken gelijk bij aankomst te beoorde-
len en om een signaal af te geven aan de buitenwereld dat niet alle asielzoekers in Nederland mochten 
blijven. Na de periode van zes tot acht weken werden de asielzoekers het land uitgezet of kregen zij een 
status toegewezen zodat zij het land in mochten. Door een rechtzaak van VluchtelingenWerk tegen de 
opsluiting van asielzoekers werd de accommodatie op Schiphol Oost vanaf 1992 niet meer voor dit 
doeleinde gebruikt. Later werd een gedeelte van de Bijlmerbajes in gebruik genomen om afgewezen 
asielzoekers die nog moesten worden uitgezet vast te zetten. [Geerdink, 2004: 51-53]

Het aantal asielzoekers bleef stijgen gedurende de jaren negentig, onder andere door de oorlog in Joegoslavië. 
Om de grote aantallen aanvragen te kunnen verwerken, werden in het begin van de jaren negentig onderzoeks- 
en opvangcentra (OC’s) opgericht, waar asielzoekers hun aanvraag in konden dienen. Daarna werden zij 
verplaatst naar de asielzoekerscentra. In 1993 werd het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgericht 
om de opvang van asielzoekers te beheren. Aanvullende opvang zoals pensions en tijdelijke noodvoorzienin-
gen in de vorm van tenten, werden ingezet om de ongeveer 20.000 asielzoekers per jaar te herbergen. [Weiler 
en Wijnkoop, 2011: 12] Het aantal nieuwe asielzoekers bleef echter groeien tot 35.000 in 1993, wat ertoe leidde 
dat ook deze noodvoorzieningen onvoldoende waren. Er ontstond in de zomer van 1993 ophef toen er in de 
media beelden verschenen van asielzoekers die de nacht doorbrachten in maïsvelden. [Zuijdgeest 2004: 82] 

Maatregelen lieten niet lang op zich wachten en in 1994, het jaar waarin de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van het toelatings- en opvangbeleid van asielzoekers overging van het ministerie van WVC naar 
het ministerie van Justitie, werd de Vreemdelingenwet herzien. Er werden Aanmeldcentra (AC’s) opgezet 
door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar binnen 24 uur moest worden beslist of een asielaan-
vraag genoeg basis had om in behandeling te worden genomen. Als een asielzoeker mocht blijven werd hij 
ondergebracht bij één van de Opvang- en onderzoekscentra. Er werd bij de wetsherziening onder andere 
vastgelegd dat de wachttijd op een beslissing of iemand een vluchtelingenstatus zou krijgen ten hoogste 
vier weken zou bedragen. In de praktijk bleek dit niet haalbaar. [Visser, 1995: 55]. Mede hierdoor bleven de 
wachttijden oplopen, naast het stijgende aantal asielzoekers, dat in 1994 een recordhoogte van bijna 53.000 
asielzoekers bereikte. Achterstanden ontstonden daarnaast in iedere fase van de procedure door gebrekkige 
beslissingen, veel procedurestappen, vele mogelijkheden tot doorprocederen en het indienen van nieuwe 
aanvragen. Om de achterstanden weg te werken besloot de overheid om elke asielzoeker die na drie jaar 
geen uitspraak had gekregen over zijn asielaanvraag een verblijfsvergunning te geven. [Weiler en Wijnkoop, 
2011: 10] In de praktijk leidde dit ertoe dat advocaten van asielzoekers weinig ondernamen in de veronder-
stelling dat er na drie jaar een positieve beschikking zou komen. Vaak kwam er op de valreep een negatieve 
beslissing, waarna een asielzoeker in beroep ging en de procedure weer helemaal opnieuw begon. 
[Zuijdgeest, 2004: 83] 

Aan het eind van 1996 werd de ROA afgeschaft, omdat die een aanzuigende werking zou hebben op 
asielzoekers. Door de zogenaamde waterscheiding (het Rijk verzorgt eerste opvang en geeft de asielzoeker 
een status, de gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting, begeleiding en inburgering voor statushou-
ders) konden asielzoekers hierna alleen nog in asielzoekerscentra hun statustoekenning afwachten. 
[Kerckhaert, 1998: 41] Er waren drie mogelijkheden: de A-status (status als vluchteling op basis van verdrag 
van Genève), C-status (verblijfsvergunning zonder beperkingen op humanitaire gronden) en VVTV-status 
(voorlopige verblijfsvergunning, in afwachting van verbetering van de situatie in het land van herkomst). 
[Van der Horst, 2001: 115] Door oplopende wachttijden, diverse mogelijkheden tot beroep en moeizame 
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doorstroom naar de gemeenten blijven sommige mensen meer dan tien jaar in een asielzoekerscentrum. 
[Weiler en Wijnkoop, 2011: 10-13]

Aangezien de asielzoekerscentra een tussenoplossing waren en een deel van deze asielzoekers nog terug 
zou gaan naar het land van herkomst, was het beleid niet gericht op de integratie van deze mensen. 
Taallessen van Vluchtelingenwerk werden zeker niet aangemoedigd door de overheid en de geografische 
ligging van de asielzoekerscentra was ook niet bevorderlijk voor de integratie. [Van der Horst, 2001: 60] Voor 
mensen die wel een status kregen begon in 1996 het formele inburgeringbeleid van de overheid, waardoor 
statushouders met een bijstandsuitkering verplicht waren om de Nederlandse taal te leren. Vanaf 1998 werd 
het inburgeren voor grote groepen immigranten verplicht gesteld onder de Wet Inburgering Nieuwkomers 
(WIN). De inburgering van statushouders werd geregeld door de gemeenten, die werden bijgestaan door 
VluchtelingenWerk. [Dagevos en Odé, 2011: 58-59]

In 1999 werd op een EU-top in Finland besloten dat er één Europese asielwetgeving zou komen, met 
eenduidige regels over toelating, procedures en opvang. Hierin was een minimumniveau van voorzienin-
gen het uitgangspunt. De lidstaten mogen van de afgesproken normen afwijken door meer voorzieningen 
beschikbaar te stellen, maar zijn bang om hierdoor als ‘populairdere’ bestemming te worden gezien dan de 
buurlanden. Bovendien wordt ook het vrije verkeer van mensen binnen de Europese Unie als problematisch 
ervaren door de lidstaten. Vluchtelingen kunnen gaan en staan waar ze willen. De lidstaten is er dus veel 
aan gelegen om de buitengrenzen te bewaken. [Corduwener, 2004: 103-106] De Nederlandse staat is mede 
hierdoor steeds kritischer geworden in zijn toelatingsbeleid. Door de Vreemdelingenwet 2000 die in april 
2001 werd ingevoerd werd de asielprocedure verkort tot 48 uur per aanvraag. Het aantal statustoewijzingen 
daalde naar veertig procent. Het aantal asielaanvragen daalde vanaf het begin van de jaren nul van ongeveer 
40.000 per jaar in 2000 tot ongeveer 10.000 per jaar in 2004. [Website vijfeeuwenmigratie]

Actoren
• United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR]
• Vluchtelingen Werk Nederland en taakvoorgangers
• Federatie van Vluchtelingen Organisaties in Nederland [Federatie VON]
• Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk [CRM]
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG]
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur [WVC]
• Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu [VROM] en taakvoorgangers
• Ministerie van Justitie
• Immigratie- en Naturalisatiedienst [IND]
• Centrale Opvang Asielzoekers [COA]
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Hervormde Kerk
• Amnesty Nederland
• Universitair Asiel Fonds [UAF]
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12.25 Trend: De opkomst van de islam in Nederland

Verkorte titel: Islam

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.9 Mondialisering, 13.12 Multiculturalisering,  
13.11 Secularisatie

Relatie met
2.1 Internationalisering recht
2.5 Modernisering Grondwet
2.18 Rechtspositie vreemdelingen 
7.9 Achterstandbeleid onderwijs
9.46 Moord op Van Gogh
12.22 Allochtone bevolking
12.23 Woonwijken en etnische minderheden
12.24 Opvang asielzoekers
12.28 Hongerstaking Marokkanen
12.44 Submission

Datering
Jaren zestig – na 2005

Beschrijving
De opkomst van de islam in Nederland begon in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw met de 
grootschalige werving van buitenlandse arbeidskrachten uit het Middenlandse Zeegebied. Sindsdien vernegen-
tienvoudigde het aantal moslims in Nederland. De institutionalisering van de nieuwe religie voltrok zich 
ongemerkt en binnen de bestaande (wettelijke en maatschappelijke) kaders van het institutioneel pluralisme. 
Tot het einde van de jaren tachtig werd in het publieke debat maar zelden aandacht besteed aan de aanwezig-
heid van moslims in Nederland. Dit veranderde radicaal in de loop van de jaren negentig toen de integratie van 
moslims in Nederland en de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving op de politieke agenda werden 
gezet en een belangrijke kern begon te vormen van het Nederlandse publieke (integratie)debat.

Moslims in Nederland: immigratiegeschiedenis en cijfers
Voor de komst van de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw betrof de aanwezigheid van de moslims in Nederland slechts kleine aantallen en was 
beperkt tot enkele gemeenten. [NPO] De groep waarmee Nederland al langer banden had, bestond uit 
moslims van Indische en Surinaamse komaf. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid door Indonesië in 
1949 kwamen begin jaren vijftig enkele honderden islamitische Molukkers, die in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger hadden gediend, naar Nederland. Ze werden gehuisvest in de omgeving van Balk 
in Friesland, in Ridderkerk in Zuid-Holland en Waalwijk in Noord-Brabant. De andere groep vormden 
Surinaamse moslims die in de jaren zeventig naar Nederland kwamen in verband met onafhankelijkheid 
van Suriname. Ongeveer tien procent van de Surinamers in Nederland was moslim waarbij het voornamelijk 
ging om nazaten van hindoestaanse en Javaanse moslims. [Forum p. 5; Douwes e.a. 2005: 29]

Het aantal moslims groeide pas aanzienlijk na 1965 toen grote groepen gastarbeiders uit Turkije en Noord-
Afrika, voornamelijk uit Marokko, naar Nederland werden gehaald. Ze vestigden zich in grote steden en in 
geïndustrialiseerde gebieden. Met de komst van hun gezinnen naar Nederland in het kader van gezinshereni-
ging of door huwelijksmigratie werd de religieuze achtergrond en de aanwezigheid van de moslims in 
Nederland vanaf de jaren zeventig steeds zichtbaarder. [NPO] Sinds de jaren tachtig nam het aantal moslims 
en ook hun etnische diversiteit toe door de komst van asielzoekers uit islamitische landen als Irak, 
Afghanistan, Iran en Somalië. Van het aantal aanwezige moslims in Nederland was in de jaren nul echter nog 
steeds de overgrote meerderheid, namelijk ruim 70 procent, van Marokkaanse of Turkse afkomst, respectie-
velijk 315.000 en 358.000. Andere belangrijke groepen waren de Surinaamse moslims met 70.000. Irakezen 
met 44.000, Afghanen met 37.000, Iraniërs met 29.000 en Somaliërs met 22.000. [Douwes e.a. 2005: 27]
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Begin jaren zeventig waren er 50.000 moslims in Nederland, medio jaren zeventig verdubbelde dit aantal. 
Begin jaren negentig werden er ruim 400.000 geteld en een decennium later werd het aantal moslims 
geschat op ca. 850.000, waaronder ruim tien duizend tot de islam bekeerde autochtonen, voornamelijk 
vrouwen en kinderen van de tweede generatie niet-westerse allochtonen (die volgens de definitie van CBS 
niet tot de allochtonen behoren omdat hun beide ouders in Nederland zijn geboren). In 2005 woonden in 
totaal 944.000 moslims in Nederland. Dit kwam overeen met 5,8 procent van de totale bevolking van 
Nederland. Hiermee was de islam na het christendom de grootste religie in Nederland en Nederland was, op 
Frankrijk na, in West-Europa het land met het grootste aandeel moslims. [o.a. website CBS, Forum 2012: 8, 
Van de Donk 2006: 114] Het West-Europese gemiddelde lag in 2005 op ca. 3 procent. In de Randstad 
vormden de moslims ongeveer 15 procent van de bevolking, in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag bijna een kwart. Op het platteland en in regio’s met weinig industrie lag het aantal moslims 
aanzienlijk lager op ca. een á drie procent in Friesland, Drenthe en Zeeland. [Douwes e.a. 2005: 27]

Religieuze groepen binnen de islam in Nederland
Het overgrote deel van de moslims in Nederland is soennitisch. Dit komt voort uit het feit dat in de landen 
van herkomst van veel Nederlandse moslims – Marokko, Turkije en Somalië – de Soennieten de meerder-
heid vormen. Tot de Soennieten behoort ook een kleine groep (in de jaren nul geschat op 2000 actieve 
leden) van Salafisten die een zeer orthodoxe versie van de islam belijdt. De Sji’ieten in Nederland zijn 
voornamelijk afkomstig uit Iran en Irak en de Alevi’s uit de Turks-Koerdische gemeenschap. De Ahmadi’s 
zijn veelal van Hindostaans-Surinaamse komaf en de Bahai – oorspronkelijk een afsplitsing van Sji’ieten – 
Iraans. De Bahai beschouwen zichzelf overgens niet meer als moslims. De laatste groep moslims in 
Nederland zijn de Soefi’s die de meest mystieke beweging binnen de islam vormen.

Emancipatie van moslims in Nederland
In 2005 telde Nederland 436 moskeeën (waarvan 225 beheerd door Turkse, 139 door Marokkaanse en 47 
door Surinaamse en Pakistaanse organisaties), 42 islamitische basisscholen en twee scholen voor middel-
baar onderwijs: het Islamitisch College Amsterdam sinds 2001 en Islamitische Scholengemeenschap Ibn 
Ghaldoun in Rotterdam sinds 2000 (Beide sloten hun deuren, respectievelijk in 2012 en 2013, de eerste 
vanwege faillissement, de tweede naar aanleiding van eindexamenfraude en onvoldoende onderwijskwali-
teit). Er was ook een door de overheid gesubsidieerde islamitische omroep, de Nederlandse Moslim Omroep 
(NMO) en talrijke moslimorganisaties en -instellingen. Dertig jaar eerder was van zulke voorzieningen nog 
nauwelijks sprake.

De emancipatie van moslims kwam tot stand tegen de achtergrond van de instituties van de verzuiling dat 
tot in de jaren zestig – ondanks de voortschrijnende ontzuiling – nog steeds kenmerkend was voor 
Nederland en in de decennia daarna, ondanks de secularisatie van de Nederlandse samenleving, een 
belangrijke rol bleef spelen. [zie o.a. Monsma en Soper 2009: 51-91]

In de jaren zestig en zeventig veranderde ondanks de komst van grotere aantallen moslims uit Turkije en 
Marokko nog weinig. De immigranten werden beschouwd als tijdelijke buitenlandse werknemers die terug 
zouden keren naar hun land van herkomst. Religieuze voorzieningen voor hen werden aanvankelijk zeer 
lokaal en op kleine schaal getroffen; er werden voornamelijk gebedsruimten ingericht op hun woon- of 
werklocaties.

Aan het einde van de jaren zeventig begon de spanning tussen de overtuiging van tijdelijk verblijf van de 
immigranten en hun feitelijk langdurig verblijf op te lopen. In 1979 verscheen het rapport Etnische Minderheden 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die een radicale koerswijziging van het minderhe-
denbeleid bepleitte. Toch zag de Nederlandse overheid geen noodzaak om een apart beleid te ontwikkelen 
die de inpassing van de islam in het geheel van religieuze instituties bevorderde. [Rath e.a. 1996: 27]

Een verandering daarin kwam begin jaren tachtig. In de Minderhedennota van 1983 kreeg religie als zodanig 
voor het eerst een expliciete plaats. Er werd rekening gehouden met het bestaan van voor Nederland 
vreemde religies. Er werden aanpassingen van de wettelijke voorschriften aangekondigd (bijvoorbeeld met 
betrekking tot ritueel slachten en lijkbezorging), het toelaten van geestelijk leiders en het treffen van 
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religieuze voorzieningen op scholen, in gevangenissen en in het leger. Met name het instellen van een 
nieuwe regeling voor de oprichting van gebedsruimten stuitte op politiek verzet. Dit verzet had te maken 
met het op dat moment gaande proces van ontvlechting van kerk en staat en met de herziening van de 
Nederlandse Grondwet waarin het gelijkheidsbeginsel en de gelijke bescherming van elke godsdienst en 
levensbeschouwing een expliciete nadruk kregen. De Grondwetsherziening van 1983 versterkte de status van 
de islam in Nederland maar bemoeilijkte tegelijkertijd de financiering van religieuze voorzieningen van 
overheidswege. [Rath e.a. 1996: 28-29]

De overheid bleef echter verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor godsdienstbeleving en 
raadpleegde daarover de vertegenwoordigers van christelijke kerkgenootschappen en hindoeïstische, 
islamitische en humanistische groeperingen bij het vastleggen van de Grondwetwijzigingen. Het feit dat 
moslims als een officiële gesprekspartner werden beschouwd was een belangrijke mijlpaal in de feitelijke 
erkenning van de islam. In 1986 werd de commissie-Hirsch Ballin ingesteld die onder meer als taak had te 
adviseren over de mogelijke subsidiëring van gebedsruimten. In haar rapport uit 1988 pleitte de commissie 
voor het faciliteren van geestelijke verzorging voor moslims en Hindoes in openbare instellingen en voor 
financiering van de bouw en inrichting van gebedsruimten. [Rath e.a. 1996: 29] Het nieuw aangetreden derde 
kabinet-Lubbers nam alleen de aanbevelingen van de commissie ten aanzien van geestelijke verzorging over.

Typerend voor deze periode was het feit dat de discussie over de plaats van de islam (en andere ‘nieuwe’ 
religies) in Nederland alleen gevoerd werd door de direct betrokken politici, ambtenaren en organisaties. 
Dit onderwerp stond nauwelijks op de agenda van politieke partijen en er was geen sprake van een brede 
maatschappelijke discussie. De institutionalisering van de islam vond ongemerkt plaats. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van de bestaande wettelijke kaders. [Rath e.a. 1996: 30] Hierbij moet worden opgemerkt 
dat voor de Molukse en Surinaamse moslims die als postkoloniale migranten naar Nederland kwamen soms 
andere regelingen golden (bijvoorbeeld met betrekking tot subsidiering van de gebedsruimten) dan voor 
islamitische gastarbeiders uit het Middellandse Zeegebied. [Rath e.a. 1996: 36]

En breed gedragen overtuiging in deze periode was dat de integratie van islamitische immigranten idealiter 
plaats zou moeten vinden met behoud van eigen identiteit. De moslims zouden, in navolging van hun 
autochtone christelijke tegenhangers, een eigen ‘zuil’ gaan vormen en op deze manier een gelijkwaardige 
positie verwerven in de Nederlandse samenleving. [Maussen 2006: 224]

In dit kader werden islamitische gebedsruimten, scholen en verenigingen opgericht. De eerste moskeeën 
werden al in de jaren vijftig gebouwd: in 1955 in Den Haag en een jaar later in het Friese Balk. Ze vormden 
echter een uitzondering op de meeste gebedsruimten die in de eerste periode voornamelijk in fabriekshal-
len, voormalige kerken, synagogen of winkelpanden werden ingericht. In de loop der jaren, met het 
stijgende aantal moslims, groeide de behoefte aan islamitische geloofsbeleving en werden ook nieuwe 
moskeeën gebouwd, bijvoorbeeld in Almelo, Ridderkerk, Eindhoven of Rotterdam. Aan het einde van de 
jaren zeventig begonnen de moslimimmigranten hun eigen organisaties op te richten. In de jaren nul 
bestond een groot aantal van dit soort eigen organisaties, wat de enorme diversiteit binnen Nederlandse 
moslimgemeenschap benadrukte en bevestigde dat er geen sprake kon zijn van ’de’ islam.

In 1988, ingebed in de door de Nederlandse Grondwet gegarandeerde vrijheid van het onderwijs, gingen de 
eerste islamitische scholen van start. Dit werd voorafgegaan door een maatschappelijke discussie over de 
eventuele nadelige gevolgen van islamitisch onderwijs voor integratie van moslims in Nederland. Het aantal 
scholen met islamitische grondslag steeg van twee in 1988 naar 46 in 2006. [Maussen 2012: 346] Echter, 
procentueel gezien, was medio jaren nul maar 0,6 procent van de basisscholen islamitisch en zaten 7500 
leerlingen op een islamitische basisschool, wat slechts 0,5 procent van alle leerlingen in Nederland uitmaakte. 
[Douwes e.a. 2005: 46] De twijfels over de aansluiting van islamitische scholen bij de Nederlandse samenleving 
en over de kwaliteit van het door hen aangeboden onderwijs bleven tot in het begin van het nieuwe millenium 
bestaan. In 2002 oordeelde de Onderwijsinspectie dat de meeste scholen onder niveau presteren wat hun 
pedagogische klimaat en onderwijskwaliteit betreft. Desondanks stelde de Inspectie vast dat nagenoeg alle 
islamitische scholen een positieve rol vervullen bij het bevorderen van sociale cohesie en dat deelname aan het 
islamitisch onderwijs integratie niet in de weg staat. [Maussen 2012: 346; Onderwijsinspectie 2002: 6 en 44]
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Naast het islamitisch onderwijs vormden ook de in Nederland werkzame maar – door gebrek aan een 
Nederlandse islam- en imamopleiding – in het buitenland geschoolde imams een belangrijk aandachts-
punt. Men onderschreef het belang van het opleiden van zogenoemde ‘polderimams’ die kennis van de 
islam hebben en tegelijkertijd Nederlands spreken en geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. Om 
dit te realiseren stelde de Nederlandse overheid in 2005 ontwikkelsubsidies beschikbaar aan drie onderwijs-
instellingen, de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam, de Universiteit Leiden en Hogeschool Inholland, om 
islam- en imamopleidingen in Nederland op te zetten. [Heuts e.a. 2012:1 en Boender 2014]

De islam als onderwerp van een breed maatschappelijk debat
Eind jaren tachtig werd een stem tegen het geloof als integratiemiddel luider. Terwijl vooral de confessio-
nele partijen steeds achter verzuiling als model voor maatschappelijke participatie van moslims stonden, 
verzetten politieke leiders van de liberale partijen zich daartegen. Ze beschouwden religie juist als obstakel 
op weg naar emancipatie en integratie van moslimimmigranten. Sterker nog: de islam werd steeds vaker 
aangeduid als een geloof dat op gespannen voet zou staan met westerse waarden en opvattingen. [Rath e.a. 
1996: 30 en Maussen 2006: 224-225] Zo trok Frits Bolkestein van de VVD in 1991, in zijn voor de Liberale 
Internationale gehouden toespraak in Luzern, de verenigbaarheid van het islamitisch geloof met het 
Nederlandse burgerschap in twijfel en bestempelde hij de islam als een bedreiging voor de liberale 
beginselen. [Douwes e.a. 2005: 144-145]

Deze uitspraak deed hij tegen de achtergrond van onder meer de Salman Rushdie-affaire uit 1989 en de 
Golfoorlog in 1991. Door deze gebeurtenissen werden bredere lagen van de Nederlandse samenleving 
opeens bewust van de aanwezigheid van een omvangrijke groep moslims in Nederland. De oproep van de 
Iraanse ayatollah Khomeini tot moord in de naam van de islam op de Brits-Pakistaanse schrijver Rushdie, 
die in zijn boek Duivelsverzen de islam beledigd zou hebben, riep in Nederland – en ook internationaal – veel 
verontwaardiging op. Naar aanleiding hiervan kwam een maatschappelijke discussie op gang over de plaats 
van de moslims in de Nederlandse samenleving waarbij het aanpassingsvermogen van moslims aan het 
leven in westerse democratieën en hun loyaliteit jegens Nederland steeds vaker in twijfel werd getrokken. 
[Rath e.a. 1996: 30 en Douwes e.a. 2005: 144]

In 1996 publiceerde Pim Fortuyn zijn boek Tegen de islamisering van onze cultuur waarin hij hetzelfde standpunt 
als Bolkestein innam. Fortuyn noemde de islam een “achterlijke cultuur” vanwege haar intolerantie ten 
aanzien van andersdenkenden. Begin jaren nul pleitte hij voor een “koude oorlog” tegen de islam en als 
leider van Leefbaar Nederland bekritiseerde hij de volgens hem veel te lakse houding van de gevestigde 
politiek ten opzichte van de islam. Met zijn uitgesproken anti-islam en anti-immigratie houding won hij 
veel aanhang. In de Tweede Kamer verkiezingen van 15 mei 2002 haalde de LPF in een keer 26 zetels. Fortuyn 
zelf heeft deze overwinning niet meer meegemaakt, hij werd op 6 mei vermoord door een links-radicale 
milieuactivist, Volkert van de Graaf. [o.a. Douwes e.a. 2005: 146-147]

Fortuyn stond niet alleen in zijn kritiek gericht tegen het gebrek aan politieke daadkracht bij het oplossen 
van problemen die in zijn ogen werden veroorzaakt door de gebrekkige integratie van moslims in de 
Nederlandse maatschappij. In 2000 verscheen in het NRC een artikel van Paul Scheffer onder de veelzeg-
gende titel Het multiculturele drama waarin de auteur vaststelde dat de integratie van migranten en in het 
bijzonder van moslimmigranten in Nederland grotendeels mislukt was. Hij wees hierbij op hun lage 
sociaaleconomische positie en ‘een aanmerkelijke afstand (…) tussen de gangbare omgangsvormen in 
Nederland en het normbesef binnen de islamitische gemeenschappen’. [Scheffer, 2000] Het tv-optreden van 
Khalil El-Moumni, een Marokkaanse imam uit Rotterdam, in mei 2001 in het actualiteitenprogramma Nova 
gooide olie op het vuur in de maatschappelijke discussie over de islam in Nederland omdat hij zich uitsprak 
tegen homoseksualiteit die hij als “besmettelijke ziekte” bestempelde. [Douwes e.a. 2005:147]

In het begin van de eenentwintigste eeuw vonden enkele tragische gebeurtenissen plaats die van grote 
invloed waren op de maatschappelijke discussie over de islam. In het buitenland waren dat de aanslagen 
van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York, de bomaanslagen op forensentreinen in Madrid in 
2004, en bomaanslagen op de Londense metro in 2005 – allemaal uitgevoerd door moslims gelieerd aan de 
islamitische terreurorganisatie Al Qaida. Nederland werd in 2004 opgeschrikt door de moord op de cineast 
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en columnist Theo van Gogh. Van Gogh liet zich ongenuanceerd kritisch uit over de islam en voerde samen 
met Ayaan Hirsi Ali, een politica van Somalische afkomst en ex-moslima, een campagne tegen de islam. 
Deze campagne was voornamelijk gericht op de discriminatie van vrouwen en het ageren door sommige 
moslims tegen het recht op vrije meningsuiting. De moord werd gepleegd door een geradicaliseerde 
moslim van Marokkaanse afkomst, Mohammed Bouyeri.[o.a. Douwes e.a. 2005:148-152]

Tegen deze achtergrond werd de vraag of de islam principieel te verenigen valt met het normbesef in 
westerse democratieën tot in de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw in het maatschappelijke 
debat telkens opnieuw gesteld. In dit debat nam – naar aanleiding van internationale ontwikkelingen – de 
angst voor de politieke islam en de radicalisering van Nederlandse moslims een steeds belangrijker plaats 
in. In het nieuwe millennium groeide Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) uit tot een van de 
meest meedogenloze critici van de islam en meester in polarisatie tussen autochtone en allochtone 
Nederlanders met moslimachtergrond. Zijn uitspraken over een “groeiende islamisering van Nederland”, 
waarschuwingen tegen “een tsunami van moslims”, vergelijking tussen de Koran en Hitlers Mein Kampf en 
pleidooi voor immigratiestop voor moslims of de invoering van “kopvoddentaks” voor moslimvrouwen die 
hoofddoekjes droegen, bepaalden de toon van de politieke en maatschappelijke discussie.[WRR 2011: 25-27; 
Douwes e.a. 2005: 101; Willems en Verbeek 2012: 205]

Sinds de jaren negentig verslechterde de beeldvorming van moslims in Nederland aanzienlijk. Nog in 1998 
vond meer dan de helft van de autochtonen dat moslims in Nederland respect hebben voor de cultuur en 
leefwijze van anderen, in 2006 was dat slechts eenderde. In 1998 was 45 procent van de autochtonen het 
eens met de stelling dat moslims veel kunnen bijdragen aan de Nederlandse cultuur, in 2006 daalde dit 
percentage tot 36 procent. [Douwes e.a. 2005: 151-152] De polarisering in het publieke debat leidde er onder 
meer toe dat veel moslims in Nederland, vooral de hoger opgeleide aanhangers van de islam, zich tweede-
rangs burgers voelden. Ongeveer 80 procent van de Turkse en Marokkaanse moslims met een hbo/
wo-opleiding voelde zich in 2005 niet geaccepteerd in Nederland. Dit fenomeen werd als integratieparadox 
aangemerkt waarbij diegenen die het beste geïntegreerd waren zich het meest gediscrimineerd voelden. 
[Vellenga e.a. 2009: 167]

Actoren
• A. (Ayaan) Hirsi Ali
• Afshin Ellian
• Ahmed Aboutaleb
• Ahmed Marcouch
• Al Nisa
• Arabisch Europese Liga (AEL-NL)
• Commissie-Hirsch Ballin
• Contactgroep Islam (CGI)
• Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
• F. (Frits) Bolkestein
• Federatie van Alevitische Gemeenschappen Nederland (Hak-Der)
• Federatie van Moslim Organisaties Nederland (FOMON)
• Hans Janssen
• Herman Philipse
• het Kabinet
• het Parlement
• Hofstadgroep
• Inspraak Orgaan Turken (IOT)
• Islam & Burgerschap (I&B)
• Islamitische Omroepstichting (IOS)
• Islamitische Raad Nederland (IRN)
• Islamitische Stichting bevordering Integratie
• Islamitische Stichting Nederland (ISN)
• Islamitische Stichting Nederland (ISN)
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• Job Cohen
• Khalil El-Moumni
• lokale moslimorganisaties
• M.C.F. (Rita) Verdonk
• Milli Görüs
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn voorgangers
• Ministerie van CRM en zijn opvolgers
• Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn voorgangers
• Ministerie van WVC en zijn opvolgers
• Naema Tahir
• Nederlandse Moslim Raad (NMR)
• Paul Cliteur
• Paul Scheffer 
• Pim Fortuyn
• Platform Islamitische Organisaties
• Politieke partijen
• Raad van Kerken
• Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
• Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie (STICF)
• Theo van Gogh
• Unie van Lahore Ahmadiyya Moslim Organisaties Nederland (ULAMON)
• Unie van Marokkaanse moslim Organisaties in Nederland (UMMON)
• Vereniging Imams Nederland (VIN)
• World Islamic Mission (WIM)
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12.26 Hotspot: De Zaak Pieter Menten (1976 – 1980/87)

Verkorte titel: Zaak Menten

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
5.13 Aandacht voor leed oorlogsgetroffenen
5.17 Vrijlating Twee van Breda

Datering
1976-1980 (-1987)

Beschrijving
In juli 1976 ontstond grote commotie toen de Blaricumse miljonair Pieter Nicolaas Menten (1899-1987) een 
interview aan de Telegraaf gaf over kunstwerken die hij wilde laten veilen. Geheel onverwacht vestigde dat de 
aandacht op Mentens oorlogsverleden. Uit onderzoek van enige Israëlische en Nederlandse journalisten, 
met name de hoofdredacteur van het weekblad Accent, Hans Knoop, bleek Menten een oorlogsmisdadiger te 
zijn en zou zijn kunstcollectie uit geroofde kunst bestaan. Na Accent waar enkele artikelen over Menten 
verschenen, pakte ook TROS Aktua de zaak op. Dit zorgde voor landelijke bekendheid.

Menten had zich na de Eerste Wereldoorlog in het Poolse Oost-Gallicië (tegenwoordig Oekraïne) gevestigd, 
in een streek die in 1939 als gevolg van het Molotov-Ribbentrop Pact (1939) in Russische handen kwam. 
Menten ontkwam naar de Duitse bezettingszone, waar hij betrokken was bij de liquidatie van joodse zaken 
en bedrijven. Toen het Duitse leger in juni 1941 ook het Russische deel van Polen innam, keerde Menten 
terug naar zijn bezittingen. Hij trad op als gids en tolk voor de SS en nam in SS-uniform deel aan massa-
executies in de streek waar hij woonde. In september 1941 trok hij zich terug op zijn landgoed. In januari 
1943 vertrok Menten, met medeneming van een grote hoeveelheid goederen, naar Nederland waar hij in 
Aerdenhout het einde van de oorlog afwachtte.

In mei 1945 werd Menten gearresteerd onder verdenking van collaboratie en vreemde krijgsdienst. Hij 
kwam na enige maanden vrij, maar de beschuldigingen bleven. Om nieuwe arrestatie te voorkomen dook 
hij enige malen onder. Uiteindelijk werd Menten in april 1949 veroordeeld voor hulpverlening aan de 
vijand; vreemde krijgsdienst werd niet bewezen geacht en de executies waren niet ter sprake gekomen. 
Menten kreeg acht maanden cel. Een uitleveringsverzoek van Polen in 1952 werd niet gehonoreerd omdat er 
te weinig bewijs was en omdat de Nederlandse justitie de communistisch-Poolse aanklachten wantrouwde. 
Menten werd in de publiciteit inmiddels als een slachtoffer van misstanden bij de bijzondere rechtspleging 
gezien, niet als collaborateur. In 1953 kreeg hij van de Nederlandse regering schadeloosstelling voor de in 
1945 geleden schade aan zijn woning en collectie; in 1964 ontving hij Duitse compensatie voor geleden 
bezitsverlies (zijn landgoed in Galicië). 

De afhandeling van Mentens oorlogsverleden deed 25 jaar later de verdenking rijzen dat hij onder bescher-
ming zou staan van hooggeplaatste personen. In 1976 werd zijn optreden in Polen tijdens de oorlogsjaren 
door de media opnieuw onder de loep genomen. Hij werd nu verdacht van medeplichtigheid aan massa-
moord in Podhorice (Oost-Galicië) en kunstroof. Het Openbaar Ministerie besloot Menten op te pakken, 
maar op 14 november 1976, één dag voor zijn arrestatie, verdween hij. Dit leidde opnieuw tot geruchten dat 
hij van hogerhand beschermd zou worden. De journalist Hans Knoop van het weekblad Accent spoorde 
Menten op, waarna deze op 6 december 1976 in Zürich gearresteerd werd. Terug in Nederland werd hij in 
1977 aangeklaagd. Voor kunstroof werd geen bewijs gevonden, maar Menten werd in 1980 tenslotte – na 
twee vrijspraken en cassatie - veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan de 
massamoord in Podhorodce. In 1985 kwam hij hoogbejaard en ziek vrij. Hij overleed in 1987. De commissie 
van onderzoek betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake Menten onder voorzitterschap van 
prof. I. Schöffer oordeelde in september 1979 dat Menten noch aantoonbare bescherming door hoogge-
plaatsten had genoten, noch structureel door de Nederlandse overheid was tegengewerkt.
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Door de affaire-Menten werd de politieke polarisatie zeer versterkt en kwam minister van justitie A. van Agt in 
ernstige problemen. In en rond het moeizaam tot stand gekomen kabinet Den Uyl waren de politieke 
spanningen al hoog opgelopen, in het bijzonder tussen de PvdA en de KVP, met Den Uyl en Van Agt als 
protagonisten. De problematiek van de oorlogsmisdaden gaf dit alles nog een extra lading. Het kabinet kwam 
er niet door ten val en Van Agt overleefde politiek, maar deze gebeurtenissen droegen bij aan de verslechtering 
van de sfeer. Daarmee droegen zij indirect bij aan de val van het kabinet Den Uyl kort voor de verkiezingen.

De Zaak Menten was een zichtbare manifestatie van de veranderende omgang met het oorlogsverleden, met 
name waar het ging om Nederlandse oorlogsmisdadigers. In de eerste jaren na de oorlog werden collabora-
teurs berecht waarna de publieke en justitiële belangstelling wegebde. In de loop van de jaren zestig 
ontstond meer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en besefte men dat er nog steeds oorlogsmisdadi-
gers rondliepen, die niet hadden terechtgestaan. Bovendien bezag men terugblikkend de berechting van 
collaborateurs als een mislukt, want onvolledig en onevenwichtig proces, waarin te velen bestraffing waren 
ontlopen. Als vorm van compensatie werden oorlogsmisdadigers vanaf ca. 1965 alsnog opgespoord en 
berecht. De beweging begon onder journalisten, werd door het publiek overgenomen en leidde ertoe dat 
ook politiek en justitie zich intensief met deze materie gingen bezighouden.

De late en trage reactie van justitie op de beschuldigingen in de media wekten maatschappelijke argwaan 
over de vermoede bescherming van oorlogsmisdadigers. De zaak - Menten versterkte de groeiende brede 
belangstelling voor het eigen oorlogsverleden – de omgang met de Drie van Breda hield de gemoederen al 
enige jaren bezig. Gevolg was een stroom van nieuw onderzoek, met name door de journalistiek, naar 
oorlogsmisdaden door Nederlanders. Ook de politiek volgde deze ontwikkeling met de instelling in 1979 
van een landelijk Officier van Justitie Oorlogsmisdaden. Daarnaast spoorden ook sommige individuele 
burgers oorlogsmisdadigers op, soms in groepsverband, zoals de Groningen Groep.

Actoren
• Dr. L.G. Kortenhorst
• P.N. Menten
• H. Knoop
• A. van Agt
• Openbaar Ministerie (Amsterdam)
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Ministerie van Buitenlandse zaken
• Ministerie van Algemene Zaken
• Landelijk Officier van Justitie Oorlogsmisdrijven
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Organisaties van oorlogsslachtoffers en –getroffenen
• Joodse organisaties
• Weekblad “Accent”
• Televisieprogramma “Tros Aktua”

Bronnen en literatuur
• Algra, N.E., Enkele juridische aspecten van de strafzaak Menten (Groningen 1978).
• Blom, J., A. ’t Hart, I. Schöffer, De affaire Menten 1945-1976 (eindrapport commissie-Schöffer).
• Heijden, C. van der, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (Amsterdam 2011) 507-533.
• Knoop, H., De zaak Menten (Amsterdam, 1977).
• Nederlands Juristenblad 54 (1979), 906-908.
• s.n, Advocatenblad 59 (1979), 433-440; en 60 (1980), 411.
• Website De Pers: www.depers.nl/binnenland/250708/oorlogsmisdadigers-niet-meer-vervolgd.htm 

(geraadpleegd op 12 juni 2010).
• Website NIOD: http://www.niod.nl/nl/nieuws/twee-nieuwe-persoonsarchieven-beschikbaar (geraad-

pleegd op 25 september 2014).
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• Website NPO Geschiedenis: http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/
De-zaak-Menten.html (geraadpleegd op 25 september 2014).

• Website Wereldomroep: www.static.rnw.nl/migratie/www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederlandsepoli-
tiek/act20060209_drievanbreda-redirected (geraadpleegd op 12 juni 2010).

• Website Wikipedia: www.nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Menten (geraadpleegd op 12 juni 2010).



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 1019

12.27 Hotspot: De val van Willem Aantjes (1978)

Verkorte titel: Affaire Aantjes

Relatie met
12.13 Herinneringscultuur

Datering
november 1978

Beschrijving
Op 7 november 1978 legde CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes zijn politieke functies neer. Hij was in 
opspraakt geraakt vanwege zijn oorlogsverleden, dat hij omwille van zijn carrière gedeeltelijk had verzwe-
gen. Een dag eerder, op 6 november 1978, bracht het Nieuwsblad van het Noorden het nieuws over Aantjes’ 
SS-lidmaatschap naar buiten. Tijdens een rechtstreekse persconferentie, nog dezelfde avond uitgezonden op 
de TV, bevestigde directeur was van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), Loe de Jong, dat 
Aantjes lid was geweest van de Duitse Waffen-SS en kampbewaker in Port Natal bij Assen. [Bouwman 2002]

Deze informatie kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar Aantjes’ oorlogsverleden dat het RIOD in 
oktober 1978 naar aanleiding van geruchten over Aantjes’ vermeende sympathieën voor het nationaal socialisme 
was gestart. [Idem: 295-301]] Bekend was – onder meer uit kranteninterviews met Aantjes zelf – dat hij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gedwongen te werk gesteld was bij de Duitse post in het Mecklenburgse stadje Güstrow. 
[Idem: 38] In het archief van de Deutsche Dienstpost in den besetzten niederländischen Gebieten, ontdekte een medewerker 
van het RIOD een document waaruit zou blijken dat Aantjes zich in oktober 1944, op 21 jarige leeftijd, vrijwillig 
aangemeld had bij de SS om terug te kunnen keren naar Nederland. [Idem: 44] Dit bericht lekte voortijdig uit 
– nog voor het afronden van het onderzoek – via een telefoongesprek tussen De Jongs vrouw met haar broer in 
Assen. [Idem: 304 en Prenger 1993] Kort voor de publicatie van het nieuws in de krant werd het kabinet door het 
RIOD ingelicht over de bevindingen met betrekking tot de CDA-politicus. [Bouwman 2002: 308-309]

In reactie op deze gebeurtenissen besloot de Tweede Kamer een commissie in te stellen, de commissie van 
Drie (genoemd naar haar drie leden Boukema, Bank en Enschedé) met als taak een onderzoek naar het 
oorlogsverleden van Aantjes. Deze commissie concludeerde dat het RIOD-onderzoek onzorgvuldig was 
uitgevoerd en dat de politicus zich weliswaar had aangemeld voor de Germaanse SS (op dat moment nog een 
politieke organisatie met het doel de heropvoeding van de naar Duitsland overgebrachte dwangarbeiders) 
- niet de Waffen-SS - maar nooit actief was geweest in deze organisatie. Hij had inderdaad in kamp Port Natal 
gezeten maar niet als bewaker: als gevangene. De gevangenen uit dit strafkamp werden ingezet bij het 
aanleggen van verdedigingswerken aan de Duitse westgrens. Aantjes werd daar vastgezet omdat hij weigerde 
dienst te nemen in de SS-Freiwilligen-Brigade Landstorm, een militaire organisatie die vocht tegen de 
geallieerden. [Bouwman 2002: 43 en 338-339; Website Parlement & Politiek; Haasnoot en Houwink ten Cate 
2001; Berkelaar 2002] Dienstname in een vreemde krijgsdienst, waartoe ook de Landstorm werd gerekend, 
werd na de oorlog in de regel gestraft met het verlies van het Nederlanderschap.[Bouwman 2002: 318]

Op advies van de commissie van Drie stelde de Tweede Kamer een maand later een tweede bijzondere 
commissie in, de commissie-Patijn, die onderzoek deed naar de kennis die betrokkenen over het oorlogs-
verleden van Aantjes hadden, de wijze waarop deze kennis werd verkregen en gebruikt en naar de gebeurte-
nissen van oktober en november 1978. Er werd gespeculeerd over het feit dat er mogelijkerwijs opzet in het 
spel was omdat de val van Aantjes voordelig zou uitpakken voor enkele politici, onder wie minister-presi-
dent Van Agt zelf. De conclusie van deze commissie was dat er geen bewijzen te vinden waren voor een 
eventueel politiek complot [Bouwman 2002: 337; website Parlement & Politiek]

Aantjes, een bevlogen politicus die aan de wieg stond van het CDA maar zijn oorlogsverleden had verzwegen, 
werd nooit officieel gerehabiliteerd (ook niet door zijn eigen partij) en vervulde na zijn aftreden als CDA-
fractievoorzitter geen belangrijke politieke functies meer. Hij bleef bij zijn standpunt dat hij in de oorlog niet 
fout was geweest maar een fout had gemaakt. Zijn aftreden achtte hij noodzakelijk omdat hij als beschadigde 
politicus niet verder kon functioneren. [Bouwman 2002: 362]
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Ondanks de uitkomst van het onderzoek van de commissie van Drie heeft Loe de Jong nooit publiekelijk 
toegegeven dat het RIOD een fout had gemaakt in zijn onderzoek. Hij bleef de nadruk leggen op het feit dat 
Aantjes in de fout gegaan was door zijn lidmaatschap in de Germaanse SS niet alleen te verzwijgen maar 
zelfs te ontkennen. De Jong verweet zichzelf wel dat hij tijdens de persconferentie de feiten op een 
ongenuanceerde manier presenteerde. “Daardoor” – vertelde hij in een interview ruim dertig jaar na dato –  
“ontstond het beeld van de veroordeling, zeker in talloze huiskamers. Ondanks mijn tv-ervaring was ik me 
er onvoldoende van bewust dat mijn stem als belerend en bij uitstek veroordelend zou overkomen.” 
[Haasnoot en Houwink ten Cate 2001; Groene Amsterdammer van 17 februari 2001]

Actoren
• A.A.M. (Dries) van Agt
• Coen Stuldreher
• commissie van Drie
• commissie-Patijn
• Hans van der Leeuw
• Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) en zijn opvolger
• Lou de Jong
• RIOD en zijn opvolgers
• W. (Willem) Aantjes

Bronnen en literatuur
• Berkelaar, W., De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes door Roelof 

Bouwman, Historisch Nieuwsblad (2002)5; http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5910/de-val-van-
een-bergredenaar-het-politieke-leven-van-willem-aantjes-door-roelof-bouwman.html (geraadpleegd op 
13 januari 2015).

• Bouwman, R., De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes (Amsterdam 2002).
• Haasnoot, Sh. en J. Houwink ten Cate, Loe de Jong, Historisch Nieuwsblad (2001)1.
• Heijden, C. van der, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (Amsterdam 2011) 9-19 en 

507-533.
• Prenger, M., De affaire-Aantjes, Historisch Nieuwsblad (1993)1, http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/

artikel/5627/de-affaire-aantjes.html (geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Smits, B., Loe de Jong. Historicus met een missie (Amsterdam 2014).
• Website Historisch Nieuwsblad: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5603/loe-de-jong.html 

(geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Website NPO (Monument De Jong: goed en fout rond Willem Aantjes): http://www.npogeschiedenis.nl/

speler.WO_VPRO_040445.html (geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Website NPO Geschiedenis: http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2002/juli/De-val-van-een-politiek-

leider.html (geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Website NPO: http://www.npo.nl/recht-van-spreken-met-willem-aantjes/04-02-2013/POW_00608567 

(geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Website Parlement & Politiek: http://www.parlement.com/id/vg09lkx82twe/w_wim_aantjes (geraad-

pleegd op 13 januari 2015).
• Website Parlement & Politiek: http://www.parlement.com/id/vi2ietliua01/parlementair_onderzoek_

naar_de_kennis (geraadpleegd op 13 januari 2015).
• Zwaap, R., Allemaal zwarte schapen. Terugblik op Aantjes en Van Agt, Groene Amsterdammer van  

17 februari 2001.
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12.28 Hotspot: Hongerstaking van 182 Marokkanen (1978)

Verkorte titel: Hongerstaking Marokkanen

Metatrends: 13.12 Multiculturalisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
12.22 Allochtone bevolking
2.18 Rechtspositie vreemdelingen
12.21 Integratiebeleid

Datering
4 augustus tot 17 oktober 1978

Beschrijving
In de zomer van 1978 werd Nederland gegrepen door een golf van solidariteitsbetuigingen met 182 illegaal 
in Nederland verblijvende Marokkaanse arbeiders die sinds 1975 hun uitzetting met hongerstakingen en 
andere protesten hadden aangevochten. In 1978 wisten deze 182 Marokkanen de pers op de been te krijgen 
om hun zaak bij het grote publiek te bepleiten. Zo werd het grote publiek voor het eerst geconfronteerd 
met illegalen die sinds het begin van de jaren zeventig in Nederland werkten en door het regularisatieproces 
opeens gedwongen werden het land te verlaten. [van der Valk, 1996: 51-53]

De regering wilde in 1975 de geschatte 20.000 illegale arbeiders die in Nederland waren naturaliseren of het 
land uit zetten, de zogenoemde regularisatie. In 1974 pleitte een aantal stichtingen bij de regering voor een 
generaal pardon van alle illegale arbeiders. Zij werden gesteund door de Communistische Partij Nederland 
(CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en de Politieke Partij Radikalen (PPR). Een generaal pardon 
werd niet uitgevaardigd, voornamelijk uit angst voor de komst van illegale gastarbeiders die in omliggende 
landen geen verblijfsvergunning hadden gekregen. Na een aantal omstreden regularisatievoorstellen, 
werden op 30 mei 1975 de definitieve voorwaarden voor regularisatie gepubliceerd. Hierin werd bepaald dat 
iedere buitenlandse arbeider in Nederland gelegaliseerd werd als hij voor 1 november 1974 naar Nederland 
was gekomen, regelmatig had geparticipeerd in het arbeidsproces, een geldig paspoort kon overleggen en 
geen tbc had. Tussen 1 juni en 1 november 1975 konden illegale arbeiders bij de Vreemdelingendienst een 
verzoek tot regularisatie in dienen. Dit deden ongeveer 18.000 mensen, waarvan het merendeel alsnog een 
werk- en verblijfsvergunning kreeg. [Tinnemans, 1994: 159]

Enkele duizenden illegale arbeiders kregen geen verblijfsvergunning. De regels die waren gesteld nodigde 
uit tot ambtelijke willekeur, waardoor veel illegalen die binnen de bepalingen vielen toch werden afgewe-
zen. [Tinnemans, 1994: 159-160] Daarnaast was het soms problematisch voor bepaalde illegalen om een 
paspoort van hun ambassade of consulaat te krijgen. De Marokkaanse regering onder koning Hassan had in 
het begin van de jaren zeventig in alle landen waar Marokkaanse immigranten werkten een ‘Vriendenkring 
van Marokkaanse Arbeiders en Handelaren’ (kortweg ‘Amicales’ genoemd, naar de Franse naam) opgezet. 
Deze organisaties zetten de Marokkaanse immigranten onder druk om lid te worden. Democratische ideeën 
werden binnen de Amicales niet gewaardeerd en details over het doen en laten van de leden werden 
doorgespeeld naar de ambassade. Degenen die zich autonoom opstelden en niet in Nederland onder het 
bewind van koning Hassan II wilden vallen kregen problemen met de ambassade, waardoor het verkrijgen 
van een paspoort moeilijk werd. [Tinnemans, 1994: 144-145]

Op 4 oktober 1975 gingen dertig Marokkanen in hongerstaking met de eis om geldige paspoorten en 
legalisatie voor alle illegalen. [van der Valk, 1996: 42-43] De kerk heeft als instituut een eeuwenlange traditie 
gehad van asiel verschaffen aan vervolgden. Dit is in de Wet op het Binnentreden vastgelegd door het verbod 
op het binnenvallen van een ruimte waar godsdienst wordt beoefend. [website Wetten] De Marokkanen 
zochten daarom asiel in de Amsterdamse kerk ‘De Duif ’. Na zeven dagen hongerstaking kregen meer dan 200 
Marokkanen een paspoort. Dit was de eerste grote actie die het in 1975 opgerichte ‘Komitee van Marokkaanse 
Arbeiders in Nederland’ (KMAN) ondernam. [van der Valk, 1996: 42-43]
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Op 1 november 1975 kwamen 100 Marokkanen, ondersteund door het KMAN, weer in actie. Die dag was de 
sluiting van de legalisatieprocedure en deze 100 Marokkanen hadden, om uiteenlopende redenen, geen 
verblijfsvergunning gekregen. De 100 Marokkanen gingen eerst in de moskee en later in de Mozes- en Aäron- 
kerk in Amsterdam in hongerstaking. Kort daarop volgden groepen Marokkanen in kerken in Utrecht en Den 
Haag hun voorbeeld, waardoor het aantal hongerstakers op 182 kwam te liggen. Honderden organisaties, waar- 
onder de Raad van Kerken, de CPN, PSP en PPR en de FNV, verklaarden zich solidair. [van der Valk, 1996: 42-46] 

In totaal verbleven deze demonstranten twee maanden in een kerk. In die periode werd er in gesprek met 
staatssecretaris van Justitie Zeevalking onder andere bepaald dat de regularisatietermijn verlengd zou 
worden en dat niemand het land uit mocht worden gezet zolang zijn zaak in behandeling was. Geen van de 
182 Marokkanen werd echter gelegaliseerd. Vanaf januari 1976 tot 1978 liep de rechtszaak tussen de illegalen 
en de Raad van State om legalisatie te bewerkstelligen. Op 20 april 1978 kregen ‘de 182’ een negatieve 
uitspraak: niemand kreeg een verblijfsvergunning, omdat er volgens de Raad van State geen legitieme 
redenen tot regularisatie waren aangetoond. De 182 zouden voor 1 augustus 1978 het land moeten verlaten. 
[van der Valk, 1996: 50-51; website Veertig jaar Marokkaanse migratiegeschiedenis in Nederland] 

Na dit bericht gingen opnieuw groepen Marokkanen en anderen in hongerstaking in de Amsterdamse kerk 
‘de Duif ’. Vanaf 4 augustus tot 17 oktober 1978 werden protesten gehouden om verblijfsvergunningen te 
bepleiten. Ter bescherming van de hongerstakers werden in ‘de Duif ’ constant kerkdiensten gehouden zodat 
de politie niet binnen mocht vallen. Sympathisanten ketenden zich vast, verzamelden duizenden handteke-
ningen, gingen de straten op en hielden wekelijks hongerstakingen. Vanaf 27 september trokken de 
Marokkanen in hongerstaking met een bus vijf dagen lang door het land. Daarbij deden zij plaatsen aan waar 
ministers woonden om hen een brief aan te bieden waarin voor hun legalisering werd gepleit. Op 17 oktober 
maakte staatssecretaris Haars bekend dat de 182 Marokkanen toch nog een verblijfsvergunning zouden 
krijgen. [van der Valk, 1996:53-64; website Veertig jaar Marokkaanse migratiegeschiedenis in Nederland] 

De acties van de 182 Marokkanen waren een inspiratie voor illegalen in de jaren zeventig en ook in de 
decennia daarna. In de periode van deze protestacties tekenden ongeveer 1000 andere illegalen (voorname-
lijk Turken, Pakistanen en Marokkanen) hoger beroep aan. Zij kregen hierbij hulp van de Turkse organisatie 
de Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi (HTIB), het Marokkaanse KMAN en de Pakistan Welfare Association 
(PWA), die samen het Komitee Regularisatieslachtoffers vormden.[van der Valk, 1996: 65] Het kerkasiel en 
de hongerstakingen werden nog vaak als middel gebruikt door illegalen om hun uitzetting te voorkomen. 
Zo ging in 1997 een groep Iraanse vluchtelingen, die het land uit zouden worden gezet, in hongerstaking in 
‘de Duif ’. [website Lokaal Kabaal]

Actoren
• Amnesty International
• Communistische Partij Nederland (CPN)
• E.A. (Bert) Haars
• FNV bondgenoten
• Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi (HTIB)
• Komitee Regularisatieslachtoffers
• Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN)
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
• Oecumenische Basisgemeente De Duif
• Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
• Pakistan Welfare Association (PWA)
• Politieke Partij Radikalen (PPR)
• Raad van Kerken
• Raad van State 
• Staatssecretaris van Justitie Dhr. Zeevalking (D66)
• Vincentiusvereniging
• Vriendenkringen van Marokkaanse Arbeiders en Handelaren (Amicales)
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Bronnen en literatuur
• Tinnemans, W., Een gouden armband: een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994), 

(Utrecht 1994).
• Valk, I. van der, Van migratie naar burgerschap: twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (Amsterdam 

1996).
• Website Lokaal Kabaal:, http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10409l25.htm (geraadpleegd op 12 mei 2011).
• Website Veertig jaar Marokkaanse migratiegeschiedenis in Nederland: http://www.40jaar-marokkanen.

nl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=57 (geraadpleegd op 10 mei 2011).
• Website Wetten Overheid: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_07-06-2011 

(geraadpleegd op 7 juni 2011).
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12.29 Hotspot: Pausbezoek aan Nederland 1985 (1985)

Verkorte titel: Pausbezoek

Metatrends: 13.11 Secularisatie, 13.3 Genderisering

Datering
11 – 14 mei 1985

Beschrijving
In mei 1985 bracht Paus Johannes Paulus II een pastoraal bezoek aan Nederland. Hij bezocht tijdens zijn 
pontificaat niet minder dan 150 landen; als regel kon de paus bij zijn bezoeken op grote belangstelling 
rekenen. Het bezoek aan Nederland stak daar schril bij af. Er waren binnen de katholieke gemeenschap in 
Nederland velen die zich tegen het bezoek van de paus keerden. De reden daarvoor kwam voort uit verzet 
tegen de in hun ogen conservatieve instelling van de Kerk en de paus op een tal van punten.

Door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) waren bij veel gelovigen verwachtingen gewekt over vernieu-
wing binnen de Kerk. Tijdens het daarop in Nederland volgende Pastoraal Concilie (1968-70) stonden voor- 
en tegenstanders van hervormingen fel tegenover elkaar. Discussiepunten waren onder meer: opheffing van 
het celibaat, vrouwelijke priesters, anticonceptie en seksualiteit. [website KB] 
Rome trachtte een dreigende scheuring binnen de Nederlandse Katholieke Kerk te voorkomen door de 
benoeming van twee conservatieve bisschoppen, Simonis en Gijsen. De onvrede onder de Nederlandse 
katholieken bleef echter bestaan en nam toe naarmate het bezoek van de paus aan Nederland naderde. 
Aartsbisschop Simonis ontving zelfs dreigbrieven en in Amsterdam hingen posters van de kraakbeweging 
die opriepen de paus te liquideren.[website katholieknederland; website NPO]

Zowel bij het ontvangst van de paus op 11 mei 1985 op het vliegveld van Eindhoven als bij zijn bezoek aan 
Den Bosch op diezelfde dag was de belangstelling zeer matig. De volgende dag kwam het in Utrecht tot 
demonstraties rond de Jaarbeurs – met een vooral anti-autoritair karakter [Van Schaik 2015] – waar de paus 
een ontmoeting had met pastoraal werkers en vertegenwoordigers van missie-organisaties. Deze bijeen-
komst nam een onverwachte wending toen Hedwig Wasser, de woordvoerster van één van deze organisa-
ties, in afwijking van de tevoren goedgekeurde tekst, in een toespraak de eerder genoemde discussiepunten 
openlijk benoemde. De paus liet geen reactie blijken, de Nederlandse bisschoppen geneerden zich voor dit 
optreden. De mis in de Jaarbeurs aan het eind van de dag werd overigens goed bezocht. [website katholiek-
nederland] Op de derde dag van zijn bezoek had de paus onder meer een ontmoeting met vertegenwoordi-
gers van andere christelijke kerken in Utrecht, met het corps diplomatique en met koningin Beatrix in Den 
Haag. [Van Schaik 2015]
Op de laatste dag van zijn bezoek, 14 mei, bezocht de paus Maastricht; ook ontmoette hij die dag in 
Amersfoort een groep jongeren die vooraf kritische vragen aan de paus hadden gesteld. De paus ging 
uitgebreid op deze vragen in. Hij besloot zijn bezoek met een toespraak tot de Nederlandse bisschoppen 
waarin hij met geen woord repte over de schaduwkanten van zijn bezoek.

Het einde van het pausbezoek betekende overigens niet het einde van de discussie binnen de Nederlandse 
Katholieke Kerk. Veel progressieve Nederlandse katholieken verenigden zich rond de Acht-Mei beweging, die 
in 1985 werd opgericht uit onvrede over de conservatieve koers van de kerk.[website katholieknederland] Het 
bezoek van de paus vormde weliswaar de aanleiding voor het ontstaan van de beweging, die is genoemd naar 
de grote manifestatie op 8 mei 1985 op het Malieveld in Den Haag aan de vooravond van het pausbezoek, de 
oprichting ervan vond pas na het pausbezoek plaats. De Acht-Mei beweging (een koepel van bijna honderd 
katholieke organisaties) had een progressieve signatuur. Zij keerde zich vooral tegen sociale en morele 
aspecten van de koers van de Kerk. Zo streed de beweging voor erkenning van de rechten van vrouwen en 
homoseksuelen binnen de Kerk. De Acht-Mei Beweging is in 2004 opgeheven. [website rkk; Van Schaik 2015]
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Actoren
• Paus Johannes Paulus II
• Acht-Mei Beweging
• Kardinaal Simonis
• Hedwig Wasser

Bronnen en literatuur
• Website katholieknederland: www.katholieknederland.nl/abc/detail_object_ID 593319.html (geraad-

pleegd op 9 september 2011).
• Website KB: www.kb.nl/dossiers/pausbezoek1985/index.htlm (geraadpleegd op 9 september 2011).
• Website Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte: http://www.digibron.nl/search/

detail/012e978df29573bb0327c441/rellen-in-utrecht-tijdens-pausbezoek (geraadpleegd op 23 juni 2015).
• Website NPO Geschiedenis: http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/

De-paus-in-Nederland-1985.html (geraadpleegd op 23 juni 2015).
• Website rkk: http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/a/acht_mei_beweging (geraadpleegd op  

8 december 2014).



Nationaal Archief | Cultuur: Leefstijl en Mentaliteit 1026

12.30 Hotspot: De weigering van de uitreiking van de P.C. 
Hooftprijs aan Hugo Brandt Corstius (1984/1985)

Verkorte titel: P.C. Hooftprijs

Relatie met
7.20 Affaire Buikhuisen
12.10 Cultuurbeleid
12.11 Veranderingen in de kunst
12.13 Herinneringscultuur

Datering
1984/1985

Beschrijving
In januari 1985 besloot Elco Brinkman, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) om de P.C. 
Hooftprijs niet uit te reiken aan schrijver en columnist Hugo Brandt Corstius. Het niet toekennen van deze 
door de staat ingestelde jaarlijkse oeuvreprijs voor de literatuur ging in tegen de voordracht van een 
deskundige jury en werd ingegeven door de in de ogen van de minister kwetsende uitlatingen van Hugo 
Brandt Corstius aan het adres van de (leden van de) regering. De weigering van de minister om de staatsprijs 
uit te reiken stuitte op veel protest, voornamelijk vanuit intellectuele en literaire kringen.

De jury van de P.C. Hooftprijs werd op uitnodiging van het ministerie gevormd door de dichter en schrijver 
K. Schippers, essayist en literair criticus Cyrille Offermans, slavist en schrijver Kees Verheul, Neerlandicus en 
schrijver R.A. Cornets de Groot en werd voorgezeten door de filosoof Cornelis Verhoeven. De prijs zou dat 
jaar naar een essayist gaan. Uit twee kandidaten, Gerrit Krol en Hugo Brandt Corstius, wees de jury de 
tweede als de winnaar aan. [website NPO]

Brandt Corstius promoveerde in 1970 op computertaalkunde en werkte als taalkundige aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daarnaast schreef hij talrijke columns onder verschillende pseudoniemen. Behalve Battus, Stoker 
en Piet Grijs waren dat onder meer Maaike Helder, Dolf Cohen, Peter Malenkov en Raoul Chapkis. Brandt 
Corstius was vast medewerker van NRC Handelsblad, maar schreef ook voor onder meer Trouw, Vrij Nederland, 
Hollands Maandblad en De Volkskrant. Jarenlang sprak hij zijn columns uit in in het VPRO-radioprogramma 
Welingelichte Kringen. [website NRC] In 1981 verscheen het boek Opperlandse taal- & letterkunde (1981) van zijn 
hand dat was gewijd aan bijzondere Nederlandse taalverschijnselen. [website DBNL]

De keus van de jury voor Brandt Corstius was omstreden. Als columnist uitte hij zich met grote regelmaat zeer 
kritisch over publieke personen inclusief de leden van de regering. Zo noemde hij de juryvoorzitter Verhoeven 
een “Brabantse gluipkop” en criminoloog en hoogleraar Wouter Buikhuisen die onderzoek deed naar eventuele 
biologische oorzaken van crimineel gedrag een “kale, impotente carrièrewetenschapper”. Ook vergeleek 
Brandt Corstius minister Ruding van Financiën met één van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust, 
Adolf Eichmann, omdat Ruding van plan was op de bijstand voor alleenstaande vrouwen te bezuinigen.

Op 13 december kreeg minister Brinkman te horen dat de jury Brandt Corstius had voorgedragen als de winnaar 
van de P.C. Hooftprijs 1984. Omdat Brinkman bedenkingen had, vroeg hij de jury om een rapport om wat tijd te 
winnen en tot een beslissing te kunnen komen. Toch werden op het ministerie al voorbereidingen getroffen 
voor de uitreiking van de prijs; er werd bijvoorbeeld een conceptfelicitatiebrief opgesteld van de minister 
gericht aan Hugo Brandt Corstius. De ambtenaren op het ministerie probeerden Brinkman ervan te overtuigen 
dat hij de voordracht van de jury moest volgen. Dit nam bij de minister echter de twijfels over de toekenning 
van een staatsprijs aan een “kwetsende schrijver” niet weg en Brinkman besloot het onderwerp ook aan de 
ministerraad voor te leggen. De meningen binnen de ministerraad waren verdeeld maar de meerderheid, 
inclusief minister-president Lubbers, was tegen de uitreiking. De ministerraad machtigde Brinkman om in 
overleg met de voorzitter van de jury een eigen beslissing te nemen. [Van Amerongen 1985: 34; website NPO]
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Nog voor het gesprek met Verhoeven op 12 februari 1985 plaatsvond, besloot Brinkman het advies van de 
jury naast zich neer te leggen en de prijs niet toe te kennen. De media werden op de hoogte gesteld van het 
feit dat de minister weigerde de P.C. Hooftprijs aan Brandt Corstius uit te reiken omdat deze “het kwetsen 
tot instrument heeft gemaakt”. [Van Amerongen 1985: 20] De genomineerde zelf en de juryleden kregen het 
nieuws ook eerst via de media te horen. In een reactie schreef Brandt Corstius in De Volkskrant: “Een 
columnist heeft de plicht een minister belachelijk te maken als hij daar aanleiding toe geeft. Een minister 
heeft de plicht een prijs uit te reiken als een jury die toekent. Ik hield me aan mijn plicht, de minister niet.” 
[Volkskrant van 13 februari 1985; website NPO]

De beslissing van de minister veroorzaakte protesten. Schrijvers, journalisten, columnisten, de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ), de Raad voor de Kunst, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en zelfs 
het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten veroordeelden scherp de bemoeienis van Brinkman 
met de vrijheid van artistieke expressie maar de minister kreeg steun van de politici uit twee regeringsfrac-
ties: CDA en VVD. De PvdA riep de minister ter verantwoording maar de motie van de partij om de prijs 
alsnog toe te kennen, werd door de Tweede Kamer verworpen. [Van Amerongen 1985: 24; website NPO] Als 
alternatief voor de staatsprijs werd Brandt Corstius door de stad Amsterdam onderscheiden met de Busken 
Huetprijs. De Vlaamse minister Marc Galle van Cultuur trok zich als teken van protest terug uit het comité 
van de Nederlandse Taalunie waarin zijn Nederlandse collega Brinkman de functie van voorzitter vervulde. 
De gehele jury van de P.C. Hooftprijs stapte op en er kwam een einde aan de P.C. Hooftprijs als staatsprijs.

Twee jaar later werd de P.C. Hooftprijs opnieuw ingesteld. Sinds 1987 is de prijs niet door de minister maar 
door een zelfstandige stichting toegekend. De eerste winnaar van de nieuwe P.C. Hooftprijs in 1987 was 
Hugo Brandt Corstius. [o.a. website NPO; Fens 1997]

Actoren
• Cornelis Verhoeven
• Cyrille Offermans
• Federatie van Kunstenaarsverenigingen
• H.O.Ch.R. (Onno) Ruding
• Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst
• Hugo Brandt Corstius
• K. Schippers
• kabinet-Lubbers I
• Kees van Kooten en Wim de Bie
• Kees Verheul
• L.C. (Elco) Brinkman
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
• Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten
• Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
• Peter Berger, toenmalig hoofd afdeling Letteren van WVC
• R.A. Cornets de Groot
• Raad voor de Kunst
• Stevijn van Heusden, directeur Kunsten van WVC

Bronnen en literatuur
• Amerongen, M. van e.a., De Kroon op het kwetsen. De affaire Hugo Brandt Corstius/ P.C. Hooftprijs 1984 (1985).
• Battus, Opperlandse taal- en letterkunde (2004).
• Fens, K., Doorluchtig Glas. Vijftig jaar P.C. Hooftprijs (1997).
• Website DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/bran023oppe01_01/ (geraadpleegd op 2 januari 2015).
• Website NPO: http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/

afleveringen/2004-2005/P-C-Hooftprijs-1984.html (geraadpleegd op 2 januari 2015).
• Website NRC: http://www.nrc.nl/boeken/2014/02/28/hugo-brandt-corstius-78-overleden/ (geraadpleegd 

op 2 januari 2015).
• Website de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/boeken/hugo-brandt-corstius-briljant-gelijkhebber-

hartstochtelijk-hater~a3605193/ (geraadpleegd op 6 januari 2015).
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12.31 Hotspot: Beschadiging en restauratie van het 
schilderij ‘Who’s afraid of Red, Yellow and Blue III’ 
van Barnett Newman (1986 – 1997)

Verkorte titel: Restauratie schilderij Who’s afraid of Red, Yellow and Blue

Relatie met
12.10 Cultuurbeleid
12.11 Veranderingen in de kunst

Datering
21 maart 1986

Beschrijving
Op 21 maart 1986 werd het immense schilderij Who’s afraid of Red, Yellow and Blue III (224 bij 544 cm) van de 
Amerikaanse schilder Barnett Newman zwaar beschadigd. Het was een van de topstukken van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Het doek stelde een fel rood vlak voor, links en rechts geflankeerd door twee dunne 
stroken blauw en geel. Met een stanleymes had de Amsterdammer Gerard Jan van Bladeren in het werk van 
Newman een aantal diepe sneden (vier horizontale en vier verticaal-diagonale) door de verflaag en het doek 
aangebracht. De dader beweerde dat hij tot zijn actie was gekomen onder invloed van de schilder Carel 
Willink, die zich in een essay De schilderkunst in een kritiek stadium (Amsterdam 1950) uiterst scherp had 
uitgelaten over de abstracte schilderkunst. Van Bladeren werd veroordeeld tot acht maanden cel en kreeg 
een museumverbod opgelegd.

Nu kwam de vraag naar voren wat er met het schilderij moest gebeuren: al of niet restaureren. Volgens 
directeur Wim Beeren van het Stedelijk Museum waren restauraties ‘ethische kwesties’. Was een schilderij 
na restauratie nog wel hetzelfde kunstwerk als daarvoor? [de Volkskrant, 16 augustus 1991]

Allereerst werd door de conservatoren van het Stedelijk onderzocht of het schilderij in de ateliers van het 
museum zou kunnen worden gerestaureerd. In juni 1986 werd door het Stedelijk Museum een bijeenkomst 
gehouden van internationaal erkende restauratiedeskundigen. [Gemeenteblad Amsterdam, 18 maart 1992] De 
meesten van de aanwezigen achtten restauratie uitvoerbaar. Het duurde echter enkele jaren voordat in 1989 
tot restauratie van het schilderij werd besloten. Deze zou plaatsvinden, op advies van Newmans weduwe, in 
het atelier van de Newyorkse restaurateur Daniel Goldreyer. Goldreyer kende het doek en had daar al voor de 
aankoop door het Stedelijk Museum restauratiewerk aan verricht. Er werd afgesproken dat de directeur en 
deskundigen van het Stedelijk regelmatig naar New York zouden reizen om met Goldreyer over de vorderin-
gen van de restauratie te overleggen. De gemeenteraad van Amsterdam stelde een krediet van een half 
miljoen gulden ter beschikking voor de restauratie. Het schilderij had vijf miljoen gulden gekost en was niet 
verzekerd. [idem] Het restauratiewerk heeft bijna een half jaar geduurd, van oktober 1990 tot februari 1991. 
[Forder 1994: 84] In augustus 1991 keerde het schilderij, na vijf jaar afwezigheid, terug in de Erezaal van het 
Stedelijk Museum.

Inmiddels was er een felle juridische strijd ontbrand tussen restaurateur Goldreyer enerzijds en de gemeen-
te Amsterdam en directeur Beeren anderzijds. Deze laatste werd gesteund door twee vooraanstaande 
restauratie-experts in Nederland, Elizabeth Bracht, hoofdrestaurator van het Stedelijk, en prof. Ernst van de 
Wetering. [Forder 1994: 84] Inzet van de strijd was de wijze van aanpak van de restauratie en in het bijzonder 
de behandeling van de rode verflaag door Goldreyer. Zelfs het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk werd 
ingeschakeld. De conclusie van de deskundigen was dat de rode verflaag met een verfroller was overgeschil-
derd en niet, zoals Goldreyer beweerde, met minuscule penseeltjes. [Trouw, 11 januari 1997] Bovendien 
gebruikte de restaurateur daarbij een oplosmiddel xyleen dat de oorspronkelijke olieverf zou aantasten.  
De overschildering was niet meer te verwijderen en dat druiste in tegen het criterium van reversibiliteit dat 
restauratoren hanteren. Daarnaast week de kleur die Goldreyer aanbracht sterk af van het origineel 
waardoor het schilderij voor altijd vernietigd zou zijn. [de Volkskrant van 19 september 2013]
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Goldreyer voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast en diende bij de rechtbank in New York een 
schadeclaim in van 125 miljoen dollar tegen de gemeente Amsterdam wegens contractbreuk, omdat Beeren 
zijn goedkeuring had uitgesproken over de restauratie. [Trouw, 11 januari 1997; Forder 1994: 85] Prof. Th.M. de 
Boer, rechtsgeleerde aan de Universiteit van Amsterdam, stelde dat de goedkeuring die Beeren had uitgespro-
ken over het eindresultaat van de restauratie als geheel niet betekende dat hij geen bezwaren zou kunnen 
aantekenen over verborgen gebreken in het restauratiewerk.[Forder 1994: 90] Over de interpretatie van beide 
standpunten liepen het Amerikaanse en het Nederlandse recht uiteen. [Forder 1994: 87] Naast diens volgens 
Goldreyer onterechte klacht over de restauratie zou Beeren bovendien de media van onjuiste informatie 
hierover hebben voorzien. In het contract was vastgelegd dat hij zich niet kritisch over het herstel mocht 
uitlaten. [Forder 1994: 87; de Volkskrant van 19 september 2013] De gemeente Amsterdam en Beeren van hun 
kant vorderden 12 miljoen dollar van Goldreyer wegens wanprestatie. [Trouw, 11 januari 1997]

Na vele jaren procederen werd in 1997 een schikking getroffen tussen beide partijen. Amsterdam, dat al 
anderhalf miljoen gulden aan proceskosten had uitgegeven, betaalde Goldreyer een bedrag van 100.000 
dollar (170.000 gulden). [Trouw, 11 januari 1997] 

In 1997 vernielde Gerard Jan van Bladeren een ander abstract doek van Newman dat in het Stedelijk Museum 
hing, namelijk Cathedra uit 1951. De rechtbank verklaarde Van Bladeren ontoerekeningsvatbaar en veroor-
deelde hem tot gedwongen opname in een psychiatrische inrichting voor de duur van een jaar. [de Volkskrant 
van 19 september 2013; Krul 2007: 293]

Who’s Afraid is sinds de restauratie nog slechts twee keer in een museum te zien geweest, de laatste keer bij 
een tijdelijke tentoonstelling over Newmans werk die van september 2013 tot juli 2014 onder extra veilig-
heidsmaatregelen in het Stedelijk Museum liep. [idem]

Actoren
• Carel Willink
• Gemeente Amsterdam
• Gerechtelijk Laboratorium Rijswijk
• Prof. E. van de Wetering
• Prof. Th.M. de Boer
• Restaurateur E. Bracht
• Restaurateur D. Goldreyer (New York)
• Stedelijk Museum
• Wim Beeren

Bronnen en literatuur
• Depont, P., Edy de Wildes lievelingsschilderij hangt weer in Stedelijk Museum, De Volkskrant van  

16 augustus 1991.
• Fontijn, J., Reconstructie: het bizarre verhaal van Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, De Volkskrant van 

19 september 2013.
• Forder, C., Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, International Journal of Cultural Property 3(1994) 83-92.
• Gemeenteblad Amsterdam nr. 322, 18 maart 1992.
• Krul, W., ‘Tegen het erfgoed: over vooruitgang en vandalisme’, in: Grijzenhout, F. (red.), Erfgoed.  

De geschiedenis van een begrip, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, 265-303.
• s.n., Bijna twee ton voor Goldreyer, Trouw van 11 januari 1997.
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12.32 Hotspot: De commotie rond de opvoering van het 
toneelstuk ‘Het vuil, de stad en de dood’ van Rainer 
Werner Fassbinder (1987)

Verkorte titel: Opvoering ‘Het vuil, de stad en de dood’

Relatie met
12.10 Cultuurbeleid
12.11 Veranderingen in de kunst
12.13 Herinneringscultuur

Datering
november 1987

Beschrijving
Eind november 1987 werd in het Rotterdamse Theater Lantaren de première gepland van het toneelstuk Het 
vuil, de stad en de dood (1975) van de Duitse film- en theatermaker Rainer Werner Fassbinder. Met dit toneelstuk 
studeerde Johan Doesburg (later artistiek leider van Het Nationale Toneel in Den Haag) af als regisseur aan 
de Theaterschool. Het stuk was echter omstreden vanwege zijn vermeende antisemitische inhoud. In 
Duitsland werden de opvoeringen van het toneelstuk verhinderd en ook in Nederland laaide de discussie 
tussen de tegenstanders van het theaterstuk en de voorstanders van de vrije meningsuiting in de kunst al 
voor de première zo hoog op dat de regisseur en de directeur van het theater zich gedwongen voelden de 
voorstelling af te gelasten.

Zelden heeft in Nederland een toneelstuk tot zoveel ophef geleid als Fassbinders Het vuil, de stad en de dood. 
Fassbinder schreef het stuk in 1975 naar aanleiding van de grootscheepse stadsvernieuwing van Frankfurt 
am Main. Oude gebouwen in de binnenstad moesten wijken voor kantorencomplexen en bedrijventerrei-
nen. Waar moderne gebouwen uit de grond schoten, verdienden vooral de ontwikkelaars veel geld. In zijn 
toneelstuk stelde Fassbinder deze ontwikkelingen aan de kaak. Naast enkele stereotype personages, zoals de 
hoer, de ex-nazi en de pooier, voerde hij in Het vuil... een stereotiepe rijke jood A. op die het concentratie-
kamp had overleefd en nu in Frankfurt als huizenspeculant en bordeelhouder wraak nam. Hij was een 
projectontwikkelaar die over lijken ging en schatrijk werd dankzij zijn connecties met het gecorrumpeerde 
stadsbestuur. Juist deze als karikatuur neergezette figuur, waarin volgens sommigen toenmalig voorzitter 
van de Jüdische Gemeinde in Frankfurt, Ignatz Bubis, herkend kon worden, wekte veel controverse. [Groene 
Amsterdammer van 26 februari 2004]

Op 18 november 1987 werd in theater Lantaren de try-out van het toneelstuk door het in de theaterzaal 
aanwezige publiek, waaronder veel jonge joden van het actiecomité “Alle Cohens aan dek”, onmogelijk 
gemaakt. Buiten, voor het theatergebouw, protesteerden enkele honderden mensen tegen de opvoering van 
het toneelstuk. Ze hielden fakkels en spandoeken in de hand waarop de leuzen stonden: “Deze Fassbinder 
mag niet” en “Kunst” – zowel in de naam van de auteur als in het woord “kunst” was de (dubbele) s als het 
SS-teken afgebeeld. In het gebouw bezetten de toeschouwers het podium en belemmerden de acteurs in hun 
werk. De try-out werd afgebroken. [o.a. NPS-documentaire 1999]

Op 21 november vond nog één besloten (en door de politie zwaar beveiligde) voorstelling plaats, waarbij de 
helft van het publiek uit voor- en de andere helft uit tegenstanders van het toneelstuk bestond. De pers 
mocht bij de voorstelling niet aanwezig zijn. De bedoeling van de besloten voorstelling was dat de 
voorstanders die de vrijheid van meningsuiting verdedigden of het stuk niet antisemitisch vonden, en de 
tegenstanders die in het stuk een bevestiging van het feit zagen dat (openlijk) antisemitisme weer de kop 
opstak, na afloop met elkaar in discussie zouden gaan. De emoties waren op dat moment echter al zo hoog 
opgelopen dat elke inhoudelijke discussie uitgesloten was. Doesburg zag toen definitief af van de openbare 
opvoering van het toneelstuk. [Website Anne Frank Stichting en NPS-documentaire 1999] Op 23 november 
liet hij een persbericht uitgaan waarin hij vaststelde dat het onmogelijk was om “binnen de huidige maat  
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-schappelijke context” het stuk te spelen, “omdat een spraakmakend deel van de publieke opinie tekst en 
voorstelling reeds op voorhand en ongezien heeft veroordeeld.” [NPS-documentaire 1999, website Freek de 
Jonge en Groene Amsterdammer van 26 februari 2004]

Het problematische aan het publieke debat over Het vuil, de stad en de dood was het feit dat nagenoeg niemand 
het toneelstuk had gelezen, omdat de tekst (in het Nederlands) nauwelijks verkrijgbaar was. Toen bleek dat 
de Haagse Post het gehele toneelstuk wilde afdrukken, werden pogingen ondernomen, onder meer door 
rabbijn Soetendorp, toenmalig voorzitter van de Liberaal-joodse Gemeente in Den Haag, om dit te voorko-
men. [NPS-documentaire 1999] Het gebrek aan inhoudelijke kennis van het toneelstuk weerhield velen er 
echter niet van zich in de openbaarheid tegen de opvoering van het toneelstuk te uiten, zo ook niet Frits 
Barend, rabbijn Soetendorp of Loe de Jong (RIOD) die in het Journaal van 18 november tegen de opvoering 
van het toneelstuk ageerde. Harry Mulisch noemde Het vuil, de stad en de dood een “morbide” toneelstuk, 
minister Korthals Altes van Justitie vond het onvoorstelbaar dat “dit toneelstuk belangrijker zou zijn dan het 
welzijn van de joodse bevolking” en toenmalig Kamervoorzitter Dick Dolman waarschuwde dat door het 
toneelstuk “de ratten weer uit hun riolen (kunnen) komen”. [NPS-documentaire 1999, Groene Amsterdammer 
van 26 februari 2004 en Rotterdams Dagblad van 9 januari 2003]

De ontvoering van één van de meest uitgesproken tegenstanders van het stuk – de joodse acteur Jules 
Croiset – een week na het afgelasten van de opvoering deed de commotie nog verder toenemen. Op 2 
december werd Croiset, zoals men dacht, in België ontvoerd door jonge neonazi’s, georganiseerd in het 
Nederlands Fascistisch Jongeren Front, en door zijn gijzelnemers met slaapmiddelen en cognac in verdo-
ving gehouden in een riool nabij Charlois. Croiset ontsnapte aan zijn ontvoerders, maar niet voordat ze op 
zijn borst een hakenkruis hadden ingekerfd. Heel Nederland was in rep en roer. Op 5 januari 1988 gaf Croiset 
echter toe zijn ontvoering zelf in scene te hebben gezet. Ook de dreigbrieven die gericht waren aan Croisets 
familie en andere personen, onder wie Freek de Jonge en econoom Arnold Heertje, bleken van de hand van 
Croiset zelf te zijn. Croiset werd voor zijn actie niet vervolgd. In 1990 besloot de Nederlandse justitie van 
vervolging af te zien op grond van de geestestoestand en Croisets angst voor het opkomend antisemitisme. 
[NPS documentaire 1999 en website Freek de Jonge]

Ruim tien jaar later, in 2000, gebruikte Harry Mulisch de zelfontvoering van de acteur Jules Croiset als 
uitgangspunt voor het Boekenweekgeschenk Het theater, de brief en de waarheid. Dit leidde tot een nieuwe rel, 
waarbij Freek de Jonge een verbranding van het boek tot het onderwerp van zijn show De conferencier, het 
Boekenweekgeschenk en de leugen maakte, omdat hij de novelle van Mulisch als rehabilitatie van het gedrag van 
Croiset destijds beschouwde. [Trouw van 15 maart 2000 en Rotterdams Dagblad van 9 januari 2003]

Vijftien jaar na de eerste mislukte poging werd het toneelstuk van Fassbinder alsnog opgevoerd, deze keer 
zonder enige ophef, door Het Nationaal Toneel onder de artistieke leiding van Johan Doesburg. De 
première vond plaats in oktober 2002 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat de allerlaatste 
voorstellingen van het toneelstuk in januari 2003 geannuleerd moesten worden, lag in dit geval niet aan de 
maatschappelijke weerstand tegen het theaterstuk, maar aan de longontsteking die één van de acteurs 
opgelopen had waardoor hij gedwongen werd bedrust te houden. [ANP van 23 januari 2003]

Actoren
• Johan Doesburg, regisseur
• Paul Sonke, oud-directeur Theaterschool
• Roland Vos, actiecomité “Alle Cohens aan dek”
• Joke Kniesmeijer, oud-voorzitter Anne Frank Stichting
• A.(Awraham) Soetendorp, rabbijn
• Fred van der Hilst, oud-directeur Theater de Lantaren
• Jules Croiset
• A. (Bram) Peper, oud-burgemeester van Rotterdam
• H. Lindhorst, oud-wethouder cultuur in Rotterdam
• C. Lo Sin Sjoe, oud-officier van justitie
• Harry Mulisch
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• Freek de Jonge
• Lou de Jong
• Haagse Post
• Theater de Lantaren
• Theater Frascati
• Frits Barend 
• F. (Frits) Korthals Altes
• D. (Dick) Dolman
• Ronny Naftaniël
• Israëlisch Informatiecentrum CIDI
• Stichting Bestrijding Antisemitisme (BAN)
• Gerrit Bussink

Bronnen en literatuur
• Arian, M., Het vuil, de stad en de dood. Niet antisemitisch genoeg, De Groene Amsterdammer van 2 november 

2002.
• Bakker, J.H., Fassbinders geschiedenis van angst en walging, Rotterdams Dagblad van 9 januari 2003.
• Bergh, T. van den, Toneel: Het gekrakeel blijft uit, Elsevier van 26 oktober 2002.
• Bots, P., Ophef over Fassbinder is verdwenen, Het Parool van 28 oktober 2002.
• Freriks, K., De hel, die zoek je op; ‘Het Vuil, de Stad en de Dood’ nu toch gespeeld, NRC Handelsblad van  

25 oktober 2002.
• Gans, E., Gojse nijd & joods narcisme (Amsterdam 1994: 27-38).
• Hoor, N. v., De affaire Het vuil, de stad en de dood (NPS documentaire 1999).
• Jungmann, B., Fassbinders stuk verscheurde Nederland, de Volkskrant van 26 februari 2004.
• Klaver, M.J., Een antisemitisch toneelstuk?, NRC Handelsblad van 5 februari 1999.
• s.n., De rel, de hysterie en het inzicht. Tweede kans voor Fassbinder, Amersfoortse Courant van 26 oktober 2002.
• s.n., Fassbinder keert terug: Nationale Toneel wil omstredem stuk opvoeren, Algemeen Dagblad van  

14 maart 2000.
• s.n., Fassbinder keert terug: Nationale Toneel wil omstreden stuk opvoeren, Algemeen Dagblad van  

14 maart 2000.
• s.n., Fassbinders theaterstuk radicaal noch provocerend, Het Financieele Dagblad van 9 november 2002.
• s.n., Fassbinders theaterstuk radicaal nog provocerend, Het Financieele Dagblad van 9 november 2002.
• s.n., Laatste Fassbinder-voorstellingen geannuleerd, ANP van 23 januari 2003.
• Steenhuis, P. H., Verbrand, maar niet in brand gestoken, Trouw van 15 maart 2000.
• Website Anne Frank Stichting http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/

Kronieken/Kroniek-antisemitisme/Toename-van-antisemitische-uitingen/Grotere-waakzaamheid/ 
geradpleegd op 30 december 2014.

• Website Freek de Jonge: http://www.freekdejonge.nl/voorstelling/2000-de-conferencier-het-boeken-
weekgeschenk-en-de-leugen-2/ geraadpleegd op 2 januari 2015.
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12.33 Hotspot: Dreigende sluiting van het Nationale 
Openluchtmuseum in Arnhem (1987)

Verkorte titel: Openluchtmuseum Arnhem

Relatie met
1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen
3.8 Naar een kleinere en efficiënte rijksoverheid
12.10 Cultuurbeleid

Datering
februari 1987

Beschrijving
Begin 1987 kondigde minister Elco Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) de sluiting 
van het Openluchtmuseum in Arnhem aan. Volgens hem was er niet genoeg geld beschikbaar voor alle 
bestaande door het Rijk gefinancierde musea. De investeringsachterstand van het Openluchtmuseum ter 
hoogte van twintig miljoen gulden was, naast de gewenste besparingen op het overheidspersoneel in de 
culturele sector, de voornaamste reden om het museum af te stoten.

De aankondiging van de minister om het Openluchtmuseum te willen sluiten kwam zeer onverwacht. Het 
museum zou juist dat jaar zijn 75-jarig jubileum vieren. Het was in 1912 opgericht om de Nederlandse 
tradities en regionale verscheidenheid die aan de toenemende industrialisatie en verstedelijking ten onder 
dreigden te gaan, voor toekomstige generaties te behouden. [Website Openluchtmuseum] In de jaren 
tachtig bezochten jaarlijks circa 400.000 mensen het Openluchtmuseum. Twintig procent van hen kwam 
uit het buitenland, 30 procent van alle bezoekers was jeugd. [Website digibron] Nu zou het museum 
conform het beleid van kabinet-Lubbers als rijksmuseum opgeheven (en dus of gesloten of geprivatiseerd 
moeten) worden. [Het aanzien van 1987, p. 28]

Het besluit van Brinkman lokte felle protesten uit. De directeur van het museum, Frans van Puijenbroek, 
sprak van een „brute overval” en een „gemene trap in de rug”. De verontwaardigde burgemeester Drijber 
van Arnhem verklaarde de bewindsman niet meer welkom in zijn stad. In het weekend van 7 en 8 februari 
opende het museum gratis zijn deuren voor het publiek. Van deze actie tegen het ministerieel besluit 
maakten ruim 100.000 bezoekers gebruik. Op 11 februari overhandigden de medewerkers van het museum 
200.000 handtekeningen tegen de sluiting van het museum aan de minister.
Ook in de politiek stuitte Brinkman op weerstand. Zo vroeg het Eerste Kamerlid Tiesinga-Autsema minister 
Brinkman schriftelijk het Openluchtmuseum in Arnhem open te houden. Omdat de minister zijn beslissing 
had genomen zonder van te voren de vaste kamercommissie voor Welzijn en Cultuur te hebben geraad-
pleegd, vroeg het parlement hem om opheldering. Zijn voornemen om een deel van de collectie van het 
museum niet meer aan het publiek te tonen werd in de Tweede Kamer afgekeurd. [Het aanzien van 1987, p. 28]

Onder de druk van de Tweede Kamer trok de minister zijn oorspronkelijke plannen in en ging akkoord met 
een overname van het museum door een stichting en een bezuiniging van 3,5 miljoen gulden. [Leidse Courant 
van 2 februari 1988] Er volgden gesprekken met potentiële geldschieters, zoals de Nationale Investeringsbank 
die uiteindelijk kredieten beschikbaar stelde voor het voortbestaan van het museum. [Het aanzien van 1987, p. 
28] Na een periode met een wisselende interimdirectie volgde in april 1990 Jan Vaessen Van Puijenbroek op 
als vaste directeur van het museum. Op 1 januari 1991 nam de stichting Het Nederlands Openluchtmuseum 
de verantwoordelijkheid voor het museum op zich. De gebouwen en voorwerpen bleven eigendom van het 
Rijk dat jaarlijks een bijdrage leverde voor het beheer en onderhoud. Het museum was zelf verantwoordelijk 
voor de exploitatie. Het veranderde toen van koers en verlegde de aandacht van het dorpsleven naar de 
cultuur van het alledaagse. De vernieuwde aanpak leidde er onder meer toe dat het (deels) geprivatiseerde 
Openluchtmuseum in 2005 verkozen werd tot Europees museum van het jaar. [Website Openluchtmuseum]
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Onbedoeld vervulde het Openluchtmuseum een voorlopersfunctie in het proces van verzelfstandiging van 
rijksmusea dat in gang gezet werd met de wet van 24 juni 1993 houdende de verzelfstandiging van de 
rijksmuseale diensten. [Website Wetten] Volgens deze wet bleven de museale collecties eigendom van de 
staat. De staat bleef ook verantwoordelijk voor behoud van enkele collecties die geen rijkseigendom waren, 
maar die al lang in beheer waren bij de rijksmusea. De verzelfstandigde musea werden belast met de 
exploitatie van de collecties. [Website Erfgoedinspectie]

Actoren
• (voormalige) Rijksmusea
• A. (Aad) Nuis
• Erfgoedinspectie
• F.J.M. (Frans) Van Puijenbroek
• Het Nationale Openluchtmuseum Arnhem en zijn opvolger
• J. (Job) Drijber
• J.A.M.F. (Jan) Vaessen
• J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema
• kabinet-Lubbers II
• L.C. (Elco) Brinkman
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
• Nationale Investeringsbank
• Provincie Gelderland
• Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum
• Tweede Kamer

Bronnen en literatuur
• TK 19827 (1986-1987) nr. 6: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19861987/PDF/SGD_19861987_0006227.pdf 

(geraadpleegd op 23 januari 2015).
• s.n., ‘Dit museum is altijd ondergewaardeerd’, Leidse Courant van 2 februari 1988.
• s.n., Het aanzien van 1987 (Utrecht 1987).
• Website Erfgoedinspectie: http://www.erfgoedinspectie.nl/collecties/wet-en-regelgeving-toezichtveld-

collecties/wet-verzelfstandiging-rijksmuseale-diensten-1993-en-de-beheersovereenkomsten (geraad-
pleegd op 23 januari 2015).

• Website NPO Geschiedenis: http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2012/april/honderd-jaar-openlucht-
museum.html (geraadpleegd op 23 januari 2015).

• Website Openluchtmuseum: http://www.openluchtmuseum.nl/wie-zijn-wij/geschiedenis (geraadpleegd 
op 23 januari 2015).

• Website Wetten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006030/geldigheidsdatum_23-01-2015 (geraadpleegd 
op 23 januari 2015).

• Website Digibron: http://www.digibron.nl/search/detail/012e93f99c96bf5befe66adf/brinkman-wil-slui-
ting-ropenluchtmuseum (geraadpleegd op 23 januari 2015).

• Website Digibron: http://www.digibron.nl/search/detail/c4f08dfa4143472cafbcd1451471df09/sluiting-
openluchtmuseum-feestkalenders-bij-oud-papier (geraadpleegd op 23 januari 2015).
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12.34 Hotspot: Het Europees Kampioenschap voetbal van 
1988 (1988)

Verkorte titel: EK 1988

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
12.8 Sport in samenleving

Datering
10 tot en met 25 juni 1988

Beschrijving
Van 10 tot en met 25 juni 1988 vond in West-Duitsland de achtste editie van het Europees Kampioenschap 
voetbal plaats. Zeven landen hadden zich weten te kwalificeren voor het eindtoernooi: Italië, Denemarken, 
Spanje, Nederland, Engeland, Ierland en de Sovjet-Unie. De achtste deelnemer West-Duitsland was als gastland 
automatisch geplaatst. De deelname van Nederland was niet vanzelfsprekend geweest vanwege een incident 
gedurende een kwalificatieduel met Cyprus. Een 21-jarige Nederlander gooide een bom op het veld die 
terechtkwam bij de Cypriotische keeper die daarbij lichtgewond raakte. Aanvankelijk vreesde de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) voor uitsluiting, maar de Europese voetbalbond UEFA strafte Nederland door 
middel van een reglementaire nederlaag waardoor kwalificatie twijfelachtig werd. In een hoger beroep besloot 
de UEFA tot het laten overspelen van de wedstrijd, die door Nederland met 4-0 gewonnen werd. 

Gedurende het EK, maar ook in de aanloop naar het toernooi en na afloop daarvan, keerden spelers en staf 
zich tegen de KNVB. [van Wessem, 2006: 179] De bondsbonzen, door speler Ruud Gullit bobo’s gedoopt, 
zouden er alleen zitten uit eigenbelang, en geen oog hebben voor het belang van de sport. De term 
uitvreters werd volop gebezigd in relatie tot politici en bestuurders van de bond. [Kok, 2008: 11] Tot ergernis 
van de bobo’s zelf; zij zagen het groeiende belang van sponsoring en hadden lucratieve contracten gesloten 
met het bedrijfsleven [Kok, 2008: 20]. Deze trend van vercommercialisering van het voetbal zette zich door 
gedurende de jaren negentig en in de 21ste eeuw. [van Bottenburg, 2006: 2] 

Het toernooi werd uiteindelijk een groot succes voor het Nederlands voetbalelftal, dat op 25 juni 1988 voor 
het eerst in de Nederlandse voetbalhistorie de Europese titel behaalde.
Tijdens eerdere voetbalkampioenschappen haalde Oranje twee maal de finale en werd het team geroemd 
vanwege het fraaie spel, maar moest het team het keer op keer afleggen tegen de tegenstander. In ’88 werd 
in München eindelijk afgerekend met wat vaak een nationaal trauma genoemd was. De spelers zelf rekenden 
af met de voortdurende twijfels rondom de sportieve prestaties van hun generatie. [van Wessem, 2006: 148]

De overwinning op de Sovjet-Unie leidde in heel Nederland tot een waar volksfeest. Duizenden Nederlanders 
wachtten het elftal op bij luchthaven Eindhoven, langs de snelweg A2 naar Amsterdam en in de hoofdstad 
zelf. Daar wachtte Oranje een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Tienduizenden Nederlanders 
maakten het feest van dichtbij mee, langs de kade, bovenop bruggen en woonboten of op het Museumplein. 
Voetballers Marco van Basten, Ruud Gullit en trainer Rinus Michels werden plotsklaps nationale helden en 
‘veel Nederlanders waren zelden trotser geweest Nederlander te zijn’. [Kok, 2008: 256] Afkomst, geloof en 
clubvoorkeur deden er amper meer toe; iedereen was Europees kampioen. [Kok, 2008: 22] Tijdens het feest 
in de hoofdstad raakte de Amsterdamse politie de controle over de situatie volledig kwijt. Auto’s werden 
beschadigd, een woonboot zonk en waterspuiten waren nodig om te voorkomen dat het publiek dat vooraan 
bij de hekken stond in de verdrukking zou komen. [Kok, 2008: 25] 

Het was de winst op de Sovjet-Unie in de finale die Nederland uiteindelijk de titel bezorgde, maar voor velen 
was de winst in de halve finale van 21 juni 1988 veel belangrijker. In Hamburg werd West-Duitsland verslagen. 
Na de verloren finale van 1974 wist Nederland revanche te nemen op zijn aartsrivaal. De druk op de spelers 
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om de Duitsers te verslaan was dan ook enorm geweest. De media hadden de verhoudingen ruim voor de 
wedstrijd op scherp gezet door te verwijzen naar het oorlogsverleden. Zo hoopte een verslaggever uit Israel 
op winst voor Oranje: “U begrijpt wel waarom”. Historicus Loe de Jong voelde een “explosie van geluk”, en 
de reactie van de media had volgens hem zonder meer met het oorlogsverleden te maken. [Kok, 2008: 198; 
190] De Telegraaf kopte een dag na de halve finale “Eindelijk wraak!”. De media versterkten op deze wijze de 
onder het publiek al bestaande, breed gedragen anti-Duitse sentimenten. Ook onder Nederlandse voetbal-
fans klonk massaal de roep om wraak, waarbij het oorlogsverleden eveneens een rol speelde. Trainer Franz 
Beckenbauer werd tijdens de wedstrijd in Hamburg bespuugd door fans en aan de Duitse grens bij Enschede 
bekogelden Nederlandse jongeren Duitse auto’s met stenen. [Kok, 2008; 259].

Onder spelers was de stemming nauwelijks anders. Tijdens de wedstrijd waren de irritaties in de vorm van 
zware overtredingen al regelmatig hoog opgelopen. Na afloop van het duel ruilde Ronald Koeman zijn 
shirtje met dat van Olaf Thon, maar in plaats van het zoals gebruikelijk aan te trekken, veegde Koeman er 
demonstratief zijn billen mee af. Veel Duitsers zagen het als een belediging aan het adres van de hele natie. 
De Duitsers waren geschokt en verbaasd door deze uitbarsting van anti-Duitse sentimenten; de rivaliteit was 
niet wederzijds geweest. Pas toen het Nederlandse voetbalelftal een serieuze concurrent werd ontstond er 
sportieve rivaliteit aan Duitse zijde. [Van Holland, 2006] Een onderzoek van kennisinstituut voor internatio-
nale betrekkingen Clingendael naar aanleiding van een uitgebreide discussie in de media over het 
Nederlandse Duitslandbeeld en een daaropvolgend rapport uit 1993 wees uit dat de meerderheid van de 
Nederlandse jongeren een zeer negatief beeld van Duitsland had. [Jansen, 1993: 3, 31] De Nederlandse 
regering en het bedrijfsleven vreesden voor verslechtering van de banden met één van de belangrijkste 
handelspartners. Om de kennis en interesse in Duitsland te vergroten werd in het kader van het 
Duitslandprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 1996 het Duitsland 
Instituut opgericht. In de jaren na het EK zijn de banden tussen Nederlanders en Duitsers steeds verder 
genormaliseerd, al leefde de rivaliteit met name aan Nederlandse zijde bij het spelen van wedstrijden tussen 
beide landen met regelmaat op. [Van Holland, 2006]

Actoren
• Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
• Spelers en staf van het Nederlands Voetbalelftal
• Landelijke media
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
• Kennisinstituut voor internationale betrekkingen Clingendael
• Duitsland Instituut

Bronnen en literatuur
• Boogaard, A. van den, Halve Finale EK ’88 (Amsterdam 2008).
• Bottenburg, M. van, Het kapitaal van de sport (Nieuwegein 2005).
• Holland, G. van, ‘In Duitsland leeft de rivaliteit nauwelijks’, NRC Handelsblad, 26 mei 2006.
• Jansen, L.B. Bekend en onbemind: het beeld van Duitsland en Duitsers onder jongeren van vijftien tot negentien jaar, 

Clingendael (Den Haag 1993).
• Kok, A., 1988. Wij hielden van Oranje (Amsterdam 2008).
• Verkamman, M., Het Nederlands Elftal: de historie van Oranje 1905-1989 (Amsterdam 1989).
• Willems, R. en H. Janssen, Terug naar 1988 met Hans van Breukelen en Jan Wouters: de geschiedenis van het EK 

1960-2008 (Roeselare 2008).
• Wessem, J. van, Midzomernacht in Hamburg: hoe Oranje in 1988 triomfeerde in West-Duitsland (Baarn 2006).
• Website Andere Tijden Sport, http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2008/mei/Andere-Tijden-Sport-

reconstrueert-EK-huldiging-1988.html (geraadpleegd op 5 april 2011).
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12.35 Hotspot: Introductie commerciële televisie in 
Nederland (1989)

Verkorte titel: Commerciële televisie

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.13 Medialisering, 13.9 Mondialisering,  
13.6 Verzakelijking

Relatie met
12.7 Omroepbestel

Datering
2 oktober 1989

Beschrijving
Op 2 oktober 1989 begon RTL Véronique om zes uur ’s avonds met het uitzenden van programma’s gericht 
op het Nederlandse publiek vanuit Luxemburg. Catherine Keyl en Wessel van Diepen presenteerden het 
openingsprogramma. Het nieuws werd op de zender gepresenteerd door Loretta Schrijver en Jeroen Pauw, 
en de 5 Uur Show, een mix van informatie en entertainment, door Dieuwertje Blok, Mark Postelmans en 
Viola Holt. In de loop van 1990 werd RTL Véronique omgedoopt tot RTL 4 en wist zij een prominente plek in 
te nemen in het Nederlandse omroepbestel.

Tot eind jaren tachtig was commerciële televisie in Nederland niet toegestaan en kwam het aanbod 
uitsluitend via twee publieke televisiezenders: Nederland 1 en 2. De omroepen zonden een (pluriforme) 
avondprogrammering uit die zich richtte op nieuws, sport en cultuur. In 1988 werd met de komst van een 
derde publieke zender het televisieaanbod en de zendtijd verruimd. Ook was het mogelijk om vanuit 
Nederland buitenlandse zenders te bekijken. Toenmalig minister van WVC Eelco Brinkman besloot in mei 
van 1984 dat buitenlandse commerciële omroepen toegang tot de Nederlandse kabel konden krijgen onder 
de voorwaarde dat hun programma’s niet in het Nederlands ondertiteld en dat de reclameboodschappen 
niet specifiek op Nederland gericht zouden zijn. Sinds 1984 werden dan ook bijvoorbeeld de Engelse 
satellietzenders Sky Channel en sinds 1985 Musicbox voor de Nederlandse kijker toegankelijk.

De mediawet van januari 1988 stond ontvangst van commerciële televisie vanuit het buitenland toe, maar 
verbood wel commerciële televisie vanuit Nederland. Desondanks trachtten de AVRO, TROS en Veronica op één 
van de drie bestaande zenders commerciële televisie aan te bieden maar hun pogingen om dit te realiseren 
strandden. Op dat moment besloten twee commerciële partijen, TV10 van Joop van den Ende en RTL, in 
oktober 1989 vanuit het buitenland uit te zenden. Het idee was om middels een zogenaamde U-bochtcon-
structie vanuit Luxemburg via een satelliet de Nederlandse kijkers te bedienen. [website geschiedenis] Deze 
constructie kende echter een aantal juridische haken en ogen. Het Commissariaat voor de Media oordeelde na 
een toets dat RTL Véronique met haar Luxemburgse eigenaar Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion 
(CLT) een buitenlandse zender was en dus mocht uitzenden. TV10 was volgens het Commissariaat Nederlands 
en om die reden niet zendgemachtigd. [website geschiedenis] In reactie op de uitkomst van de toets stuurde 
toenmalig Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) Elco Brinkman een brief naar de Kamer 
met de mededeling dat de commerciële omroep initiatieven die de bedoeling hebben de mediawet te omzeilen 
geen toegang tot de Nederlandse kabelnetten dienden te krijgen. Hij gaf daarbij aan zich niet met het stand-
punt van het Commissariaat te kunnen verenigen en te overwegen het besluit van het Commissariaat voor 
vernietiging voor te dragen. RTL Véronique had volgens de minister de kennelijke bedoeling om de in 
Nederland voor omroep geldende regelgeving te ontduiken. [website spreekbuis] Desondanks bleef RTL 
Véronique uitzenden en werd begin jaren negentig de commerciële televisie in Nederland gelegaliseerd.

Veel sterren van Joop van den Endes TV10, zoals Jos Brink, Henny Huisman, André van Duin, Koos Postema 
en Ron Brandsteder, die oorspronkelijk bij de publieke omroep vandaan kwamen, waren al vrij snel bij RTL 
Véronique te zien. RTL Véronique/ RTL 4 en de zender richtte zich niet langer uitsluitend op jongeren maar 
op de hele familie. [website beeldengeluidwiki]
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Door de komst van de commerciële zender verloren de publieke zenders in het eerste jaar van het bestaan 
van RTL 23% van de kijkers. [website publieke omroep] Een verder gevolg van de komst van commerciële 
zenders (en van de verruiming van de zendtijd door de komst van het derde publieke televisienet in april 
1988) was de verandering in het TV-aanbod en daarmee ook van het tijdstip waarop naar de televisie werd 
gekeken. Waar in de jaren zeventig met name ’s avonds en in het weekeinde werd uitgezonden en gekeken, 
veranderde dat met de komst van RTL in een 24-uursaanbod. Terwijl de drie publieke omroepen zich 
voornamelijk op nieuws, cultuur en sport richtten, lag de focus bij de commerciële omroep meer op jeugd, 
amusement en drama. Zo introduceerde RTL4 bijvoorbeeld in oktober 1990 de eerste Europese dagelijkse 
soapserie Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) die in het eerste decennium van de 21ste eeuw gold als de best 
bekeken en de langstlopende dramaproductie op de Nederlandse televisie. Een ander belangrijk verschil 
tussen de publieke en commerciële tv was het aanzienlijk grotere aantal reclames dat werd uitgezonden 
door de commerciële zenders. De snelle ontwikkeling van de televisie als 24-uursmedium had ook gevolgen 
voor het medium radio. In te periode tussen 1975 en 1995 daalde het aantal uur dat gemiddeld geluisterd 
werd naar de radio van 14.2 uur naar 10.7 uur. De intrede van RTL op de Nederlandse televisie maakte de weg 
vrij voor andere commerciële zenders zoals SBS6, TMF en Veronica. [website rijksoverheid]

Actoren
• RTL Véronique, later RTL 4
• TV10
• Joop van den Ende
• AVRO
• TROS
• Veronica
• Het Commissariaat voor de Media
• SBS6
• TMF
• Music Box
• Sky Channel
• Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT)
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en haar opvolgers
• Elco Brinkman
• Ruud Lubbers

Bronnen en literatuur
• Contant, P., De TV-oorlog. De keerzijde van tien jaar commerciële televisie in Nederland (Antwerpen Utrecht 2000). 
• s.n., Commissariaat van de media, Inbraak en uitbraak. Van omroepmonopolie naar mediamarkt (Amsterdam 1996).
• Cuilenburg, J. van, P. Neijens en O. Scholten (red.), Media in overvloed (Amsterdam 1999).
• Website Beeld en geluid: http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/RTL_V%C3%A9ronique (geraadpleegd 

op 08 april 2011).
• Website Beeld en geluid: http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Historie_televisie_1980_-_1989 

(geraadpleegd op 11 april 2011).
• Website Publieke Omroep: http://corporate.publiekeomroep.nl/page/organisatie/historie_1987-1989 

(geraadpleegd op 11 april 2011).
• Website Geschiedenis 24: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2004-2005/TV-10.html 

(geraadpleegd op 11 april 2011).
• Website Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omroepen/commerciele-omroep 

(geraadpleegd op 11 april 2011).
• Website Spreekbuis: http://www.spreekbuis.nl/content/301/Commerci%C3%ABle_televisie:_van_adem-

pauze_tot_realiteit.html (geraadpleegd op 08 april 2011).
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12.36 Hotspot: De première van de musical Les Misérables 
(1991)

Verkorte titel: Musical

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
12.2 Consumptiemaatschappij
12.10 Cultuurbeleid
12.11 Veranderingen in de kunst

Datering
28 februari 1991

Beschrijving
Op 28 februari 1991 ging in het Koninklijke Theater Carré in Amsterdam de musical Les Misérables in première. 
Deze enorme productie die ongeveer twaalf miljoen gulden had gekost, was van meet af een doorslaand 
succes. Niet alleen was de pers zeer positief over de musical, ook het publiek was enthousiast. In de recensies 
werd de dag van de première “een historische datum” genoemd en de musical “een monumentaal brok 
theater” en “een magisch epos” waarmee “een onvoorzien opwindend hoofdstuk geschreven werd” in 
Nederlandse theatergeschiedenis. Carré was iedere avond uitverkocht. De musical werd daar 250 keer 
uitgevoerd. Daarna verhuisde de productie naar het door Joop van Den Ende overgenomen Circustheater in 
Scheveningen waar hij nog tot 24 mei 1992 volle zalen trok. In totaal hebben 650.000 mensen Les Misérables 
gezien. Het enorme succes van deze musical markeerde het begin van de opmars van de musical in Nederland. 
[Bezembinder 2010: 127-133; Het Nieuwsblad van het Noorden van 1 maart 1991; Algemeen Dagblad van 2 maart 1991]

De musical Les Misérables, gebaseerd op de roman van Victor Hugo uit 1862, vertelt het verhaal van Jean Valjean 
die voor het stelen van brood veroordeeld wordt tot bijna twee decennia dwangarbeid. Na zijn vrijlating 
bouwt hij als Monsieur Madeleine een nieuw, succesvol leven op totdat zijn aartsrivaal politiecommissaris 
Javert hem op het spoor komt en alles op alles zet om Jean Valjean opnieuw achter de tralies te krijgen.

De Franse schrijver Alain Boubil en de componist Claude-Michel Schönberg bewerkten het verhaal ten behoeve 
van het muziektheater. De eerste theateruitvoering van Les Misérables vond in het Parijse Palais des Sports in 1980 
plaats, overigens zonder groot succes. Dit in tegenstelling tot de Engelse versie van de musical die vijf jaar later 
in Londen onder grote belangstelling van het publiek in première ging. Deze versie werd geproduceerd door 
Cameron Macintosh en Trevor Nunn, artistiek directeur van de Royal Shakespeare Company. [Bezembinder 
2010: 127]

Alle opvoeringen van de musical moesten wereldwijd naar het Engelse voorbeeld worden gemaakt en het 
had veel voeten in de aarde gehad voordat het Joop van den Ende lukte om Les Misérables naar Nederland te 
halen. Hij trok voor de Nederlandse vertaling Seth Gaaikema aan. De cast bestond uit acteurs die destijds 
relatief onbekend waren in de musicwereld, onder wie Pia Douwes, Joke de Kruijf, Ernst Daniël Smid, 
Simone Kleinsma en Danny de Munk. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken werd een grote 
publiciteitscampagne gevoerd. [Bezembinder 2010: 127-133]

Les Misérables betekende in vele opzichten een omslagpunt in de geschiedenis van de musical in Nederland, 
een genre dat overigens helemaal niet zo nieuw was voor de Nederlandse theaterbezoekers. De eerste 
professionele Nederlandstalige musical, My Fair Lady, werd in 1960 opgevoerd en trok een groot publiek. In 
1965 werd dit succes herhaald met Heerlijk Duurt Het Langst van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Dit 
succes betekende tegelijk een doorbraak van een oorspronkelijk Nederlandse musical. Daarna volgden 
andere theaterproducties van het duo Schmidt-Bannink, zoals En Nu Naar Bed (1971), Foxtrot (1977) en Madam 
(1981). In 1979 debuteerden Jos Brink en Frank Sanders, beiden afkomstig uit de cabaretwereld, met de 
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musical Maskerade. Twee jaar later werd ook hun Amerika, Amerika een publiekstrekker, en in 1983 Evenaar. In 
1982 voerden Ivo de Wijs, Joop Stokkermans en Jasperina de Jong de musical Fien op over actrice Fien de la 
Mar. In 1987 pakte tv-producent Joop van den Ende ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van Carré groot 
uit met de musical Cats van Andrew Lloyd Webber, dat in het buitenland al enorm populair was. Voor het 
Nederlandse publiek werd het stuk vertaald door de dichter Gerrit Komrij. De musical waaraan een budget 
van vijf miljoen gulden was verbonden – toen het hoogste bedrag ooit –, ging in Carré in première. Het was 
de eerste keer dat een musical op een vaste standplaats was en niet naar het publiek toe kwam, wat tot dan 
toe gebruikelijk was. Het bleek echter geen obstakel voor succes. [Bezembinder 2010: 23-27; website Musical] 

Les Misérables werd door Joop van den Ende beschouwd als een testcase die een definitief antwoord moest 
geven op de vraag of het Nederlandse publiek bereid was naar een musical te komen in plaats van omge-
keerd. De populariteit van Les Misérables bevestigde onder andere dat dit het geval was en het was voor Van 
den Ende de aanleiding om, na het Circustheater in Scheveningen, nog twee andere open eindtheaters 
– waar musicals doorgespeeld kunnen worden zolang het publiek blijft komen – te openen: Beatrix Theater 
in Utrecht in 1999 en DeLaMar in Amsterdam in 2010. [website Musical; Bezembinder 2010: 132]

Door het trekken van grote aantallen bezoekers was Les Misérables ook in financieel opzicht geslaagd: niet 
alleen werden de enorme productiekosten terugverdiend maar er werd ook winst gemaakt. Artistiek gezien 
heeft het stuk een nieuw standaard gezet voor het uitbrengen van internationale musicalhits in Nederland. 
Voor veel acteurs was de deelname aan de productie het begin van een grote carrière. Les Misérables bewees 
dat het musicalgenre definitief voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. [o.a. Bezembinder 2010: 132]

Na Les Misérables volgden andere succesvolle producties, zoals The Phantom of the Opera (1993-1996) – 1.094 keer 
opgevoerd en gezien door in totaal 1.863.082 toeschouwers wat twaalf procent van de Nederlandse bevolking 
uitmaakte [Bezembinder 2010: 147], Miss Saigon (1996-1999), Chicago (1999-2001), Elisabeth (1999-2001), Mamma 
Mia! (2003-2006) en The Lion King (2004-2006). [Bezembinder 2010]

Naast het bedrijf Joop van den Ende Theaterproducties (een onderdeel van Stage Entertainment) hield zich in 
Nederland ook nog V&V Entertainment (sinds 2011 Albert Verlinde Entertainment) met de productie van musicals 
bezig. De bekendste musicals van V&V Entertainment waren Piaf (1999-2001) en Kunt u mij de weg naar Hamelen 
vertellen, mijnheer? (2003-2004). Het was echter Joop van den Ende, door velen ook Mr. Musical genoemd, die de 
grootste invloed uitoefende op de Nederlandse musicalscene en daarin ook in het begin van de eenentwintig-
ste eeuw een vooraanstaande rol bleef spelen. [Bezembinder 2010: 149-150 en 184-187; website Musical]

Actoren
• Joop van den Ende
• Joop van den Ende Theaterproducties
• Joop van den Ende Stage Entertainment
• V&V Entertainment
• Albert Verlinde
• Albert Verlinde Entertainment
• Jos Brink
• Annie M.G. Schmidt
• DeLaMar
• Beatrix Theater
• Circustheater
• Frank Sanders
• Seth Gaaikema
• Gerrit Komrij
• Harry Bannink
• Andrew Lloyd Webber
• Cameron Macintosh
• Trevor Nunn
• musicalacteurs
• theaters
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12.37 Hotspot: Plaatsing van het voormalig eiland 
Schokland op de UNESCO Werelderfgoedlijst 
(1994-1995)

Verkorte titel: Schokland

Metatrends: 13.9 Mondialisering

Relatie met
12.13 Herinneringscultuur

Datering
1994-1995

Beschrijving
In 1995 werd het voormalig eiland Schokland in de Noordoostpolder op de Werelderfgoedlijst van de 
Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) geplaatst. Het was de 
eerste locatie in Nederland met een grote cultuurhistorische waarde die door de UNESCO erkend werd als 
werelderfgoed. Hoewel de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van 
de UNESCO in 1972 opgesteld werd, werd deze pas in 1992 door Nederland geratificeerd.[Website UNESCO]

De plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Schokland was een bevestiging van de unieke universele waarde 
van het eiland. Daarnaast was de plaatsing van Schokland op de Werelderfgoedlijst het startschot van de 
erkenning van ander materieel en immaterieel erfgoed in Nederland in de daarop volgende jaren, waaron-
der de Waterlinie van Amsterdam en de molens bij Kinderdijk en Elshout in respectievelijk 1996 en 1997. 
UNESCO maakte hierbij onderscheid tussen cultuurerfgoederen, natuurerfgoederen en gemengd erfgoed.
[TK 28989 nr. 46, 2007; Website UNESCO]

Schokland was tot aan de inpoldering van de Noordoostpolder in 1942 een eiland dat tot die tijd in het 
IJsselmeer en daarvoor in de Zuiderzee had gelegen. Het was het enige nog resterende veeneiland in de 
voormalige Zuiderzee en was daarmee ook van grote bodemkundige waarde. Hoewel de voormalige 
eilanden Urk en Marken een soortgelijke geschiedenis als Schokland hadden, waren de archeologische en 
bodemkundige staat van die locaties aangetast door bouwwerkzaamheden. Op Schokland was dit niet het 
geval doordat het eiland sinds 1858 op last van de Nederlandse regering ontruimd was en vervolgens 
onbewoond was gebleven. Hierdoor was het eiland een archeologische en bodemkundige schatkamer aan 
de hand waarvan de moeizame verhouding van de bewoners tot het water ontleed kon worden. De 
archeologische vindplaatsen op het voormalige eiland leverden vondsten op uit de prehistorie tot de 19e en 
20e eeuw.[Website Schokland; Website Steunpunt archeologie en monumenten Flevoland]

Staatsecretaris A. Nuis van Onderwijs en Wetenschap droeg in 1994 Schokland voor om geplaatst te worden 
op de Werelderfgoedlijst. Het cultuurhistorische belang van het eiland was volgens Nuis gelegen in het feit 
dat het eiland symbool stond voor de eeuwenlange strijd die de Nederlandse bevolking gevoerd heeft tegen 
het water wat tamelijk uniek was in de wereldgeschiedenis. Het eiland was de enige intacte fysieke plek in 
Nederland die daar nog aan herinnerde. Het behoud van Schokland was daarom een internationale 
aangelegenheid. Schokland was echter niet de enige kandidaat: in totaal werden acht archeologische 
monumenten voorgedragen waaronder middeleeuwse scheepswrakken op de bodem van het westelijk deel 
van de Waddenzee. De voordracht van Schokland werd in 1995 door de UNESCO overgenomen waarna 
Schokland de eerste Nederlandse cultuurhistorische locatie werd die op de Werelderfgoedlijst geplaatst 
werd.[Fauwe, 1994]

Na de toekenning van het predicaat Werelderfgoed aan Schokland volgden als snel nieuwe locaties. Naast de 
al genoemde Waterlinie van Amsterdam en de molens bij Kinderdijk en Elshout werden onder andere het Ir. 
D.F. Woudagemaal in Lemmer (1998), de Waddenzee (2009/2014), een deel van de historische 
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Grachtengordel in Amsterdam (2010), en recent de Van Nellefabriek in Rotterdam (2014) op de UNESCO lijst 
voor werelderfgoed geplaatst.[Website Stichting Werelderfgoed.nl] Geen van deze plaatsingen gingen 
gepaard met het verstrekken van middelen door de VN ter behoud van het erfgoed. Toch bleek de erkenning 
door de UNESCO belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen te hebben voor de omgang met het 
cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland. Er was sprake van een toename in zowel bestuurlijke als 
publieke aandacht voor (mogelijke) werelderfgoed locaties in Nederland. Zo werd in de nota Ruimte uit 2004 
voor het eerst aandacht besteed aan werelderfgoed in Nederland en ontstonden er op particulier initiatief 
verschillende verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de plaatsing van locaties in Nederland op 
de Werelderfgoedlijst en het behoud van deze locaties.[TK 27432 nr. 44, 2001]

Actoren
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en taakopvolgers
• Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)
• Tweede Kamer der Staten Generaal
• Provincie Flevoland
• Waterschap Zuiderzeeland
• Gemeente Noordoostpolder
• Rijks geologische dienst en taakopvolgers
• Rijksdienst voor cultureel erfgoed
• Museum Schokland
• Vereniging Vrienden van Schokland
• De Schokkervereniging
• Schokland Boerengoed
• A. Nuis
• R. van der Ploeg

Bronnen en literatuur
• Fauwe, L. de, ‘Al wat men ziet is zee en lucht’, in: Het Parool, 3 januari 1996.
• TK 27432 nr. 44, 2001.
• TK 28989 nr. 46, 2007.
• Website Nederlandse vertegenwoordiging UNESCO: http://unesco.nlvertegenwoordiging.org/nederland-

en-unesco/welke-conventies-heeft-nederland-geratificeerd.html (geraadpleegd op 27 januari 2015).
• Website werelderfgoed Schokland: http://www.schokland.nl/pageid=1091/lang=1/Over_Schokland.html 

(geraadpleegd op 27 januari 2015).
• Website Stichting Werelderfgoed.nl: http://werelderfgoed.nl/werelderfgoed (geraadpleegd op 21 januari 2015).
• Website Steunpunt archeologie en monumenten Flevoland: http://www.samflevoland.nl/erfgoed-in-

flevoland (geraadpleegd op 27 januari 2015).
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12.38 Hotspot: De introductie van de nieuwe spelling 
(1996)

Verkorte titel: Nieuwe spelling

Metatrends: 13.2 Emancipatie en participatie, 13.13 Medialisering

Datering
8 december 1995

Beschrijving
Op 8 december 1995 nam staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap A. Nuis het eerste 
exemplaar van een geactualiseerde versie van de officiële Nederlandse spellinggids in ontvangst. Deze 
Woordenlijst Nederlandse Taal, die in de volksmond het Groene boekje genoemd werd en waarin de correcte 
spelling van zo’n 110.000 woorden stond, was de eerste geactualiseerde versie sinds 1954. De nieuwe 
spelling die in 1995 geïntroduceerd werd, was vanaf 1 september 1997 in zowel in het onderwijs als bij 
overheden wettelijk verplicht. De introductie van deze nieuwe spelling ging echter niet zonder slag of stoot.
[Brabants Dagblad, 9 december 1995]

De noodzaak voor de publicatie van een nieuwe spellingsgids werd vrijwel onmiddellijk na de spellingsher-
vorming van 1954 gevoeld. De Woordenlijst Nederlandse Taal uit 1954 liet ruimte voor een officiële en een 
voorkeursspelling, de zogenaamde dubbelspelling, waardoor bijvoorbeeld het woord ‘reactie’ als reactie en 
reaktie gespeld mocht worden. Dit leidde tot discussies en onduidelijkheden. Hoewel er enkele pogingen 
werden gedaan om deze onduidelijkheden op te heffen, bijvoorbeeld door de spellingcommissie Pee-
Wesseling in de tweede helft van de jaren zestig, leidde dit niet tot een herziening van de Woordenlijst 
Nederlandse Taal. In de jaren zeventig werd begonnen met de voorbereiding van een gemeenschappelijke 
taalinstelling tussen Nederland en België, waarbij al snel de verwachting rees dat deze instelling ook de 
spellingonduidelijkheid zou oplossen. In 1980 werd op initiatief van de Nederlandse en Belgische overheid 
de Nederlandse Taalunie opgericht. Deze organisatie had onder andere een adviserende rol aan de 
rijksoverheid op het gebied van taalbeleid. De Taalunie was bepalend in spellingkwesties: zij had de 
bevoegdheid om de officiële spelling van het Nederlands te bepalen en de verdragsluitende partijen, 
Nederland en België, waren verplicht om deze spelling te hanteren en te integreren in de interne rechts-
orde.[Website Nederlandse Taalunie; Van Tiel en Neijt, 2008: 7-11; Website Genootschap Onze Taal]

In 1990 werd door de Nederlandse Taalunie een spellingcommissie ingesteld onder leiding van de Vlaamse 
taalkundige G. Geerts. Nog voor de publicatie van de nieuwe spellingsgids ontstond in 1993 commotie over een 
van de voorstellen van de commissie. Dit voorstel bestond uit een ingrijpende wijziging in de spelling van 
vreemde woorden of bastaardwoorden in de Nederlandse taal. Gynaecoloog zou bijvoorbeeld ginekoloog 
worden en mythe zou als mite gespeld worden. Het comité van Ministers, het hoogste orgaan van de Neder- 
landse Taalunie dat bestond uit de Nederlandse ministers H. D’Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
en J. Ritzen van Onderwijs en Wetenschappen en hun Vlaamse collega’s H. Weckx en L. van den Bossche, liet 
begin 1994 weten niet te voelen de spellingswijze die voorgesteld werd door de spellingcommissie omdat dit te 
ingrijpend zou zijn en niet consistent was. In maart van dat jaar sloot de Interparlementaire Commissie van de 
Taalunie, bestaande uit leden van de volksvertegenwoordigingen van Nederland en Vlaanderen, zich bij deze 
opvatting aan.[AD 20 januari 1994; NRC Handelsblad 20 januari 1994, Trouw 8 maart 1994] 

Op 21 maart 1994 nam het Comité van Ministers het Spellingbesluit waarmee de door de commissie Geerts 
voorgestelde spellingswijziging, behoudens de vereenvoudiging van bastaardwoorden die eerder dat jaar was 
verworpen, aangenomen werd. De voorkeursspelling zou de enige juiste spelling worden waarmee deze de 
plek van de officiële spelling uit 1954 zou innemen. Daarnaast werd voorgesteld om het gebruik van het trema 
en de koppelstreep te vereenvoudigen. De introductie van de nieuwe spelling ging echter alsnog gepaard met 
veel commotie. In de nieuwe spelling werden de regels voor de tussen-n in samenstellingen aangepast. Tot de 
herziening werd de tussen-n alleen toegepast als het eerste deel van een samengesteld woord noodzakelijker-
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wijs deed denken aan een meervoud, zoals bijvoorbeeld bij kippenhok. Voor sommige woorden was dit 
problematisch: bessesap kon volgens deze logica evengoed als bessensap geschreven worden. De spelling 
stond open voor verschillende interpretaties die contextafhankelijk was: één bes gaf sap, maar voor een glas 
bessensap waren meerdere bessen nodig. De commissie Geerts besloot daarop om deze regel aan te passen: 
woorden die op –en eindigden en niet óók op –es werden in samenstelling altijd in meervoud geschreven 
ongeacht de vraag of dit strookte met de logica die voorheen gehanteerd werd. Pannekoek werd daarmee 
pannenkoek, en secondenlang werd secondelang. [Website Genootschap Onze Taal]

De zogenaamde tussen-n regel zorgde voor veel verwarring, met name in het basis- en voortgezet onderwijs 
en onder uitgevers. Veel middelbare scholen hadden in het kader van de basisvorming die in het schooljaar 
1993-1994 ingevoerd was nieuwe boeken aangeschaft. Deze moesten, nog voordat zij hun normale 
levensduur hadden kunnen vervullen, vervangen worden, wat voor iedere school een zeer kostbare operatie 
was. Ook werd gevreesd dat de taalbeheersing van leerlingen geschaad zou worden door de plotselinge 
verandering in de spellingsregels. Veel uitgevers worstelden ook met de nieuwe regel omdat deze voor 
sommige woorden geen uitsluitsel bood over het gebruik van een tussen-n.[Daniels, 1995; Eindhovens 
Dagblad, 29 september 1995]  

In reactie op de publicatie van het nieuwe Groene boekje werden onder andere handtekeningacties gestart om 
de oude spelling te behouden.[Trouw, 27 januari 1996] De hoofdredacteuren van de Nederlandse dagbladen 
kwamen in navolging van hun Vlaamse collega’s in actie tegen de nieuwe spelling omdat deze volgens hen 
te veel inconsequenties bevatte. Zij wezen erop dat er veel verschillen in spelling van woorden waren tussen 
het nieuwe Groene boekje en het in 1995 gepubliceerde Van Dale grootwoordenboek der Nederlandse taal dat als 
standaardwerk gezien werd in het Nederlandse taalgebied. Staatsecretaris Nuis stelde na Kamervragen van 
de VVD dat de spelling van het Groene boekje niet gelijkgeschakeld zou worden met de spelling in de Van 
Dale.[NRC Handelsblad 28 december 1995] Dit probleem werd opgelost door de Taalunie en de uitgevers van 
de belangrijkste woordenboeken van de Nederlandse taal: de uitgevers zouden bij de door hen gehanteerde 
spelling ook de spelling in het Groene boekje vermelden.[ANP, 20 maart 1996] Van Dale en uitgeverij Het 
Spectrum publiceerden in 1996 gezamenlijk een derde spellingsgids, de Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse 
Taal die naast het Groene Boekje en het Van Dale grootwoordenboek der Nederlandse taal van 1995 bestond. Daarmee 
was nog voordat de nieuwe spelling wettelijk was ingegaan wederom een tweedeling ontstaan ten aanzien 
van de correcte spelling van de Nederlandse taal.[NRC Handelsblad, 5 januari 1996]

Het Genootschap Onze Taal wierp zich op als een van de grootste critici van de nieuwe spellingsregels. In 
reactie op het Groene boekje van 1995 publiceerde het Genootschap in 1998 de Spellingwijzer Onze Taal, 
waarmee een vierde spellinggids sinds de aankondiging van de nieuwe spelling het levenslicht zag. Deze 
spelling was echter bedoeld als alternatief voor het Groene Boekje, in tegenstelling tot de andere spellinggid-
sen die in grote lijnen de richtlijnen van de Nederlandse Taalunie volgden. Deze alternatieve spelling vond 
pas met de nieuwe spellingsherziening door de Nederlandse Taalunie in 2006 navolging in Nederland als 
het zogenaamde Witte Boekje. In België was nauwelijks sprake was van enige discussie rond de herziening van 
2005. Zowel de Nederlandse Omroep Stichting, de dagbladen De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad en 
andere media kozen er toen voor om de officiële spelling niet langer te hanteren en de alternatieve spelling 
van het Genootschap Onze Taal te gebruiken. Het resultaat hiervan was dat tien jaar nadat de dubbelspelling 
was afgeschaft, er wederom sprake was van twee mogelijke spellingswijzen die met elkaar wedijverden.
[Website NRC Handelsblad]

Actoren
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en taakopvolgers
• Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en taakopvolgers
• Nederlandse Taalunie
• Genootschap Onze Taal
• Interparlementaire Commissie van de Nederlands-Vlaamse Taalunie
• Werkgroep ad hoc Spelling
• Taaladviescommissie van de Taalunie
• Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
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• SDU
• Van Dale Lexicografie 
• Uitgeverij Wolters
• Uitgeverij Spectrum
• A. Nuis
• H. D’Ancona
• H. Weckx
• L. van den Bossche
• G. Geerts

Bronnen en literatuur
• ANP, ‘Uitgevers en taalunie maken einde aan onduidelijkheid spelling’, 20 maart 1996.
• Daniels, W. ‘Kritiek op nieuwe spelling is niet van de lucht’, in: De Stem, 28 september 1995. 
• s.n., ‘Actie tegen nieuwe spelling’, in: Trouw, 27 januari 1996.
• s.n., ‘Juiste spelling 110.000 woorden. Eerste Groene boekje voor Nuis (cultuur)’ in: Brabants Dagblad,  

9 december 1995.
• S.n., ‘Nieuwe spelling zorgt voor grote verwarring op scholen’, in: Eindhovens Dagblad, 29 september 1995.
• s.n., ‘Nuis: Groen boekje bepaalt spelling’ in: NRC Handelsblad, 28 december 1995.
• s.n., ‘Onze Taal: het beste spelt de Nieuwe Spellinggids’ in: NRC Handelsblad, 5 januari 1996.
• s.n., ‘Spellingsvoorstellen van tafel’ in: Trouw, 8 maart 1994.
• s.n., ‘Streep door nieuwe spelling’ in: Algemeen Dagblad, 20 januari 1994.
• Tiel, B. van en Neijt, A. ‘Zorg voor een leerbare spelling’ in: Levende talen magazine (nr.7 2008).
• Visser, A. ‘Belgen struikelden bijna over trema’ in: NRC Handelsblad, 20 januari 1994. 
• Website NRC Handelsblad, http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1654297.ece/Media_kiezen_nieuwe_

regels_voor_spelling.htm (graadpleegd 6 januari 2015).
• Website Onze Taal, https://onzetaal.nl/dossiers/dossiers/spelling/geschiedenis-van-de-nederlandse- 

spelling/1995-het-tweede-groene-boekje-ruzie-over-de-tussen-n/ (geraadpleegd op 7 januari 2015).
• Website Nederlandse Taalunie, http://taalunie.org/organisatie/wat-is-de-taalunie (geraadpleegd op  

6 januari 2015).
• Website Nederlandse Taalunie, http://taalunie.org/verdrag-inzake-nederlandse-taalunie (geraadpleegd 

op 14 januari 2015).
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12.39 Hotspot: De Elfstedentocht van 1997 (1997)

Verkorte titel: Elfstedentocht 1997

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
12.8 Sport in de samenleving

Datering
4 januari 1997

Beschrijving
Op 4 januari 1997 om half zes in de ochtend werd in een aardedonker Leeuwarden het startsein gegeven voor 
de vijftiende editie van de Elfstedentocht. Ruim 16.000 mannen en vrouwen begonnen aan een schaatstocht 
van ruim 200 kilometer die hen langs elf Friese steden zou leiden: van Leeuwarden naar Sneek, IJlst, Sloten, 
Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en weer Leeuwarden. [website 
Vereniging de Elf Friesche Steden]
Met het dalen van de temperaturen was al dagen voordat Vereniging de Friesche Elf Steden het groene licht 
gaf in heel Nederland de Elfstedenkoorts uitgebroken. Media en publiek speculeerden volop over het wel of 
niet plaatsvinden van de tocht en in Leeuwarden boekten marathonschaatsers uit voorzorg hotelkamers. 
Toen op 2 januari 1997 om 11.17 uur voorzitter van de vereniging Henk Kroes met de woorden It giet oan het 
verlossende woord sprak, kende het enthousiasme van de Nederlanders nauwelijks grenzen. Anderhalf tot 
twee miljoen mensen reisden af naar het noorden, Friezen boden spontaan slaapplaatsen bij hen thuis aan 
en de NOS zette vierhonderd mensen in om de tocht live in beeld te kunnen brengen. Ook buitenlandse 
media waren aanwezig om de langste schaatstocht ter wereld te verslaan. [Crisis Onderzoeks Team, 2008: 21]
Na bijna zeven uur schaatsen en klunen zetten vijf schaatsers de eindsprint in. Henk Angenent trok in een 
rechtstreeks duel met Erik Hulzebosch aan het langste eind en werd daarmee de winnaar van de tocht der 
tochten. Deze editie van de Elfstedentocht was bar en boos: het vroor zes graden, maar door de krachtige 
wind lag de gevoelstemperatuur veel lager. Tienduizenden toeschouwers in Friesland en miljoenen 
televisiekijkers waren er getuige van hoe uiteindelijk bijna 12.000 mensen een Elfstedenkruisje verdienden 
voor uitrijden van de tocht. [SCP, Rapportage Sport 2008, 11; Crisis Onderzoeks Team, 1998: 21]
Tijdens het evenement was de sfeer uitstekend te noemen: uitgelaten, zingend publiek vierde feest samen met 
al net zo enthousiaste agenten [Crisis Onderzoeks Team, 1998: 22]. Het evenement was in tegenstelling tot 
1986, toen tientallen toeschouwers zich op het ijs begaven en er kleine ordeverstoringen ontstonden, zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. [Crisis Onderzoeksteam, 1998: 32] Dit lukte ondanks het feit dat de 
voorbereidingstijd op het evenement korter was dan gebruikelijk: gemeenten, regiopolitie, brandweer en 
defensie hadden slecht 42 uur om zich op de tocht voor te bereiden. Om taferelen als die van 1986 te voorko-
men werd besloten de sluitingstijden van de horeca niet te verlengen, particuliere bewakingsdiensten in te 
zetten en afzettingen te plaatsen om het publiek van het ijs te weren. [Crisis Onderzoeks Team, 1998: 24, 35-38]

De Elfstedentocht van 1997 was de vijftiende in een reeks van tochten die al sinds de eerste editie aan het begin 
van de twintigste eeuw sterk tot de verbeelding spraken. Al in de achttiende eeuw werden door Friese liefhebbers 
al schaatsend de Friese elf steden aangedaan, maar pas in 1909 organiseerde de Friese ijsbond de eerste 
Elfstedentocht. De organisatie werd later overgenomen door de eveneens in 1909 opgerichte Koninklijke 
Vereniging De Friese Elf Steden. [website Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden; website Geschiedenis 24]
De tocht kreeg al vanaf het vroegste begin ruimschoots aandacht in de landelijke pers, en de populariteit 
van de schaatstocht groeide dan ook. Jaarlijks was er stijging te zien in het aantal deelnemers. De kou en de 
ontbering die de deelnemers aan de tocht van 1997 teisterden waren de tocht niet vreemd en droegen bij 
aan het mythische en heroïsche karakter van het sportevenement. [Koolhaas en van de Vooren, 2003: 10]
Vooral de barre Âlvestêdetocht van 1963 stond veel Nederlanders nog bij. Van de 10.000 deelnemers haalden 
slechts 69 op tijd de finish, een dieptepunt in de geschiedenis van de tocht. De tocht van 1963 symboliseerde 
als geen ander de heroïek van de Elfstedentocht, een waar heldenverhaal waar tientallen boeken en zelfs film 
aan gewijd werden. Winnaar Reinier Paping werd een nationale held [Koolhaas en van de Vooren, 2003: 10]
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Na 1963 moest er 22 jaar gewacht worden op een volgende tocht. Jaren achtereen was er geen noemens-
waardige vorstperiode geweest en ook in de winter van ’85 leek na een aantal dagen en nachten vorst 
opnieuw de dooi in te zetten. Pas op het allerlaatste moment werd besloten alsnog een tocht te houden. Op 
21 februari 1985 zagen talloze Nederlanders, uitzinnig van vreugde omdat de tocht eindelijk weer doorgang 
kon vinden, Evert van Benthem de opvolger worden van de legendarische Paping. Grote dagbladen huurden 
helikopters voor hun verslaggevers en fotografen [Couwenhoven en Snoep: 2001, 153]. Daarnaast kon er 
door de televisiekijker voor het eerst live meegekeken worden door middel van de camera’s van de NOS. Op 
26 februari 1986 was het opnieuw raak, en was het wederom Van Benthem die er met de winst vandoor ging. 
Tijdens deze editie schaatste ook prins Willem-Alexander mee, onder het pseudoniem W.A. van Buren. 
[Couwenhoven en Snoep: 2001, 153]
Waren de tochten van voor de Tweede Wereldoorlog een lokale, Friese traditie, met de intrede van de 
moderne media werd de Elfstedentocht een evenement dat zich ver buiten de landsgrenzen zou laten 
gelden. De live uitzendingen van ’85 en ’86 leverden een belangrijke bijdrage aan het in beeld brengen van 
de mythische tocht en vergrootten het bereik, waardoor het evenement verder aan populariteit wist te 
winnen. Voor de tocht van 1997 leverde dit dan ook extra aandacht op.

Evenals andere takken van sport maakte ook de Elfstedentocht niet alleen een medialiseringproces door, 
maar liet ook de invloed van de commercie zich gelden. De belangstelling uit binnen -en buitenland, de live 
uitzendingen op televisie en de toestroom van duizenden schaatsfans richting Friesland zorgde ervoor dat 
ook de interesse bij bedrijven voor de tocht groeide: aan de Elfstedentocht kon goed verdiend worden. [SCP, 
2003: 175] Dat gold zeker voor de tochten van 1985, 1986 en 1997, maar ook voor die daarvoor: zo maakte 
Reinier Paping reclame voor Brinta, en verdiende hij jaren na zijn overwinning nog goed aan Elfstedentocht 
gerelateerde schnabbels. Bij iedere vorstperiode en de stijgen van de Elfstedenkoorts bogen marketingafdelin-
gen van talloze bedrijven zich opnieuw over de vraag hoe het beste aan te sluiten bij de koorts rond de tocht 
der tochten [SCP: 2003, 175]
De groei van het aantal deelnemers en de grote toeloop van publiek, de groei van de media-aandacht en de 
professionalisering van de schaatssport zelf zorgden er ook voor dat de Elfstedentocht steeds professioneler 
georganiseerd werd. Ook deze tendens was vanaf de jaren tachtig zichtbaar. Al in de zomer begon de 
Vereniging De Friese Elf Steden, maar ook de gemeenten, politie en de provincie Friesland met het treffen 
van voorbereidingen op de Elfstedentocht. Aan de hand van zogenaamde crowd management-technieken 
bereidden de verschillende instanties zich steeds vroeger en intensiever voor op het groter wordende 
evenement. Zij concentreerden zich daarbij vooral op de vraag hoe de grote toestroom van het publiek in 
goede banen te leiden. Dit was mede noodzakelijk gezien de korte voorbereidingstijd die voorhanden was 
als het evenement daadwerkelijk doorging. [Crisis Onderzoeks Team, 1998: 45]
Ook bij de deelnemers veranderde er veel. Naast dat zij te maken kregen met de groeiende invloed van de 
commercie viel ook hier de professionalisering op. In 1985 waren bij Evert van Benthem en zijn tochtgeno-
ten de wollen truien en mutsen vervangen door nauwsluitende skinpakken met reclame. In plaats van een 
warme chocola van de koek-en-zopiekraam dronken de rijders door ploegleiders aangereikte sportdrankjes. 
[website Geschiedenis 24; Couwenhoven en Snoep, 2001: 174] Erik Hulzebosch, tweede in 1997, werd na de 
tocht plots een Bekende Nederlander. 
Al werd de tocht dan steeds professioneler georganiseerd, de organisatie bleef er met opkomst van de 
commercie van de tocht op hameren dat het vooral een feest van het publiek moest zijn. Al sinds haar 
oprichting organiseert de vereniging de Elfstedentocht zonder sponsoren en commerciële activiteiten. 
Alleen op de plekken waar de invloed van de vereniging zelf beperkt was, dat wil zeggen, buiten het ijs en de 
zogenaamde hotspotgebieden zoals controlepunten, konden bedrijven commerciële activiteiten ontwikke-
len. Echter, hierbij was het ten strengste verboden de indruk te wekken dat een het bedrijf gelieerd was aan 
de Koninklijke Elf Steden. De vereniging vroeg bedrijven daarnaast rekening te houden met het feit dat de 
tocht ‘een unieke gebeurtenis’ is, georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie. [Koninklijke Vereniging 
De Friese Elf Steden, 2009: 2] Een dominante rol van sponsors en commercie was daarbij niet gewenst, en 
grotendeels door de inzet van de vereniging zelf werd dan ook voorkomen dat de Elfstedentocht ontaardde 
in een ‘Tour de France-achtig commercieel circus’, al was aanwezigheid van bedrijven zoals Unox dan niet 
volledig te vermijden. [Crisis Onderzoeks Team, 1998: 24]
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Het publiek in Friesland kon dus, mede dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, genieten van de schaats-
sport die in Nederland populair was. De populariteit van schaatsen beperkte zich echter allesbehalve tot de 
Elfstedentocht, al was de tocht zonder meer de icoon van de vaderlandse schaatscultuur [Koolhaas en van 
de Vooren, 7]. De Nederlander bleek in de vrije tijd nog altijd graag te schaatsen, al liep het percentage 
mensen dat op regelmatige basis op het ijs te vinden was wel terug: van bijna 15 procent in 1979 tot 5,5 
procent in 1999. Het gerelateerde skeeleren was wel in opkomst: in 1999 skeelerde 11 procent van de 
Nederlanders met enige regelmaat, al moest de sport in de jaren nul weer inleveren. [SCP, 2008: 83] 
Schaatswedstrijden op televisie werden echter nog altijd goed bekeken. [SCP, 2003: 83, 106] Om het 
uitblijven van de Elfstedentocht enigszins te verzachten werden er verschillende alternatieven bedacht, 
zoals de alternatieve schaatstocht op de Weissensee in Oostenrijk. Ook kon de Elfstedentocht per fiets 
gereden worden of te voet worden afgelegd.

Actoren
• Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden 
• Politie en brandweer Friesland
• GGD Friesland
• Rode Kruis en EHBO Friesland
• Friese gemeenten
• Landelijke media
• Defensie (land-en luchtmacht)
• Nederlandse Spoorwegen (NS)

Bronnen en literatuur
• Crisis Onderzoeks Team, Elfstedentocht 1997: leren van succes (Leiden 1998).
• Couwenhoven, R. en H. Snoep, Negentig jaar Elfstedentocht: 1909-1999 (Haarlem 2001).
• Website Geschiedenis 24, ‘Special: 100 jaar Elfstedentocht’, http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/

afleveringen/2008-2009/Special-100-jaar-Elfstedentocht.html (bezocht op 20 april 2011).
• Lolkama, J. De tocht der tochten: tragiek en triomf 1749-2006 (Utrecht 2006).
• Website Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, http://www.elfstedentocht.nl (bezocht op 20 april 2011).
• Website Koninklijk Vereniging De Friesche Elf Steden, ‘Uitgangspunten Koninklijke Vereniging De 

Friesche Elf Steden inzake commercie’, (versie 1 december 2009), http://elfstedentocht.nl/files/IMAGES/
bestanden/Uitgangspunten_commercie.pdf, geraadpleegd op 4 mei 2009.

• Koolhaas, M. en J. van de Vooren, De mannen van ’63: verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden (Franeker 
2003).

• Koolhaas, M., Schaatsenrijden: een cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2010).
• Sociaal Cultureel Planbureau, Rapportage Sport 2003 (Den Haag 2003).
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12.40 Hotspot: De aanschaf van het schilderij Victory 
Boogie Woogie van Piet Mondriaan door de Staat 
(1998)

Verkorte titel: Aankoop Mondriaan

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
3.20 Euro
12.2 Consumptiemaatschappij
12.10 Cultuurbeleid
12.11 Veranderingen in de kunst

Datering
28 augustus 1998

Beschrijving
Op 28 augustus 1998 maakte het Gemeentemuseum in Den Haag de aankoop bekend van het laatste schilderij 
van Piet Mondriaan uit 1944 met de titel Victory BoogieWoogie. Het kunstwerk werd door de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit voor ruim 80 miljoen gulden gekocht van de New Yorkse mediamagnaat Samuel Irving 
Newhouse met geld dat afkomstig was van De Nederlandsche Bank. De bank stortte 110 miljoen gulden in het 
fonds om Nederlandse kunstaankopen mogelijk te maken als een gebaar aan de Nederlandse bevolking bij de 
overgang van de gulden naar de euro. [Andere Tijden en website NPO Geschiedenis]

Zelden was een aankoop van een kunstwerk in Nederland zo omstreden. De commotie die ontstond betrof, 
naast de procedure rondom de aankoop zelf en het tot dan toe ongekend hoge bedrag dat door de staat aan 
– volgens sommigen elitaire – kunst werd besteed, ook de intrinsieke waarde van het onvoltooide én 
abstracte schilderij en zijn belang voor de Nederlandse schilderkunst. [o.a. Website NPO Geschiedenis en 
Krul 1998: 22]

Mondriaan werkte in New York vanaf 1942 tot aan het begin van 1944 aan zijn schilderij, toen een longont-
steking hem op 72-jarige leeftijd fataal werd. Na zijn overlijden ging het schilderij – een compositie van 
gekleurde vakjes in primaire kleuren, wit en zwart waarmee de schilder naar eigen zeggen “dynamische 
beweging in evenwicht” probeerde uit te drukken – naar de kunsthandelaar en galeriehouder Valentine 
Dudensing die het later voor 8000 dollar aan de kunstverzamelaar Emily Tremaine verkocht. Eind jaren 
tachtig werd het kunstwerk door de krantenmagnaat S. I. Newhouse aangeschaft als cadeau voor zijn vrouw 
Victoria. [Website Mondriaan en website NPO Geschiedenis]
In 1994 organiseerde het Gemeentemuseum in Den Haag samen met het Museum of Modern Art in New York 
een overzichtstentoonstelling van het werk van Mondriaan. Zijn meesterwerk was echter alleen in New York te 
zien. De eigenaar, Newhouse, gaf geen toestemming om het doek naar Nederland te vervoeren uit angst voor 
beschadiging. Hij verklaarde zich echter bereid het schilderij aan het museum te verkopen voor veertien 
miljoen dollar. Deze prijs verhoogde hij later nog enkele keren tot het bedrag van 30 miljoen dollar in 1997. De 
onderhandelingen met het museum liepen toen op niets uit. [Website Mondriaan en website NPO Geschiedenis]

In dezelfde periode raakte de voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Jan-Maarten Boll, in de ban van 
Mondriaans schilderij en richtte in 1997 een eigen fonds op waarin hij het geld voor de aankoop van Victory 
Boogie Woogie wilde verzamelen. Hij werkte daarbij samen met de nieuw aangetreden directeur van het 
Gemeentemuseum, Hans Locher. Locher kwam in contact met Victoria Newhouse die bevestigde dat het 
schilderij nog steeds te koop was maar nu voor een bedrag van 40 miljoen dollar, bijna een verdrievoudi-
ging van de prijs die de Newhouses er oorspronkelijk voor vroegen. Ondanks dat het museum niet over  
zo’n hoog bedrag beschikte, raadde Boll Locher aan een optie op het schilderij te nemen. [Website NPO 
Geschiedenis]
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Het voornemen van de president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, om een kunstfonds op te richten 
waarmee schilderijen zouden kunnen worden aangeschaft en het idee van Boll om Victory Boogie Woogie naar 
Nederland te halen bleken complementair. [o.a. De Volkskrant van 5 september 1998] Met alleen de goedkeuring 
van de op dat moment demissionaire minister van Financiën, Gerrit Zalm, en in overleg met premier Kok maar 
zonder de Tweede Kamer op de hoogte te stellen, schonk de bank het bedrag van 110 miljoen gulden uit de (nog 
te realiseren) winst over het jaar 1998 aan de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit. De bank stelde daarbij de 
voorwaarde dat kunstwerken aangekocht door dit particuliere fonds eigendom zouden worden van de Staat ten 
behoeve van openbare collecties in Nederland. [NRC Handelsblad van 5 september 1998] Het grootste deel van het 
bedrag – ruim 80 miljoen gulden – werd onmiddelijk besteed aan de aankoop van het schilderij van 
Mondriaan. [Website NPO Geschiedenis] Omdat het fonds het geld nog niet in kas had, werd het voorschot 
betaald door de gemeente Den Haag uit het budget dat zij van het Rijk ontving om eigen financiele nood te 
lenigen. [ANP op 2 september 1998] Het schilderij werd op 31 augustus 1998 in het Haagse Gemeentemuseum 
officieel gepresenteerd in aanwezigheid van koningin Beatrix. [Het Parool van 1 september 1998]

De aankoop van Mondriaans schilderij veroorzaakte veel ophef waarbij het ging om de waarde van het 
kunstwerk, maar vooral de wijze van aankoop. Staatssecretaris Van der Ploeg typeerde Victory Boogie Woogie 
als de Nachtwacht van de 20ste eeuw. Hij sloot zich hiermee aan bij autoriteiten uit de kunstwereld, onder 
wie de directeuren van negen belangrijke musea die de noodzaak van de aankoop al in een vroeg stadium 
inzagen. [Trouw van 1 september 1998]. Sommigen vonden echter dat de staat zulke elitaire kunst niet zou 
moeten subsidiëren, anderen beweerden dat het onvoltooide en abstracte schilderij van Mondriaan 
nauwelijks het predicaat kunst zou mogen dragen. [o.a. NRC Handelsblad van 5 september 1998] Terwijl de 
directeur van het Gemeentemuseum van mening was dat de prijs van 80 miljoen gulden in de categorie 
Nachtwacht van Rembrandt en Zonnebloemen van Van Gogh niet misstond, spraken sommige kunsthandelaren 
met verbazing over een ‘Japanse prijs’ die betaald werd voor het doek van Mondriaan. Daarmee verwezen zij 
naar de recordbedragen die Japanners eind jaren tachtig voor werken van Van Gogh en Renoir over hadden. 
[de Volkskrant van 3 september 1998]

De ministerraad voelde zich overvallen door de gang van zaken en vond het vreemd dat de zaak niet in het 
kabinet was besproken, de top van het ministerie OCW voelde zich gepasseerd en ook in de Eerste en Tweede 
Kamer rees twijfel over de beslissing van minister Zalm om zijn toestemming te geven aan de schenking. [de 
Volkskrant van 14 september 1998 en Algemeen Dagblad van 7 september 1998] De Algemene Rekenkamer, de 
instantie die overheidsuitgaven controleert op rechtmatigheid en doelmatigheid, begon naar aanleiding 
daarvan een onderzoek naar de aankoop van Victory Boogie Woogie. [NRC van 3 september 1998]

Volgens het onderzoek van de Algemene Rekenkamer hadden premier Kok, minister Zalm van Financiën en 
president-directeur Wellink van De Nederlandsche Bank de regels overtreden bij de aankoop van het 
schilderij. De Rekenkamer wees in haar rapport op het feit dat De Nederlandsche Bank schenkingen uit winst 
alleen aan de staatskas mocht uitkeren. In dat geval mag alleen de Tweede Kamer beslissen over de besteding 
ervan, maar de gift aan het speciale aankoopfonds werd niet aan de Kamer voorgelegd. [ANP van 12 oktober 
en 13 oktober 1998] De Algemene Rekenkamer vond het ook opvallend dat er nauwelijks schriftelijke 
verslaglegging van de besluitvorming was gemaakt. Over de bestaande relevante schriftelijke documenten 
kon de Rekenkamer bovendien niet volledig beschikken. Vanwege zijn private karakter weigerde minister 
Zalm een brief aan de Rekenkamer ter beschikking te stellen waarin hij al op 15 juli 1998 de president van De 
Nederlandsche Bank toestemming gaf voor de schenking. [NRC van 14 oktober 1998] Op deze datum was het 
kabinet demissionair. Een demissionair kabinet mag in principe geen vergaande beslissingen nemen. Het 
was echter onduidelijk of het beschikbaar stellen door De Nederlandsche Bank van 110 miljoen gulden aan 
de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit een dusdanig besluit was. [ANP van 16 september]

Terwijl het onderzoek van de Algemene Rekenkamer al gaande was, veranderde De Nederlandsche Bank op 
24 september 1998 de financieringswijze van de aankoop van het schilderij. De bank besloot de gift niet van 
de winst af te halen, maar te boeken als bijzondere last. Tegen deze wijziging kon de Rekenkamer alleen 
inbrengen dat daarvoor een Koninklijk besluit nodig was. Voor een Koninklijk besluit is raadpleging van het 
hele kabinet, dan wel de Kamer echter niet vereist. Hiermee werd de angel uit de kwestie gehaald. [Trouw 
van 16 oktober 1998]. 
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In oktober 1998 vond een debat in de Tweede Kamer plaats. De uitkomst daarvan was de erkenning van de 
ongelukkige gang van zaken die veel onduidelijkheid en veel wrevel heeft opgeroepen door minister Zalm 
en minister-president Kok.

Op 1 november 1998 werd een raad van toezicht van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit ingesteld 
waarin verschillende personen uit bedrijfsleven en politiek zitting namen. [Financieel Dagblad van 27 oktober 
1998] Daarnaast besloot het kabinet een publiek aankoopfonds voor het Nederlandse kunsterfgoed in leven 
te roepen met een budget van 100 miljoen gulden. De oprichting van een dergelijk fonds werd al in de 
troonrede aangekondigd, was onderwerp van gesprekken tussen minister van Financiën en de president van 
De Nederlandsche Bank én werd genoemd in de brief van minister Zalm over de aankoop van Victory Boogie 
Woogie gericht aan Nout Wellink. Deze brief werd uiteindelijk, voorafgaand aan het parlementaire debat, 
openbaar gemaakt. [TK 26248 (1998-1999)] Het beheer van het overheidsfonds werd de taak van de 
Mondriaan-stichting. [Trouw van 24 november 1998]

Actoren
• Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit
• Jan Maarten Boll, directeur Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit
• Gemeentemuseum Den Haag
• Hans Locher, directeur Gemeentemuseum Den Haag
• De Nederlandsche Bank
• Nout Wellink
• Tweede Kamer
• Gerrit Zalm
• Rick van der Ploeg
• Wim Kok
• media
• kunst- en museumwereld
• Henk van Os
• Sjarel Ex
• Chris Dercon
• Algemene Rekenkamer
• Tweede Kamer
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12.41 Hotspot: Big Brother (1999)

Verkorte titel: Big Brother

Metatrends: 13.4 Technologisering en informatisering, 13.13 Medialisering

Relatie met
12.7 Omroepbestel
12.15 Privacy
12.35 Commerciële televisie

Datering
16 september 1999

Beschrijving
Big Brother, een tv-programma van producent en bedenker John de Mol, werd voor het eerst uitgezonden op 
16 september 1999. De titel van het proramma verwijst naar de roman van George Orwells 1984 uit 1949, 
waaruit de beroemde uitspraak ‘Big Brother is watching you’ komt. Big Brother is in deze roman een nooit 
geziene, maar almachtige leider die iedereen voortdurend in de gaten houdt. Een vergelijkbaar gebrek aan 
privacy was ook de leidraad van het tv-programma van John de Mol. Negen deelnemers lieten zich ruim 
honderd dagen vrijwillig opsluiten in een huis, waarin camera’s hingen die hen 24 uur per dag filmden. 
Iedere dag werd een compilatie van de gemaakte opnames uitgezonden op tv-zender Veronica. De deelne-
mers moesten van een gering budget rondkomen dat zij konden verhogen door het succesvol uitvoeren van 
weekopdrachten. [Meijer en Reesink, 2000: 10] Tegenover het gebrek aan privacy stond een beloning van 
250.000 gulden voor de winnaar die dit bedrag in de wacht sleepte als hij in de gratie viel bij de andere 
bewoners. Iedere week werd de minst populaire huisgenoot weggestemd en naar huis gestuurd.

Nog voor het programma op de buis kwam, was er veel negatieve publiciteit in de media. Big Brother zou 
getuigen van slechte smaak, de deelnemers zouden exhibitionistisch zijn en John de Mol zou hen exploite-
ren. [Van Zoonen, 2000] Leden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) wezen op het riskante 
karakter van de show. Volgens hen zou het programma ‘psychologisch onverantwoord’ zijn. Zij verwezen 
naar het Stanford Prison Experiment uit 1971. Dit experiment, waarbij studenten willekeurig in twee groepen 
werden ingedeeld: van gevangenen en van gevangenbewakers, liep al snel uit de hand toen de deelnemers 
zich naar de rollen gingen gedragen die hen opgelegd werden: De gevangenen werden onderdanig, de 
bewakers werden agressief en gingen hun macht misbruiken. Dit bewees volgens het NIP dat gedrag van 
mensen sterk beïnvloed wordt door hun omgeving, wat ook een risicofactor vormde in Big Brother. Bovendien 
zou het beloofde geldbedrag het gevaar vergroten dat mensen hun grenzen niet goed zouden bewaken, aldus 
de psychologen. [Meeus, 1999] Om de kritiek te pareren zetten de producenten van het programma een 
klinisch psycholoog in om de kandidaten te begeleiden. Verder beriepen zij zich op de vrijwillige inschrijving 
van de deelnemers. [Van Dullemen en Fennema, 1999: 221] De aanvankelijk door het NIP voorspelde 
psychologische schade die de show aan zou richten, leek mee te vallen. Ook de gevreesde agressie zoals in 
het Stanford Prison Experiment bleef uit. Deelnemers waren, vanwege de aanwezigheid van camera’s en de angst 
om weggestemd te worden, voornamelijk bezig met het onderhouden van hun reputatie. Zij hielden zich 
aan de opgestelde regels: zo werd het geen strijd maar eerder een morele test. Bovendien moesten zij in veel 
opdrachten samenwerken, wat een positieve invloed had op de groepssfeer. [De Bruin, 1999]. 

Big Brother werd algauw populair bij een grote groep kijkers. Gemiddeld keken zo’n 1,5 miljoen mensen naar het 
programma. [Meijer en Reesink, 2000: 11] Big Brother werd onderwerp van dagelijkse conversatie, wat de hype 
rond en de populariteit van het programma versterkte [Van Ginneken, 2000: 109-110] In de media bleven de 
meningen verdeeld. Het belangrijkste punt van kritiek betrof de – voor velen – onaanvaardbare schending tussen 
privaat en publiek. Een ander punt was het geënsceneerde aspect van Big Brother – men twijfelde aan het 
‘realiteit’-gehalte van het programma – en het ontbreken van plot en moraal. Het grootste aantal artikelen was 
neutraal van aard en richtte zich bijvoorbeeld op analyses van de psychologische toestand van de deelnemers 
[Dagelet en Van der Veen, 2000: 117]. Ook positieve geluiden kwamen voor maar bleven eerder een uitzondering.
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Big Brother was baanbrekend in enkele opzichten. Het eerste opmerkelijke aan Big Brother was dat het brak met 
de scheiding tussen het private en publieke domein. Plotseling werd het gewone, haast triviale privé-leven 
publiekelijk in beeld gebracht en juist deze alledaagse thematiek verklaarde de populariteit van de show: het 
programma bood een inzicht in het leven van mensen met wie de kijker zich kon identificeren. [Van Zoonen, 
2000: 27 en 32] Toch vervulde Big Brother op dit terrein geen pioniersrol. Al in 1991 zond de KRO de eerste 
Nederlandse reality soap uit, getiteld Nummer 28, met zeven jongeren die voor het eerst op kamers gingen in de 
hoofdrol. Een jaar later begon het muziekstation MTV met het uitzenden van de reality soap The Real World (die 
in 2014 zijn alweer aan zijn dertigste seizoen begon). In tegenstelling tot Big Brother zat er in deze programm’s 
geen spelelement en werden de bewoners niet geïsoleerd van de buitenwereld. [Trouw van 15 september 1999 
en Leeuwarder Courant van 2 november 1991]
Ook het multimediaconcept van Big Brother maakte het programma bijzonder: het programma wist televisie, 
telefoon en – later – internet met elkaar te verbinden. Zo was de kijker in staat om invloed uit te oefenen op 
het verloop van het programma. Vanaf seizoen drie kreeg het publiek een stem en kon via SMS en telefoontjes 
de uitslag van het programma beïnvloeden. [Hill, 2005: 121] Ook televisie en internet kwamen steeds dichter 
bij elkaar: Big Brother was immers niet alleen via televisie maar ook onafgebroken via internet te volgen. Op 
internetfora werd bovendien de discussie na de uitzending voortgezet. [Meijer en Reesink, 2000: 15-16]
De combinatie van het opheffen van de scheiding tussen privé en publiek en het interactieve en multimediale 
concept van het programma maakten Big Brother revolutionair. Het leverde John de Mol erkenning op toen hij 
van de jury van Broadcast Magazine de titel Omroepman van het jaar 1999 ontving. [van Zoonen, 2000: 27] 

Big Brother bleef ook internationaal niet onopgemerkt. De Washingon Post sprak van een ‘mediadroom’ 
vanwege het nationale meeleven met de bewoners. [Van Dullemen en Fennema, 1999: 219] Steeds meer 
landen raakten geïnteresseerd in de show. Het format van het programma werd een Nederlands exportpro-
duct en werd verkocht aan onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Polen en Australië. [Bignell, 
2005: 54] In ieder land laaide de morele verontwaardiging bij aangekondigde uitzending even op, maar 
ebde langzaamaan weer weg, net zoals dat in Nederland gebeurd was. Alleen in Frankrijk behaalde de 
politieke druk een verbod op uitzending. [van Zoonen, 2000: 38] 
Met Big Brother werd de behoefte van de kijker aan het reality-tv genre bevestigd. Er volgden later – zowel in 
Nederland als internationaal – verscheidene spin-offs, zoals De Bus en Geboeid.

Actoren
• John de Mol
• Veronica
• KRO
• MTV
• Landelijke media
• Deelnemers Big Brother
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12.42 Hotspot: De introductie van de gratis krant in 
Nederland (1999)

Verkorte titel: Gratis krant

Metatrends: 13.13 Medialisering, 13.4 Technologisering en informatisering, 13.6 Verzakelijking

Relatie met
12.2 Consumptiemaatschappij
12.3 Toenemende tijdsdruk

Datering
21 juni 1999

Beschrijving
Op 21 juni 1999 werden in Nederland twee nieuwe dagbladen op de markt gebracht: de gratis kranten Metro en 
Spits. Een gratis krant met daarin een snel nieuwsoverzicht van de afgelopen 24 uur sloeg in Nederland al snel 
goed aan. De aanvankelijke oplage van 500.000 exemplaren was in 2004 gestegen naar 700.000 exemplaren 
en er kwamen in de tweede helft van de jaren nul zelfs twee kranten bij: De Pers en DAG. [Bakker, 2004: 2]

Het idee van een gratis krant was niet nieuw. In Zweden was het dagblad Metro al sinds 1995 succesvol en dat 
was niet onopgemerkt gebleven onder Nederlandse zakenlieden en journalisten. Aan het einde van het 
decennium ontstonden daarom verschillende initiatieven voor de introductie van een gratis krant. Een 
dergelijke krant was mogelijk, zo was de gedachte, door advertentie-inkomsten. Bedrijven zouden juist in 
deze kranten graag willen adverteren omdat de krant breed gelezen zou worden.
Zo kwam een groep journalisten en investeerders op het idee een Nederlandse versie van Metro op de markt 
te brengen. Die krant was op dat moment al in diverse landen actief en dat ook in Nederland commercieel 
succes zou volgen was niet onwaarschijnlijk. Eind 1998 werd daarom gestart met de voorbereiding. De 
eerste uitgave was gepland voor september 1999, maar in de lente van dat jaar kregen de initiatiefnemers 
van Metro lucht van een soortgelijk initiatief van De Telegraaf. Deze traditionele krant zag eveneens een gat in 
de markt en besloot op 21 juni 1999 Spits te lanceren. Bestaande plannen werden daarmee versneld. De 
Telegraaf had al voor 1999 geprobeerd een gratis krant te lanceren in groot-Amsterdam in samenwerking 
met het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf (GVB), maar vanwege financiële chaos bij het GVB gingen die 
plannen niet door. [Onkenhout, 2009] De Telegraaf besloot daarop alleen verder te gaan en zette een 
ervaren journalist aan het hoofd van een groep jonge redacteurs om zo tegen zo laag mogelijke kosten een 
krant uit de grond te stampen. Het doel van zowel Metro als Spits was een gratis krant die studenten en jonge 
werkenden, de groep van 18 tot 35 jaar, een gedegen nieuwsoverzicht moest bieden. [Onkenhout, 2009]. Dat 
moest in korte en bondige stukken, want de young professional had weinig tijd. 

Twee gratis kranten zagen op 21 juni 1999 het licht. In de ochtendspits werden op Amsterdam Centraal en 
Amsterdam Amstel de eerste edities van Metro en Spits uitgedeeld. Metro had een contract gesloten met de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) en mocht daarom in de stations de kranten verspreiden; Spits moest de 
kranten buiten zien te slijten. [Onkenhout, 2009] Beide kranten bleken succesvol: de reiziger wist de gratis 
krant goed te vinden en al snel stegen de oplagecijfers, en daarmee de advertentie-inkomsten. Zo ging de 
oplage van Metro van 270.000 exemplaren in 1999 naar 312.000 in 2002, en Spits deed het nog beter met een 
stijging van 245.000 naar 284.000 exemplaren. [Bakker, 2004: 2]

De komst van de gratis krant ging gepaard met een daling in de oplage van de traditionele, betaalde krant. 
[Volkskrant, 2000; SCP, 2004: 40] Het is niet uitgesloten dat het verschijnen van Spits en Metro hier invloed op 
heeft gehad. [Bakker, 2004: 6] Er werden namelijk vooral minder losse exemplaren van de landelijke 
ochtendkranten verkocht. De gratis krant, die eveneens ‘s ochtends verscheen, was voor deze krantenkopers 
kennelijk een goed alternatief. [Bakker, 2004: 6] Daarnaast sloeg de krant aan onder jongeren. Zij lazen vaak 
geen dagblad wegens tijdgebrek en omdat zij de kosten voor een abonnement of een los exemplaar te hoog 
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vonden. Voor Metro en Spits hoefde echter niet betaald te worden en bovendien boden deze kranten het 
nieuwsoverzicht waarnaar jongeren op zoek waren. [Drok en Schwarz, 2009: 59] De gratis krant ondervond 
daarbij echter vanaf halverwege de jaren nul geduchte concurrentie van het internet. Net als de betaalde 
dagbladen werd ook de gratis krant door jongeren steeds minder gelezen. [website SCP(a); website SCP(b)] 
De gratis krant was daarom ook in toenemende mate online actief om commercieel aantrekkelijk te blijven 
voor de adverteerders van wie hun bestaan afhing. De papieren edities kregen steeds meer te maken met een 
teruglopend advertentieaanbod. Hierop vormden Metro en Spits geen uitzondering. [Onkenhout, 2009]

Dat de ruimte op de markt voor gratis kranten beperkt was, werd door twee andere gratis dagbladen die 
maar kort verschenen ervaren. Het gratis dagblad De Pers, dat in 2007 voor het eerst verscheen, leed alleen al 
in zijn eerste jaar een verlies van 20 miljoen euro. Na twee jaar moest de krant de oplage sterk terugbrengen 
en in 2011 bleek dat de Pers, dat inmiddels samenwerkte met dagbladenconcern Wegener, jaarlijks nog altijd 
een miljoenenverlies leed. [Elsevier, 2009; Parool, 2011] Het vierde gratis dagblad, DAG, dat in 2007 werd 
opgericht door PCM Uitgevers en KPN, stopte ruim een jaar later alweer met het uitgeven van een papieren 
editie en weer een jaar later werd ook de website DAG Online gestaakt.

Actoren
• Spits
• De Telegraaf
• Metro
• De Pers
• DAG
• Wegener
• PCM Uitgevers
• KPN
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• Website Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘Persbericht: digitalisering van media, informatie en communi-
catie: sneller, flexibeler en mobieler in 2015’, http://www.scp.nl/dsresource?objectid=26283&type=org, 
geraadpleegd op 30 mei 2011. (b)
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12.43 Hotspot: Huwelijk Willem-Alexander en Máxima 
Zorreguieta (2002)

Verkorte titel: Huwelijk Willem-Alexander en Máxima

Metatrends: 13.13 Medialisering

Relatie met
12.5 Publieke feestcultuur
12.17 Koningshuis

Datering
2 februari 2002

Beschrijving
Op vrijdag 30 maart 2001 kondigden koningin Beatrix en prins Claus de verloving van hun zoon Willem-
Alexander met Máxima Zorreguieta aan. Naast woorden van de ouders en het verloofde stel sprak ook 
premier Kok. Tijdens zijn toespraak besteedde hij aandacht aan de rol van Máxima’s vader in Argentinië. 
Zorreguieta was ondersecretaris en later secretaris van Landbouw tijdens het Videla-regime, een dictatuur 
waaronder vijftien- à dertigduizenden mensen ‘verdwenen’. [Website NOS, zj] Kok stelde al in 2000 een 
commissie aan die de rol van Zorreguieta ten tijde van het regime onderzocht. Deze commissie, onder 
leiding van professor Baud, concludeerde dat hoewel Jorge Zorreguieta geen rol speelde bij schending van 
de mensenrechten, het ondenkbaar is dat hij hier niet van op de hoogte was. [Website NOS¹] Kok conclu-
deerde dat het beter zou zijn als Zorreguieta niet bij het huwelijk aanwezig zou zijn en vroeg oud-minister 
van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel als onderhandelaar om Zorreguieta tot dezelfde conclusie te 
brengen. Zorreguieta verklaarde hierop het huwelijk niet te zullen bijwonen. [Website NOS²]

In de politiek en in de samenleving werden twijfels uitgesproken over de verloving. Met de politieke 
aanvaarding, verstomde ook de publieke kritiek langzaamaan. De kritiek was van een minderheid afkomstig. 
Toch was ook het enthousiasme minder dan bij de feestelijkheden rondom Juliana en Bernhard, maar ook 
het protest minder dan bij Beatrix en Claus. Er was eerder sprake van een onverschilligheid, wat ook bleek uit 
de cijfers van televisiekijkers. Dit was hetzelfde tijdens de verloving als tijdens het huwelijk. [de Hert, 2005]

De berichtgeving rondom de verloving was kenmerkend voor de tijd. In de huidige journalistieke cultuur 
heerst er een jacht op primeurs en is het uitmelken van emoties gemeengoed, wat te zien was toen de 
roddelpers al in 1999 speculeerde over Willem-Alexanders mogelijke huwelijkspartner. Al snel namen de 
‘serieuze’ media de geruchten over, waarbij steeds meer details boven water kwamen. De kwaliteitshiërar-
chie van kranten leek opgeheven: zowel Telegraaf als de Volkskrant berichtten over Máxima Zorreguieta als 
potentiële huwelijkspartner. Eenzelfde ontwikkeling vond zich plaats op televisie: SBS6 en het NOS Journaal 
raakten verstrikt in een rel over wie beelden van Máxima op een feestje als eerste mocht uitzenden. Vanaf 
het moment dat de verloving officieel bekend was, richtte het nieuws zich vooral op Máxima’s vader, Jorge 
Zorreguieta. [Wijfjes, 2005] 

Na de bekendmaking van de verloving werd Máxima Zorreguieta op 17 mei 2001 het Nederlandschap 
verleend. Op 3 juli 2001 werd de door de regering ingediende wet tot het verlenen van toestemming voor 
het huwelijk aanvaard door de Eerste en Tweede Kamer. [Website Koninklijk Huis] Indien goedkeuring niet 
verleend was, was het recht op erfopvolging komen te vervallen, zoals vastgelegd is in artikel 28 van de 
grondwet. [Website Eerste Kamer] 

De huwelijksplechtigheid werd op 2 februari 2002 voltrokken in de Beurs van Berlage door de burgemeester 
van Amsterdam, Job Cohen. Het paar arriveerde in een Rolls Royce van Koningin Juliana, waar ook Beatrix 
en Claus in reden na aankondiging van hun verloving. In de aanloop naar het huwelijk en op de dag zelf 
werd veelal de parallel getrokken met het huwelijk van Beatrix en Claus, dat plaatsvond op 10 juli 1966. 
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Die dag werd gekenmerkt door oproer en de rit met de Gouden Koets werd verstoord door rookbommen.  
In 35 jaar was de situatie echter veranderd. De monarchie was populairder dan in de jaren zestig, en maakte 
deel uit van de Nederlandse identiteit. [Volkskrant, 2002] Toch waren er actievoerders op het Koningsplein, 
door hen tot het “Witte Plein” gedoopt. Zij voerden protest onder de leus “Argentina 30.00 victims don’t 
forget”, maar wisten geen oproer te veroorzaken [Elsevier, 2002] Er was dan ook veel beveiliging op de been 
om de dag in goede banen te leiden. Tussen het publiek stonden agenten in burger opgesteld. Zij grepen 
dan ook direct in toen een witte verfbom de Gouden Koets raakte. 

De drukte in Amsterdam viel mee. Hoewel er z’n 160.000 mensen verwacht waren, lag dit aantal naar 
schatting op het hoogtepunt op 100.000. De thuisblijvers zaten ook niet allemaal aan de buis gekluisterd. 
De plechtigheid werd door 6,6 miljoen mensen op televisie gevolgd, een redelijk laag aantal. Ter vergelij-
king: naar het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966 keken zo’n 8 miljoen mensen. [NOS³] Hierbij moet wel 
de kanttekening geplaatst worden dat er anno 2002 herhalingen werden uitgezonden, wat in ’66 niet het 
geval was. [de Hart, 2005]

De kijkers werden niet teleurgesteld en werden getrakteerd op een intieme ceremonie. Máxima droeg een 
klassieke ivoorkleurige jurk van Valentino Couture in Parijs. De jurk, gemaakt van mikado-zijde, had lange 
mouwen en een opstaande boothals. De jurk had een sleep van vijf meter. [Dijkman] Prins Willem-
Alexander droeg een marine-uniform: een donkerblauwe jas met een sabel. [NOS, 2002] 

Cohen benadrukte in zijn toespraak het offer dat Máxima bracht door Prinses der Nederlanden en Prinses 
van Oranje-Nassau te worden en dat ze naast met Willem-Alexander met het land trouwt. Hij benoemde 
haar overgang van Argentinië naar het natte land waar ze een glazen huis gaat bewonen en sprak de hoop 
uit dat ze evenveel van ‘dit lieflijke lapje grond gaat houden als van de kroonprins van dit land’. [Joosten, 
2002] Na het burgerlijk huwelijk verplaatste het paar zich naar de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam, 
waar de hervormde predikant Carel ter Linden de dienst leidde. De rooms-katholieke Máxima had dispensa-
tie verkregen van de bisschop van Rotterdam, waarmee zij ontslagen was van de katholieke verplichtingen 
omtrent het huwelijk. [NOS³, zj] 

Ook dominee ter Linden haalt tijdens de dienst het offer aan dat Máxima bracht door haar privacy op te 
moeten geven. De afwezigheid van Máxima’s ouders, ‘zonder wier liefde en zorg zij niet geworden zou zijn 
wat ze is en die vandaag met het bruidspaar verenigd zijn’, bracht hij ook ter sprake. [Joosten, 2002] Tijdens 
de uitvoering van de tango Adios Nonino van Astor Piazzolla en Bob Zimmerman, Zorreguieta’s favoriete 
tango, zoomt de camera in op de traan die over Máxima’s wang liep. Als kroon op de dag werd het publiek 
getrakteerd op de kus, een imitatie van de kus op het balkon van prins Charles en Lady Diana. Geheel in lijn 
met de lossere stijl die de kroonprins wilde introduceren en met haar spontaniteit. [Beunders, 2002]

Actoren
• Koningin Beatrix
• Prins Claus
• Prins Willem-Alexander
• Prinses Máxima
• Wim Kok
• Jorge Zorreguieta
• Max van der Stoel
• Job Cohen
• Dominee Carel ter Linden
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12.44 Hotspot: Film Submission (2004)

Verkorte titel: Submission

Metatrends: 13.9 Mondialisering, 13.11 Secularisatie, 13.3 Genderisering, 13.13 Medialisering,  
13.12 Multiculturalisering

Relatie met
9.18 Modern terrorisme
9.43 Aanslagen New York, Madrid en Londen
9.46 Moord op Van Gogh
12.25 Islam

Datering
29 augustus 2004

Beschrijving
Op 29 augustus 2004 op Nederland 3 in het tv-programma ‘Zomergasten’ werd de film Submission vertoond. 
De film, waarvan de titel refereert aan een letterlijke vertaling van het woord ‘islam’, duurde een minuut of 
elf en bracht vier vrouwelijke personages in beeld die fysiek werden mishandeld. Op hun naakte lichamen 
waren Koranteksten aangebracht. Allen stelden ze in gebed vragen aan God over de positie van de vrouw in 
de islam. De film werd geregisseerd door de Nederlandse publicist en filmmaker Theo van Gogh. Het 
scenario werd geschreven door het toenmalig Tweede Kamerlid voor de VVD Ayaan Hirsi Ali die al eerder de 
aandacht naar zich toe trok door haar felle stellingnames over de positie van vrouwen binnen de islam.

Aan het eind van de jaren negentig werd het debat over de multiculturele samenleving in Nederland 
scherper. Publicisten en politici als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Paul Scheffer en Paul Cliteur braken met 
de consensus over een geslaagde multiculturele samenleving. De aanslagen in 2001 versterkten dit proces 
nog; er was veel kritiek op de islam en moslims in Nederland te horen. Ook Ayaan Hirsi Ali ging deel 
uitmaken van dit maatschappelijk debat. 

Hirsi Ali werd in 1969 in Somalië geboren als Ayaan Hirsi Magan en vluchtte in 1992 naar Nederland. In 
Leiden studeerde ze politicologie en ging vervolgens als tolk werken in abortusklinieken en blijf-van-mijn 
lijf huizen. [Jans, 2004: 21] Vervolgens vond ze werk bij de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA. In 2002 verscheen haar boek, ‘De zoontjesfabriek’, een bundeling van diverse artikelen 
waarin ze een duidelijke plaats in het integratiedebat innam. Ze stond een snelle emancipatie van moslim-
vrouwen voor. Met dit standpunt kreeg ze veel aandacht van de Nederlandse media en met haar toenemen-
de bekendheid ontving ze ook steeds meer bedreigingen van moslims die het niet eens waren met haar 
uitspraken. Wegens de vele bedreigingen moest ze beveiligd worden; dit werd betaald door haar werkgever, 
de Wiardi Beckmanstichting, die moeite had de hoge kosten te dragen. [Chorus en Olgun, 2005: 111] In de 
loop van 2002 leek Hirsi Ali zich minder thuis te gaan voelen bij deze sociaaldemocratische denktank. Via 
VVD-prominent Neelie Kroes kwam Hirsi Ali in contact met de VVD en verscheen op nummer 16 op de lijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2003. 

In 2003 kwam Hirsi Ali met veel voorkeurstemmen voor de VVD in de Tweede kamer. Als Kamerlid had ze 
moeite zich de partijdiscipline eigen te maken en viel op door individualistisch optreden. Ze bleef zich 
ondertussen sterk maken voor emancipatie van moslimvrouwen. De provocatieve stijl die zij daarin 
hanteerde, leidde tot nog meer bedreigingen. [Chorus, 2004: 40] Hirsi Ali werd vanaf november 2002 
permanent streng bewaakt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Ondertussen 
werd haar werk ook in het buitenland opgemerkt: van Nova Civitas, een Vlaamse liberale denktank, ontving 
zij in 2003 de Prijs voor de Vrijheid.

Toen Hirsi Ali ruim een jaar in het parlement zat, werd zij gevraagd deel te nemen aan het tv-programma 
‘Zomergasten’ van de VPRO. Ze speelde al langer met het idee een film te maken en bedacht dat ‘Zomergasten’ 
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hiervoor een geschikt platform kon zijn. Het kostte wat moeite eindredacteur Peter van Ingen te overtuigen 
maar de VPRO stemde toe in het uitzenden van een korte film. [Hirsi Ali, 2006: 384] Zo lag de weg vrij voor een 
korte film waarin Hirsi Ali haar ideeën over vrouwen en de islam in beeld uiteen kon zetten. 

Zelf schreef ze over de film: ‘Het filmpje Submission Part 1, dat ik samen met Theo van Gogh heb gemaakt, past 
in mijn streven de moraal die centraal stond in mijn opvoeding aan de kaak te stellen. Mijn doel is niet om 
moslims om te toveren in atheïsten, maar om de lelijke moedervlekken (van de islam) te laten zien, zoals de 
slechte behandeling van vrouwen’. Daarnaast sprak Hirsi Ali nadrukkelijk van ‘zelfreflectie’. Om die 
zelfreflectie tot stand te brengen is ‘alles geoorloofd, behalve fysiek en verbaal geweld’. [Hirsi Ali, 2004; 39] 

Voor Hirsi Ali de film op de tv vertoonde bracht ze eerst haar partijgenoten op de hoogte. Hoewel de reacties 
verschillend waren, gaven de partijprominenten en ministers Remkes en Zalm toch toestemming de film te 
vertonen. Er was enige kritiek op de vorm, zoals het feit dat een actrice halfnaakt in beeld kwam. [Hirsi Ali, 
2006: 387-388; Van Den Brink, 2004]. 

De uitzending van ‘Submission part 1’ trok veel aandacht. Kranten in binnen- en buitenland schreven over 
de film en de bedreigingen die Ayaan Hirsi Ali al langere tijd ontving. De reacties vanuit Nederlandse moslim - 
organisaties waren gematigd. Een vertegenwoordiger van Al-Nisa, een organisatie van moslimvrouwen, 
vond de film slecht getimed omdat moslims sinds 11 september 2001 in een hoek gezet werden. De voor- 
zitter van de Nederlandse tak van de Arabisch Europese Liga (AEL) en een vertegenwoordiger van het 
Contactorgaan Moslims en Overheid noemden de film een ‘provocatie’. [Ayaan Hirsi Ali, 2004: 43-47] De 
meeste organisaties gingen doelbewust niet op deze ‘provocatie’ in. Ze spraken van tevoren af de film te 
negeren. [Chorus en Olgun, 2005: 177-178] Er waren ook minder vreedzame reacties. Een Marokkaanse man 
zette in september het toenmalige schuiladres van Hirsi Ali op internet. Na inzet van de Unit Terrorisme-
bestrijding werd de man opgepakt en veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. 

Op 2 november werd Theo van Gogh op straat in Amsterdam neergeschoten door een geradicaliseerde 
moslim, Mohammed Bouyeri. Op het lichaam liet de dader een brief achter waarin Hirsi Ali werd gewaar-
schuwd voor eenzelfde lot. Terwijl Hirsi Ali onderdook, bracht de moord op Van Gogh een grote schok 
teweeg. Er waren enkele gevallen van poging tot brandstichting in moskeeën en er werden stille tochten 
georganiseerd. De verhouding tussen moslims en niet-moslims werd verder op scherp gezet. 

In het buitenland trok de moord op Van Gogh veel aandacht. In een redactioneel commentaar in de New York 
Times viel te lezen dat ‘er is iets verdrietigs en verschrikkelijks aan het gebeuren is in Nederland, lang één van 
Europa’s meest tolerante en multiculturele samenlevingen’. [New York Times, 2004]. Bovendien werd het 
werk van Hirsi Ali internationaal opgemerkt. In de Time van 18 april 2005 werd ze tot één van de 100 
invloedrijkste mensen van 2005 verkozen. In augustus van dat jaar ontving ze bovendien de Democratieprijs 
van de liberale partij van Zweden, wegens ‘haar strijd voor democratie, mensenrechten en vrouwenrechten’. 
[Ayaan Hirsi Ali, 2006].

Vanaf de dood van Van Gogh had Hirsi Ali haar positie tijdelijk neergelegd. In januari 2005 keerde zij terug 
naar haar werk als Tweede Kamerlid. In het voorjaar van 2006 rezen er twijfels over de asielaanvraag die 
Hirsi Ali bij haar komst naar Nederland in 1992 had ingevuld. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken 
zette een onderzoek op waaruit bleek dat Hirsi Ali onterecht de Nederlandse nationaliteit had ontvangen.  
In de commotie die hierop volgde, kwam Verdonk zelf onder vuur te liggen en op 18 juni werd een motie 
van wantrouwen tegen haar ingediend. Regeringspartij D66 steunde de motie en, hoewel de motie werd 
verworpen, zegde deze partij nog dezelfde dag zijn steun aan het kabinet op. Daarmee was het kabinet-
Balkenende II gevallen. 

Hirsi Ali was in mei 2006 al gestopt met haar werkzaamheden als Tweede Kamerlid van de VVD. Zij kreeg een 
baan aangeboden bij de neoliberale denktank ‘American Enterprise Institute for Public Policy Research’ in 
Washington en verhuisde naar de Verenigde Saten. [Website Parlement & Politiek]
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Actoren
• VPRO
• Theo van Gogh
• A. (Ayaan) Hirsi Ali
• M.C.F. (Rita) Verdonk
• VVD
• Arabisch Europese Liga (AEL)
• Al-Nisa
• Contactorgaan Moslims en Overheid
• Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)
• kabinet-Balkenende II
• Mohammed Bouyeri
• Tweede Kamer
• Politieke partijen
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12.45 Hotspot: De invoering van het rookverbod in 
Nederland (2004)

Verkorte titel: Rookverbod

Relatie met
4.3 Aandacht voor arbeidskwaliteit
8.6 Sociaaleconomische en sociaaldemografische gezondheidsverschillen
8.8 Kostenbeheersing zorg

Datering
2004

Beschrijving
Op 1 januari 2004 werd in de Tabakswet een artikel opgenomen waarmee iedere werknemer in Nederland 
recht kreeg op een rookvrije werkplek. Deze wijziging werd ingegeven door het groeiende corpus aan 
wetenschappelijk bewijs dat niet alleen het roken zelf, maar ook het meeroken schadelijke effecten had voor 
de gezondheid. [website Rijksoverheid] Werkgevers moesten ervoor zorgen dat werknemers zonder overlast 
van tabaksrook hun werk konden uitvoeren. Door de instelling van de rookvrije werkplek mocht in bedrijven 
en instellingen niet langer worden gerookt, behalve in daartoe aangewezen, afgesloten rookruimten. 

De invoering van de rookvrije werkplek (en het rookvrij openbaar vervoer) was een aanvulling op de 
Tabakswet die in 1990 in Nederland werd geïntroduceerd. Hierin was reeds een rookverbod in openbare 
gebouwen zoals scholen, postkantoren en overheidsgebouwen opgenomen. Daarnaast stonden er ook 
beperkingen in de wet aangaande het adverteren van tabakswaren, de sponsoring door tabaksproducenten 
van evenementen en werden er beperkingen gesteld aan de verkoop van tabak aan jongeren.[Website 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit] 

Het naleven van de in de Tabakswet opgenomen bepalingen betreffende de rookvrije werkplek voor alle 
Nederlanders zorgde op sommige werkplekken, zoals psychiatrische instellingen, verzorgingstehuizen en 
woongroepen, voor problemen. Voor dementerende bejaarden of psychiatrische patiënten was het bijvoor-
beeld niet veilig om in aparte rookruimten, zonder begeleiding, te verblijven. [website Nieuws.nl] Daarnaast 
zouden zij dan niet meer in hun eigen woonomgeving mogen roken. Minister Hoogervorst van Volks-
gezondheid besloot daarom een uitzondering te maken voor zorginstellingen, waar werknemers zorgen voor 
patiënten die daar min of meer permanent verblijven.[website Volkskrant] Deze instellingen kregen tot 
januari 2006 de tijd aparte rookruimtes te creëren of een tweede wachtruimte, kantine, recreatie- of soortge-
lijke ruimte aan te wijzen als rookruimte. Roken op de eigen kamer bleef toegestaan. Daarnaast golden de 
regels ten aanzien van het rookverbod niet voor laagdrempelige (dag)opvangvoorzieningen voor verslaafden, 
(ex)-psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen. [Website Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit]

Ook in de horeca bestond lange tijd een uitzondering op de rookvrije werkplek. Tot aan 2008 mocht in de 
voor het publiek bestemde gedeelten van horecagelegenheden wel gerookt worden, maar moest het verbod 
in ruimtes die alleen toegankelijk waren voor het personeel nageleefd worden. De rijksoverheid koos hier 
voor zelfregulering in overleg met Koninklijke Horeca Nederland, de brancheorganisatie voor de 
Nederlandse horeca. Niettemin werd in juli 2008 ook in de horeca verplicht gesteld dat er afgesloten 
rookruimtes moesten komen in zowel horecagelegenheden mét als zonder personeel. Dit besluit leidde tot 
veel weerstand, met name eigenaren van kleine cafés zonder personeel wilden zich niet aan het rookverbod 
houden. Zij stelden dat zij niet gelijk behandeld werden als horecaondernemers die wel personeel hadden: 
er was immers bij eenmanszaken geen sprake van werknemers die beschermd moesten worden. Deze 
eenmanszaken vreesden voor verlies van klanten door deze ongelijke behandeling. omdat zij vreesden voor 
het verlies van klanten. In 2010 maakte minister Schippers van Volksgezondheid bekend dat in de kleine 
horeca zonder personeel het rookverbod niet zou worden gehandhaafd, hoewel deze uitzondering in het 
najaar van 2014 weer ingetrokken werd.[website Volkskrant; Stb 547, 2014]]
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De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en haar voorganger de Voedsel en Warenautoriteit zag 
toe op de naleving van de Tabakswet. Dit hield in dat de NVWA ook controleerde of bedrijven zich hielden 
aan het rookverbod. Werknemers die last hadden van tabaksrook op hun werkplek konden bij de NVWA een 
klacht indienen. Controleurs van de NVWA moesten door alle organisaties binnen gelaten worden en 
hadden volgens de tabakswet de mogelijkheid om sancties op te leggen. Vanaf 2004 tot 2010 hield de NVWA 
tweejaarlijks een monitor naleving rookvrije werkplek. In 2004 gaf 78 procent van de bedrijven aan het 
rookverbod op de werkplek te handhaven, terwijl in 2010 94 procent van de bedrijven aangaf het rookver-
bod op de werkplek te handhaven. Dit verschil had voornamelijk te maken met het feit dat bedrijven en 
(openbare) instellingen in eerste instantie moeite hadden met het adequaat invoeren en handhaven van het 
verbod. [website NVWA]

Actoren
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Voedsel en Waren Autoriteit
• Werkgevers in Nederland
• Café-eigenaren
• Media 
• Burgers
• Zorginstellingen

Bronnen en literatuur
• Storm, J.R., Lexplicatie: Tabakswet (Deventer 2008).
• Website VWA: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-alc-tabak/dossier/rookbeleid (geraadpleegd op 

12 april 2011).
• Website VWA http://vwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten/bestand/38282/monitor-naleving-rook-

vrije-werkplek-2008 (geraadpleegd op 12 april 2011). 
• Website Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken (geraadpleegd op 12 april 2011).
• Website Wetten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004302/geldigheidsdatum_12-04-2011 (geraadpleegd 

op 12 april 2011).
• Website Arbobondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/gevstof/roken/roken%20en%20

de%20werkplek_stivoro.pdf (geraadpleegd op 12 april 2011).
• Website Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/664445/2005/01/24/

Nu-rookverbod-in-verpleeghuizen.dhtml (geraadpleegd op 12 april 2011).
• Website Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1837459/2011/01/19/De-roker-wint.

dhtml (geraadpleegd op 18 mei 2011).
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 Inleiding Metatrends

In het hoofdstuk Metatrends wordt een aantal fundamentele, maatschappijbrede ontwikkelingen in de 
Nederlandse samenleving in de periode 1976-2005 beschreven: de metatrends. Onder ‘metatrend’ wordt een 
ontwikkeling verstaan die zich maatschappijbreed manifesteert en die op meerdere maatschappelijke 
domeinen te herkennen is in het handelen van verschillende actoren en in het ontwikkelen van beleid.

De metatrends vormen het brede maatschappelijke kader waaraan domeinspecifieke trends kunnen worden 
gerelateerd. Ze vormen het raamwerk voor de interpretatie van de ontwikkelingen in de domeinen en voor 
het leggen van verbanden daartussen.

Tijdens de uitvoering van project en de onderzoeken per domein waren de metatrends een belangrijk 
hulpmiddel om binnen een maatschappelijk domein de relevante trends te identificeren en om verbanden 
te kunnen leggen tussen trends en hotspots in verschillende domeinen.
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13.1 Metatrend: Individualisering

Datering
Voor 1945 tot na 2005

Definitie
Individualisering is het proces van een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe 
omgeving. De afhankelijkheid van het individu wordt, in zowel economische als normatieve zin, verlegd 
van zijn sociale omgeving naar verder weg gelegen/andere verbanden zodat een directe, persoonlijke en 
volledige afhankelijkheid plaats maakt voor anonieme en partiële afhankelijkheid. De vrijheid van keuze 
met betrekking tot inrichting van het eigen leven neemt toe.

Beschrijving
Individualisering is een lange-termijn veranderingsproces, dat in de westerse samenleving in de vroegmo-
derne tijd op gang kwam. [Palmer, Colton en Kramer, 2006: 265-294] De individuele identiteit won steeds 
meer aan belang ten opzichte van het behoren tot collectieve verbanden. De waardigheid van het individu, 
het verlangen naar autonomie en zelfontplooiing, en het recht op een eigen privéleven kwamen centraal te 
staan. [Peters, 1993: 4] De vrijwording en emancipatie van het individu uit traditionele collectieve verban-
den, het groeiend zelfbewustzijn, de nadruk op persoonlijke zelfverwerkelijking en de toenemende eigen 
keuzevrijheid behoren tot de kernelementen van individualisering. [Peters, 1993: 5,7]

Tot in de jaren zestig was de Nederlandse samenleving op basis van wereldbeschouwelijke grondslag 
ingedeeld in vier zuilen: de protestants-christelijke, de rooms-katholieke, de socialistische en de algemene/
liberale. De zuil waarin men geboren werd en waartoe men automatisch behoorde, bepaalde in sterke mate 
hoe het leven van het individu, van de geboorte tot de dood, ingericht werd: naar welke kerk of school men 
ging, welke krant men las, welke partij men stemde, bij welke (vrijwilligers) organisatie of vakbond men 
aangesloten was, met wie men trouwde, wanneer en hoeveel kinderen men kreeg en zelfs bij welke bakker 
men zijn brood haalde. [Wielenga, 2009:14 en 235-282; Kennedy, 1995: 11 en 13-14]

In de tweede helft van de twintigste eeuw raakte het proces van individualisering in een stroomversnelling. 
[Peters, 1993: 5] Door de culturele omwenteling, die in de jaren zestig in West-Europa en de VS plaatsgevonden 
heeft, de gestage welvaartsgroei, afname van klassenverschillen, voortschrijdende secularisatie en de toene-
mende mobiliteit nam de dwingende rol van de traditionele instituties zoals de kerk, politieke partijen en 
vakbonden, die in Nederland specifiek met de levensbeschouwelijke zuilen verbonden waren, af. [Breedveld en 
Van den Broek, 2003: 6] Sindsdien wordt de Nederlandse samenleving gekenmerkt door de-institutionalisering 
ofwel verzwakking van de binding aan traditionele instituties. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 16; Peters, 
1993: 3] Daarnaast is ook sprake van toegenomen variatie van individuele levenslopen ofwel overgang van 
standaardlevensloop naar een keuzebiografie. [Liefbroer en Dykstra, 2000: 1]

Het kerklidmaatschap en kerkbezoek in Nederland vertonen sinds het einde van de negentiende eeuw een 
dalende lijn. Nederland is, sinds de jaren zestig, de koploper in secularisatie en ontkerkelijking in Europa. 
Het aandeel van het Nederlanders dat zich buitenkerkelijk noemt, steeg van 24 procent in 1958 tot 64 
procent in 2004. Het aandeel Nederlanders dat zich rooms-katholiek noemt nam af van 42 procent in 1958 
tot zeventien procent in 2004, het aandeel van de Nederlands Hervormden van 23 tot zes procent en dat van 
de Gereformeerden van acht tot vier procent. Alleen het lidmaatschap van andere christelijke kerkgenoot-
schappen (waaronder de Evangelische en de Pinkstergemeenten) en de aanhang van de islam nam in 
dezelfde periode toe. Onder kerkleden nam het ‘geregeld kerkbezoek’ af van 67 procent in 1970 tot 38 
procent in 2004. [Becker, 2006; website SCP]

Op het gebied van lidmaatschap van politieke partijen is vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw een 
sterk neerwaartse trend waarneembaar. Begin jaren nul was nog geen drie procent van de bevolking lid van 
een politieke partij in tegenstelling tot circa vijftien procent in het eerste decennium na de Tweede Wereld-
oorlog. Men is bovendien minder loyaal in zijn politieke keuzes: vooral sinds medio de jaren negentig vallen 
grote electorale verschuivingen tussen partijen op. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 40-41] In de jaren zeventig 
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stemde ruim 60 procent Nederlanders consequent op dezelfde partij. In 1998 daalde dit percentage naar 33 en 
in 2002 naar 29 procent. Relatief veel kiezers wisselen tegenwoordig van politieke partij. De meesten doen dat 
echter binnen een politiek blok en blijven dan een aantal verkiezingen op de ‘nieuwe’ partij stemmen.

Ook het aantal Nederlanders, dat lid is van een vakbond, is teruggelopen. In de periode 1950–1980 lag het 
aantal vakbondsleden op ruim 35 procent, in 2004 was minder dan een kwart van de werknemers lid van 
een vakbond. [website CBS]

Het terugtreden van traditionele instituties zoals politieke partijen, kerken en vakbonden betekent niet dat 
er geen gemeenschapsbanden meer bestaan, integendeel. Men bindt zich nog steeds graag aan collectie-
ven. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 16] Zo nam tussen de jaren tachtig van de twintigste eeuw en de 
eerste helft van de jaren nul deelname aan belangenorganisaties in termen van lidmaatschappen en 
donateurschappen toe met circa negen miljoen. Tot de belangrijkste groeiers op dit gebied behoorden 
(ideële) organisaties op het vlak van milieu, internationale solidariteit, morele vraagstukken zoals abortus 
en euthanasie, en patiënten- en ouderenorganisaties. [Stichting Synthesis, 2003: 10]

De band tussen het individu en collectieve organisaties veranderde wel: hij is vluchtiger, minder direct en 
diepgaand geworden, maar kreeg tegelijkertijd grotere reikwijdte. Men gaat steeds vaker voor tijdelijke en 
inwisselbare verbanden die voor een steeds kleiner deel van het alledaagse leven van individuen van invloed 
zijn. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 16, 44, 54 en 103] Verbindingen met ‘lichte’ gemeenschappen, zoals 
een wandelclub, internetforum of een buurtfeestcomité [Duyvendak en Hurenkamp, 2004], zijn vaker 
gebaseerd op eigen keuze dan die met traditionele instituties. Typerend voor de collectieven waar de 
Nederlanders tegenwoordig steeds vaker deel van uit maken, is het feit dat men ze relatief eenvoudig kan 
betreden, maar ook naar eigen inzicht verlaten. [website De Helling] Dit geldt niet alleen voor de formele 
verenigingen en organisaties maar ook voor de informele verbanden, losse sociale netwerken en clubs. Op 
het moment dat organisatie of onderwerp voor het individu niet meer van belang is, wordt de verbinding 
verbroken. [Stichting Synthesis, 2003: 10]

Door de toegenomen eigen keuzevrijheid en de verminderde sociale druk op het naleven van traditionele 
normen liepen de levenslopen van mensen in de tweede helft van de twintigste eeuw minder parallel en 
synchroon dan voorheen. Met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals onderwijs 
volgen, uit huis gaan, arbeidsmarkt betreden (en verlaten), een relatie beginnen (en ontbinden) en 
kinderen krijgen, vertonen mensen pluriformer gedrag. De gebeurtenissen verlopen niet meer voor (bijna) 
iedereen in dezelfde volgorde en worden minder aan een vaste leeftijd gekoppeld. Zo kan men bijvoorbeeld 
leren/studeren nog voor men gaat werken, maar ook tijdens en zelfs na het arbeidsproces. [Duyvendak en 
Hurenkamp, 2004: 58]

De maatschappelijk geaccepteerde samenlevingsvormen vertonen sinds de tweede helft van de twintigste eeuw 
een grotere diversiteit dan voorheen. Tussen 1960 en 1995 steeg het aandeel van de alleenstaanden op het totaal 
van alle huishoudens van 12 naar 31 procent, tussen 1975 en 2005 van 19,4 naar 34,5 procent. [SCP, 1998: 77; 
website statline] Zo leefden er in 1975 ruim 885.000 alleenstaanden in Nederland, in 2005 liep dit aantal op tot 
circa 2 450.000. [website statline] In de loop van de jaren tachtig nam het fenomeen van ongehuwd samenwo-
nen sterk toe. Zo had eind jaren zeventig en begin jaren tachtig een kwart van de vrouwen op 27-jarige leeftijd 
ooit ongehuwd samengewoond, tien jaar later was dat maar liefst de helft. [SCP, 1998: 78]

Hoewel het huwelijk nog steeds de meest voorkomende relatievorm van partners in een gezin is, komt het 
steeds vaker pas tot stand na een (aantal) ongehuwde samenwoningrelatie(s). Bovendien is het sinds 2001 
juridisch mogelijk om in het huwelijk te treden met een persoon van gelijk geslacht. Anders dan in de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog wordt het huwelijk vaker pas gesloten na de komst van kind(eren) en 
geregeld blijft het ook dan achterwege. Deze ontwikkeling, gekoppeld aan een grotere maatschappelijke 
tolerantie ten aanzien van naleving van traditionele normen en waarden, droeg ertoe bij dat meer kinderen 
buiten het huwelijk worden geboren. In 1975 lag het aantal kinderen dat niet in een huwelijk zijn geboren 
op circa twee procent, twintig jaar later al op zeventien procent. [SCP, 1998: 81] De beslissing om kinderen te 
nemen in een vaste relatie werd sinds de jaren zeventig steeds minder als vanzelfsprekend gezien. [website 
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NIDI] Het krijgen van kinderen wordt steeds langer uitgesteld, wat in veel gevallen tot (gewenst of ongewenst) 
afstel leidt. Het percentage huishoudens met kinderen daalde tussen 1960 en 1995 dan ook van 55 procent 
van alle huishoudens naar 37 procent. [SCP, 1998: 76-77]

De meeste huwelijken eindigen door het overlijden van een van de partners. Sinds de jaren zestig worden 
echter steeds meer huwelijken ontbonden door scheiding. In de jaren zestig was dat minder dan vijftien 
procent van alle huwelijken, in het jaar 2000 liep dit aantal op tot circa 37 procent. [SCP, 1998: 79; website 
NIDI] In de periode 1946-1970 bleef het aantal ontbonden huwelijken ver achter bij het aantal gesloten 
huwelijken in 1982 werden voor het eerst meer huwelijken ontbonden dan gesloten. Sindsdien houden 
beide aantallen elkaar min of meer in evenwicht. [website NIDI]

De toegenomen keuzevrijheid in het inrichten van het eigen leven had grote gevolgen voor de levensloop van 
vrouwen. Tot ver in de jaren zestig sloten het gezinsleven en arbeidsparticipatie van vrouwen elkaar nagenoeg 
uit. Daarna gingen vrouwen steeds vaker partnerschap/ouderschap met het verrichten van het werk buitens-
huis combineren. In de jaren zeventig stopte driekwart van de vrouwen die actief op de arbeidsmarkt waren, na 
het krijgen van het eerste kind met hun baan. In de jaren negentig werkte circa zeventig procent van de 
vrouwen door. Wel werd het aantal arbeidsuren per week bij het krijgen van kinderen vaak aanzienlijk naar 
beneden geschroefd. Hoogopgeleide vrouwen met kinderen blijven over het algemeen vaker werken dan 
laagopgeleide vrouwen, of doen, na enige tijd uit het arbeidsproces te zijn geweest, vaker hun herintrede op de 
arbeidsmarkt. [Liefbroer en Dykstra, 2000: 205; Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 65-69; SCP, 1998: 3] De peer- 
groups, dat wil zeggen (informele) groepen mensen van een vergelijkbare leeftijd en/of met een vergelijkbare 
status, belang of belangstelling [website encyclo], blijven van grote invloed op het keuzegedrag van het individu.

Het proces van individualisering houdt in dat de samenleving steeds meer waarde toekent aan het recht van 
het individu op zelfontplooiing en dat de vrijheid van mensen om eigen keuzes te maken groter wordt. 
Collectief koestert men dus individualistische waarden. [website De Helling] Zo werd sinds de tweede helft 
van de jaren zeventig in de Nederlandse samenleving een toename van economisch conservatisme 
geconstateerd in combinatie met een afname van cultureel conservatisme. Economisch conservatisme 
betekent dat men zich verzet tegen sociaaleconomische gelijkheid en nivellering, en de nadruk legt op 
individuele vrijheid en belang. Cultureel conservatisme staat daartegenover voor afwijzing van vrijheid en 
conformering aan traditionele waarden en normen. [Peters, 1993: 2, 9] De toegenomen persoonlijke 
autonomie en de nadruk die de samenleving legt op het recht van het individu om zijn leven naar eigen 
inzicht vorm te geven, vonden onder andere hun neerslag in de liberale wetgeving met betrekking tot 
abortus, euthanasie, prostitutie en homohuwelijk.

De groeiende autonomie van het individu op sommige terreinen gaat gepaard met de inperking van 
individuele vrijheden op andere terreinen in de vorm van de (door de overheid) opgestelde nieuwe regels 
en wetten. Zo werd naast het recht op onderwijs ook de leerplicht ingevoerd en de toegenomen zeggen-
schap van de werknemers over hun werk gekoppeld aan een stijgend aantal voorschriften op het gebied van 
bedrijfscultuur, integriteit en discriminatie. Andere voorbeelden van beperkende regels zijn het rookver-
bod, verplichte verzekeringen, bouwvergunningen of veiligheids- en milieuvoorschriften. [Duyvendak en 
Hurenkamp, 2004: 35]
Daarnaast wordt het gedrag van het individu sterk beïnvloed door de commercie/reclame die het fenomeen 
individualisering als marketingmiddel inzetten. Door de uniciteit van een product of dienst te benadruk-
ken, proberen bedrijven individuen (vaak met succes) ervan te overtuigen massaal hun klant te worden. 
[Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 35-36; Van Oosterhout, 2005]

De toegenomen keuzevrijheid met betrekking tot het inrichten van eigen leven impliceert dus niet dat men 
ook andere keuzes zou maken. Volgens talrijke onderzoeken leiden individuele keuzes tot (relatief 
voorspelbare) collectieve uitkomsten, of het nu gaat over het merk auto dat men rijdt, de school waar men 
de kinderen naartoe stuurt, sport die men (in groepsverband of individueel) beoefent, het huis waarin men 
woont of de kleding die men draagt. [website De Helling; Duyvendak en Hurenkamp, 2004] Groepen zijn 
nog steeds sturend voor het (keuze)gedrag van het individu. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 34 en 108; 
Boutellier, 2004: 26; Breedveld en Van den Broek, 2003: 147]
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Actoren
• Kerkgenootschappen
• Vakbonden
• Verenigingen
• Politieke partijen
• NGO’s
• Vrijwilligersorganisaties
• Media
• Bedrijven
• Banken
• Verzekeraars
• De overheid
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13.2 Metatrend: Emancipatie en participatie

Datering
Na 1945 tot na 2005

Definitie
Het proces waarin mensen en groepen mensen kansen scheppen, krijgen en daar gebruik van maken om te 
participeren in zoveel mogelijk levensdomeinen en aan de democratische besluitvorming.
Hiermee zijn drie elementen onlosmakelijk verbonden: toegankelijkheid, participatie en emancipatie. 
Toegankelijkheid betekent het opheffen van (juridische of fysieke) barrières, het scheppen van voorwaarden 
en het creëren van voorzieningen. Participatie betekent op zijn beurt dat er actief gebruik gemaakt wordt 
van deze voorzieningen. Emancipatie wordt opgevat als het proces waarbij bepaalde groepen vanuit een 
achtergestelde positie in de samenleving naar een volwaardige plaats opklimmen en een geïntegreerd 
onderdeel van de maatschappelijke orde worden. Als achtergestelde oftewel kwetsbare groepen worden in 
de tweede helft van de twintigste en begin van de 21ste eeuw doorgaans vrouwen, allochtonen, homoseksue-
len, ouderen en mensen met een beperking aangeduid. [o.a. Movisie, 2010: 14].

Beschrijving
Emancipatie en participatie zijn op verschillende terreinen werkzaam. Emancipatie en participatie in het 
politieke domein betekenen toegang tot en deelname aan politieke processen en besluitvorming, bijvoor-
beeld door de verwerving en het gebruik maken van passief en actief kiesrecht. Economisch gezien 
betekenen deze termen actieve inzet op de arbeidsmarkt en deelneming aan de welvaartsgroei. Op het 
maatschappelijk-cultureel vlak impliceren ze toegang tot instellingen en activiteiten. Zo nam in de tweede 
helft van de twintigste eeuw, dankzij een verbeterde toegang tot het onderwijs en ruimere doorstroommo-
gelijkheden, de deelname aan (voornamelijk voortgezet en hoger) onderwijs spectaculair toe en steeg het 
opleidingsniveau van de Nederlanders explosief. Ook toename van mondigheid gepaard met groeiende 
inspraak maken deel uit van het proces van emancipatie en participatie. Terwijl emancipatie betrekking 
heeft op achtergestelde maatschappelijke groepen, betreft participatie zowel de kwetsbare als de weerbare 
en draagkrachtige burgers. [o.a. Movisie, 2010: 14]

Het proces van emancipatie en participatie in Nederland werd na de Tweede Wereldoorlog met name 
gestimuleerd door het proces van democratisering en ontzuiling die eind jaren zestig in Nederland versneld 
op gang kwamen, door de actieve inzet van de vrouwenbeweging en door internationale ontwikkelingen in 
de regelgeving ten aanzien van gelijke behandeling met name op de arbeidsmarkt.
Zo verplichtte richtlijn 75/117/EEG uit 1975 Nederland als lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap 
tot het invoeren van wetgeving met betrekking tot het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen. Het kabinet-Den Uyl zette eind 1975 de eerste stappen in deze richting met de invoering van de 
Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen (WGL) die in 1980 opgenomen werd in de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen (Wgbm/v). Naast verschillende (E)EG-richtlijnen was (en is) het Europees verdrag 
voor de rechten van de mens (EVRM) met een algemeen discriminatieverbod van grote betekenis. Dit gold 
ook voor het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) van de Verenigde 
Naties (VN) [SCP 1998: 214] en het VN-Vrouwenverdrag uit 1979 dat Nederland in 1980 ondertekende en in 
1991 ratificeerde. [website Arachne]

In de jaren zeventig, de beginperiode van het emancipatiebeleid, streefde de overheid, onder sterke druk van 
de Nederlandse vrouwenbeweging, naar het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering en van 
bewustwording in de samenleving evenals het wegnemen van juridische belemmeringen en het scheppen van 
voorwaarden die een gelijke positie van vrouwen en mannen in de maatschappij mogelijk maakten. [website 
Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde] De doelstellingen van het beleid waren vooral het doorbreken 
van rolbeperkingen van vrouwen en mannen, het inhalen van achterstanden, bij vrouwen in wetgeving, 
onderwijsniveau en maatschappelijke participatie; bij mannen in participatie in de persoonlijke levenssfeer. 
[nota ‘Emancipatie, proces van Verandering en Groei’, TK 1976-1977] Sinds de jaren tachtig versmalde de focus 
van het emancipatiebeleid en kwam het accent steeds meer te liggen op het verbeteren van de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en op hun economische zelfstandigheid. [o.a. SCP/CBS 2004: 9, De Hoog 2003] 
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In 1982 werd het emancipatiebeleid dan ook van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk overgeheveld naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [Galen-Steenstra, 2001: 23-24] 
Tegelijkertijd kwam er ook meer aandacht voor vrouwen uit minderheidsgroepen. [website Vrouwenverdrag 
in de Nederlandse rechtsorde]

Een aantal doelstellingen van het emancipatiebeleid werd ook (gedeeltelijk) gerealiseerd. Ten aanzien van 
onderwijsparticipatie hebben vrouwen sinds de jaren zeventig een inhaalslag gemaakt. Was het opleidingsni-
veau van vrouwen in 1970 nog lager dan dat van mannen, halverwege de jaren negentig hadden ze een 
voorsprong opgebouwd. [SCP 1998: 217-219]. Ze gingen ook meer werken, maar vooral in deeltijd. Werkten in 
1971 ca. dertig procent van de vrouwen, was dit percentage in 2009 verdubbeld. Het opleidingsniveau van 
moeders met thuiswonende kinderen was en is doorgaans de bepalende factor bij de arbeidsdeelname. De 
hoogste arbeidsdeelname, die rond tachtig procent lag, hadden in de jaren nul moeders met een academische 
opleiding. De laagste arbeidsparticipatie was te vinden bij moeders met alleen basisonderwijs – nog geen 
twintig procent. [CBS] Vrouwen vervulden steeds vaker leidinggevende functies maar van de belangrijke 
maatschappelijke topfuncties werd eind van de jaren nul nog geen tien procent bekleed door vrouwen. [CBS 
2010: 14; Emancipatiemonitor 2006: 230-234] Ondanks dat de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen is 
en het aantal uren dat vrouwen besteden aan betaalde arbeid sinds 1975 verdubbelde [Galle 2005: 24], maakte 
de zorgtaakparticipatie van mannen geen evenredige groei door. Er was dan ook sprake van een ‘gemankeerde 
emancipatie’. Eind jaren negentig raakte de vaart uit het emancipatieproces. [Breedveld en Van den Broek 
2003: 17] Vanaf 2002 stagneerde ook de arbeidsparticipatie van vrouwen en er ontbrak de maatschappelijke 
druk en politieke wil om de vrouwenemancipatie hoog op de agenda te houden. [o.a. Oldersma 2009]

De oorspronkelijke strijd van de vrouwenbeweging voor gelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen 
heeft wetgeving gegenereerd die een sneeuwbaleffect had op de positie van andere (kwetsbare of achterge-
stelde) groepen in de Nederlandse maatschappij zoals allochtonen, homoseksuelen, jongeren/ouderen en 
gehandicapten of chronisch zieken. De basis daarvoor werd gelegd door bij herziening van de Grondwet in 
1983 het artikel 1 in te voegen dat discriminatie ‘wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezind-
heid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’ verbiedt. In 1994 werden verschillende wetten met betrek-
king tot gelijkheidswetgeving in een nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) gebundeld. Deze 
wet kan gezien worden als een uitwerking van artikel 1 van de Grondwet. In 2003 werden naar aanleiding 
van een Europese richtlijn de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/
cz) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) ingevoerd. Ze beschermen de 
burgers voor discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van gezondheidstoestand en leeftijd, maar ook op 
grond van bijvoorbeeld het werken in deeltijd wat in de Nederlandse situatie in veel gevallen indirecte 
discriminatie van vrouwen zou impliceren.
De talrijke aanpassingen van gezags-, huwelijks-, scheidings- en naamrecht droegen aan de toename van de 
gelijkheid binnen gezinsrelaties bij. Er werd juridische gelijkheid bewerkstelligd tussen man en vrouw maar 
ook bijvoorbeeld tussen kinderen binnen of buiten een huwelijk en tussen verschillende samenlevingsvor-
men. Met de Wet Openstelling huwelijk werd in 2001 het burgerlijk huwelijk tussen twee personen van gelijk 
geslacht mogelijk gemaakt. Dit werd gezien als symbolisch sluitstuk van de homo-emancipatie in Nederland. 

Ook op het terrein van de politiek traden grote veranderingen op. De politieke participatie ontwikkelde zich 
van emancipatoire massaorganisaties in de jaren zestig en zeventig zoals politieke partijen en vakbonden 
via belangen- en actiegroepen in de jaren zeventig en tachtig, naar het individueel deelnemen aan door de 
overheden geïnitieerde participatieprojecten in de jaren tachtig en negentig. [Van Gunsteren, 1994: 10-13; 
Hartman, 2008: 14]

De ontzuiling gepaard met antiautoritair denken dat in het bijzonder kenmerkend was voor de jaren zestig 
stimuleerden maatschappelijke kritiek op de werking van het Nederlands politiek systeem. De verruiming van 
de democratie d.w.z. meer inspraak voor meer mensen binnen meer instellingen bleken een breed gedragen 
gedachtegoed te zijn in de Nederlandse samenleving. Dit vertaalde zich echter niet in een actieve deelname van 
de burgers aan de politiek in de traditionele zin, integendeel. [Daalder, 1995: 257-263, 267-268; Dijstelbloem e.a. 
(red.), 2010: 213; Dekker e.a., 2005: 80] Met de afschaffing van de opkomstplicht in 1970 daalde met name onder 
de laag opgeleiden de opkomst voor de verkiezingen. Dit ondanks de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd 
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van 21 tot 18 jaar in 1972. Alleen de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen bleef in vergelijking met 
andere landen altijd bijzonder hoog en bedroeg bijvoorbeeld in 2006 ruim tachtig procent. [website Kiesraad] 
Ook op het gebied van lidmaatschap van politieke partijen trad vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw 
een sterke daling op. Begin jaren nul was nog geen drie procent van de bevolking lid van een politieke partij in 
tegenstelling tot circa vijftien procent in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog. [Duyvendak en 
Hurenkamp, 2004: 40-41] Het aantal Nederlanders, dat lid is van een vakbond, is eveneens teruggelopen. In de 
periode 1950–1980 lag het aantal vakbondleden op ruim 35 procent, in 2004 was minder dan een kwart van de 
werknemers lid van een vakbond. [website CBS] De burger maakte een steeds vaker de overstap naar minder 
formele verbanden of organisaties die zijn belangen vertegenwoordigen. [Duyvendak en Hurenkamp, 2004: 16, 
44, 54 en 103]

Om de mondigheid van de burger te vergroten deden in de jaren zeventig en tachtig politieke partijen, 
vakbewegingen en de grote vrouwenorganisaties veel aan politieke educatie. [Hartman, 2008: 6] Tevens 
werd de inspraak van de burger geïnstitutionaliseerd door de opname van maatschappelijke bewegingen in 
de politieke orde en hun vertegenwoordigers in besluitvormende colleges. Er kwamen medezeggenschaps- 
en gebruikersraden, hoorzittingen en formele inspraakmomenten in beslissingsprocedures. Bovendien kon 
de burger sinds 1976 gebruik maken van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen (Arob) 
die een beroep mogelijk maakte tegen beslissingen van overheden. Voor de beïnvloeding van beleid en 
beleidsvorming werden de burger een brede scala aan instrumenten ter beschikking gesteld, zoals referen-
dum, lobby, enquête, peiling, juridische procedure, handtekeningenactie of demonstratie. Om het 
democratisch gehalte van het openbaar bestuur te vergroten werd in 1978 de Wet Openbaarheid Bestuur 
(WOB, 1978) van kracht die in 1980 aangevuld werd met het Besluit Openbaarheid van Bestuur (BOB) die een 
betere toegankelijkheid en transparantie moeten waarborgen. Er vond een overgang plaats van government 
naar governance die nieuwe kanalen opende voor burgerinspraak. Voor een maatschappelijk draagvlak was 
vereist dat het beleid in samenspraak met de burger tot stand kwam. [Bovens en Wille, 2011: 22-23] Ook bij 
de waterschappen werd democratisering doorgevoerd. Sinds 1995 werden de leden van de waterschapen 
rechtstreeks gekozen. Om de betrokkenheid van de burger bij bestuurlijke besluitneming inzichtelijker te 
maken, werden in 2002 de Wet dualisering gemeentebestuur en een jaar later de Wet dualisering provincie-
bestuur ingevoerd. [o.a. website wikipedia dualisme gemeente; website wikipedia dualisme provincie] Alle 
inspanningen ten spijt voelden de burgers zich op hun beurt nauwelijks geroepen om actief deel te nemen 
aan rijks-, provincie- of gemeentebeleid. [Hartman, 2008: 10-12; Verhoeven e.a., 2010: 163-164] De nieuwe 
inspraakmogelijkheden werden dan ook vooral benut door relatief kleine groepen hoogopgeleiden met 
specifieke belangen. [Van der Lans, 2005: 16; Verhoeven e.a. (red.), 2010: 177, 190; Daalder, 1995: 240-243, 
264, 268-269; Hartman, 2008: 6-7; Bovens en Wille, 2011: 48]

Sinds de laatste decennium van de twintigste eeuw werd een groeiende kloof tussen politiek en de samenle-
ving waarneembaar. Ondanks dat de Nederlanders nog steeds vertrouwen hadden in het democratisch 
stelsel, groeide hun wantrouwen jegens gevestigde politiek en politici gestaag en was in de jaren nul met 
name onder laag opgeleiden bewoners van de homogene, sociaal hechte arbeiders- en middenstandswijken 
hoger dan ooit. [Bovens en Wille, 2011: 103] De legitimiteitscrisis werd door velen verklaard door politieke 
ondervertegenwoording van lager opgeleiden lagen van de bevolking in de sinds de jaren zeventig steeds 
sterker door hoger opgeleiden gedomineerd vergaand geprofessionaliseerd politiek bedrijf. Deze ontwikke-
ling van het Nederlandse politieke stelsel tot wat men diplomademocratie noemt, vond zijn neerslag in een 
dalende belangstelling voor klassieke politieke participatie enerzijds en in de groeiende populariteit van 
populistische bewegingen anderzijds. [Bovens en Wille, 2011: 9,-10, 88; Van Reybrouck, 2009]

Afgelopen decennia is er met name van overheidswege verschuiving opgetreden van emancipatie en 
gelijkstelling van verschillende maatschappelijke groepen naar het bevorderen van actieve deelname en 
bijdrage van alle burgers aan de samenleving. Deze ontwikkeling had te maken met de overgang van een 
verzorgingstaat naar een participatiemaatschappij waarin de burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en 
daarop aangesproken (kunnen) worden. [o.a. Movisie, 2010: 14] Het bevorderen van actieve deelname aan 
de maatschappij door de overheid gold sinds de jaren tachtig vooral voor de arbeidsmarkt en sinds eind 
jaren negentig voor de (culturele) integratie van etnische minderheden, met name van degenen met 
niet-westerse en/of islamitische achtergrond.
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Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Transgendervereniging Nederland
• E-Quality, Het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
• Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis
• Politieke partijen
• Vakbonden
• Emancipatieraad
• Tweede Kamer
• Waterschappen
• Overheden
• Kabinet-Den Uyl en alle kabinetten daarna
• Kiesraad
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13.3 Metatrend: Genderisering

Datering
Na 1945 tot na 2005

Definitie
Genderisering is het proces van bewustwording van het belang van sekse, in het bijzonder het maken van 
onderscheid tussen vrouwen en mannen, als ordeningsprincipe op persoonlijk, maatschappelijk en politiek 
niveau. Genderisering betreft zowel discussies over gendergelijkheid (gelijkstelling en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) als genderverschil (rekening houden met en ruimte scheppen voor persoonlijke en maat- 
schappelijke diversiteit aan sekse-identiteiten), in toenemende mate ook in het bewustzijn van de inter ferentie 
met andere maatschappelijke categoriseringen, zoals etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en sociaal milieu.

Beschrijving
Het begrip gender werd geïntroduceerd in de jaren vijftig door Amerikaanse ontwikkelingspsychologen 
John Money en Robert Stoller en gedefinieerd als ‘sociaal geconstrueerd geslacht’ – in tegenstelling tot het 
biologisch gegeven sekse. [website rosadoc; website enote] Het begrip werd gehanteerd om sociale 
betekenissen van sekseverschil en de culturele beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid te 
kunnen beschrijven. [Schaapman, 1995: 20-21; Scott, 1999: xi, Scott, 1986: 1056; Outshoorn, 1989: 6] De 
maatschappelijke ongelijkheid van vrouwen en mannen werd niet meer geduid als simpelweg het gevolg 
van biologische eigenschappen van individuele personen, maar als het resultaat van historisch-cultureel 
gegroeide rollenpatronen. [Maerten, website RoSa]

Gender wordt gezien als een maatschappij ordenende factor en vaak gekoppeld aan onderlinge machtsver-
deling, hiërarchie en verdeling van rechten en plichten binnen de maatschappij [Schaapman, 1995: 21 en 52, 
53; Outshoorn, 1989: 17 en 22] De relatie tussen gender en macht komt in de samenleving op verschillende 
niveaus tot uitdrukking. Ten eerste worden aan de termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid bepaalde 
betekenissen toegeschreven in taal, opvattingen, normen, waarden en gewoontes. Ten tweede is gender 
waarneembaar op uiteenlopende maatschappelijke deelterreinen zoals de arbeidsmarkt, de politiek, het 
onderwijs of de zorg. Specifieker kan gender worden afgelezen aan de manier waarop deze domeinen 
georganiseerd zijn en de wijze waarop ze mannen en vrouwen de toegang bieden tot hun instituties. 
Gender heeft consequenties voor de identiteit, de omgang met en beleving van het eigen lichaam en het 
gedrag van concrete personen. [Schaapman, 1995: 53] 

Gender werd door de tweede feministische golf vanaf de jaren zestig op de agenda gezet. De aandacht van de 
feministische beweging verschoof van het verkrijgen van basisrechten in de politiek (het kiesrecht), op de 
arbeidsmarkt (het recht op betaald werk) en in het onderwijs (het recht op onderwijs) naar het wettelijk 
vastleggen van gelijkheid van man en vrouw en het bewerkstelligen van gendergelijkheid door institutionele 
veranderingen en mentaliteitsveranderingen. Een van de impulsen voor de tweede feministische golf was het 
in 1949 door Simone de Beauvoir gepubliceerde boek ‘Le deuxième sexe’ waarin de Franse filosofe beschreef 
hoe vrouwen door de samenleving tot ondergeschikte sekse en, als gevolg daarvan, tweederangs burgers 
gemaakt werden. [o.a. Ribberink: 35, Van der Tuin en Buikema, 2007: 15-17] Een Nederlands equivalent was het 
artikel van Joke Kool-Smit uit 1967 ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Hierin kaartte Kool-Smit de maatschappelijke 
achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen aan en in het bijzonder hun afhankelijke positie in het 
huwelijk. De gehoorzaamheidsplicht en de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen werd in 
Nederland in 1956 afgeschaft, de bepaling dat de man ‘het hoofd van de echtvereniging’ was, bleef bijvoorbeeld 
nog tot 1970 gelden. [Ribberink: 32-33] De gehuwde status verbonden met moederschap stond actieve 
participatie van de vrouw in de samenleving in de vorm van professionele carrière doorgaans in de weg. De 
samenleving verwachtte dat vrouwen na het trouwen of, op zijn laatst, na het krijgen van kinderen met hun 
werk buitenshuis stopten. De meeste vrouwen accepteerden dit als een gewone gang van zaken of legden zich, 
onder maatschappelijke druk, hierbij neer. Kool-Smit pleitte voor herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid over mannen en vrouwen zodat het voor beide seksen mogelijk zou zijn het huwelijk en de zorg voor 
kinderen te combineren met een ‘volwaardige werkkring’. [Kool-Smit 1967, website Digitale Bibliotheek voor 
Nederlandse Letteren (dbnl)]
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Sinds de jaren zeventig won emancipatie van de vrouw aan maatschappelijk draagvlak, het bevorderen 
daarvan werd dan ook gezien als een belangrijke overheidstaak. Economische zelfstandigheid van vrouwen 
werd door de overheid gezien als basis voor hun maatschappelijke emancipatie. [interview Mossink] In de 
jaren tachtig en negentig werd discriminerende wetgeving o.a. op het gebied van arbeids- en familierecht 
gecorrigeerd, in 1994 werd discriminatie op basis van geslacht per wet verboden. Vanaf de jaren tachtig werd 
het accent in het emancipatiebeleid verlegd naar het doorbreken van ongelijke machtsverhoudingen tussen 
mannen en vrouwen en de verandering van de stereotype beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijk-
heid. Er kwam meer aandacht voor het ouderschap, bijvoorbeeld de plichten maar ook rechten van de man 
als vader, de plaats van het kind in de samenleving en meer tolerantie voor fenomenen als homoseksualiteit 
of transgender. [Schaapman, 1995: 66] In de jaren negentig en nul ging het niet meer uitsluitend om 
gelijkstelling maar steeds meer om het vinden van een juiste balans tussen gelijke behandeling en respect 
voor verschillen of zelfs bevordering van diversiteit. Dit vond zijn neerslag onder andere in de discussie over 
zwangerschapsverlof voor vrouwelijke parlementsleden en in het positieve actiebeleid ten aanzien van 
(verschillende) minderheden. [interview Aerts] Dit laatste werd versterkt door het opkomend besef dat 
maatschappelijke categoriseringen zoals gender, etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en sociale klasse niet 
los van elkaar staan maar elkaar beïnvloeden. Ze kunnen de maatschappelijke ongelijkheid versterken of 
juist verzwakken en behoeven derhalve een gecoördineerde aanpak. Zo neemt een laag opgeleide alloch-
tone vrouw met een moslim achtergrond een andere positie in de Nederlandse samenleving in dan een 
blanke, heteroseksuele man uit een hogere klasse. [Verloo, 2009: 6 en 10; website E-Quality]

Het groeiende genderbewustzijn werd versterkt door de omslag in omgang met seksualiteit die zich in 
West-Europa en de VS eind jaren zestig voltrok. Omdat er in een zeer korte tijd, binnen een decennium, op 
dit gebied zeer veel veranderde, werd deze ontwikkeling aangeduid met de term seksuele revolutie.
Deze omslag werd in de eerste plaats veroorzaakt door nagenoeg autonome medisch-technische factoren, 
namelijk de komst van doeltreffende geboorteregelingsmogelijkheden zoals de pil, het spiraaltje en de 
sterilisatie. [Schnabel, 1995: 273-274] De pil werd in Nederland in 1962 geïntroduceerd en in 1971 opgeno-
men in het ziekenfondspakket. Binnen enkele jaren nam het gebruik explosief toe, in 1977 waren er al meer 
dan een miljoen vrouwen aan de pil. Vrouwen kregen zo controle over hun leven, konden zich ook op 
seksueel gebied ontplooien zonder bang te zijn voor ongewenste zwangerschap en konden zich wijden aan 
studie en werk. [o.a. interview Schnabel] Door de opkomst van anticonceptiva stond seksualiteit (ook 
binnen het huwelijk) niet langer in het teken van de voortplanting, maar de nadruk kwam te liggen op 
individuele lustbeleving. [Tubex, 2002; Schnabel, 1995: 274]
Daarnaast ontstond er eind jaren zestig een meer liberale visie ten opzichte van seksualiteitsbeleving die 
voortvloeide uit een veranderende maatschappelijke context. Deze liberalisering paste in een trend naar 
individualisering en secularisatie. [Schnabel, 1995: 274 en 279] Seks en voortplanting werden niet meer als een 
onderwerp van kerkelijke bemoeienis gezien of, dankzij de stijgende welvaart, als een economische nood-
zaak, maar werden een privézaak van het individu. De voorwaarde voor maatschappelijke acceptatie van 
(afwijkende vormen van) seksueel gedrag was de gelijkheid en wederzijdse toestemming van betrokkenen. 
Het taboe dat op seks rustte, werd doorbroken. Er kon openlijk over worden gesproken, hetgeen ook steeds 
explicieter en onverbloemder gebeurde. [Schnabel, 1995: 274] In het praten over seks kwam onder andere 
vrouwengenot aan bod maar ook de schaduwzijde van seks in de vorm van seksueel misbruik. In de jaren 
zeventig was, in tegenstelling tot de latere decennia, seks van volwassenen met kinderen bespreekbaar. 
[interview Schnabel] In die periode zette men zich er in seksueel progressieve kringen voor in om de rechten 
van pedofielen als een seksuele minderheid te erkennen en pedofilie als strafbaar feit af te schaffen. 
[Couwenberg, 2005: 34] Gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid van seks 
met volwassenen voor het kind, sloeg de relatief tolerante houding ten aanzien van dergelijke relaties in de 
maatschappij in de jaren negentig om. [interview Schnabel; Couwenberg, 2005: 34-35] Het gebruik of 
misbruik van status, macht, overwicht of geweld werd ten aanzien van seks en relaties steeds meer afgekeurd 
en werd ook de seksuele relatie tussen een meerder- en een minderjarige als steeds minder acceptabel gezien. 
[Schnabel, 1995: 275] In tegenstelling tot wat men vreesde, was de AIDS-epidemie, die in de jaren tachtig 
uitbrak, een extra reden om juist openlijk te zijn over seks en (homo)seksuele contacten. [interview Schnabel]

Enerzijds betekende de seksuele revolutie en de brede maatschappelijke acceptatie van seks bevrijding van 
het individu, anderzijds openden ze de weg naar commercialisering van seksualiteit. Het eind-jaren-zestig-
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idee dat seks mág veranderde gaandeweg in de dwingende gedachte dat seks móet. Er ontstond een 
uitgebreide seksmarkt en een gespecialiseerde seksindustrie die iedereen in zijn of haar behoeften kan 
voorzien. Seks is alomtegenwoordig en, onder andere dankzij de komst van internet, in al zijn (extreme) 
uitingen en facetten voor elk individu nagenoeg altijd en overal gemakkelijk toegankelijk. [Couwenberg, 
2005: 39] Seks is niet alleen zelf een commercieel artikel geworden, maar wordt ook ingezet om de verkoop 
van andere artikelen te bevorderen naar het motto ‘sex sells’. [o.a. Schnabel, 1995: 278]

De hedendaagse populaire cultuur bedient zich graag van expliciete seks of verwijzingen ernaar, de commer-
cie en de popmuziek, bijvoorbeeld hiphop, verspreiden met regelmaat seksueel getinte boodschappen. Het 
man-vrouw-beeld dat gepresenteerd wordt is doorgaans zeer conservatief. Terwijl de man kracht en macht 
uitstraalt, wordt de vrouw in videoclips, films, reclames en winkeletalages als onderdanig, gewillig en 
beschikbaar gepresenteerd. [interview Visser; Hilkens, 2008: 11 en 38] Een sterke nadruk wordt gelegd op de in 
verband met seks gebrachte uiterlijke kenmerken. Ze worden vaak geaccentueerd door middel van chirurgi-
sche ingrepen verricht op het werkelijke lichaam (zoals het plaatsen van siliconen borsten, allerlei vormen 
van tatoeages en piercings of het doorvoeren van andere, vaak onomkeerbare, lichaamsverandering) of door 
de digitale bewerking van het beeld. Het menselijk lichaam krijgt zo het karakter van een seksuele totem. 
[Schnabel, 1995: 276] Deze ontwikkeling staat in een bredere context van een veranderende culturele 
waarneming en beleving van het lichaam die sinds de jaren zestig gaande is en te maken heeft met weten-
schappelijk-technische innovaties en het idee van manipuleerbaarheid van het menselijk lichaam door 
medicijnen en (plastisch-) chirurgische ingrepen. [Doering-Manteuffel en Raphael, 2010: 127-128] De spanning 
tussen de individuele en de maatschappelijke definiëring en waarneming van het lichaam heeft vaak 
negatieve gevolgen voor de perceptie van het eigen lichaam en de leefstijl van het individu. Het idee dat het 
menselijk lichaam maakbaar is, gekoppeld aan een door de media verspreid onbereikbaar en onrealistisch 
vrouwen- en mannenbeeld (abnormaal slank of ultragespierd), leiden (vooral bij meisjes en vrouwen maar 
ook steeds meer mannen) tot frustraties, fitnessobsessie, eetstoornissen als anorexia en boulimia nervosa of 
verslaving aan schoonheidsoperaties. [o.a. website twiggies]
Het in de populaire cultuur verbreide beeld van de man als dominante macho en het door de feministische 
beweging aangevochten beeld van de vrouw als een zich schikkend lustobject lijken in de jaren nul, in 
tegenstelling tot drie decennia eerder, weinig kritische maatschappelijke discussie uit te lokken. [interview 
Visser; interview Aerts; Couwenberg, 2005: 40]

Actoren
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Nederlandse Vereniging Voor Seksuele Hervorming (NVSH)
• Transgendervereniging Nederland
• Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)
• E-Quality, Het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
• Vadercentrum ADAM
• Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis
• Edward Brongersma
• PvdA
• Rudy Kousbroek
• TMF
• MTV
• The Box
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• Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)
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13.4 Metatrend: Technologisering en informatisering 

Datering
Vanaf 1975 tot na 2005

Definitie
Onder ‘technologisering en informatisering’ wordt verstaan het snel toenemende belang en de snel 
toenemende invloed van technologie op de samenleving door het ontwikkelen en toepassen van producten 
en processen die een grote mate van bruikbaarheid combineren met een hoge mate van technische 
complexiteit. Hiertoe behoort het proces van steeds bredere toepassing van elektronische gegevensverwer-
kende apparatuur en de technische en maatschappelijke uitwerking daarvan, waarbij de aard van en de 
toegang tot de informatievoorziening en het beheersen van de informatiestromen een grote verandering 
ondergaan. 

Beschrijving
Het toenemend belang van techniek geldt voor de hele periode vanaf de industriële revolutie. De eerste 
helft van de twintigste eeuw had in het teken gestaan van het proces van elektrificering van productiepro-
cessen, het huishouden en de openbare ruimte. De ontwikkeling van de verbrandingsmotor had geleid tot 
massamotorisering en de opkomst van de luchtvaart. De zogenoemde ‘communicatierevolutie’ had de 
telegraaf, de telefoon, radio en televisie gebracht. In de chemische en farmaceutische industrie werden 
onder meer nieuwe kunststoffen, kleurstoffen, medicijnen, wasmiddelen en kunstmest ontwikkeld. Deze 
technologische ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor het wonen, werken, de vrijetijdsbesteding en 
de consumptie. [Schot e.a., 1998: 23-25] Dit moderniseringsproces, waarin de mens dankzij de techniek 
steeds meer invloed kon uitoefenen op zijn leven en omgeving, droeg bij aan het geloof in de maakbaar-
heid van de samenleving. [Schot e.a., 1998: 19] 

In de periode na 1970 kende het proces van technologisering en informatisering een versnelling. Techniek 
en informatica worden gaandeweg op alle maatschappelijke domeinen toegepast en spelen in alle facetten 
van het dagelijks leven een rol. De periode van 1970 tot 1995 wordt daarom wel gezien als een overgangspe-
riode naar een ‘nieuw techno-economisch paradigma’. Mede door de opkomst van informatietechnologie 
kwam in die periode een ‘hightechwereld’ tot stand, die zich kenmerkt door de brede doorwerking van 
technologie op de economie en samenleving. Bedrijven, overheden, consumenten en maatschappelijke 
groeperingen speelden ieder een eigen rol in het proces. [SCP, 1998: 57-58] Het toenemende belang van 
technologisering en informatisering speelt ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het digitale 
financiële-markt-kapitalisme, dat de basis zou vormen van de complexe veranderingen die de Westerse 
samenlevingen sinds 1970 kenmerken. [Doering, 2010: 26]

De snelle ontwikkeling van technologie speelde op vele terreinen, waaronder de biotechnologie en de 
materiaaltechnologie. Nadat in de jaren zeventig voor het eerst het DNA van cellen was gemodificeerd 
boekte de biotechnologie, waarin (delen van) organismen worden gebruikt ten behoeve van processen of 
de productie van stoffen, grote vooruitgang. Met behulp van biotechnologie konden bijvoorbeeld gewassen 
resistent worden gemaakt tegen ziekten. Daarnaast werd biotechnologie toegepast in de volksgezondheid 
en ten behoeve van het milieu. [SCP, 1998: 63] Op het gebied materiaaltechnologie werden nieuwe 
materialen en technieken ontwikkeld die hun toepassing vonden in onder meer de ruimtevaart, de auto- en 
vliegtuigindustrie en het leven van alledag. Kranen werden voorzien keramische schijfjes, muziek werd 
gebrand op CD’s, en tennis werd gespeeld met composit rackets. [SCP, 1998: 64] Techniek en technologie 
werden belangrijke factoren in uiteenlopende maatschappelijke sferen, van de industriële productie tot het 
huishouden, van vrijetijdsbesteding tot medische zorg en van transport tot communicatie. 

Technologische ontwikkelingen zorgden niet alleen voor vooruitgang, maar brachten ook problemen met 
zich mee. Deze konden van ethische aard zijn – hoe ver moet het leven medisch gerekt worden als daadwer-
kelijk herstel niet meer tot de mogelijkheden behoort? –, praktisch van aard zijn - de gewone man kon 
vanwege de complexe technologie zelf geen reparaties aan zijn auto meer uitvoeren – of aanzet zijn voor 
nieuwe technologieën. Zo was het ontstaan van milieutechnologie het resultaat van de vervuiling van lucht, 
water en bodem en de geluidshinder die het gevolg waren van de technologische vooruitgang. 
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Belangrijk voor het proces van technologisering en informatisering was de ontwikkeling van de chip in de 
tweede helft van de jaren zestig. Chips bestonden uit een aaneenschakeling van kleine transistors en andere 
elektronische componenten op standaardborden gemaakt uit isolatiemateriaal. Deze ‘geïntegreerde schakelin-
gen’ waren klein, betrouwbaar en kosten relatief weinig energie. [Schot e.a., 2002: 207] Op termijn werden 
steeds kleinere, steeds snellere chips ontwikkeld, met een steeds grotere geheugencapaciteit. Men kon dus op 
een kleiner oppervlakte steeds meer informatie opslaan. Microchips kenden uiteenlopende toepassingen: in 
computers, magnetrons en andere huishoudelijke apparatuur, mobiele telefoons, auto’s, kernreactoren et cetera.

De ontwikkeling van de chip maakte de introductie van de personal computer ofwel PC mogelijk. De eerste 
twee generaties computers werkten met respectievelijk vacuümbuizen en transistors die groot waren en 
slechts beperkte capaciteit hadden. De ontwikkeling van de chip maakte het mogelijk tegen een lagere prijs 
kleinere computers met grotere geheugencapaciteit te produceren. IBM was vervolgens de eerste producent 
die begin jaren tachtig een dergelijke ‘microcomputer’ op de markt bracht, de Personal Computer 
genaamd. [Schot e.a., 1998: 341-342] De eerste PC’s waren relatief duur en blonken niet uit in gebruikers-
vriendelijkheid. De vervanging van het besturingssysteem MS-DOS door Windows in 1985 maakte het 
gebruik van de computer eenvoudiger en daarmee de computer toegankelijker voor een groter publiek. 

De Nederlandse bevolking had in eerste instantie matige interesse in de PC; in 1985 had slechts 18 procent 
een computer. In de jaren negentig maakte het computerbezit evenwel een snelle groei door. In 1995 had 51 
procent van de bevolking een computer in huis. [SCP, 2005: 164] Dit percentage was in 2004 gegroeid tot 81 
procent, waarvan een derde deel twee of meer computers in huis had. [SCP, 2004: 227] Het computerbezit 
werd mede gestimuleerd door het PC Privé Programma (2002-2004) van de overheid, waarmee werknemers 
via een belastingvoordeel relatief goedkoop een PC konden aanschaffen. [Schot e.a., 1998: 342] Ook in het 
onderwijs nam het gebruik van de computer toe. In het schooljaar 1997/1998 was slechts een computer per 
27 leerlingen beschikbaar. In 2003/2004 was dit toegenomen tot een computer per zeven leerlingen. In de 
werksfeer was in de jaren zestig en zeventig al sprake van een proces van automatisering, vanaf begin jaren 
tachtig werd daaraan de opmars van de personal computer toegevoegd. [SCP, 2004: 227-228] Gaandeweg 
werd in vrijwel alle sectoren het gebruik van computers gangbaar, en was er geen kantooromgeving te 
vinden waarin niet op vrijwel elk bureau een computer stond. [Schot e.a., 1998: 342]

Naast de ontwikkeling van de microchip wordt ook het ontstaan van het internet gezien als een van de 
sleuteltechnologieën in proces van technologisering en informatisering. Het internet ontstond in 1969 toen 
een aantal Amerikaanse universiteiten hun computernetwerken aaneenschakelden tot één netwerk. In 1977 
bestond het internet uit een netwerk van 111 aaneengesloten computers, in 1992 was dit uitgegroeid tot een 
wereldwijd netwerk van meer dan een miljoen computers, om in de eerste jaren van het nieuwe millen-
nium te exploderen tot 200 miljoen computers. Het jaar 1998 was daarin van groot belang, omdat toen het 
World Wide Web, een combinatie van het reeds bestaande netwerk met een gebruikersvriendelijke 
vormgeving, werd geïntroduceerd. Het zoeken van informatie op het internet gebeurde in eerste instantie 
met browsers als Netscape Navigator, maar vanaf 1995 zou de Internet Explorer van Microsoft de wereld 
veroveren. In mei 1986 werd de eerste.nl domeinnaam geregistreerd, op 19 december 2003 de miljoenste. 
De eerste internetprovider in Nederland was XS4ALL in 1993. [SCP, 2004: 226-227] 

Het internetgebruik in Nederland kende een snellere diffusie dan de PC. In 1995 had slechts drie procent van 
de Nederlandse thuis toegang tot het internet. In drie jaar tijd groeide het aantal internetgebruikers tot 21 
procent. In 2004 betrof dit percentage 74 procent. [SCP 2005:164] De introductie van ‘gratis’ internet – men 
betaalde alleen nog voor de telefoontikken of de kabelaansluiting, niet meer voor de toegang tot het 
internet – in 1998 vormde een belangrijke stimulans voor de verspreiding ervan. De introductie van 
breedbandinternet, via ADSL of de kabel, maakte intensief dataverkeer mogelijk. Het internetabonnement 
waarbij voor een vast bedrag onbeperkt dataverkeer mogelijk was, werd gangbaar. 

Een ander voorbeeld van een toepassing van informatietechnologie die een belangrijke plaats heeft verwor-
ven in het dagelijkse bestaan is de mobiele telefoon. De eerste mobiele telefoons werden in 1994 in Nederland 
geïntroduceerd. In 1998 was 32 procent van de Nederlanders in het bezit van een ‘GSM’ of ‘mobieltje’. In 2001 
was het aantal mobiele bellers toegenomen tot 84 procent. [SCP, 2005: 165] Vanaf 2000 kon men, in beperkte 
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mate, ook gebruik maken van internet via de mobiele telefoon. Naast mobiele telefoons ontstonden er, via 
internet, andere nieuwe vormen van communicatie als e-mail, chatboxen en MSN. [SCP, 2004: 236] Het gevolg 
was dat men overal en altijd met elkaar in contact kon staan. Met internet deden ook fenomenen als Google 
en Wikipedia hun intrede in de Nederlandse samenleving. De zoekmachine Google werd in 2003 in Nederland 
geïntroduceerd en werd zo populair dat het leidde tot een nieuw werkwoord in het Nederlandse taalgebruik: 
‘googlen’. De Nederlandstalige Wikipedia, een gratis internetencyclopedie die door gebruikers zelf wordt 
gevuld, startte op 19 juni 2001. Op 3 augustus 2003 verscheen het 10.000e artikel, waarna de belangstelling 
voor de encyclopedie alleen maar verder toenam. [Website Wikipedia]

De Nederlandse samenleving veranderde in wat een ‘informatiemaatschappij’ genoemd werd: een 
maatschappij waarin verschillende vormen van gegevensverwerking en informatietechnologie worden 
gebruikt om uiteenlopende processen te ondersteunen. [Schot e.a., 1998: 211] De productie en reproductie 
van documenten, het rekenen met en het verwerken van gegevens, het archiveren van documenten, vele 
vormen van communicatie; aan alles komt informatietechnologie te pas. [Schot e.a. 1998: 214 Anderen 
spraken van de kennissamenleving, de cybersamenleving, of de netwerksamenleving. [SCP, 2004: 234]] 

Het proces van technologisering en informatisering bracht uiteenlopende discussies met zich mee. De 
ontwikkelingen rond ICT en samenleving werden geduid in termen van de micro electronics revolution, de 
digitale revolutie, de mediarevolutie en de informatierevolutie. In de wetenschap werd daarnaast gediscus-
sieerd over de vraag of de informatisering van de samenleving eenzelfde revolutionair effect zou hebben als 
de industriële revolutie van de negentiende eeuw, in de zin dat de laatste een fundamentele breuk met het 
verleden vormde en een volledig nieuwe inrichting van sociale verhoudingen, productie en samenleving tot 
gevolg had gehad. (Zie o.a. Hamelink en Van Stel, 1989: 13] 

Naast de consequenties in abstracte zin en de duiding ervan, vroeg men zich ook af wat de concrete 
gevolgen van technologisering en informatisering voor de samenleving zouden kunnen zijn. Enerzijds had 
technische apparatuur bedrijfsprocessen efficiënter, kwantificeerbaar, controleerbaar en voorspelbaar 
gemaakt, anderzijds was men bang voor de consequenties voor de werkgelegenheid en de mogelijkheid dat 
de mens een slaaf van de machine zou worden. Enerzijds hadden technische apparaten huishoudelijke 
taken verlicht en hoopte men dat de informatiesamenleving de burger mondiger en politiek actiever zou 
maken, anderzijds bestond de angst dat een en ander tot een information overload zou leiden. [SCP, 2004: 
253-255] Deskundigen die begin jaren tachtig reeds tekenen zagen dat er sprake zou zijn van ‘een informatie-
verzadiging’, hebben overigens – gezien de ontwikkelingen die in de decennia daarop volgden – geen gelijk 
gekregen. [Zie Cuilenburg, 1982: 11] 

Een belangrijke zorg was het ontstaan van een sociale tweedeling tussen zij die volop gebruik maakten van 
computers en internet en zij die daar door uiteenlopende omstandigheden niet toe in staat waren, de 
digibeten. De overheid zette zich daarom vanaf halverwege de jaren negentig nadrukkelijk in om deze 
tweedeling te voorkomen, mede omdat het beleid werd dat overheidsorganisaties zich op het internet 
zouden gaan presenteren en de toegankelijkheid van het medium ook in dat kader van belang was. Zo werd 
de Stichting SeniorWeb opgericht om het ICT-gebruik onder ouderen te stimuleren, terwijl het programma 
‘Drempels weg’ hetzelfde moest bewerkstelligen voor gehandicapten. Voor mensen in achterstandswijken 
werden ‘digitale trapveldjes’ ingericht. Daarnaast richtten bibliotheken internetcorners in en verzorgden zij 
ICT-cursussen voor belangstellenden. [SCP, 2005: 162] 

Ook het gebruik van computer en internet zelf kenden de nodige ongenoegens en gevaren. Internetgebruikers 
werden overspoeld met spam, ongewenste e-mails waarin commerciële partijen producten en diensten 
aanbieden variërend van porno en viagra, een merk erectiepillen, tot leningen. Computers konden 
bovendien geïnfecteerd worden met virussen en wormen, programma’s met kwalijke gevolgen voor de 
computergebruiker. [SCP, 2004: 252] Rond de millenniumwisseling ontstond daarnaast de angst voor de 
zogenoemde Millennium Bug, omdat de informatiesystemen niet voorbereid zouden zijn op de het nieuwe 
jaartal 00. Bovendien kwam met internet ook een nieuwe vorm van criminaliteit op, de cybercriminaliteit. 
Een ander belangrijk vraagstuk dat zich aandiende met de groeiende mogelijkheden om gegevensbestan-
den te maken en te koppelen, was dat van de privacy. [Nouwt en Voermans, 1996 en SCP, 2004: 256] 
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Actoren
• Overheden
• Bedrijven
• Consumenten
• Maatschappelijke groeperingen
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13.5 Metatrend: Streven naar duurzaamheid 

Datering
Voor 1976 tot na 2005

Definitie
Streven naar duurzaamheid omvat het in toenemende mate belang hechten aan en aandacht hebben voor 
de kwaliteit van en duurzame omgang met de natuurlijke leefomgeving van de mens, en het milieu op 
mondiaal niveau.

Beschrijving
Het concept ‘duurzaamheid’ is in de afgelopen decennia enorm verbreed. Waar in ieder geval sinds het 
rapport van De Club van Rome The Limits to Growth (Nederlands: De grenzen aan de groei) uit 1972 de term 
duurzaamheid met vooral milieu- en bevolkings- en economische vraagstukken verbonden werd, vielen 
daarnaast in de jaren negentig en nul hieronder bijvoorbeeld ook sociale, culturele, institutionele, 
technologische en managementthema’s onder het begrip duurzaamheid.

Aan het begin van de twintigste eeuw en ook in de jaren zestig zijn pieken in de discussie over de traditio-
nele relatie tussen mens en natuur zichtbaar. Deze traditionele gedachte ging uit van het feit dat de mens 
als heerser over de natuur gold en kende opgang tijdens de Verlichting. Uitvloeisels van deze (veelal 
westerse) gedachte in die tijd zijn bijvoorbeeld onbeperkte jacht, visserij, inpolderingen en ontginningen. 
Door de steeds verdergaande industrialisatie, een stijgende welvaart en een groei van de bevolkingsaantal-
len ging men gaandeweg anders naar de natuur kijken. De natuur moest worden beschermd, de exploitatie 
ervan dienovereenkomstig aan banden worden gelegd. [Van Zanden, 1993: 179] 

Deze veranderde opvatting kwam tot uitdrukking in het rapport van de Club van Rome, een internationaal 
gezelschap van prominente wetenschappers en ondernemers. In het rapport uitten zij hun zorg over de 
toestand van de wereld en toonden ze een direct verband aan tussen de groeiende economie (door technologi-
sche vooruitgang) en de gevolgen ervan ten aanzien van het milieu. De Club van Rome beval aan te streven naar 
een “wereldomvattend evenwicht”, d.w.z. een dynamisch evenwicht tussen bevolking en kapitaal die “rationeel 
en duurzaam” tot stand wordt gebracht (en wordt gehouden). Er moest voor worden gezorgd dat factoren die 
tot afname dan wel toename van de wereldbevolking of van het diensten-, industrieel- of landbouwkapitaal 
zouden kunnen leiden beheerst in evenwicht worden gehouden. [Meadows, 1972; Achterberg, 1994: 20]. 

Het rapport had grote impact op politiek, burger en (natuur-)organisaties in de gehele wereld. Nergens werd 
het rapport echter zo goed verkocht en had zo’n grote invloed als in Nederland. [Beunders, 2002: 60] Het 
door de opstellers beoogde evenwicht betekende deels een herverdeling van de natuurlijke hulpbronnen 
tussen de rijke en arme landen. Dit betekende eveneens een aantasting van bepaalde vrijheden, zoals het 
onbeperkt krijgen van kinderen en het eindeloos gebruik van hulpstoffen, tegen andere, als het opheffen 
van vervuiling en het in groten getale bij elkaar wonen van mensen. Het recht op onderwijs of bestrijding van 
honger en armoede, stonden daartegenover. [Achterberg, 1994: 21] De term duurzaamheid werd door de Club 
van Rome dus verbonden met de milieuproblematiek en (het opraken van) natuurlijke hulpbronnen, maar 
ook met zaken als bevolkingspolitiek, vrede, onderwijs en het verdrijven van honger en armoede.
In Nederland reageerden burger, politiek en maatschappelijke (natuur-)organisaties: het uitkomen van het 
voorlopige rapport van de Club van Rome leidde tot een spectaculaire groei van zowel de traditionele als 
ook de wat meer radicale milieubewegingen in Nederland. Greenpeace werd in 1971 opgericht, de Stichting 
Natuur en Milieu ontstond in 1972 als samenvoeging van enkele traditionele natuurorganisaties. Op 6 
januari 1971 werd de Raad voor Milieudefensie opgericht. [Van Zanden, 1993: 196-197] In 1972 ging de Raad 
verder onder de naam Milieudefensie en werd een vereniging, die algauw achtduizend leden had en een wat 
radicaler karakter kreeg. Milieudefensie voerde onder meer acties tegen de bouw van vestigingen van 
Hoogovens en de aanleg van nieuwe wegen. [Website Milieudefensie; Van Zanden, 1993: 197] 
De belangstelling voor milieu onder kiesgerechtigden was begin jaren zeventig hoog: dertig tot veertig 
procent van de kiezers vond milieu een belangrijke zaak. Velen zagen de milieuproblemen als “ernstig” en 
vonden dat de overheid milieuverontreiniging uitvoerig moest bestrijden. [De Koning, 1998: 8-9]. 
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De politiek had lange tijd geen overtuigende interesse voor milieu getoond, maar in 1971 werd besloten tot 
het instellen van een Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne (DGMH) bij het zojuist opgerichte 
ministerie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VenM). Geaccelereerd door de oliecrisis in 1973 werd 
het milieubeleid in de jaren erna verruimd met “bescherming van mens, dier en plant”. [De Koning, 1998: 
16-18] In het begin van de jaren zeventig ontstond in de media eveneens een golf in de berichtgeving over 
milieuzaken. [De Koning, 1998: 132]

Vanaf midden jaren zeventig zwakte de maatschappelijke belangstelling voor het milieu af, ten gunste van 
de economie en werkgelegenheid. Het ledenaantal van een vereniging als Natuurmonumenten stagneerde 
eveneens, maar inmiddels hield de politiek zich wel intensiever met milieuthematiek bezig. 
Inspraakprocedures werden ontwikkeld en er kwam, mede naar aanleiding van internationale studies, 
wetgeving op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening en (lucht- en water)vervuiling. [Van Zanden, 1993: 
199; Buijsman, 2010] Ook internationaal werd aan thema’s als luchtverontreiniging aandacht geschonken, 
bv. in het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar 
grensoverschrijdende luchtvervuiling dat in 1977 uitkwam. [Buijsman et. al., 2010: 14 en 25]

Nadat de hevige discussie over kernenergie enigszins verstomd was, spitste het duurzaamheidsdebat zich 
vanaf circa 1983 toe op het thema verzuring (‘zure regen’), het ‘broeikaseffect’ en luchtverontreiniging. 
Politiek, maatschappelijke (milieu-)organisaties en de wetenschap hadden een aantal jaar veel aandacht 
voor zure regen en voor de uit Duitsland overgewaaide discussie over het ‘Waldsterben’. Het besef dat niet 
alleen de grote chemische industrie maar de massa zelf ook een voorname bron van vervuiling was, groeide 
gestaag. Automobilisten werden bijvoorbeeld steeds vaker op hun vervuilende gedrag aangesproken. [Van 
Zanden, 1993: 205] Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ werden gaandeweg meer milieubelastingen 
ingevoerd. Onder leiding van minister van VROM Pieter Winsemius werd beleid ontwikkeld om het verzu-
ringsprobleem tegen te gaan. De motie-De Boois plaveide hiertoe de weg. [Buijsman et. al., 2010: 11, 27 en 
63] Tevens ontstond onder zijn bewind een regeling voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.), waarmee in het 
vervolg de milieugevolgen van een besluit voordat het besluit wordt genomen in beeld moesten worden 
gebracht. Verder toonde Winsemius aan dat veel (chemie-) bedrijven zich niet aan de milieuregels hielden of 
geen vergunning hadden. Hij kon bedrijven in de jaren erna overtuigen de regelgeving na te leven, onder 
meer omdat dit energiebesparing – dus kostenvoordeel – opleveren. Winsemius bracht zodoende het thema 
duurzaamheid in positieve – en economische – zin onder de aandacht van het bedrijfsleven. [Keijzers]

Naast de inspanningen van Winsemius bracht een schokkende gebeurtenis het milieuvraagstuk weer 
bovenaan de politieke en maatschappelijke agenda: de kernramp in Tsjernobyl in 1986. 
Ook het rapport opgesteld door de World Commission on Environment and Development (WCED), Our 
Common Future, uit 1987 (ook wel naar de voorzitster van de commissie: Brundtland-rapport) vestigde de 
aandacht op milieu en duurzaamheid. In het rapport van de WCED werd de ongelijkheid in de wereld als 
basis gezien voor de milieuproblemen. Armoede werd tegenover de niet-duurzame productie en het 
niet- duurzame gebruik ervan gezet. Er werd voor het eerst expliciet voor duurzame ontwikkeling gepleit, 
waarbij de invulling van de behoeften van de huidige generatie (de korte termijn) niet ten koste zouden 
mogen gaan van die van toekomstige generaties (de lange termijn). [Brundtland, 1987] Niet alleen thema’s 
zoals genoemd door de Club van Rome (ecologie, demografie, voedselschaarste en armoede) werden onder 
de noemer duurzaamheid geschaard, maar ook verstedelijking, industrie, technologie energie en sociale en 
maatschappelijke vraagstukken werden met duurzaamheid in verband gebracht. [Van de Ven, 2003] Met het 
rapport kreeg het begrip duurzaamheid bovendien een nieuwe dimensie. Waar decennialang de mens een 
centrale positie innam wanneer over duurzaamheidskwesties gesproken werd, werd door de commissie de 
waarde van de natuur expliciet benadrukt. Er werd zodoende een niet-mensgericht, ecocentrisch compo-
nent aan toegevoegd. [Achterberg: 1994, 27-28]

Naar aanleiding van het Brundtland-rapport besloten regeringsleiders afspraken te maken over duurzame 
ontwikkeling. Zo werden verdragen gesloten op het gebied van klimaatverandering, bossen en biodiversi-
teit. In Nederland leidde dit onder meer tot de milieuverkenning Zorgen voor Morgen en tot het Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP). In het NMP werden in navolging van het Brundtland-rapport ook de ‘intrinsieke 
waarden van planten, dieren en ecosystemen’ nadrukkelijk genoemd. [Achterberg, 1994: 29] 
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De publieke aandacht voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken kende eind jaren tachtig een tweede 
piek. Zorgen voor Morgen en milieu- en natuurrampen kregen veel aandacht in de media (o.a. de lek in het 
Roemeense schip Borcea, de ramp op het offshore platform Piper Alfa en het ongeluk met de chemicaliën-
tanker Anna Broere). Bovendien viel het kabinet Lubbers II mei 1989 over het afschaffen van het zgn. 
‘reiskostenforfait’, d.w.z. het afschaffen van de belastingaftrek voor het woon-werkverkeer boven de 10 
kilometer. Deze crisis zorgde eveneens voor grote belangstelling onder het Nederlands publiek. [De Koning: 
1998, 8-10; Website Parlement & Politiek]

Na de piek in de belangstelling eind jaren tachtig ebde de publieke aandacht weer weg.Internationaal 
gezien werden wel maatregelen op het gebied van milieu en ontwikkeling beoogd. In 1992 werd de 
VN-conferentie in Rio de Janeiro gehouden. Hier kennen de Verklaring van Rio, Agenda 21, de 
Bossenverklaring, het Biodiversiteitsverdrag en het Klimaatverdrag hun oorsprong. 

Tijdens de kabinetten-Kok (Paars I en II) hadden milieuvraagstukken geen hoge prioriteit als het om 
beleidsmaatregelen ging. Ook ten aanzien van milieuthema’s speelde de markt een rol. Tegelijkertijd 
maakten natuurorganisaties een professionalisering door, die zich onder andere in een groeiende aanhang 
(tot 2000) toonde. [Website Compendium voor de Leefomgeving; Website Milieudefensie]

In 1995 kwamen er Europese richtlijnen met betrekking tot de hoeveelheid landelijke uitstoot van CO2, 
zwavel- en stikstofoxiden en ammoniak. Er werden eveneens regels voor de luchtkwaliteit ingevoerd. In 
vergelijking met andere landen voerde Nederland voor 1995 een vrij vooruitstrevend milieubeleid, maar na 
1995 volgde het Europa, dat deels minder vooruitstrevend was als Nederland voor 1995. Daarmee werd ook 
het milieubeleid van Nederland minder progressief. [Website InfoMil]

Midden jaren negentig begon het midden- en kleinbedrijf zich in grotere mate te interesseren voor 
duurzame ontwikkeling. Mede ingegeven door de affaire met de olieopslagboei Brent Spar (1996) en de 
acties van Greenpeace tegen grote oliemaatschappijen als Shell, en een boycot tegen Heineken (1996) dat 
zaken deed met Myanmar (Birma), waar de mensenrechten keer op keer geschonden werden, groeide het 
maatschappelijke en duurzaamheidsbewustzijn bij ondernemingen. Ook ontdekten zij de marketingwaarde 
van ‘groen’. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ werd een marketingbegrip, waaronder ook 
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling geschaard werden. De Sociaal-Economische Raad (SER) kwam in 
2000 met een rapport getiteld De winst van Waarden, dat samen met de visie van de regering-Balkenende 
(geformuleerd in ‘Kabinetsstandpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (2001)) ervoor zorgde dat 
duurzaamheid grotere weerklank vond in de maatschappij. Het begrip ‘duurzaamheid’ werd een modebe-
grip en betekende niet alleen rekening houden met het milieu (duurzaam of ‘groen’ bouwen, wonen of 
ondernemen), maar ook sociale duurzaamheid is onderdeel geworden van de bedrijfscultuur. Onder sociale 
duurzaamheid kunnen zaken als communicatie, dienstverlening en veilig en gezond werk verstaan worden. 
[SER: 2000; Website Duurzame Groei in het MKB]

Door de inspanningen van milieuorganisaties, maar ook door overheidscampagnes en door marketingstra-
tegieën van producenten, bereikte duurzaamheid ook de huiskamer van de consument. Afvalscheiding, 
Greenwheels (sinds 1995), ‘Groene stroom’ (sinds 2001), biologisch eten en fair-tradeproducten, maar ook 
‘consuminderen’ zijn voorbeelden van duurzame alternatieven die anno 2005 spelen.

In 2006 presenteerde de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore de film An Inconvenient 
Truth. In deze film toonde hij de veranderingen in het klimaat aan die voor grote gevolgen voor de planeet 
en de mens zorgen. De film had veel invloed op het klimaatbewustzijn in de wereld. 

Actoren
• Brundtland-commissie
• De Club van Rome
• Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne (DGMH)
• Greenpeace
• Milieudefensie
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• Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (en taakvoorgangers)
• Sociaal-Economische Raad (SER)
• Vereniging voor Natuurmonumenten
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13.6 Metatrend: Verzakelijking 

Datering
Vanaf de jaren tachtig

Definitie
Onder verzakelijking wordt verstaan het in toenemende mate organiseren en inrichten van de samenleving 
en maatschappelijke instituties en processen op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierbij staat 
de economische invalshoek centraal, de andere invalshoeken worden daaraan ondergeschikt gemaakt. 
Uitingen hiervan zijn marktwerking, privatisering, liberalisering, juridisering en schaalvergroting.

Beschrijving
Het proces van verzakelijking hangt samen met de opkomst van het neoliberalisme. Tot eind jaren zeventig 
was de Keynesiaanse consensus bepalend voor het economisch en politiek handelen, maar daarna maakten 
teruglopende groei, grote werkloosheid en inflatie het neoliberalisme tot een aantrekkelijk alternatief. De 
grondlegger van het neoliberale denken, Milton Friedman stelde in zijn ‘Capitalism and freedom’ van 1962 
dat economische vrijheid een voorwaarde was voor politieke vrijheid. Binnen het neoliberale denken geldt 
de vrije markt als het hoogste goed: het is de beste manier om rationeel, eerlijk en democratisch goederen 
en diensten te verdelen, ofwel: de markt wordt gezien als het mechanisme dat onder alle omstandigheden 
tot de beste allocatie van goederen en diensten leidt. [Van Rosseum, 2011: 11] Privaat ondernemerschap, de 
keuzevrijheid van de consument en persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu worden daarbij van 
grote waarde geacht. Regulering door de overheid staat gelijk aan marktverstoring.

Het was juist de ‘bemoeizuchtige overheid’ die eind jaren zeventig verantwoordelijk werd gehouden voor de 
geremde de economische groei. De overheid moest daarom terugtreden en de dynamiek van de markt zijn 
werk laten doen. Zoals de Amerikaanse president Ronald Reagan (1981-1989) stelde, was de overheid niet de 
oplossing, maar het probleem. Neoliberalen geloofden sterk in de volmaakte werking van de markt, en de 
welvaart en vrijheid die dit zou brengen. De Verenigde Staten vormden in de jaren negentig het model voor 
de hele Westers wereld. De economie groeide er fors, er werden vele nieuwe banen gecreëerd en de 
aandelenkoersen op Wallstreet stegen gestaag. [Van Rossem, 2011: 13-14, 84] Naast de Republikein Reagan 
stond ook Margaret Thatcher, de conservatieve premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1990, 
bekend als een neoliberaal. Minister-president Ruud Lubbers (1982-1994) was de Nederlandse representant 
van het neoliberalisme. 

De Val van de Muur in 1989 en het einde van de Koude Oorlog zorgden voor een zo mogelijk nog sterker 
geloof in het ‘marktfundamentalisme’. [Van Rossem, 2001: 84] De communistische en socialistische 
ideologie hadden afgedaan als wereldbeschouwing op basis waarvan de samenleving kon worden ingericht. 
Het neo-liberale kapitalisme, gebaseerd op de werking van de vrije markt, kwam vrijwel overal ter wereld 
centraal te staan, niet alleen in het denken over de economie, maar ook in het denken over mens en 
samenleving. Ieder maatschappelijk probleem kan door middel van de markt, een bedrijfsmatige aanpak en 
modern management worden opgelost. [Van Rossem, 2011: 84]

In de jaren negentig ontstond ‘een Derde Weg’, toen een aantal politiek leiders ter linkerzijde van het 
politieke spectrum, zoals de Amerikaanse president Bill Clinton (1993-2001), de Britse premier Tony Blair 
(1997-2007) en de Nederlandse minister-president Wim Kok (1994-2002), het neo-liberalisme begon in te 
zetten om hun politieke agenda te verwezenlijken. De Derde Weg bestond uit ‘neoliberalisme met een 
menselijk gezicht’, waarbij plek was voor zowel de markteconomie als de verzorgingsstaat, hoewel die 
laatste tezelfdertijd wel gesaneerd werd. [Van Rossem, 2011: 88] Ook aanhangers van de Derde Weg stelden 
groot vertrouwen in de markt. Zoals hun neoliberale voorgangers achtten zij de eigen verantwoordelijkheid 
van het individu van groot belang, als ook de rekenschap die overheid en burger wederzijds aan elkaar 
dienden af te leggen. Zij hoopten daarnaast echter de gemeenschapszin te stimuleren en ontplooiingskan-
sen voor iedereen te bewerkstelligen. Het Nederlandse Poldermodel gold als voorbeeld van het neolibera-
lisme volgens de Derde Weg.
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Uitgangspunt was dus dat de vrije markt tot een beter resultaat zou leiden dan overheidsingrijpen. Privatisering 
en versterking van marktwerking werden centrale begrippen in het overheidshandelen. Overheidsdiensten als 
het openbaar vervoer, posterijen en telefonie, werden geprivatiseerd. In het kader van verdergaande liberalise-
ring werden op verschillende terreinen, zoals de telecommunicatie-, elektriciteits- en taximarkt, de beperkin-
gen die voordien golden om te kunnen toetreden tot de desbetreffende markt opgeheven. Het doel van 
liberalisering was het toelaten van meer concurrentie en daarmee het stimuleren van marktwerking.

Daarnaast stelde de overheid zich ten doel meer bedrijfsmatig te werk te gaan, ofwel doeltreffender en 
doelmatiger te functioneren. Hierbij werd ‘Nieuw Publiek Management’ het sleutelbegrip. Het nieuwe 
management, of managerialisme, dat in de jaren tachtig furore maakte in het bedrijfsleven, stelde zich ten 
doel productieprocessen efficiënter en effectiever te laten verlopen en de klantgerichtheid van bedrijven te 
verbeteren. Hiermee hoopten bedrijven hun winst te verhogen. Ook bij organisaties zonder winstoogmerk, 
zoals de overheid en non-profitorganisaties, vond het managerialisme navolging. [Conceptrapport 
Economie] In het vervolg werd ook binnen overheidsdienst in toenemende mate gewerkt met managers die 
op output stuurden, werkten met productbegrotingen, en prestatie- en doelgericht waren. [Conceptrapport 
Politiek en bestuur] 

Het proces van verzakelijking, gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid, werd mede mogelijk gemaakt 
door het proces van technologisering. Door automatisering en de ontwikkeling van software op dat terrein 
werd het mogelijk de productiviteit van de organisatie voortdurend in de gaten te houden en, waar nodig, 
bij te sturen. [Conceptrapport Economie] Al dan niet behaalde targets en output, werden belangrijker dan 
de input. Verzakelijking deed zich voor in uiteenlopende maatschappelijke sferen, van de welzijnszorg tot 
het onderwijs en van natuurbeleid tot het recht. Van de directie tot de werkvloer werd het beoordelen van 
mensen op basis van behaalde resultaten de norm.

Het denken in termen van efficiëntie en effectiviteit werd zodoende gaandeweg een gangbaar denkkader voor 
de mens en de samenleving als geheel. ‘Society is to an unusual degree business run’, zo concludeerde 
taalkundige en filosoof Noam Chomsky al in 1999. [Chomsky, 1999: 58] Het neo-liberale denken en de 
verzakelijking die ermee gepaard ging, had volgens criticasters– los van de eventuele welvaart die het bracht 
– ook nadelige gevolgen. Het leidde tot een toename van sociale en economische ongelijkheid, zowel binnen 
samenlevingen als tussen de rijke en arme landen van de wereld. Het was niet duurzaam en slecht voor het 
mondiale milieu. Bovendien had het een cynische en apathische politieke burgerij tot gevolg. [Chomsky, 1999: 
8 en 10] Anderen zagen ‘het kwantificeren van het persoonlijke bestaan’ en ‘het in economische zin duiden van 
menselijke relaties’ als een direct – negatief – gevolg van verzakelijking. [Bakker en Brouwer, 2008: 11] 

Ook de verharding van de samenleving, zoals die geregeld door en in de media wordt geconstateerd, is waar- 
schijnlijk niet volledig los te zien van het proces van verzakelijking. Zo wordt de wens om verharding van het 
strafklimaat ingegeven door het verlies van geloof in de effectiviteit van strafmaatregelen. [Conceptrapport 
Recht]

Actoren
• Bedrijfsleven
• Overheid
• Consument/burger
• Lubbers, Ruud
• Kok, Wim
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13.7 Metatrend: Herschikking institutionele verbanden

Datering
Jaren zeventig tot na 2005

Definitie
Het in toenemende mate optreden van veranderingen, op nationaal en internationaal niveau, in de relaties 
tussen en binnen (1) nationale en internationale overheden en de bestuursinstellingen, (2) vrijwillige 
organisaties van de civil society, (3) gesubsidieerde instellingen (zoals bejaardenhuizen, ziekenhuizen, 
scholen) en (4) bedrijven in de marktsector. In relatie hiermee het in toenemende mate optreden van 
veranderingen in organisaties en organisatievormen, door het creëren van nieuwe instituties en andere 
vormen van structurering, rond zowel bestaande als nieuwe doelen en taken. Hierbij is sprake van een 
groeiende invloed van percepties over de wijze waarop structuren bepalend zijn voor het realiseren van 
doelstellingen en over de gewenste efficiëntie van organisaties. 
Met de veranderingen wijzigt ook de relatie tussen organisaties en haar leden en belanghebbenden.

Beschrijving
Aan de basis van instituties en institutionele verbanden liggen formeel vastgestelde regels hoe partijen of 
personen met elkaar omgaan. Daarbij is sprake van: 
• een institutionele grondstructuur: het stelsel van gevestigde instituties of instituten, zoals politieke 

partijen, parlement, kabinet, toezichthouders en rechters, internationale organisaties
• institutionele regimes: geheel van (wettelijke) regels, voorzieningen, begrotings- en 

verantwoordingsregimes
• instituties in de zin van (grote) maatschappelijke organisaties
• institutionele patronen: de aan organisatie gebonden routines, standaardprocedures, talen en culturen 

die het dagelijks gedrag beïnvloeden. (Noordergraaf,2004: 36)

In al deze elementen was in de afgelopen decennia een toenemende dynamiek waar te nemen. De veranderin-
gen hadden zowel betrekking op de ‘kolommen’ nationale en internationale overheden en de bestuursinstel-
lingen, vrijwillige organisaties van de civil society, gesubsidieerde instellingen als bedrijven in de marktsector, 
de verbanden daarbinnen en daartussen en de relaties met leden, klanten en belanghebbenden.

De aanleiding van aanpassingen en herschikkingen was vaak het constateren dat maatschappelijke 
omstandigheden waaronder en de omgeving waarbinnen instituties functioneerden veranderden. 
Aanpassen en herschikken gebeurde zowel actief, bijvoorbeeld door het doorvoeren van structuuraanpas-
singen, volgend, bijvoorbeeld door het toepassen van opgelegde regels van multinationale instellingen of 
het doorvoeren van wijzigingen die door aandeelhouders werden afgedwongen, of sluipend, bijvoorbeeld 
door toenemende informalisering in organisaties en arbeidsrelaties, in het verlengde van verdergaande 
individualisering. Wanneer actief werd herschikt was er geen sprake van een eenduidige richting: verschil-
lende veranderingen, als bijvoorbeeld deïnstitutionalisering en reïnstitutionalisering, deconcentratie en 
concentratie, fusies en opsplitsingen, overnames en afstoting kwamen voor.
Tot en met de jaren zeventig speelden veel aanpassingen zich grotendeels af binnen de ‘kolommen’. Daarna 
raakten de ontwikkelingen veel meer verweven, waarbij het aantal, de complexiteit en de impact van verande-
ringen, zowel binnen de instituties als in de onderlinge relaties en de relaties met de omgeving sterk zijn 
toegenomen. Dit werd mede beïnvloed door de omslag in het denken over de inrichting en besturing van de 
maatschappij in het algemeen en de economie in het bijzonder, met een verschuiving van een neo-corporatisti-
sche, keynesiaanse optiek naar een neoliberale. [Touwen, 2006: 88-90] Sinds de jaren tachtig zijn steeds meer 
instituties verschoven in de richting van de marktsector: vanuit de overheden door verzelfstandiging, vanuit de 
civil society in het verlengde van professionalisering en vanuit de gesubsidieerde instellingen door verzakelij-
king in de aansturing en het opleggen van marktwerking. 
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In de veranderende maatschappelijke omstandigheden en de daaruit resulterende herschikkingen speelden 
internationale verbanden en internationale schaalvergroting een steeds belangrijker rol, met de toenemen-
de invloed van Europa op velerlei gebied, maar bijvoorbeeld ook door grotere greep van buitenlandse 
partijen (multinationals, aandeelhouders) op onderdelen van de marktsector. Oude internationale organisa-
ties richtten zich op nieuwe doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is de NAVO. Na het einde van de van de 
koude oorlog en het wegvallen van de daaraan verbonden doelstelling van gezamenlijke verdediging, 
kwamen bestrijding van terrorisme, proliferatie en anarchie op de agenda. Het karakter van de organisatie 
veranderde ook door het toetreden van nieuwe leden, waarvan een groot deel uit het Warschaupact, de 
voormalige vijand. Voor Nederland was en van de gevolgen van de nieuwe doelstellingen dat het actief 
betrokken werd bij de acties in Afghanistan. 

In het verlengde van het toenemend belang van de internationale relaties kregen zogenaamde non-state 
actors uit de civil society en de marktsector meer invloed. Non-state actors zijn instituties op internationaal 
niveau, die geen staten zijn en ook buiten statelijk niveau opereren, en daarmee ook buiten conventies en 
beperkingen van het (inter)statelijke verband opereren. 

Een belangrijke categorie non-state actors binnen de civil-society was die van de niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s). Een NGO is een transnationale organisatie zonder winstmotief, die geen geweld 
predikt of toepast, zich niet mengt in binnenlandse aangelegenheden en nauw samenwerkt met de 
Verenigde Naties en haar satellietorganisaties. Sinds de jaren tachtig profileerden zij zich op het terrein van 
noodhulp, zorg voor (internationale) vluchtelingen, ontwikkelingshulp en van lokale ontwikkelingspro-
gramma’s. Voorbeelden van dergelijke NGO’s zijn het Rode Kruis, Amnesty International, OXFAM en 
Médecins Sans Frontières. NGO’s werden veelal gefinancierd door transnationale organisaties. In 1990 ging 
42 procent van het budget van EU-ontwikkelings-samenwerking naar NGO’s; in 1994 was dat al gestegen tot 
67 procent. Een ander terrein waarop veel NGO’s actief waren was het milieu.
Aan het eind van de jaren negentig was er sprake bij veel NGO’s naar een groeiende betrokkenheid bij de 
anti-globaliseringsbeweging, waardoor het uitgangspunt van niet-inmenging ter discussie kwam te staan. 
[De Vylder, 2009: 138] 
Ook religieuze bewegingen kunnen als non-state actor opereren. Een voorbeeld zijn de Quakers, die 
internationaal zeer actief waren, en die (mede) aan de basis hebben gestaan van andere non-state actors als 
Amnesty International, OXFAM en Greenpeace.

Een heel anders groep non-state actors, in de marktsector, betrof de grote multinationale ondernemingen, 
die door hun macht en omvang, hun belang voor de economie en werkgelegenheid, hun mogelijkheden 
om activiteiten geografisch te spreiden en resultaten op fiscaal gunstige plaatsen in de wereld te laten 
ontstaan grote invloed op allerlei andere instituties en verbanden konden uitoefenen. Sommige multina-
tionals hadden een omzet die het Bruto Nationaals Product van menige middelgrote staat te boven ging. 
[Risse-Kappen, 1995: 3] Door hun bijzondere karakter kregen zij enerzijds meer mogelijkheden zich aan 
nationale regels en begrenzingen te onttrekken, maar anderzijds ook door lobby of druk overheden en 
andere partijen te beïnvloeden en daardoor hun eigen positie te versterken. 
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig groeiden veel Nederlandse bedrijven uit tot multinational, onder 
andere in de sector van banken en verzekeringsmaatschappijen, terwijl steeds meer buitenlandse multina-
tionals zich in Nederland vestigden of Nederlandse ondernemingen overnamen. [Sluyterman, 2003: 294 – 
300; Noordergraaf, 2004: 58-61]
Ook internationale media worden tot de non-state actors gerekend, met toenemende invloed op de 
internationale opinievorming en een rol in grote gebeurtenissen als de val van de Muur. 
Een groep non-state actors die zich sinds de jaren tachtig en negentig sterk manifesteerde zijn terroristische 
en criminele organisaties, als Al-Qaeda en drugskartels, met hun eigen invloed op de institutionele 
verhoudingen rond veiligheid en privacy. 

Voor elk van de onderscheidensoorten instituties (overheden, organisaties in de civil society, gesubsidieerde 
organisaties, bedrijven in de marktsector) worden hierna enkele typerende voorbeelden van herschikkingen 
genoemd.
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Bij de Nederlandse overheid was het vanaf de jaren zeventig duidelijk dat de maatschappelijke veranderingen 
leiden tot gebreken in de effectiviteit en de kwaliteit van het bestuur. Op nationaal niveau hebben de nodige 
commissies van deskundigen zich hierover gebogen en er over geadviseerd. Achtereenvolgens verschenen 
het rapport van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie, de Commissie Van Veen 
(1971), het rapport van de Ministeriële commissie interdepartementale taakverdeling en coördinatie, MiTaCo 
(1977), het rapport van de Commissie hoofdstructuur rijksdienst, de commissie Vonhoff: ‘Elk kent de laan die 
derwaart gaat’ (1980), en de commissie Wiegel (1993), met daartussen en daarna nog een aantal meer 
specifieke commissies en een commissaris (Herman Tjeenk Willink in de jaren tachtig als Rijkscommissaris 
voor de reorganisatie van de rijksdienst),die adviseerden over deelonderwerpen en aspecten.

In elk rapport werden fundamentele veranderingen in de overheidsorganisatie voorgesteld, waarin op zich 
ook een ontwikkeling valt waar te nemen. De Commissie Van Veen pleitte voor verbeteringen in de 
beleidsvorming en het beheer, binnen de bestaande departementale structuur. De MiTaCo bracht voorstel-
len voor verbetering van de coördinatie tussen departementen, het gebruik van instrumenten als beleids-
analyse, planning, normering, en het uitzuiveren van taken door deconcentratie en decentralisatie. De 
commissie Vonhoff constateerde vooral veel versnippering in een organisatie die in wezen was toegesneden 
op de situatie van 130 jaar geleden en pleitte voor betere coördinatie en samenhang, onder andere met 
‘integrerende ministers’, teamvorming binnen departementen, meerjarige beleidsprogrammering en 
systeemdenken. De Commissie Wiegel bepleitte de instelling van een Algemene Bestuurdienst (ABD), het 
benoemen van kerntaken en het aanbrengen van een onderscheid tussen beleid en uitvoering, het 
aanstellen van programmaministers (‘ministers voor brandende kwesties’).
Al deze inspanningen hebben echter maar weinig effect gehad; de ambitie om de organisatie van de 
rijksoverheid naar aanleiding van de adviezen fundamenteel op de schop te nemen was niet groot. Niet 
voor niets noemde de Commissie Vonhoff het eindrapport, waarin de reacties op haar adviezen waren 
verwerkt: ‘Voordat de lade klikt’. Dat neemt niet weg dat er sinds de jaren tachtig wel degelijk veel veranderd 
is. Sinds 1982 richtten de kabinetten Lubbers 1 en 2 zich op verbetering van efficiëntie en een kleinere 
overheidsorganisatie [Coops e.a., 1995:20]. Dit leidde in de jaren daarna tot een stroom van privatiseringen 
in de vorm van afstoting, verzelfstandiging of op afstand plaatsen, waarbij de betrokken ‘nieuwe’ organisa-
ties in heel verschillende relaties met de gebruikers van hun diensten en producten kwamen te staan: van 
nagenoeg ongewijzigde monopolies tot onderwerp van hevige concurrentie. 

De veranderingen waren vooral gebaseerd op politieke overtuigingen en internationale voorbeelden, 
vooral uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Particuliere ondernemingen werkten efficiënter dan 
overheidsbedrijven; privatiseringen zouden daarom kostenbesparend werken en uiteindelijk meer geld 
opleveren. Door afslanking van het overheidsapparaat, met minder bestuurslagen, was effectiever bestuur 
mogelijk. En ten slotte zouden meer marktwerking en betere aansluiting bij de behoeften van consumen-
ten groei bevorderen. Bovendien zou er vanzelfsprekend meer geïnvesteerd worden in technologisch 
onderzoek en innovaties, om de ontstane concurrentie voor te blijven. [Davids, 1999: 15]

In de bestuurlijk structuur van het land werden veranderingen doorgevoerd, zij het selectief. Voor een 
andere indeling in provincies en gewesten werden weliswaar vele suggesties gedaan en plannen gemaakt, 
maar uiteindelijk veranderde er nauwelijks iets. Dat lag anders bij gemeenten; vanaf de jaren zeventig 
werden in hoog tempo gemeenten samengevoegd. Ook daar werd vooral geopereerd op basis van aanna-
mes, dat gemeenten met meer inwoners een grotere bestuurskracht konden ontwikkelen, efficiënter 
konden werken en betere voorzieningen voor en dienstverlening aan de burgers konden bieden. Bovendien 
zou met de grotere bestuurskracht meer deconcentratie van rijksbeleid mogelijk zijn. Aan maatschappelijke 
borging van de besluiten werd weinig aandacht besteed. Het Rijk, in het bijzonder het ministerie van 
Binnenlandse zaken besliste, protesten van gemeenten en burgers werden genegeerd, de uitkomsten van 
referenda terzijde gelegd. In de jaren tachtig was 5.000 inwoners de benedengrens voor zelfstandigheid, in 
de jaren negentig werd dat opgetrokken tot 25.000. Of de aannames van grotere bestuurskracht en meer 
efficiency werkelijkheid werden, werd zelden aan de praktijk getoetst door evaluatie. Wel werden er nieuwe 
instrumenten ingezet om de onderlinge relaties tussen de verschillende overheden in te vullen, zoals 
convenanten: quasi contracten waarin ‘productieafspraken’ werden vastgelegd. [SCP, 1998: 9] 
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In de organisatie van de verzorgingsstaat werd de neo-corporatistische structuur afgebouwd. Vooral in de 
jaren negentig gebeurde dat door middel van een aantal welhaast over elkaar heen buitelende organisatie-
veranderingen (SVR, CTSV, LISV, UWV/CWI). Ook allerlei andere nieuwe, min of meer zelfstandige instituties 
moesten garant staan voor het realiseren van beleidsintenties, zoals de Informatiseringsbank (1993, eind 
1994 vervolgens weer omgezet in de Informatie Beheer Groep) en, in de jaren nul, allerlei vormen van 
toezicht in gefuseerde diensten en ‘autoriteiten’. 
De input-gestuurde veranderingen leidden niet tot een betere relatie met de steeds mondiger en ook 
ambivalente burgers (‘betere infrastructuur, maar geen aantasting van rust en landschap’) die de overheid 
opzadelden met hooggespannen verwachtingen, maar zich ook steeds meer aan de autoriteit van de 
overheid onttrokken. [Noordergraaf, 2004: 22-23,57]

De WRR kwam in haar rapport ‘Staat zonder land’ (1998) tot soortgelijke conclusies, dat burgers en 
bedrijven steeds makkelijker het nationaal beleid konden ontlopen, en zich ook steeds minder naar de 
natiestaat richtten. Parallel daaraan nam het vermogen van de staat af om juridisch bindende en handhaaf-
bare regels te maken. Gepleit werd voor een bestuurlijke ontwikkeling van een vrijwillige samenwerking 
tussen de verschillende publieke en ook particuliere actoren ten aanzien van specifieke thema’s, bovennati-
onaal, nationaal en lokaal, waarbij arrangementen en convenanten met zelfregulering een belangrijke rol 
moesten spelen. De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) pleitte in haar advies uit 2001 om 
maatschappelijke instituties als overheid, zorg en onderwijs meer in lijn te brengen met het moderne 
individu en te organiseren naar de menselijke maat. [RMO, 2001]
Het regeerakkoord van het kabinet Balkende 2 (2003) gaf in het verlengde hiervan een - volgens sommigen 
ietwat utopische - schets van een effectieve, slagkrachtige, minder bureaucratische en luisterende overheid. 
En er kwam een minister van bestuurlijke vernieuwing. [Noordergraaf, 2004: 25,26]

De invloed van Pim Fortuyn, die dit in 2002 tot een verkiezingsthema had gemaakt, had er inmiddels in elk 
geval toe geleid toe dat de rijksoverheid verder afzag van verdere initiatieven voor gemeentelijke herindeling. 
Die zouden voortaan van gemeenten zelf of van de provincies moeten komen. 

In de organisatie van de civil society deden zich zowel veranderingen voor in de betrokkenheid van burgers 
bij vrijwillige maatschappelijke verbanden, als in verenigingen en maatschappelijke organisaties zelf. In het 
algemeen was er sprake van dat traditionele organisaties – die hun wortels vaak nog hadden in de verzuiling 
- aan bindingskracht verloren. Het percentage van het electoraat dat lid was van een politieke partij nam af 
van vijf procent in 1978, via vier procent in 1986 naar twee procent in 2002. Bij de vakbonden was, als 
percentage van de beroepsbevolking, in 1976 36 procent, in 1986 28 procent en in 2002 26 procent aangeslo-
ten. De kerken tenslotte telden in 1976 74 procent, in 1986 67 procent en in 2002 60 procent van de 
bevolking tot haar leden. 
Ook de inhoud van de betrokkenheid veranderde. Deelname werd meer afstandelijk (‘van clubhuis naar 
gironummer’) en er werd meer praktisch nut van de instellingen verwacht: adequate belangenbehartiging, 
efficiënte werkwijze en professionele dienstverlening. [SCP, 2004: 193–196]

Buitenlandse organisaties breidden hun activiteiten naar Nederland uit. Dat gebeurde vaak door onderde-
len een Nederlands gezicht te geven (ook letterlijk, als Diederik Samsom bij Greenpeace), ingebed in de 
Nederlandse samenleving met lokaal gerichte thema’s en acties.
De maatschappelijke betrokkenheid was niet beperkt tot de ‘oude’ organisaties. Steeds opnieuw vormden zich 
nieuwe verbanden rond maatschappelijke thema’s als milieu, internationale solidariteit, levenskwesties als 
abortus en euthanasie, godsdienst, politiek, sport en recreatie, et cetera, waarvan gemeend werd dat de 
politiek, het bestuur of bestaande organisaties niet voor een adequate aanpak konden instaan. [SCP, 2004: 209] 

Technologisering en informatisering faciliteerden de mogelijkheden: in 2005 organiseerden burgers via 
internet ‘collectieven’ om aldus bij de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel gezamenlijk premiekor-
ting te verkrijgen. Veel van deze verbanden hebben zich, vooral in de jaren tachtig en negentig, ontwikkeld 
van ideologisch bewogen Gideonsbenden naar grote, meer pragmatische organisaties, gedragen door 
betaalde professionals in plaats van vrijwilligers. Daarbij hoorde ook centralisatie en bundeling van versprei-
de initiatieven binnen één, soms internationaal verband. Media werden bespeeld en imago’s uitgedragen 
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door inzet van professionele voorlichters en eigentijds vormgegeven publicaties. Voor het bereiken van 
doelstellingen werden middelen ingezet als deelname aan geïnstitutionaliseerd overleg en juridische 
procedures. Daarbij veranderde de relatie met de achterban. De communicatie met de leden werd veel meer 
top-down, door uitleg van het beleid en kennisoverdracht. [SCP 1998: 765; SCP, 2004: 197]
 
In de jaren tachtig en negentig werd deelname aan of betrokkenheid bij organisaties steeds meer gekoppeld 
aan leefstijl: men wilde zich vooral verbonden weten met maatschappelijke organisaties met een hoge 
symboolwaarde, als Greenpeace of Amnesty International. [SCP 2004: 196] De dominante ontwikkeling bij 
de grote organisaties was, dat deze zich op een steeds bredere doelgroep richtten en daarbij steeds meer de 
vorm kregen van zogeheten ‘tertiaire organisaties’, waarbij er geen of nauwelijks onderling contact bestaat 
tussen aangeslotenen. Het enige dat de leden delen is een gezamenlijke interesse en verder mogelijke 
voordelen van het lidmaatschap, waartegenover een periodieke donatie staat. De band tussen de leden met 
de organisatie werd daarmee navenant losser: het had geen invloed op het leven van alledag en het 
lidmaatschap kon beëindigd worden door de periodieke overschrijving in te trekken. [SCP, 1998: 772]

De professionalisering van maatschappelijke organisaties leidde er in een aantal gevallen toe dat ze op de 
grens van de marktsector kwamen te verkeren, of deze zelfs overschreden. In 2005 ontstond veel onrust 
onder bloeddonors toen bleek dat Sanquin, waarbinnen in 1998 de bloeddonatie gecentraliseerd was, 
commerciële activiteiten ontplooide met donorbloed, maar ook de reiskostenvergoeding voor donors af 
wilde schaffen. De toestand escaleerde in 2007 toen bleek dat de bestuurstop van drie man jaarlijks totaal 
800.000 euro ontving. [website Medisch Contact]

In de gesubsidieerde sector hebben de veranderingen vooral in het teken gestaan van verzakelijking en 
kostenbeheersing, zoals die begin jaren tachtig werd ingezet. 
In de zorgsector kwam dat tot uiting in schaalvergroting en extramuralisering, die vooral in de jaren tachtig 
en negentig vorm kreeg. Voor dat laatste waren er ook professionele en ideële gronden, zoals in de zorg 
voor geestelijk gehandicapten waar het streven was patiënten te verlossen uit ‘totale instellingen’ en hen 
terug te brengen in de maatschappij. 
Door de vele fusies verdween veel van het primaat van het particulier initiatief zoals dat tot in de jaren zeventig 
gegolden had in de zorg. Daarmee verdween ook de directe maatschappelijke inbedding van zorginstellingen, 
omdat ze loskwamen van de kerkelijke of lokaal-ideële verbanden waarin ze hun oorsprong hadden. De 
aansturing werd verplaatst naar de rijksoverheid en daaraan verbonden colleges als het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg. De overheid kom echter niet zelfstandig sturen, omdat ze voor realisatie van haar 
plannen de organisaties van instellingen en beroepsbeoefenaren nodig had. Die organisaties kregen steeds 
meer het karakter van belangenbehartigers voor hun achterban en steeds minder van echte koepelorganisaties. 
De neo-corporatistische structuur van het veld verdween; taken op het vlak van werknemersbelangen, 
opleiding, algemene beleidsvorming en onderzoek en ontwikkeling werden afgestoten [SCP 1998, 327, 336] 

Een nieuwe, sterke partij in de besluitvorming werd die van de, door fusies steeds machtiger ziektekosten-
verzekeraars. Sinds de jaren tachtig is de ook de patiënt formeel gaan meesturen in de zorgverlening. In 
1995 werd dat vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar dat gold 
vooral het eigen geval; in de voortdurende discussies over de spanning tussen de steeds nieuwe behande-
lingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid kreeg deze geen rol. [SCP, 1998: 319, 320]

Ook het onderwijs kreeg vanaf de jaren tachtig te kampen met telkens nieuwe bezuinigingen, gekoppeld 
aan een niet aflatende reeks aan nieuwe visies op het onderwijs vanuit de politiek, die vooral via structuur-
wijzigingen gerealiseerd moesten worden. Nadat in 1968 de Mammoetwet was ingevoerd en in 1974 
plannen voor een middenschool voor veel ophef had gezorgd, werden in de jaren tachtig het kleuter- en 
lager onderwijs samengevoegd in het basisonderwijs (BO). Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kreeg 
als opdracht sectorvorming en vernieuwing, het hoger beroepsonderwijs (HBO) diende schaalvergroting, 
taakvernieuwing en concentratie te realiseren en het wetenschappelijk onderwijs (WO) taakverdeling en 
selectieve krimp en groei. In 1993 werd dat gevolgd door de basisvorming in het middelbaar onderwijs 
(MO), in 1998/1999 de invoering van de tweede fase / bovenbouw havo en vwo en in 1999 het inrichten van 
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Daarnaast maakten, sinds de jaren zeventig tot in 
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de jaren nul, ideeën in de politiek over maakbaarheid van de samenleving dat onderwijsinstellingen steeds 
nieuwe opdrachten kregen om te voorzien in allerlei maatschappelijke behoeften en problemen, van 
taalachterstanden tot obesitas.

De structuurveranderingen in het onderwijs werden bekrachtigd met een reeks van wetten: de Wet mede- 
zeggenschap onderwijs (1981), de Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs (1982), de Interimwet 
op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (1982), de Wet op de open universiteit (1984), 
de Wet op het basisonderwijs (1985), de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (1985), de Wet op het 
hoger beroepsonderwijs (1986), de Wet op de onderwijsverzorging (1986), de Wet op de studiefinanciering 
(1986), de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1992), de Wet educatie en beroeps-
onderwijs (1995) en de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (1997).

De bezuinigingen, gekoppeld aan de nieuwe eisen leidden tot schaalvergroting met veel fusies. Vooral in het 
MO bracht dat een vermindering van het aantal bijzondere, aan levensbeschouwing gekoppelde scholen. In 
het basisonderwijs bleef de verzuiling goeddeels overeind: de schaalvergroting die ook hier plaatsvond bleef 
veelal binnen de gelijkgestemde groep (meer scholen onder één bestuur). In totaal nam het openbaar 
basisonderwijs in de periode 1970 – 1995 toe van 27 tot 32 procent, het overige bleef bijzonder, waarbij het 
percentage confessionele scholen licht daalde en het percentage algemene, aan bepaalde onderwijsopvattin-
gen gekoppelde bijzondere scholen (Jenaplan, Montessori et cetera) licht steeg. Dat ondanks de voortschrij-
dende secularisatie, de confessionele scholen zich zo goed konden handhaven werd vooral veroorzaakt door 
de grotere kans op een gunstige schoolloopbaan die hier geboden werd. [SCP, 1998: 566]

Ook in het HBO en het WO was sprake van een aanzienlijke groei van de instellingen. Dit werd vooral 
veroorzaakt door een aanzienlijke toename van het aantal studenten. 

Vanaf de jaren negentig veranderde de aansturing en financiering van onderwijsinstellingen. Door het rijk 
werden bevoegdheden overgedragen, waardoor besturen meer zeggenschap kregen over het reilen en 
zeilen de eigen instelling (functionele decentralisatie), onder meer doordat zij zelf over het formatiebudget 
konden beschikken. Ook openbare scholen konden in nu door een publiek- of een privaatrechtelijke 
rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) worden gebracht. Er werd geëxperimenteerd met functieverbre-
ding, bijvoorbeeld in de vorm van ‘brede scholen’. Daartegenover stond dat de autonomie over inhoude-
lijke onderwerpen werd beperkt; voor de basisscholen onder meer via vastgestelde ‘kerndoelen’ en voor het 
middelbaar onderwijs vanaf 1982 door de komst van de basisvorming. Er mocht dan sprake zijn van een 
verschuiving in de onderwerpen, in het volume veranderde er weinig aan de circulaire besturing vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. [SCP, 1998: 559-620; Lejeune, z.j.] 

In de jaren zestig was er in de marktsector in Nederland sprake van een fikse schaalvergroting van bedrijven. 
Niet alleen groeide de industrie, gesteund door een actieve industrialisatiepolitiek van de Nederlandse 
overheid, er was ook sprake van een groot aantal vrijwillige fusies waardoor grote, gediversifieerde 
bedrijven ontstonden. Veel midden- en kleinbedrijf werd door hen verdrongen. 
Tal van deze grote bedrijven, vooral in de ‘oude’ maakindustrie, kregen het moeilijk tijdens de jaren tachtig, 
en keerden, indien zij al overleefden, terug naar hun kernactiviteiten. Bedrijfsketens werden weer opgesplitst. 
Terwijl grote bedrijven afslankten groeide het midden en kleinbedrijf weer. In de jaren negentig volgde een 
nieuwe fusiegolf, vooral gericht op het bereiken van een betere positie op de internationale markten, met 
name in Europa. Tegelijkertijd ontstonden aan de andere kant veel eenmanszaken. Detailhandel kwam sterk 
op, zowel in de vorm van kleine ondernemingen als van winkel- en franchiseketens. In de jaren nul werd de 
zzp’er een gekend fenomeen

De eerdere vrijwillige fusies uit de jaren zestig en zeventig sloten aan bij de toen heersende bestuursstructuur. 
De aandacht van bestuurders was vooral gericht op lange termijn continuïteit; winsten werden zo veel mogelijk 
zo veel mogelijk in het bedrijf gehouden. Tussen de bedrijven onderling was er sprake van veel samenwerking. 
Nederland was rijk aan kartels, en het old boys network, waarin bestuurders van grote bedrijven commissaria-
ten en bestuursfuncties vervulden, bloeide. In de jaren tachtig veranderden de verhoudingen. Aandeelhouders 
eisten en kregen meer invloed en het bestuur werd geprofessionaliseerd. Hoge beloningen voor de top werden 
normaal. 
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In de jaren nul werden beschermingsconstructies tegen invloed van buiten of overnames uitgekleed en afge- 
schaft, waardoor een nieuwe soort investeerders als private equity- en hedgefunds de mogelijkheden kreeg om 
in te grijpen in de structuur van ondernemingen. Bedrijven werden - als geheel of in onderdelen - zelf handels- 
waar. Naast de economisch gerichte structuurveranderingen was de organisatie van bedrijven ook onderhevig 
aan wisselende organisatiestromingen. Na de periode in de jaren zeventig waarin de systeemtheorie en de 
contingency-benadering hoogtij vierden, lag in de jaren tachtig de nadruk op de organisatiecultuur. In de jaren 
negentig was de aandacht gericht op total quality management en de business proces re design (inclusief Just- 
In-Time voorraadbeheer), waarna in de jaren nul de kerncompetenties toesloegen. (Noordergraaf, 2004: 80] 
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13.8 Metatrend: Welvaartsgroei 

Datering
Jaren vijftig tot na 2005

Definitie
Welvaartsgroei is het toenemen van de levensstandaard, door het beschikbaar komen van meer materiële 
middelen en door het verzorgen door de overheid van betere voorzieningen voor de burgers. Een hoge 
levensstandaard – en een voortgaande stijging ervan - wordt tot een van de grondslagen van de samenle-
ving. Men heeft er recht op en het moet voor eenieder toegankelijk zijn. Dat ook de niet actieven - zoals 
kinderen, jongeren, zieken, bejaarden, werklozen - hieraan deel hebben wordt breed gedragen, hetgeen 
leidt tot verdelingsvraagstukken. De overheid stelt zichzelf en wordt in toenemende mate vanuit de 
samenleving verantwoordelijk gesteld voor de achterliggende condities voor welvaartsgroei. De mogelijk-
heid voor burgers om steeds meer middelen naar eigen keuze ter besteden leidt tot veranderingen in de 
inrichting van het dagelijks leven, de consumptie en de vrijetijdsbesteding.

Beschrijving
In de periode vanaf de jaren vijftig tot 2005 is de welvaart in Nederland aanmerkelijk toegenomen, zij het 
met een paar flinke haperingen begin jaren tachtig, en in de jaren 1992-1993 en 2002-2003. Tevens heeft zich 
een ontwikkeling voorgedaan in het begrip welvaart: van een traditioneel naar een ruim welvaartsbegrip. 
[De Roos, 1985: 91-102]
 
Welvaart is in beginsel iets individueels. Het is opgebouwd uit inkomen (de hoeveelheid geld die in een 
bepaalde periode verworven wordt uit winst, werk of vermogen, ook: het primair inkomen) en welstand (de 
goederen en diensten - privaat en publiek - die een subject in een bepaalde periode ontvangt). Welvaart is 
dan de (subjectieve) gemoedstoestand, gebaseerd op de mate van behoeftebevrediging, die het resultaat is 
van inkomen, welstand of andere economisch factoren. Deze toestand is moeilijk te meten. Er zijn wel 
manifestaties die een indicatie geven, in positieve zin als bereidheid om duurzame of luxe goederen aan te 
schaffen, of in negatieve zin wanneer het inkomen verdiend wordt in een onprettige omgeving onder 
ongezonde omstandigheden. [De Roos, 1985: 93]

Het welvaartsbegrip wordt daarom in het algemeen sterk geobjectiveerd en gerelateerd aan het inkomen op 
nationaal niveau, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), in casu de totale productie van 
goederen en diensten, gemeten in geld, of in het Nationaal Inkomen (NI), zijnde de som van de primaire 
inkomens (loon, winst of rente) van alle sectoren in de economie. Om dat te individualiseren wordt het 
inkomen teruggerekend naar huishoudens. Dit sluit aan bij het kostwinnersbegrip, dat, zeker aan het begin 
van de periode, in de jaren vijftig en zestig, vanzelfsprekend was. Het gaat bij die berekening niet om feitelijke 
huishoudens, maar om gestandaardiseerde (equivalente) huishoudens, waarbij de equivalentiefactor staat 
voor het aantal malen inkomen dat een huishouden meer nodig heeft dan alleenstaande om een zelfde 
welvaartsniveau te bereiken. [SCP, 2001: 23] Nuances in de persoonlijke omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op het welvaartspeil (bijvoorbeeld wonen in een koop- of huurwoning) vallen daarbij weg.

Om aan te geven wat het aandeel in het BPP of het NI voor een huishouden betekent, wordt dit veelal 
herberekend naar het vrij besteedbare of secundaire inkomen, zijnde het primair inkomen plus uitkeringen 
(bijvoorbeeld kinderbijslag) minus heffingen (belastingen en premies). De ontwikkeling hierin, gecorri-
geerd voor inflatie, is gerelateerd aan het begrip koopkracht. Daarnaast zijn er de begrippen tertiair en 
quartair inkomen. Het tertiair inkomen is het secundair inkomen plus de collectieve voorzieningen die 
rechtstreeks (bijvoorbeeld met onderwijs) of indirect (bijvoorbeeld subsidiering van een orkest) bij 
huishoudens terechtkomen. In het quartair inkomen wordt daarbij nog het aandeel in de zuiver collectieve 
uitgaven bijgeteld (bijvoorbeeld defensie, openbaar bestuur). Kwantitatief gezien zou dit de beste benade-
ring van het begrip welvaart zou inhouden, maar voor veel burgers is dit begrip te abstract om met hun 
eigen situatie te verbinden. [SCP, 2001: 21, 31]
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De ontwikkeling van de welvaart in Nederland, gerelateerd aan het BBP, is voor een groot deel afhankelijk 
geweest van stijgende arbeidsproductiviteit. Daarnaast speelden ook wisselingen in de arbeidsdeelname in 
relatie tot de totale bevolking een rol. Zo is in de jaren zestig en zeventig de groei beperkt door de afnemen-
de arbeidsdeelname: mannen gingen korter werken en de toetreding van vrouwen compenseerde dat 
slechts gedeeltelijk. In de jaren zestig groeide de arbeidsproductiviteit nog zodanig dat dit niet erg merkbaar 
was, maar in de jaren zeventig was dat effect er wel. In het verlengde van het Akkoord van Wassenaar steeg 
de arbeidsdeelname na 1984. Met name in de periode 1992–2001 had dat een positieve invloed op het BPP, 
bijna net zo groot als de stijging van de arbeidsproductiviteit. [Van Bergen, 2008: 173-176]

Onbetaalde c.q. informele productie (huishoudelijke arbeid, zorg voor kinderen en andere huisgenoten, 
doe-het-zelf werkzaamheden, vrijwilligerswerk, participatie in maatschappelijke organisaties en verenigin-
gen, et cetera) kan ook veel bijdragen tot welvaart, zij het dat dit vooral in de beleving en niet in de cijfers 
terug te vinden is. Aan al deze activiteiten werd een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed. Tussen 1975 en 
1985 nam de gemiddelde tijdbesteding van de (potentiële) beroepsbevolking aan betaalde arbeid af en aan 
onbetaalde arbeid toe. In de tien jaar daarna steeg het aantal uren betaalde arbeid per persoon weer, van 
14,1 naar 17,3 uur per week en nam de gemiddelde tijd besteed aan onbetaalde arbeid af van 27,2 naar 25,5 
uur per week. De Nederlander kreeg het wel drukker: de totale gemiddelde tijd besteed aan betaalde en 
onbetaalde arbeid steeg van 41,3 naar 42,8 uur per week. [De Beer, 2001:108-111]

De gemiddelde toename van de betaalde arbeid was vooral toe te schrijven aan de groeiende arbeidspartici-
patie, want de arbeidsduur zelf nam steeds verder af: een voltijdbaan in 1950 bestond uit 2280 uur per jaar, 
in 1976 1865 uur en in 2005 uit 1720 uur. [Van Bergen, 2008: 174; Website Statline].

De Nederlandse welvaartsgroei kreeg gestalte in de jaren vijftig en zestig, door de krachtige economische 
groei in de periode van wederopbouw, gestimuleerd door een actieve industrialisatiepolitiek van de 
overheid. Vanaf de jaren vijftig namen de lonen sterk toe. Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Het stelsel 
van geleide loonpolitiek, met het doel de nominale lonen laag te houden en zo de bedrijvigheid te 
bevorderen, schreef voor dat de lonen maximaal verhoogd mochten worden met de arbeidsproductiviteits-
stijging voor de gehele economie. (Van Zanden, 1979: 15-16] Echter, door een aanzienlijke krapte op de 
arbeidsmarkt nam de druk op werkgevers toe om meer loon uit betalen dan de CAO aangaf. Dat was vooral 
het geval in bepaalde regio’s als de Randstad en sectoren als de metaalindustrie. Steeds vaker werden 
‘zwarte lonen’ uitbetaald. 
De loonexplosie, begin jaren zestig, bleef niet beperkt tot de meest productieve bedrijfstakken, maar 
spreidde zich uit over alle sectoren. De geleide loonpolitiek was in de praktijk niet langer houdbaar: bij 
loononderhandelingen richtten de goed georganiseerde vakbonden zich naar de sector waar het beste 
resultaat te halen was (‘wageleadership’). [Van Zanden, 2007: 116-119] 

De welvaartsgroei kwam echter niet alleen bij de werkenden terecht. Vanaf de jaren vijftig werd de verzor-
gingsstaat in Nederland vorm gegeven, met een breed scala aan verzekeringen en inkomensregelingen. 
Voor de Tweede Wereldoorlog was het sociale zekerheidsstelsel vooral gericht op de bescherming van 
werknemers, maar vanaf eind jaren vijftig werd het aangevuld en uitgebreid met volksvoorzieningen voor 
ouderdom (AOW, 1957) en voor weduwen en wezen (AAW 1959). In de jaren zestig maakten de aanhoudende 
economische groei en de ruime aardgasbaten het mogelijk om het stelsel uit te bouwen met royale, voor 
ieder toegankelijke voorzieningen: de Algemene kinderbijslagwet (1963), de Algemene bijstandswet (1965), 
werkloosheidswetten (WWV, RWW, 1965), de Arbeidsongeschiktheidswet (1967), de Ziektewet (1967) en de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ 1968). Het minimumloon werd verhoogd en de uitkeringen 
werden daaraan gekoppeld, zodat ook uitkeringsgerechtigden inkomenszekerheid kregen. In 1976 werd als 
laatste grote volksverzekering de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (WAO) ingevoerd. 

De sociale wetgeving bracht een explosieve groei aan inkomensoverdrachten met zich mee, en daarmee ook 
een aanzienlijke herverdeling van inkomens via belastingheffingen en sociale premies enerzijds en uitkeringen 
anderzijds. [SCP, 1998: 94] In 1970 werd door de Nederlandse huishoudens in totaal een primair inkomen van 
ca. 320 miljard gulden (prijzen 1965) verdiend. Daarnaast werd een bedrag van ca. 50 miljard gulden aan uit- 
keringen verstrekt. Aan heffingen voor onder andere die uitkeringen werd ca. 100 miljard gulden afgedragen.
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Al met al was er in de jaren vijftig en zestig sprake van een aanzienlijke welvaartsgroei in combinatie met 
inkomensnivellering. Dit laatste werd - naast de ontwikkeling van de sociale zekerheid en daarbij beho-
rende inkomensoverdrachten - ook veroorzaakt door de afnemende betekenis van inkomens uit kapitaal en 
door het naar elkaar toe groeien van inkomens in de marktsector als gevolg van toepassing van functieclas-
sificatiesystemen. [SCP, 1998: 104] Nederland was in de beleving een – zij het wat egalitaire – welvaartsstaat 
geworden. Wat voorheen luxe goederen waren als auto’s en televisies kwamen binnen het bereik van velen. 
Doordat de overheid zich steeds nadrukkelijker manifesteerde als leverancier van maatschappelijke 
producten en diensten als onderwijs, gezondheidszorg en het verzorgen van infrastructuur, werden die 
impliciet, maar steeds nadrukkelijker tot de welvaart gerekend. [De Roos, 1985: 92] Op individueel niveau 
begonnen aspecten als een prettige en gezonde leefomgeving, voldoening gevende arbeid met goede 
arbeidsomstandigheden en vrije tijd een steeds belangrijker rol te spelen. [De Roos, 1985: 92,93]

Het jaar 1973 - de eerste oliecrisis - markeerde het eind van een periode van sterke en langdurige economi-
sche groei (tussen 1960 en 1973 jaarlijks gemiddeld bijna 5 procent). [Van Zanden, 1979: 213] De economie 
begon te haperen en verviel na de tweede oliecrisis in 1979 in een recessie. De groei van de economie zou 
tussen 1973 en 1994 terugvallen tot gemiddeld 2 procent. [SCP, 1998: 98]

De crisis bracht niet alleen grote werkloosheid - met navenant verlies aan inkomen - met zich mee, het 
leidde ook tot sterke ombuigingen in de collectieve sector. De koppeling van uitkeringen aan lonen werd 
langdurig buiten werking gesteld, waardoor voor de uitkeringsgerechtigden in de eerste helft van de jaren 
tachtig een koopkrachtachterstand ontstond van bijna 15 procent en de inkomensnivellering weer afnam. 
[SCP, 1998: 105] Zorgen over de welvaart kwamen tot uiting in stijging van de individuele besparingen van 
huishoudens. Tussen 1980 en 1982 stegen die van ruim 1 procent naar bijna 5 procent van het beschikbaar 
inkomen. [Website DNB] Het gemiddeld besteedbaar inkomen (in constante prijzen) per equivalent 
huishouden daalde intussen met meer dan 10 procent. [SCP, 1998: 95]

De tweede helft van de jaren tachtig bracht het nodige herstel, al werd de stijging van het totale gemiddeld 
welvaartsniveau gedrukt door demografische factoren. Sinds begin jaren tachtig groeide het aantal 
alleenstaanden en allochtone huishoudens. Ook kwam de ‘dubbele vergrijzing’ op gang, wat resulteerde in 
veel meer hoogbejaarde ouderen. De relatief sterke toename van deze bevolkingsgroepen met een in het 
algemeen betrekkelijk laag inkomen had een dempend effect op de stijging van het gemiddeld welvaartsni-
veau van huishoudens.[Grubben et al, 2000: 10]

Maar desondanks steeg de koopkracht weer, met gemiddeld 3,2 procent per jaar. Het verschil tussen de 
werkenden en niet-werkenden nam daarbij verder toe. Actieven scoorden gemiddeld 4,5 procent koop-
krachtstijging per jaar, niet actieven 1,3 procent, waarbij mensen met bijstand of een werkloosheidsuitke-
ring slechts op 0,6 procent per jaar uitkwamen. [Grubben et al, 2000: 7]

In de eerste helft van de jaren negentig zakte de groei van de koopkracht weer sterk in, tot gemiddeld 0,7 
procent per jaar. Dit kwam mede doordat de overheid een meer dan evenredig deel van de stijging van het 
NI naar zich toe trok, ter leniging van de staatsschuld. [SCP, 2001: 22]

Met name de economische inzinking in 1993 en 1994 trof de niet-actieven stevig: arbeidsongeschikten, 
bijstandsontvangers, werklozen en ook pensioenontvangers gingen er gemiddeld met meer dan 1 procent 
op achteruit. [Grubben et al, 2000: 11]

De tweede helft van de jaren negentig bracht een duidelijke kentering. De koopkracht klom weer tot een 
gemiddelde groei van 2,7 procent in 1998. Dit keer profiteerden vooral de lage inkomens: door een 
toegenomen herintreding vanuit een uitkering (wat gemiddeld leidde tot een toename van het inkomen 
van 15 procent), herstel van de koppeling van uitkeringen aan de loonontwikkelingen voor gepensioneer-
den een belangrijke belastingverlichting door een extra verhoging van de ouderenaftrek (1998). Wordt 
gerekend met gestandaardiseerde (equivalent) huishoudens zag de situatie er iets anders uit: gemiddeld 
gingen huishoudens met inkomen uit arbeid er in totaal 4,7 procent op vooruit, huishoudens met uitkering 
3,4 procent en huishoudens van gepensioneerden 5,8 procent. [Grubben et al, 2000: 12,13]
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Er werd in elk geval ook weer flink herverdeeld. In 1996 trof de overheid de primaire inkomens (430 miljard 
gulden) met een belastingheffing van 50 miljard en sociale premies van 140 miljard, wat dat jaar resulteerde 
in secundaire overdrachten ‘van rijk naar arm’ van 145 miljard gulden. [SCP, 1998: 94]

Opvallend is dat in de jaren tachtig en negentig de inkomensverschillen het meest toenamen binnen de 
categorie ’werkenden’. De beloning van ‘oude’ beroepen, bijvoorbeeld in de maakindustrie of de eenvou-
dige dienstverlening als schoonmaak, bleven achter, terwijl de beloning voor ‘nieuwe’ beroepen in 
zakelijke dienstverlening en ICT omhoog schoot. [Moonen et al, 2011: 12,13; Grubben et al, 2000: 27-29; De 
Beer, 2001: 80] Maar vooral de verschillen tussen ‘gewone’ werknemers en topmanagement groeiden 
spectaculair. In de periode 1993 – 2000 was de gemiddelde salarisstijging van (alle) voltijdwerkers 3 procent 
per jaar, terwijl de salarissen van topmanagers met gemiddeld 8 procent per jaar stegen. Een echt duidelijke 
verklaring daarvoor ontbreekt. [De Beer, 2001: 83–97]

Over het geheel gezien namen de inkomensverschillen in de jaren negentig niet bijzonder veel toe. Dat was 
wel het geval met de vermogensverdeling. De vermogens als bron van welvaart namen ook zelf aanzienlijk 
toe. Het gemiddelde vermogen van huishoudens groeide van 110.000 gulden in 1990 tot meer dan 200.000 
gulden in 2000, vooral door de groei van het eigen woning- en effectenbezit. Daarbij groeide ook de 
ongelijkheid. Aan de uitersten werd het aantal miljonairs meer dan verdubbeld terwijl het aantal huishou-
dens met een bescheiden, soms negatief vermogen ongeveer gelijk bleef. In het jaar 2000 had ruim vijftig 
procent van de huishoudens een vermogen van minder dan 50.000 gulden.[Grubben et al, 2000: 16,17] 

Een opvallend fenomeen uit de jaren tachtig en negentig is de opkomst van het tweeverdieners-huishou-
den, door de instroom van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt. In de jaren negentig groeide het aantal 
tweeverdieners-paren met 80.000 per jaar, tot in totaal 2,4 miljoen in 1998. Tegelijkertijd daalde het aantal 
eenverdieners-paren met 55.000 per jaar tot ruim beneden de 1 miljoen. Tweeverdieners-huishoudens 
hadden meer te besteden dan eenverdieners. In 1977 lag het inkomen van tweeverdieners gemiddeld 15 
procent boven dat van eenverdieners en dat bleef relatief stabiel totdat het midden jaren negentig opliep 
tot meer dan 21 procent. Dat was nog iets minder dan het alleen op basis van inkomen had kunnen zijn: via 
specifieke belastingwetgeving - eerst de eenverdienerstoeslag in 1984, later voetoverheveling - werd de 
positie van eenverdieners relatief versterkt. [SCP, 1998: 105]

De tweeverdieners-paren domineerden de bovenkant van de inkomensverdeling. In 1998 hadden negen op 
de tien tweeverdieners een bovenmodaal inkomen, waarvan de helft twee maal modaal. Van de anderhalf 
miljoen huishoudens met een twee maal modaal inkomen was of meer was bijna driekwart tweeverdiener. 
[Grubben et al, 2000: 15]

Aan de onderkant van de inkomensverdeling manifesteerde zich vanuit de crisis van begin jaren tachtig een 
groep die te kampen had met een zeer laag inkomen, achtereenvolgens aangeduid met de échte minima en 
stille armen. Van het totaal van de huishoudens had in 1985 19 procent het moeilijk om rond te komen met 
het inkomen. In 1991 was dat aanzienlijk beter, het ging toen nog om 11 procent. In de jaren negentig bleef dit 
verder stabiel; in 1998 had nog 10 procent het moeilijk. Hoewel individuele situaties erg konden wisselen, 
hadden huishoudens met een laag inkomen (vergelijkbaar met de bijstandsgrens) niet alleen een grotere kans 
om financieel in de knel te raken, maar ook om langer in die situatie te verblijven. De ontsnappingskans om 
terug te keren naar een situatie van behoorlijke welvaart nam af naarmate de situatie langer voortduurde.

Hier tegenover stond dat in 1998 50 procent van alle huishoudens aangaf gemakkelijk te kunnen rondko-
men met het inkomen (en daarnaast nog 24 procent tamelijk gemakkelijk). Welvaart bleek toch de 
overwegende situatie. [Grubben et al, 2000: 76–79] In een onderzoek naar de tevredenheid over de 
leefsituatie werd zowel in 1999 als in 2002 een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 gegeven voor de financiële 
middelen waarover een huishouden beschikte. [SCP, 2003: 280]
Een indicatie dat er inderdaad breed sprake was van beleving van welvaart bleek uit de bereidheid tot 
consumeren. Eind jaren tachtig / begin jaren negentig en vooral de tweede helft jaren negentig namen de 
consumptieve bestedingen een hoge vlucht, wat vervolgens de economische groei weer ondersteunde. Een 
combinatie van gunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt, de grotere bestedingsruimte van steeds 
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meer tweeverdieners, de historisch lage rentestand en stijgende aandelenkoersen en oplopende huizen-
prijzen droegen bij aan de grote koopbereidheid, vooral van duurzame goederen en vervoer (waaronder 
vakanties) en communicatie, waarbij bij het laatste de sterke opkomst van het mobiele bellen een grote rol 
speelde. [Grubben et al, 2000: 17,18]

Tegenover de materiële voordelen die hard en lang werken met zich mee bracht, bleken bepaalde immateri-
ele aspecten onder druk te staan, zoals de balans tussen werk en privé. Typerend daarvoor is de TV-spot die 
SIRE in 1997 uitbracht met: “Wie is toch die man die zondags altijd het vlees komt snijden”. [Website 
beeldengeluidwiki] Was dit in eerste instantie nog toegespitst op de klassieke eenverdiener, in de jaren nul 
werd dit thema uitgebreid naar tweeverdieners met kinderen.

De perioden van ‘booming’ economie, met uitbreiding van de productiecapaciteit, bebouwing, verkeer, et 
cetera en de problemen die dat gaf op het gebied van duurzaamheid en aantasting van de kwaliteit van de 
leefomgeving, brachten extra eisen aan de overheid met zich, om het algemene welvaartspeil te bewaren. 
Dat uitte zich in een toename van de productie van zogenaamde intermediaire goederen, om problemen te 
elimineren (bijvoorbeeld geluidswallen) of te compenseren (bijvoorbeeld speelplaatsen en recreatiegebie-
den). [De Roos, 1985: 98]

De jaren nul begonnen goed, maar daarna trad een kentering in. In 2001 steeg de koopkracht nog spectacu-
lair met 4,4 procent, maar deze zakte daarna in, onder invloed van de internet-crisis. [Website Statline CBS] 
De overheid (kabinet Balkenende II) kampte met grote tekorten en greep sterk in in de verzorgingsstaat, in 
hoogte en duur van de uitkeringen. Zoals Schnabel het formuleerde: “Van uitkeringsgerechtigde is de 
werkloze of arbeidsongeschikte burger een dure gast geworden die maar kort mag blijven en die voortdu-
rend gecontroleerd wordt.” [Schnabel, 2004: 300]

De tevredenheid over hun financiële situatie van de Nederlanders was ook verminderd. In 2004 was het 
rapportcijfer gedaald tot 6,9 [SCP, 2005: 317] Dat jaar steeg de koopkracht weer, met gemiddeld 0,7 procent, 
maar in 2005 daalde deze met 0,3 procent. Toch was het welvaartgevoel niet echt aangetast: de consumptie-
groei ging door en men ontzag zich niet daarvoor te ontsparen. [Website Statline CBS, Website DNB] 
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13.9 Metatrend: Mondialisering 

Datering
Vanaf 1945 tot na 2005

Definitie
Mondialisering is het voortdurende proces van wereldwijde economische, politieke en culturele interactie 
dat wordt versneld door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecommunicatie. Een van de 
effecten hiervan is dat de invloed van buitenlandse en supranationale actoren op de Nederlandse econo-
mie, politiek en cultuur groeit. 

Om dit proces aan te duiden worden veelal de termen mondialisering, globalisering en internationalisering 
gebruikt. Globalisering is afgeleid van het Engelse globalization. In het Nederlands heeft ‘globaal’ evenwel 
niet de betekenis van ‘wereldwijd’ die global in het Engels wel heeft. Internationalisering is een van de 
gevolgen van mondialisering; door wereldwijde interactie wordt ook het onderhouden van betrekkingen 
tussen naties gestimuleerd. 

Beschrijving
Het proces van mondialisering heeft door de geschiedenis heen verschillende fasen gekend. Een van de 
mogelijke faseringen door de tijd is die van Thomas Friedman. Hij onderscheid drie fasen waarvan de eerste 
zich afspeelde 1492, vanaf het moment dat Columbus Amerika ontdekte, tot 1800. In deze fase waren landen en 
overheden de motor achter globalisering. De wereld veranderde in deze periode van heel groot in size medium. 
Fase 2 verliep van 1800 tot 2000 en werd onderbroken door de Great Depression en de twee wereldoorlogen. In 
deze periode waren multinationale ondernemingen op zoek naar nieuwe markten en goedkope arbeid de 
motor achter mondialisering. Hun zoektocht werd gestimuleerd door afnemende transportkosten (door 
stoommachines en spoorwegen) en later door afgenomen telecommunicatiekosten (dankzij telegraaf, 
telefoon, PC, satellieten, glasvezelkabel en de eerdere versie van het World Wide Web). Doorbraken op het 
gebied van hardware vormde in deze fase dus een belangrijke impuls. De wereld werd size small. 

De laatste fase wordt door Friedman mondialisering 3.0 genoemd en begon rond het jaar 2000. Zijn 
conclusie is dat de wereld plat werd en een level playing field tot stand kwam. Dankzij het wereldwijde web, 
software als e-mail, zoekmachines als Google en allerhande nieuwe technische toepassingen kon iedereen 
waar ook ter wereld participeren in het proces van mondialisering. Deze fase wordt volgens Friedman dan 
ook gedreven door ontwikkelingen op het gebied van software en door individuen die mondiaal samenwer-
ken en concurreren. [Friedman, 2005: 9-10] Een belangrijke gebeurtenis in het proces van mondialisering 
was de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989. Het betekende het begin van het ineenstorten van de 
Sovjet Unie en het eind van de Koude Oorlog. Het gevolg was dat de wereld daarna voor het overgrote deel 
kwam te bestaan uit landen met een democratisch systeem, gericht op vrije handel en het maakte daarnaast 
ook dat de wereld als een ondeelbaar geheel gezien kon worden. [Friedman, 2005: 49-50]

Mondialisering bestaat dus uit een proces van toenemende economische, politieke en culturele verweven-
heid. De internationale interactie kreeg een impuls na de Tweede Wereldoorlog mede dankzij inzet van de 
Verenigde Staten. Met programma’s als het Marshallplan werd de snelle wederopbouw van de door oorlog 
verwoeste Europese economieën gestimuleerd, terwijl de politiek randvoorwaarden creëerde door 
internationale instellingen als de World Trade Organisation (WTO) – voorafgegaan door handelsverdragen 
onder de naam van de General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) -, het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF), de Wereldbank en de Verenigde Naties (VN). Deze instellingen moesten zorgen voor vrije handel 
zonder belemmeringen, een gezond financieel internationaal klimaat en constructieve samenwerking 
tussen de betrokken naties. [Sociaal-economische Raad, 2008: 33]

De vrijhandel op wereldschaal werd vanaf de jaren tachtig verder gestimuleerd door liberalisatie van het 
kapitaalverkeer. Het werd daardoor makkelijker voor multinationale ondernemingen om buitenlandse 
vestigingen op te richten of om in het buitenland investeringen te doen. Dit leidde ertoe dat de totale stroom 
van buitenlandse directe investeringen in het begin van de jaren negentig vijf keer groter was dan in de periode 
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1976-1980. [Andriessen, 1993: 3] De motivatie om direct in het buitenland te investeren waren meervoudig: 
bedrijven konden zo toegang krijgen tot grondstoffen, kosten besparen, hun markt vergroten, klanten volgen, 
en met andere ondernemingen concurreren. [De Vylder, 2009: 139] De vrije kapitaal mobiliteit zorgde voor een 
vervijfvoudiging van de wereldhandel en de totale financiële activa als aandeel van het wereld-bbp (bruto 
binnenlands product) verdubbelde. [Sociaal-economische Raad, 2008: 33] In deze periode raakte een grotere 
groep landen, waaronder de bijvoorbeeld China en India en na de Val van de Berlijnse Muur de voormalig 
Oostbloklanden, betrokken bij het wereldhandelssysteem. Economische mondialisering kreeg verder vorm in 
het opknippen en internationaal uitbesteden van onderdelen van bedrijfsprocessen, door groei van de 
internationale handel in diensten en door arbeidsmigratie. [Sociaal-economische Raad, 2008: 34]

In economische zin werd mondialisering dus gekenmerkt door toenemende wereldwijde handel en 
mobiliteit via markten van goederen en diensten, arbeid en kapitaal. De integratie van markten kwam tot 
stand door de grensoverschrijdende activiteiten van uiteenlopende actoren. Bedrijven waren betrokken 
door hun handel in goederen en diensten, maar bijvoorbeeld ook door buitenlandse investeringen en 
samenwerkingen op het gebied van onderzoek, productwikkeling, marketing en financiering. Overheden 
faciliteerden de grensoverschrijdende economische activiteiten door het wegnemen van belemmeringen en 
het tot stand brengen van supranationale kaders waarmee de eventuele negatieve externe effecten en 
marktfalen konden worden opgevangen. Ook burgers waren betrokken bij het proces van mondialisering: 
als werknemer, ondernemer, belegger, consument, et cetera. [Sociaal-economische Raad, 2008: 30]

De toegenomen mobiliteit gold niet alleen voor kapitaalstromen en arbeidsmigranten, maar ook voor 
producten en consumenten. Door afgenomen transportkosten konden producten waar ook ter wereld aan 
de man gebracht worden, terwijl consumenten door vakanties en verre reizen overal ter wereld kennis 
konden maken met nieuwe culturen en bijbehorende leefstijl en producten. Ook bestaande media als 
televisie en film en nieuwe vormen van communicatie, als het internet, zorgde voor wereldwijde culturele 
interactie. Een gevolg van deze culturele mondialisering was culturele uniformering. [Overbeek, 2005: 12] 
Popmuziek, televisie, film, mode, vormgeving, sport, eet- en vrijetijdscultuur kenden een wereldwijde 
verspreiding. [Boomkens, 2006: 16] Daarnaast deed de invloed van commerciële partijen als McDonald’s, 
Pizza Hut, Levi’s, H&M en Ikea zich overal gelden. Het leidde tot een mondiale eenvormigheid in winkelstra-
ten, tijdschriften, televisieprogrammeringen en mode-uitingen. [Brand en Teunissen, 2005: 9] Overigens is 
naast mondialisering en uniformering ook sprake van lokalisering. Zo kreeg de internationale muziekzender 
MTV een Nederlandse variant, en worden op regionale zenders soaps uitgezonden in het regionale dialect.

De lingua franca van de mondialisering werd het Engels, door auteur Robert McCrum ook wel het globish 
genoemd. ‘A global information network, and a global market, require a global language, but one that is 
not overtly, the instrument of an empire’, zo stelt hij. (McCrum, 2010: 233] Hoewel Brits en Amerikaans 
Engels lange tijd geassocieerd werd met de ‘Anglo-American hegemony’, zorgde verspreiding van nieuwe 
informatietechnologie en populaire cultuur voor de acceptatie van het Engels als supranationaal middel 
van mondiale communicatie. [[McCrum, 2010: 234] Inmiddels wordt geschat dat vier miljard mensen op de 
wereld in meer of mindere mate kennis hebben van het Engels. [[McCrum, 2010: 276]

Mondialisering kende positieve en negatieve bijeffecten. Op het negatieve vlak bestond bijvoorbeeld angst 
voor de consequenties van mondialisering voor de arbeidsmarkt. In de jaren zeventig werd met name 
gevreesd dat de verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden tot werkloosheid onder laagopgeleiden 
zou leiden. Inmiddels is het, mede dankzij technische ontwikkelingen, ook mogelijk om gecompliceerder 
werk uit te besteden in landen met een relatief hoog opgeleide bevolking zoals bijvoorbeeld India. [Zie 
Friedman, 2005] Om de concurrentiepositie van individuele Europeanen te verbeteren en het Europees 
onderwijs in internationaal verband te versterken werd daarom vanaf 1999 gewerkt aan het Bologna proces. 
Dit proces behelsde een samenwerkingsverband van meer dan veertig staten met het doel een bachelor-
master structuur in te voeren en andere maatregelen door te voeren om blijvend te kunnen concurreren op 
de mondiale kennismarkt. [Overbeek, 2005: 21] 

Mondialisering leidde daarnaast tot een verandering van de leefwereld van mensen. Zo kwam met het 
proces van mondialisering ook de arbeidsmigratie op gang. De instroom van (arbeids-)migranten in de 
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Nederlandse samenleving begon vanaf de jaren zestig en zeventig op gang. De aanwezigheid van met name 
moslim minderheidsgroeperingen werd gaandeweg als een steeds groter probleem gezien. Zij kenden een 
economische achterstand, woonden geconcentreerd in bepaalde steden, waren sociaal geïsoleerd en cultureel 
anders. Met de roep om integratie van allochtonen ontstond ook een discussie over de Nederlandse identiteit. 
Als allochtonen zich moesten aanpassen was de vraag waaraan dat precies moest gebeuren. Als tegenreactie 
op mondialisering ontstond zo een toegenomen belangstelling voor de nationale en regionale cultuur. 

Actoren
• World Trade Organisation (WTO) 
• General Agreement of Tarifs and Trade (GATT)
• Internationaal Monetair Fonds (IMF)
• Wereldbank en de Verenigde Naties (VN)
• Overheden
• Bedrijven
• Burgers
• Werknemers
• Ondernemers
• Beleggers
• Consumenten
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13.10 Metatrend: Europeanisering 

Datering
Jaren vijftig tot na 2005

Definitie
Europeanisering is de specifieke invloed die de uitbreidende Europese macht en regelgeving uitoefent op de 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, de mogelijkheden die dit met zich mee brengt (bijvoorbeeld 
op het gebied van vrije markt) maar ook de beperkingen door de gestelde eisen en grenzen en het gebrek aan 
(nationale) sturing en controle. Deze metatrend manifesteert zich in het bijzonder in de onderzochte periode, 
door de overgang van EEG naar EU, het introduceren van (bindende) richtlijnen, de komst van euro et cetera.

Beschrijving
Het Europese integratieproces begon na de Tweede Wereldoorlog met de gedachte blijvende vrede in Europa 
te waarborgen door economische samenwerking te stimuleren. In ruim vijftig jaar tijd kende de samenwer-
king tussen nationale parlementen en overheden van de Europese Unie (EU, eerder heette zij EEG en EG) naast 
een enorme groei ook verdieping. Zes Europese landen, waaronder Nederland, sloten in de jaren vijftig drie 
oprichtingsverdragen: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS, 1951), de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (EGA/Euratom, 1957) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG, 1957). Daarna 
volgden totstandbrenging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1962), de voltooiing van de douane-
unie (1968), de oprichting van de Europese Raad (1975) en de invoering van het Europees Monetair Stelsel 
(1979). ‘Europa’ bereikte overeenstemming over het interne-marktprogramma, vastgelegd in de Europese Akte 
(1986). Als gevolg van de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn in 1989 en de daarmee gepaard 
gaande economische globalisering en -ontwikkeling kende het integratieproces van de Europese Unie aan het 
eind van de 20e eeuw een stroomversnelling. [Den Boer, 2005: 152; Kühnhardt, 2009: 4] 

Zo werd in 1992 als gevolg van het Verdrag van Maastricht besloten één munt te introduceren (de euro werd 
op 1 januari 2002 wettig betaalmiddel). Het Verdrag van Amsterdam uit 1997 betekende een uitbreiding van 
samenwerking op het gebied van politie en justitie, bovendien werden afspraken gemaakt om de interne 
markt, en daarmee de werkgelegenheid, te bevorderen en de rechten van de burgers te verruimen. [Van 
Rooyen, 2009: 19-20; website Europa Portaalsite] 

In 2004 werd in Rome de Europese Grondwet ondertekend door de regeringsleiders en de staatshoofden 
van de landen van de Europese Unie. Pas na ratificatie van nationale parlementen zou dit verdrag, dat de 
democratische structuur en de transparantie van de EU moest vergroten, van kracht worden. Na negatief 
uitvallende referenda in Frankrijk (beslissend) en Nederland (raadplegend) werd de ratificatie stilgelegd en 
gelasten veel van de inmiddels 25 lidstaten van de Europese Unie een “periode van reflectie” in. Nederland 
organiseerde een zogenaamde brede maatschappelijke discussie. In 2007 werd het Verdrag van Lissabon 
getekend, dat weliswaar een minder vergaand karakter had, maar de afgewezen Europese Grondwet verving. 
[Ooik, 2009: 31; website Europa Nu] 

De Europese samenwerking kreeg, mede dankzij groter wordende bevoegdheden van organen als de 
Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad, in de loop der jaren invloed op tal van 
beleidsterreinen. Zo kreeg bijvoorbeeld het transport-, energie-, telecommunicatie-, milieu-, landbouw- en 
industriebeleid alsook het regionaal, cultuur-, onderwijs- en consumentenbeleid van lidstaten, dus ook van 
Nederland, in steeds grotere mate te maken met (gedeeltelijke) overdracht van regelgeving, procedures en 
bevoegdheden naar Europa. Het is onduidelijk hoe groot het percentage van regels uit Europese context 
stamt, sommige experts menen dat er geen enkele regel of procedure niet op een of andere manier met 
‘Europa’ verbonden is. [Van Rooyen, 2009: 19-20]

Politieke partijen en maatschappelijke organisaties waren in de jaren na de Tweede Wereldoorlog van 
mening dat Nederland deel moest zijn van een Europese eenheid, die zich op haar beurt mondiale 
ontwikkeling ten doel stelt [Den Boer, 2003: 147-148] De politieke partijen die in de jaren vijftig voorstan-
ders van Europese integratie waren, vormden dan ook samen negentig tot vijfennegentig procent van de 
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stemmen. Alleen de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) en de Communistische Partij Nederland (CPN) 
waren tegen. [Voerman, 2005: 49] Doordat het Europese integratieproces in de jaren zestig door toedoen 
van de Franse president Charles de Gaulle wat bekoelde, toonden ook de Nederlandse politieke partijen 
minder interesse. Dat nam niet weg dat partijen onaflatende steun aan ‘Europa’ boden. Voor Nederland als 
handelsland was de Europese Economische Gemeenschap een groot succes. In tijden van economische 
achteruitgang, eind jaren zeventig, bleven zij voorstanders van Europese eenwording. Hoofdzakelijk omdat 
Nederland het zich niet kon veroorloven geïsoleerd te raken ten opzichte van de belangrijkste handelspart-
ners. [Voerman, 2005: 51-54; Judt, 2011: 385] Gestoeld op de beginselen van het neoliberalisme schiep de 
Europese Unie gaandeweg meer ruimte voor de markt en vrije concurrentie. In Nederland, maar ook elders 
in Europa, werden vanaf begin jaren tachtig overheidsbedrijven geprivatiseerd. De uitbreiding van de Unie 
met tien (voornamelijk Oost-Europese) lidstaten in 2004 betekende ook nieuwe verhoudingen ten aanzien 
van de markt. De productie van goederen kon naar landen worden verplaatst waar de lonen lager liggen, 
maar er ontstond ook nieuwe concurrentie op de nationale arbeidsmarkten. [Dekker, 2007: 108-115].

Aan het eind van de jaren tachtig en begin jaren negentig geloofde de Nederlandse politiek in een sterke, 
supranationale unie. Premier Ruud Lubbers droeg deze gedachte uit en stelde als tijdelijk voorzitter van de 
Europese Gemeenschap voor tot een federale structuur te komen met meer en grotere bevoegdheden voor 
de Europese instituties – en dus minder voor de afzonderlijke lidstaten. In tegenstelling tot de meeste 
Nederlandse (oppositie-)partijen, werd het voorstel door andere lidstaten resoluut van de hand gewezen. 
[Voerman, 2005: 56] Hoewel in de jaren tot de eeuwwisseling alle partijen afgezien van de Socialistische Partij 
(SP) voorstander bleven van de Europese Unie, waren er ook negatieve geluiden te horen. VVD-leider Frits 
Bolkestein toonde zich minder pro-Europees, door vooral het opgeven van de soevereiniteit van een lidstaat 
en het ontbreken van een Europese identiteit te bekritiseren. [Voerman, 2005: 58] Toen Pim Fortuyn in 2001 
op de politieke bühne verscheen en (het behoud van) de Nederlandse identiteit benadrukte, groeide het 
anti-Europees sentiment. [De Beus en Mak, 2009: 31] In 2004, het jaar waarin Europese verkiezingen werden 
gehouden, wonnen vooral de eurosceptische partijen aanzienlijk aan stemmen. [Voerman, 2005: 60]

Met de uitbreiding en verdieping van het Europese integratieproces en het verlies aan zeggenschap van 
afzonderlijke lidstaten gaan onoverkomelijk vragen over de consequenties voor de Nederlandse cultuur en 
identiteit, normen en waarden gepaard. Over het algemeen kan worden gesteld dat gevoelens van nationale 
identiteit weliswaar bestaan, maar in Nederland in vergelijking met andere Europese landen niet erg sterk 
zijn (geweest) en bovendien pas van betrekkelijk recente datum, namelijk sinds de negentiende eeuw. 
[RMO, 1999: 5, 8] 
Gevoelens van nationale identiteit hebben betrekking op sociale en politieke waarden als rechtvaardigheid 
en democratie, maar ook op sport of de krijgsmacht. [RMO, 1999: 9] Deze waarden en normen worden 
bewust of onbewust via bijvoorbeeld het onderwijs of de media doorgegeven en dragen op die manier bij 
aan de sociale constructie van identiteit. De gevoelens van verbondenheid beperken zich niet slechts tot 
een groep, men kan zich loyaal tonen aan meerdere groepen, identiteiten of culturen. Bovendien kunnen 
deze gevoelens van verbondenheid met verschillende groepen elkaar versterken. [RMO, 1999: 11]
 
Naarmate de Europese Unie een steeds groter aantal lidstaten ging tellen en er nog kandidaat-lidstaten 
waren, werd de vraag behalve tot hoe ver de unie kon of moest doorgroeien ook die naar de aard van Europa 
steeds luider. Turkije had al sinds 1963 een associatieovereenkomst met de EEG c.q. EU, en heeft sindsdien 
meerdere malen geprobeerd lidmaatschap aan te vragen, maar was anno 2005 nog altijd niet tot de 
Europese Unie toegetreden. Naast de vrees dat Turken in grote aantallen naar overige lidstaten zouden 
vertrekken, de kosten die het lidmaatschap voor de EU zou betekenen, was veelal dit verzet van lidstaten 
gestoeld op de gedachte dat Turkije niet de culturele achtergrond zou kennen, waarop de waarden en 
normen van de Europese Unie gebaseerd zijn. Met andere woorden, met de kandidaat-lidmaatschap van 
Turkije werd de vraag naar wat de Europese identiteit inhoudt op de politieke en maatschappelijke agenda 
gezet. [Rochtus e.a., 2002: 95-96; De Pater e.a., 2004: 3; Everts, 2008: 309 e.v.]

De gemiddelde Nederlander beoordeelde de Europese eenwording niet negatief, de positie van de burger 
ten opzichte van de Europese integratie is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Vanaf midden 
jaren zeventig tot aan metingen in 2004 waardeerde de Nederlandse bevolking het lidmaatschap van de 
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Europese Unie meer dan ingezetenen van andere lidstaten. Een ruime meerderheid van de bevolking vond 
in 1974 (toen men internationaal vergelijkend onderzoek startte) lidmaatschap van de Europese Unie c.q. 
Gemeenschap een goede zaak, in 2005 was dat nog altijd het geval. In de loop van de jaren tachtig steeg het 
aantal positief gezindten, die stijging kalfde echter in de jaren negentig weer af. Sinds midden jaren 
negentig werd in overige Europese lidstaten het lidmaatschap weer positiever bevonden, in Nederland zette 
daarentegen de dalende trend voort. In 2006 vond 64 procent van de Nederlanders het lidmaatschap een 
goede zaak, tegenover 75 procent in 1996. [Thomassen, 2005: 66-67; Dekker, 2007: 66] 

Over het tempo waarmee de EU zich uitbreidde, de vormen die de Europese integratie aannam en de kosten 
die daarmee voor Nederland gepaard gingen, uitten de burgers uit de meeste lidstaten zich echter sinds eind 
van de jaren negentig tot aan de laatste peilingen in 2004 steeds sceptischer, Nederland voerde in vergelij-
king met andere Europese lidstaten de boventoon. [Thomassen, 2005: 72-77] Zowel burgers als politieke 
groeperingen weten niet meer zo zeker of de pro-Europese koers wel de juiste is. [De Beus, 2009: 44]

Europeanisering speelt zich niet alleen af ten aanzien van juridische en economische instrumenten, ook in 
andere zin kan sprake zijn van europeanisering. In dat geval wordt bekeken of en in welke mate (belangen)
groeperingen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Europa vertegenwoordigd zijn en 
rekening houden met ‘Europa’ en haar beginselen als vrede, democratie, grondrechten, welvaart en 
sociale- en duurzame ontwikkeling.

Stichting Natuur en Milieu (SNM) probeerde als een van de weinige Nederlandse organisaties al in de jaren 
zeventig in strategische zin aansluiting te vinden bij de Europese economische gemeenschap. Een omslag 
van dit ‘Europees denken’ onder belangenorganisaties vond pas na de Europese Akte van 1986 en, vooral, na 
het Verdrag van Maastricht (1992) plaats, toen meer bedrijven en overheids- en non profit-organisaties als 
bijvoorbeeld de Consumentenbond en de FNV vakcentrale naar Brussel konden, en in toenemende mate 
ook gingen, om daar invloed te kunnen uitoefenen of subsidie te verkrijgen. Andere belangenorganisaties 
voor ondernemingen, burgers, consumenten of lokale en regionale overheden kozen ervoor zich aan te 
sluiten bij Europese koepelorganisaties (bv. UNICE, ERT, CEMR en AER) om op die manier op invloed op 
Europees niveau te kunnen bewerkstellingen. [Van Rooyen, 2009: 64-65 en 190-191]

Ook gemeenten (en in mindere mate provincies) zagen meer mogelijkheden en kansen als het gaat om de 
EU als een nieuwe politieke arena. Steden maakten een ‘European turn’ door in tijden van internationalise-
ring, economische onafhankelijkheid en groeiende competitie vaker hun pijlen op ‘Europa’ te richten. 
[Dukes, 2010: 43] Niet alleen werden via programma’s in het kader van het Comité van de Regio’s of die met 
betrekking tot de Europese Structurele Fondsen subsidies verkregen om projecten te financieren, ook 
konden zij zichzelf op de (culturele of politieke agenda) zetten. [Dukes, 2010: 50-56] Gemeenten zouden 
hier een kans kunnen zien hun eigen identiteit te versterken. Bij projecten als bijvoorbeeld de culturele 
hoofdstad van Europa is door de gemeente Rotterdam een sterke lobby gevoerd om culturele hoofdstad te 
worden en zodoende in Europa bekendheid te verwerven. [Witman, 1997]

Actoren
• Bolkestein, Frits
• Communistische Partij Nederland (CPN)
• Consumentenbond
• FNV Vakcentrale
• Fortuyn, Pim 
• Gemeente Rotterdam
• Lubbers, Ruud
• Socialistische Partij (SP)
• Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
• Stichting Natuur en milieu
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13.11 Metatrend: Secularisatie 

Datering
Vanaf jaren zestig tot na 2005

Definitie
Secularisatie is het proces van verwereldlijking c.q. ontkerkelijking, zoals het tot uitdrukking komt in de 
vermindering van de maatschappelijke invloed van kerk en religie en het terugbrengen van de invloed van 
religie tot de persoonlijke levenssfeer. Eén van de gevolgen van secularisatie is het proces van ontzuiling. 
Ontzuiling behelst onder andere het zich niet meer houden aan de voorschriften van de eigen levensbe-
schouwelijke groep en het deelnemen aan organisaties van buiten de eigen zuil.

Beschrijving
Tot begin jaren zestig speelde religie een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. [Kennedy, 1995: 86]. 
Het belang van religie gold zowel in de hoofden van mensen als in de maatschappelijke organisatie van 
Nederland. De samenleving was ingericht op basis van vier (op levensbeschouwelijke grondslag) onderschei-
den zuilen: de protestants-christelijke, de rooms-katholieke, de socialistische en algemene of liberale zuil. 
De zuil waartoe men behoorde was onder meer bepalend voor de vakbond of voetbalclub waarvan men lid 
was, de krant die men las, de school die men bezocht en de omroep waar men naar keek of luisterde. Via de 
verzuilde instituties kon de kerk grote invloed uitoefenen op het persoonlijk en maatschappelijk leven van 
mensen. In de jaren zestig vond evenwel in heel West-Europa een culturele revolutie plaats die een omslag 
met zich meebracht op het gebied van religie en levensbeschouwing. Gevoed door de toegenomen welvaart 
en mobiliteit en de stijging van het opleidingsniveau versnelde het proces van individualisering. [Peters, 
1993: 6] Doordat de waardigheid van het individu, diens autonomie en zelfontplooiing centraal kwamen te 
staan, werd in toenemende mate gezocht naar ‘bevrijding’ van de traditionele, collectieve verbanden. Als 
gevolg hiervan kwam men ook steeds kritischer te staan tegenover de kerk en godsdienst. [Peters, 1993: 4]

De naoorlogse modernisering van de samenleving ging zodoende gepaard met een snel proces van seculari-
satie. Dit proces kent een aantal niveaus en elementen. Op individueel niveau was sprake van vermindering 
van de godsdienstigheid. Zo nam de onkerkelijkheid snel toe. In 1960 omschreef 21 procent van de 
Nederlanders zich als onkerkelijk, in 1979 was dit percentage verdubbeld tot 42 procent. In 1985 noemde 47 
procent van de Nederlanders zich onkerkelijk en in 1990 zelfs een meerderheid van de bevolking. [Peters, 
1993: 15]. Ook de kerkelijke participatie van mensen die zich nog wel als kerkelijk omschreven nam af. Het 
traditionele, christelijke geloof in een persoonlijke God die zich met ieder mens bezighoudt verloor aan 
belang. In 1979 geloofde 38 procent van de Nederlanders in een persoonlijke God, dit percentage was in 1990 
teruggelopen tot 23 procent. Ook in het leven van alledag werd gaandeweg minder betekenis gehecht aan 
God. In 1979 gold voor 55 procent van de mensen godsdienst als een inspiratiebron voor het dagelijks leven, 
in 1990 was dit voor 42 procent het geval. [Peters, 1993: 16. Zie ook Dekker e.a., 1997: 14-17] 

Op het niveau van de kerkelijke organisaties bestond de neiging zich aan te passen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen; zij vermaatschappelijkten ofwel verwereldlijkten. Zowel uit strategische overwegingen 
– om secularisatie een halt toe te roepen -, als uit oprechte overtuiging – de nieuwe tijd had een nieuwe 
kerk nodig - waren de kerkelijk leiders van de rooms-katholieke, hervormde en gereformeerde kerken tot de 
conclusie gekomen dat het conventionele christendom toe was aan een herziening. [Kennedy, 1995: 84] 
Men zocht de oecumene, een versteviging van de banden tussen christenen, en onder protestantse kerken 
kwam het Samen op weg-proces op gang. [Kennedy, 1995: 90-93]. De gedeelde doelen als vrede, solidariteit, 
gerechtigheid en liefde, werden belangrijker geacht dan de verschillen in religieuze leerstellingen. De 
kerkelijke leiders werkten door hun verwereldlijking onbedoeld mee aan een verdergaande secularisatie van 
Nederland. [Kennedy, 1995: 114]. 

De verbindende en sturende kracht van de op wereldbeschouwelijke leest gestoelde zuilen nam af. Zoals de 
kerkelijk leiders hadden opengestaan voor kritiek, stonden ook op andere maatschappelijke terreinen de 
elites open voor verandering. [Wielenga, 2009: 235] Waar voorheen de gevestigde, verzuilde elites op basis 
van hun gezag onderlinge afspraken maakten over de hoofden van de burger heen, werd de samenleving in 
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de loop van jaren zestig en zeventig gaandeweg gekenmerkt door openheid, participatie en vernieuwings-
zin. De christelijke identiteit van verschillende maatschappelijke organisaties als vakbonden, onderwijsin-
stellingen en media werd steeds minder relevant. [Kennedy, 1995: 98] Op maatschappelijk niveau was 
zodoende, door processen van ontkerkelijking en ontzuiling, sprake van een afnemende reikwijdte en 
betekenis van godsdienst voor de inrichting en het functioneren van de samenleving. [Peters, 1993: 11 en 
Dekker e.a., 1997: 26] 

Een en ander bracht de Nederlandse bisschoppen er in 1993 toe Nederland tot missieland uit te roepen. 
[Peters, 1993: 17] Nederland was in vergelijking met andere landen dan ook uitgesproken seculier te noemen, 
zo had onderzoek uitgewezen. [Becker e.a., 1994: 168] Desondanks beschouwde halverwege de jaren negentig 
tweederde van de Nederlanders zichzelf als gelovig. Dat wil zeggen dat een deel van de buitenkerkelijken, 
ofwel mensen die geen lid van de kerk meer waren, wel in God geloofden. Zij hadden weliswaar afstand 
genomen van het traditionele, christelijke geloof in een persoonlijke God, maar geloofden wel in een ‘hogere 
macht’. De kerkelijkheid was dus nadrukkelijk afgenomen, maar de gelovigheid slechts in beperkte mate. 
[Dekker e.a., 1997: 27-28 en 39] Onderzoekers meenden halverwege de jaren negentig zelfs dat ondanks dertig 
jaar ontkerkelijking godsdienst in Nederland weer ‘in’ was. [Dekker e.a., 1997: 13] Het bijbelbezit nam toe, ook 
al werd er nauwelijks uit gelezen, en als gevolg van de toegenomen belangstelling voor de moraal in de 
samenleving werd ook de rol die religie daarin zou kunnen spelen weer actueel. [Dekker e.a., 1997: 23] Het 
proces van ontkerkelijking zette zich het volgende decennium evenwel voort. Het kerkbezoek bleef, ook 
onder de kerkleden, dalen. [Bernts e.a., 2007: 13] Ook de gelovigheid bleef afnemen. Het aantal mensen dat 
zichzelf gelovig noemde nam af en het aantal uitgesproken atheïsten nam toe. [Bernts e.a., 2007: 52 en 39] 
Voor de mensen die wel geloven én de kerk bezoeken bleef het geloof van grote betekenis. 

De traditionele verzuilde samenleving maakte in de loop van de periode 1975-2005 plaats voor een ‘pluriforme 
leefstijlmaatschappij’, waarin de leefstijl staat voor ‘het geheel aan gedragingen en persoonlijke voorkeuren dat 
zich op een bepaalde manier maatschappelijk onderscheidt’. [Van de Donk e.a., 2006: 80 en 74] De verschil-
lende leefstijlen kunnen deels worden gedefinieerd op basis van zingeving, waaronder ook godsdienstigheid, 
religiositeit en spiritualiteit geschaard worden. Ondanks de secularisatie kent Nederland halverwege de jaren 
nul zeven miljoen christenen; ofwel 44 procent van bevolking bestempelt zichzelf als rooms-katholiek, lid van 
de Protestantse kerk in Nederland, Gereformeerd of is lid van een Evangelische of Pinkstergemeente of 
vrijzinnige kerk. Daarnaast heeft instroom van migranten vanaf de jaren zestig een aantal nieuwe godsdiensten 
in Nederland gebracht. Zo kent Nederland eind 2004 950.000 moslims, een kleine 6 procent van de bevolking. 
Grofweg tussen de 300.000 en 425.000 mensen zijn aanhangers van een van de andere wereldgodsdiensten, 
zoals het hindoeïsme, het Jodendom of het boeddhisme. [Van de Donk e.a., 2006: 89-90].

Na het christendom is de islam inmiddels de tweede godsdienst in Nederland. Het aantal moslims in 
Nederland was voor de jaren vijftig verwaarloosbaar, maar groeide vanaf de jaren zestig als gevolg van de 
komst van gastarbeiders. In de jaren zeventig nam het aantal moslims in Nederland verder toe doordat de 
nieuwe Vreemdelingenwet de mogelijkheid tot gezinshereniging creëerde. In 1995 was 4,1 procent van de 
Nederlandse bevolking moslim. De diversiteit onder Nederlandse moslims is groot en is het gevolg van 
etnische, culturele en regionale verschillen. De grootste groepen bestaan uit moslims van Turkse en 
Marokkaanse origine. Overige belangrijke moslimgroepen bestaan uit Irakezen, Afghanen, Iraniërs, 
Surinamers en Somaliërs.[Van de Donk e.a., 2006: 113-114] Moskeeën en islamitische organisaties zijn veelal 
georganiseerd via deze etnische lijnen. De Nederlandse moslims kennen een eigen proces van secularisatie. 
Met name onder tweede en latere generaties islamitische allochtonen ontstaat een ‘geïndividualiseerde en 
plurale islam made in Holland’. [Phalet 2001 als geciteerd in Van de Donk e.a., 2006: 124] Dat wil zeggen dat 
jongeren een persoonlijke invulling aan hun geloof geven waarin ruimte is voor discussie en diversiteit van 
geloofsbeleving. De betrokkenheid bij het geloof is groot, maar de religieuze participatie onder deze groep 
loopt terug. Naarmate men hoger is opgeleid neemt ook de identificatie met de islam af. [Van de Donk e.a., 
2006: 125] Islamisme, het aanhangen van een fundamentalistische vorm van islam, is in Nederland een 
marginaal verschijnsel. [Phalet 2004: 79-80] 

Naast de groepen die tot een religieuze denominatie behoren kan men de groep ‘ongebonden spirituelen’, 
die uit 25 procent van de bevolking bestaat, onderscheiden. [Van de Donk e.a., 2006: 90] De ‘ongebonden 
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spirituelen’ zijn mensen die zichzelf wel als gelovig bestempelen, maar niet gebonden zijn aan een kerk 
noch het traditionele geloof in een persoonlijke God aanhangen. Hun geloof kenmerkt zich door ‘zoekreli-
giositeit’, wat onder meer wil zeggen dat zij hun geloof samenstellen uit elementen uit verschillende 
tradities, dat zij menen dat geloof iets persoonlijks is en geen groepsgebeuren, en dat hun geloof een 
zoektocht is en geen zekerheid. [Bernts e.a., 2007: 122] Uiteenlopende elementen kunnen onderdeel 
uitmaken van de beleving van deze postmoderne spiritualiteit: bidden, persoonlijke rituelen, het bezoeken 
van heilige plekken, kaarsjes branden, en het zoeken van de stilte. Het kan gepaard gaan met geloof in 
magie, new age, maar ook in astrologie, spiritisme en helderziendheid. Daarnaast is voor deze doelgroep 
een markt ontstaan waarin zelfhulpboeken, spirituele tijdschriften en cursussen worden aangeboden. 
[Bernts e.a., 2007:142-149 en 163-164] Bij veel vormen van postmoderne spiritualiteit ligt de nadruk op het 
beleven en ervaren, waarmee zij gezien kan worden als een manifestatie van de Erlebnisgesellschaft, waarin 
het beleven van intense ervaringen centraal staat. [Van de Donk 2006: 157 en 172] De intense, gedeelde 
ervaring van ‘nieuwe’ rituelen als sportwedstrijden en herdenkingen naar aanleiding van het overlijden van 
beroemdheden sluit hierbij aan. [Bernts e.a., 2007: 153] Volgens critici kenmerkt de postmoderne spirituali-
teit zich evenwel door narcisme en een gebrek aan sociaal engagement. [Van de Donk e.a., 2006: 157]

Ondanks de secularisatie hebben kerken en religie nog steeds een plaats en functie in de samenleving. Ook 
in een geseculariseerde samenleving hechten mensen aan kerkelijke rituelen rond geboorte, huwelijk en 
dood. [Bernts e.a., 2007: 85, Van de Donk e.a., 2006: 186] Kerken worden daarnaast nog steeds gezien als 
‘belangrijke bewakers van de publieke moraal’. [Van de Donk e.a., 2006: 149] Bovendien weten kerken 
onder hun leden van oudsher een breed ‘maatschappelijke engagement’ op te roepen: kerkleden zijn 
gemiddeld genomen actieve deelnemers in het maatschappelijke middenveld en zijn eerder dan buitenker-
kelijken geneigd zich op vrijwillige basis in te zetten voor hun medemens of maatschappelijke thema’s. 
Men vermoedt dan ook dat een verdere afname van kerkelijkheid, mede als gevolg van de toenemende 
vergrijzing, gevolgen zal hebben voor de civil society in Nederland. [Van de Donk e.a., 2006: 154]

Actoren
• Rooms-Katholiek Kerk
• Protestantse Kerk in Nederland (en voorgangers)
• Orthodox gereformeerde kerken
• Bevindelijk gereformeerde kerken
• Evangelische en pinkstergemeenten
• Vrijzinnige kerken
• Turkse moslims
• Marokkaanse moslims
• Hindoes
• Joden
• Boeddhisten
• Atheïsten
• Ongebonden spirituelen
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13.12 Metatrend: Multiculturalisering 

Datering
Na 1945 tot na 2005

Definitie
Multiculturalisering wordt opgevat als het proces waarbij verschillende (sub)culturen naast elkaar komen te 
bestaan die onderling en met de in Nederland aanwezige dominante cultuur interacteren.

Elke maatschappij is per definitie heterogeen of multicultureel in de zin dat zij naast een dominante cultuur 
ook altijd verschillende subculturen bevat. Een (sub)cultuur omvat “een geheel aan waarden, normen en 
opvattingen, overtuigingen, rituelen, gedragsvoorschriften, symbolen en tekens dat wordt gedeeld door 
alle leden van een samenleving of groep, waardoor ze zich onderscheiden van andere samenlevingen of 
groepen (…).” [De Leeuw e.a., 2000: 10] Subculturen, opgevat als groepen binnen de maatschappij die 
bepaalde veronderstellingen, opvattingen en leefstijl collectief aanhangen, kunnen worden geformeerd en 
gedefinieerd onder andere op basis van sociaal-economische positie (beroepsgroepen, inkomensstructuur), 
bevolkingsopbouw (stad, platteland, gezinsgrootte en –samenstelling), religieus-confessionele invloedsfe-
ren (katholiek, protestants, moslim), politiek-ideologische opvattingen (links- of rechts-liberaal, socialis-
tisch), regionale verschillen, etnische afkomst en psycho-fysiologische kenmerken (geslacht, seksuele 
geaardheid of leeftijd). [o.a. Matthijs, 1993: 13-14]

Beschrijving
Het beeld van de Nederlandse samenleving werd tot in de jaren zestig voornamelijk bepaald door levensbe-
schouwelijke zuilen. Daarna zette het proces van secularisatie en de daarmee gepaard gaande ontzuiling sterk 
in. Het belang en de invloed van religieuze tegenstellingen, voornamelijk tussen katholieken en protestanten 
en tussen verschillende stromingen binnen het protestantisme, namen in de maatschappij af, de grenzen 
tussen maatschappelijke groepen die op basis van geloof gevormd waren, vervaagden in de loop van tijd.
Het democratiseringsproces en de welvaartsgroei die in de jaren zestig inzetten, hebben ertoe bijgedragen 
dat de sociaaleconomische verschillen en hun impact op het leven van de maatschappelijke groepen en van 
het individu aanzienlijk kleiner werden. De brede toegang tot onderwijs en de verspreiding van informatie 
en door de massamedia hebben ervoor gezorgd dat de tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de plattelands- 
en stadsbevolking in hun wereldbeleving en alledaagse praktijken, zijn afgenomen. [Steenbekkers e.a., 
2006: 14] Dit betekent overigens niet dat de verschillen volledig verdwenen zijn maar dat ze minder cruciaal 
werden. Daartegenover kwamen er in de Nederlandse samenleving sinds de tweede helft van de twintigste 
eeuw andere (sub)culturen die hun stempel steeds sterker op de maatschappij drukten. In het bijzonder 
etnische minderheden, jongeren/ouderen en homoseksuelen behoren tot de (sub)culturen die zich in deze 
periode steeds duidelijker gingen manifesteren als groep(en) met eigen identiteit die gebaseerd was op 
respectievelijk hun etniciteit, leeftijd of seksuele geaardheid. Ook groeide in deze periode de afstand tussen 
de laag- en hoogopgeleiden aanzienlijk. [Bovens en Wille, 2011: 11 en 14]

Aangedreven door de seksuele revolutie, het proces van ontzuiling en ontkerkelijking en de nadruk die 
steeds sterker gelegd werd op de individuele keuzevrijheid ontstond er in de jaren zestig en zeventig een 
gunstig klimaat voor de emancipatie van homo’s en lesbiennes. Homo’s en lesbiennes kwamen sinds de 
jaren zeventig steeds openlijker voor hun geaardheid en rechten op, zochten publiciteit en profileerden 
zich nadrukkelijker als groep onder andere door middel van evenementen zoals de Roze Zaterdag – een 
landelijke actiedag met een emancipatoir en politiek karakter (sinds 1979) – en Amsterdam Gay Pride (sinds 
1996), een festiviteit waaraan jaarlijks enkele duizenden deelnemers meedoen en dat honderd duizenden 
toeschouwers, onder andere politici, bekende persoonlijkheden uit het openbare leven en media, trekt. 
Homoseksualiteit werd in de loop van tijd steeds meer geaccepteerd, al verliep (en verloopt) dit proces niet 
zonder slag en stoot, bijvoorbeeld onder de strenggelovige christenen en moslims, maatschappelijk steeds 
breder geaccepteerd. Met de Wet Openstelling huwelijk werd in 2001 het burgerlijk huwelijk tussen twee 
personen van gelijk geslacht mogelijk gemaakt. Dit werd gezien als de mijlpaal in de strijd van maatschap-
pelijke en juridische erkenning van homoseksuelen als maatschappelijke groep en als symbolisch sluitstuk 
van de homo-emancipatie in Nederland.
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Jongerencultuur wordt gevormd op basis van leeftijd en omvat de periode waarin jonge mensen enerzijds van 
een toenemende zelfstandigheid gaan genieten maar anderzijds nog niet volledige verantwoordelijkheid voor 
een loopbaan en/of gezin dragen. De wortels van jongerencultuur als zelfstandig maatschappelijk fenomeen 
liggen in de westerse wereld in de jaren vijftig. [Righart, 2006: 26-31; Matthijs, 1993: 190] De welvaartsstijging 
na de Tweede Wereldoorlog en de verlenging van schooltijd hebben bijgedragen aan een langere vrijstelling 
van jongeren van de arbeidsmarkt en de verplichtingen die daarbij horen. Niet alleen beschikten de jongeren 
over meer vrije tijd maar ook over meer geld dat ze aan hun vrije tijd konden besteden. [uitzending Andere 
Tijden] Bepaalde objecten als kleding, auto’s en brommers, maar ook culturele uitingen zoals film of muziek 
werden door jongeren gebruikt om zich als groep te profileren en af te zetten tegen de maatschappelijke 
mainstream. Muziek fungeert bij een groot aantal jongerenculturen bij uitstek als het ordende principe. Veel 
jongerenculturen werden dan ook naar een de muzieksoort vernoemd waaromheen ze zijn gevormd. 
[Wermuth, 2001: 517] 
De verhoudingen tussen jongeren(sub)culturen en tussen de jongerenculturen en de maatschappelijk 
dominante cultuur variëren van vijandelijkheid, onverschilligheid tot sympathie. Vooral in het beginjaren 
van de jongerencultuur keek de rest van de samenleving met argusogen naar het nieuwe maatschappelijke 
fenomeen. Het harde optreden van politie en justitie tegen bepaalde jongerengroeperingen zoals de 
provo’s of de krakers en de breed in de samenleving gedragen verontwaardiging over de losgeslagen jeugd 
zonder moraal getuigen daarvan. 

Een tegenpool van de jongerencultuur die ook op leeftijdsprincipe gebaseerd is, is de ouderencultuur die 
sinds het einde van de twintigste eeuw sterk in opmars is. Het percentage 65-plussers neemt op het totaal 
van de bevolking toe. Zo was in 1975 10,7 procent van de bevolking ouder dan 65, in 2005 steeg het percen-
tage naar 14 procent (en de voorspelling is dat er in 2040 één op de vier Nederlanders ouder zou zijn dan 65). 
[website CBS] De vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt veroorzaakt door het feit dat de geboorte-
golf van na de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw gevolgd werd 
door een dalend geboortecijfer (ontgroening). Naar verhouding groeit daardoor het aantal ouderen ten 
opzichte van het aantal jongeren. Aan deze trend zal rond 2030 als gevolg van natuurlijk verloop een einde 
komen. Het vergrijzingproces wordt versterkt door de verlenging van de levensduur; het aandeel 80-plus-
sers in de totale bevolking neemt onevenredig toe, waardoor sprake is van een dubbele vergrijzing. De 
toegenomen levensverwachting is een gevolg van de verbeterde volksgezondheid, betere voeding en 
ontwikkelingen in de geneeskunde. In 1975 was de gemiddelde levensverwachting bij mannen ca. 78 en bij 
vrouwen 81 jaar, in 2005 respectievelijk 82 en 84, 5 jaar. [website CBS] De vergrijzing zal grote maatschappe-
lijke gevolgen hebben, in het bijzonder op sociaaleconomisch gebied. Zo zal de vergrijzing op korte termijn 
leiden tot hogere pensioen- en zorguitgaven, waardoor de financiering van de Nederlandse verzorgingsstaat 
onder druk komt te staan. Ook de vanzelfsprekende solidariteit van de generaties in de pensioenvoorzienin-
gen wordt een belangrijk discussiepunt.
Enerzijds horen veel ouderen tot een zorgbehoevende of –afhankelijke maatschappelijke groep, anderzijds 
komen er steeds meer senioren bij die actief in de samenleving participeren, onder andere op het politiek 
terrein, of door zich als vrijwilliger nuttig maken voor de maatschappij, een opleiding gaan volgen en 
bewust van hun vrije tijd genieten. Als een groep met een ‘non- ageing mind in an ageing body with a 
maturing wallet’ [Stroud, 2005: 14] werden ze, overigens net als de jongeren, door de commercie ontdekt.

Als handelsnatie en koloniale macht kwam Nederland door de eeuwen heen steeds in contact met andere 
culturen. De culturele uitwisseling was wederzijds. Niet alleen vertrokken Nederlanders met hun culturele 
bagage naar het buitenland, er kwamen ook mensen uit het buitenland naar Nederland toe die hun 
waardestelsel, leefstijl en gewoontes meenamen. In de tweede helft van de twintigste eeuw nam het aantal 
migranten in Nederland gestaag toe, van minder dan 40.000 migranten per jaar aan het einde van de jaren 
veertig tot meer dan 110.000 per jaar in 2007. De allochtone bevolking in Nederland groeide in die periode 
niet alleen in getal, maar ook in diversiteit. [WODC, 2009: 6-7]
Als gevolg van het dekolonisatieproces vestigden zich na de Tweede Wereldoorlog enkele grotere of kleinere 
bevolkingsgroepen uit de voormalige Nederlandse koloniën in Nederland, zoals de Indische Nederlanders 
en Molukkers. Door de aantrekkende economie en het groeiend aantal arbeidsplaatsen dat steeds moeilij-
ker ingevuld kon worden, werd Nederland sinds de jaren zestig aantrekkelijk voor buitenlandse arbeiders. 
Sommigen kwamen hier op eigen initiatief, anderen werden door de overheid geworven. Vanaf jaren zestig 
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tot begin jaren zeventig werd een beleid gevoerd om arbeidsmigranten naar Nederland te halen, bijvoor-
beeld uit Zuid-Europa en later uit Turkije, Marokko. Zowel de immigranten als de overheid gingen oor-
spronkelijk daarvan uit dat het verblijf in Nederland van tijdelijke aard zou zijn. Langzaam aan bleek dat dit 
beeld met de werkelijkheid niet overeenkwam en dat voor veel (arbeids)immigranten en hun (later) 
overgekomen gezinnen Nederland hun aankomst- en thuisland werd. Ook de immigratie van onder andere 
Surinamers en Antillianen, en de komst van verschillende vluchtelingen- en asiezoekersgroepen bleken 
voor grote aantallen van hen een permanent karakter te hebben. [o.a. website vijfeeuwenmigratie]
De komst van nieuwe etnische groepen bleef niet zonder invloed op de verhoudingen in de Nederlandse 
samenleving. De aanwezigheid van ‘anderen’ werd voor veel mensen op den duur een aanleiding tot 
reflectie op hun eigen identiteit als Nederlanders en de identiteit van Nederlanders als natie. [Sleegers, 
2007: 9] In de beginperiode vormde de immigratieproblematiek vooral een sociaaleconomisch vraagstuk 
dat vooral in de politieke arena behandeld werd. Van een breed maatschappelijk debat was er geen sprake. 
Naarmate het aantal en de etnische verscheidenheid van de immigranten toenam, vielen de culturele 
verschillen duidelijker op en groeide de spanning tussen de autochtone bevolking en de bevolkingsgroepen 
van buitenlandse origine die met regelmaat leidde tot ruzies, vechtpartijen of zelfs (rassen)rellen zoals in de 
Rotterdamse Afrikaanderwijk in 1972 of vier jaar later in Schiedam. [Schrover, 2011: 6-9]
Een doorbraak in het denken over het Nederlandse immigratiebeleid werd veroorzaakt door het politiek en 
ook maatschappelijk besef dat veel van de immigranten zich in Nederland definitief gevestigd hadden en 
niet zouden terugkeren naar het land van herkomst. Het in de eerste naoorlogse decennia geldend model 
van integratie met behoud van eigen identiteit werd in de jaren tachtig in twijfel getrokken. Dit type 
integratiebeleid sloot weliswaar nauw aan bij de Nederlandse traditie van verzuiling die gestoeld was op het 
bestaan van verschillende groepen met een eigen levensbeschouwelijke grondslag maar zorgde in het geval 
van immigratie daarvoor dat het contact tussen de allochtone en autochtone bevolking beperkt kon blijven. 
De opkomst en succes van de anti-immigratiepartij, de Centrum Partij (later Centrum Democraten 
genoemd) van Hans Janmaat in de jaren tachtig die in de immigratie het gevaar van de ontwrichting van de 
Nederlandse samenleving zag, was een duidelijk teken dat dit fenomeen ook de gewone Nederlander 
bezighield. [Van der Brug] De komst van grote groepen immigranten betekende voor de gemiddelde 
Nederlander enerzijds een verrijking van het straatbeeld en de Nederlandse etenscultuur, maar anderzijds 
ook toegenomen concurrentie op relationeel vlak (er werd vaak gevochten ‘om de meisjes’) en op de 
arbeidsmarkt. [Schrover, 2011: 6-9]
Sinds het begin van de jaren negentig vond een geleidelijke verharding van het maatschappelijke debat over 
immigratie en integratie plaats. Op 6 september 1991 liet zich toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein tijdens 
een bijeenkomst van de Liberale Internationale in Luzern kritisch uit over het integratiebeleid met behoud 
van eigen identiteit en stelde vast dat de islam, een religie die door veel immigranten in Nederland belijd 
wordt (in de jaren zeventig steeg het aantal moslims in Nederland van 50.000 naar 200.000, eind jaren 
negentig waren er tussen 700.000 en 800.000 Nederlanders die de islam aanhingen, in de eerste helft van 
de jaren nul ongeveer 850.000 [SCP 1998: 263; website CBS]), op gespannen voet staat met een aantal 
fundamentele waarden van de westerse wereld zoals de vrijheid van meningsuiting of gelijkheid van man 
en vrouw. [Bolkestein 1991; Lucassen en Lucassen, 2011: 24] In een artikel in de Volkskrant van 12 september 
concludeerde hij dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen de West-Europese cultuur en de islam. 
Zijn stellingname leidde tot een kort maar verhit debat. In 1993 kaartte de Amsterdamse hoofdcommissaris 
E. Nordholt de oververtegenwoordiging van Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse jongens in de 
criminaliteit aan en waarschuwde voor toenemend racisme en rassenrellen. [NRC, 1993] Een decennium na 
Bolkesteins lezing keerde het integratiedebat in alle hevigheid terug naar aanleiding van een opiniestuk in 
het NRC van 6 januari 2000 van de publicist Paul Scheffer dat een omslagpunt in de maatschappelijke 
discussie over het Nederlandse integratiebeleid markeerde. [Lucassen en Lucassen, 2011: 31] 

In zijn artikel, getiteld Het multiculturele drama, stelde Scheffer vast dat de integratie in Nederland mislukt 
was en verwees daarbij naar de slechte sociaaleconomische situatie waarin veel immigranten en hun 
nakomelingen verkeerden, hun gebrekkige participatie aan de arbeidsmarkt en de toenemende belasting 
die dit voor de Nederlandse samenleving met zich mee zou brengen. Daarnaast constateerde hij het bestaan 
van ‘een aanmerkelijke afstand (…) tussen de gangbare omgangsvormen in Nederland en het normbesef 
binnen de islamitische gemeenschappen’. [Scheffer, 2000] Tegelijkertijd pleitte hij voor het sterker uitdragen 
van de Nederlandse identiteit want ‘een samenleving die zichzelf verloochent heeft nieuwkomers niets te 
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bieden’. [Scheffer, 2000] Een publieke discussie barstte daarna los, bekende opiniemakers en wetenschap-
pers ventileerden in de media graag hun mening. Analyses van het debat hebben uitgewezen dat de 
personen die de integratieproblematiek somber inzagen, in de meerderheid waren. Men gebruikte 
bovendien steeds vaker de wij-zij-retoriek, waarbij met ‘wij’ de autochtonen en met ‘zij’ de allochtonen 
aangeduid werden. De etnisch multiculturele samenleving kwam hierdoor in een steeds negatiever daglicht 
te staan. [o.a. Sleegers, 2007: 69]
De politiek liet het idee van integratie met behoud van eigen identiteit definitief los. De inburgering van 
immigranten werd niet langer als vrijblijvend gezien. Niet alleen in het politieke maar ook in het publieke 
debat kwam steeds meer nadruk te liggen op de integratieproblematiek van islamitische migranten en, in 
meer algemene termen, op culturele aspecten van het integratieproces en het begrip van nationale 
identiteit. [o.a. Sleegers, 2007]
De populariteit van Pim Fortuyn en zijn partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) bevestigde deze omslag en maakte 
duidelijk dat onder grote groepen van de Nederlandse samenleving een sterk anti-immigratie- en antimos-
limsentiment heerste dat versterkt werd door de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 
2001. Fortuyn vond dat Nederland te vol was en zag vooral in de (politieke) islam een probleem voor de 
Nederlandse samenleving. Hij pleitte voor het sluiten van de grenzen voor nieuwe immigranten en voor het 
afschaffen van mogelijkheid tot dubbele nationaliteit. [Sleegers, 2007; Fortuyn, 2001: 9] In de Tweede 
Kamer verkiezingen van 15 mei 2002 haalde de LPF in een keer 26 zetels. Fortuyn zelf heeft deze overwin-
ning niet meer meegemaakt, hij werd op 6 mei vermoord door een links-radicale milieuactivist.

Naar aanleiding van enkele tragische gebeurtenissen in het binnen- en buitenland werd de harde toon van 
het integratiedebat ook in de periode daarna gebezigd. In 2004 vermoordde een geradicaliseerde moslim 
van Marokkaanse afkomst Mohammed Bouyeri de Nederlandse cineast en columnist Theo van Gogh. Van 
Gogh liet zich met regelmaat zeer kritisch en in weinig genuanceerde bewoordingen uit over de islam en 
was samen met Ayaan Hirsi Ali, een politica van Somalische afkomst, die een campagne tegen de islam 
voerde, maker van de film Submission. Hun film werd gezien als een felle aanklacht tegen de onderdruk-
king van de vrouw in de islamitische cultuur. Deze gebeurtenis evenals de bomaanslagen op forensentrei-
nen in Madrid in 2004 en een jaar later op de Londense metro gepleegd door radicale moslims verbonden 
aan de terroristische organisatie Al Qaida en het weinig genuanceerde optreden van de minister van 
Integratie- en Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (2003-2006), hebben de tegenstellingen tussen de 
autochtone Nederlanders en de autochtone bevolkingsgroepen vooral met moslimachtergrond in de eerste 
helft van de jaren nul alleen maar verscherpt.

Actoren
• Gay Business Amsterdam (GBA)
• Stichting Pro Gay Amsterdam
• Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
• VVD
• Centrum Democraten
• PvdA
• D66
• CDA
• Lijst Pim Fortuyn
• Frits Bolkestein
• Paul Scheffer
• Paul Schnabel
• Rita Verdonk
• De Volkskrant
• NRC
• Trouw
• Elsevier
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• AIVD
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13.13 Metatrend: Medialisering

Datering
Jaren zestig tot na 2005

Definitie
Medialisering is het proces waarbij media, zijnde middelen tot verspreiding van informatie, kennis en 
amusement, in de samenleving alomtegenwoordig worden en met elkaar verknoopt raken. Er is sprake van 
introductie van nieuwe media en van toenemende connectiviteit: het individu staat bijna voortdurend en 
onder alle omstandigheden in contact met de media en met anderen, terwijl de media voortdurend diverse 
vormen van content aan elkaar knopen. Dit proces wordt versterkt door mediaconvergentie, ofwel het in 
toenemende mate samengaan van verschillende mediavormen.

Vanaf de laat negentiende eeuw tot ongeveer 1970 zijn radio, film en televisie ontwikkeld en kunnen deze 
media vanuit een hedendaags perspectief traditioneel genoemd worden. Vanaf de jaren zeventig werden 
door toedoen van verder ontwikkelde technologieën, welvaartsgroei en maatschappelijke ontwikkelingen 
de zogenaamde nieuwe media ontwikkeld. [Gorman, 2003: 185-186]

Beschrijving
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw was er sprake van een zogenaamd ‘verzuild medialandschap’. [RMO, 
2003: 73] De traditionele media als (radio-)omroep en pers behoorden vrijwel uitsluitend tot een van de 
strikt van elkaar gescheiden, ideologische zuilen – de protestants-christelijke, de rooms-katholieke, de 
socialistische en de algemene of liberale zuil. Informatie, kennis en amusement dat door de pers en 
omroep geboden werd, was dan ook in overeenstemming met deze levensbeschouwelijke stroming en 
zorgde naast de promotie ervan voor consensus binnen de eigen kring. Deze kring, of groep, stond dan ook 
nog veel meer dan het individu in het middelpunt. Als gevolg van het individualiseringsproces kreeg dat 
individu pas in de decennia na 1960 een steeds grotere rol.

Het medium dat verreweg de grootste noemer is geweest in de vrijetijdsbesteding van de Nederlander – en 
daarmee een grote invloed had – is televisie. [SCP, 2004: 44] De televisie had in de jaren tot 1960 een relatief 
beperkt bereik. Sinds de eerste televisie-uitzending op 2 oktober 1951 stond begin jaren zestig in ongeveer 
75.000 huiskamers een televisietoestel waarop zo’n dertig uur per week een uitzending te zien viel. Door 
toenemende welvaart beschikte in 1970 82 procent van de huishoudens over een televisie en al in 1972 werd 
het verzadigingspunt bereikt: 98 procent van de huishoudens had toen een toestel in huis. Programma’s 
werden steeds vaker door professionele journalisten gemaakt en wonnen daardoor aan kwaliteit. [Bardoel, 
2002: 279] In de jaren tachtig werd het programma-aanbod verruimd (door dagtelevisie en een derde net in 
1988) en konden door de invoering van kabeltelevisie en satelliettelevisie ook buitenlandse zenders worden 
bekeken. Adverteerders toonden mede als gevolg van deze ontwikkelingen in toenemende mate interesse 
in televisiereclame, zij konden immers op die manier ook een hoop potentiële afnemers bereiken. [Van 
Wijk, 2003: 89-90; Bakker en Scholten, 2005] Sinds de oprichting van de STER (Stichting Ether Reclame) in 
1964 is het belang van reclame behoorlijk toegenomen. In 1994 gaven adverteerders voor het eerst meer dan 
één miljard gulden (ca. 500 miljoen euro) uit aan tv-reclame. In 2004 was dit bedrag gestegen tot ruim 2,6 
miljard euro (= 5,7 miljard gulden). [Bakker en Scholten, 2005] De totale hoeveelheid tv-reclame nam in de 
jaren negentig behoorlijk toe. Waar in 1989 op de drie Nederlandse zenders per dag 1 uur en 8 minuten 
tv-reclame uitgezonden, in 1994 was dat opgelopen tot 5 uur en 14 minuten. Het publiek reageerde 
geïrriteerd op al die reclames en zapte veelal weg. [Schreurs, 2004: 131-132]

Dat het bedrag in 2004 zo hoog lag, is mede toe te schrijven aan de commerciële televisie die in 1989 zijn 
intrede deed en die zijn bestaansrecht ontleent aan reclamegelden. De Medianota uit 1985 en de Mediawet 
uit 1988 maakten de weg vrij voor een duaal bestel door (commerciële) buitenlandse zenders toe te staan via 
het Nederlandse kabelnetwerk. RTL Véronique kon zodoende op maandag 2 oktober 1989 als eerste 
commerciële zender in Nederland uitzenden. Dit vormde een keerpunt in de geschiedenis van de 
Nederlandse televisiewereld. [Bardoel, 2009: 289] Vanaf 1992 werden ook aan binnenlandse commerciële 
zenders toegang tot het bestel verleend; er volgden in de jaren negentig zo’n 15 zenders. Commerciële 
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televisie maakte ook dat de programmering en functie van de publieke omroep steeds vaker onder vuur 
kwam te liggen, temeer de (dalende) kijkcijfers en concurrentie om de kijker een steeds grotere rol gingen 
spelen. Sinds de introductie van commerciële televisie, de uitbreiding van de zendtijd en programma-aan-
bod is de gemiddelde tijd die aan televisiekijken besteed werd toegenomen. Deze steeg tussen 1989 en 2002 
van 105 naar 187 minuten per dag. [Vergeer e.a., 2008: 16]

Het medium televisie was steeds weer onderwerp van debat. Optimisten zagen de democratiserende 
werking van televisie, pessimisten beklaagden zich vooral over het niveau van het programma-aanbod.  
De discussie over de commercialisering de daarmee samenhangende popularisering van de programma’s 
(waarin emotie steeds meer aandacht kreeg) begon al in de jaren zestig, toen in 1967 de TROS toegelaten 
werd tot het publieke televisiebestel. De TROS bood programma’s die enkel erop gericht waren te plezieren 
en niet, zoals tot die tijd gebruikelijk was, een combinatie van verstrooiende, informerende en opvoedende 
programma’s. Het woord ‘vertrossing’, waarmee de aanpassing aan de smaak van het grote publiek en de 
daarmee gepaard gaande oppervlakkigheid bedoeld is, werd een algemeen begrip en haalde de dikke Van 
Dale. Vanaf 1975 werd de discussie opnieuw aangewakkerd toen de op jongeren gerichte zender Veronica 
zijn intrede deed. Tegenstanders van deze ontwikkelingen spraken van ‘vervoozing’, vrij naar de Veronica 
Omroep Organisatie (VOO). Schrijver Gerrit Komrij viel in 1977 het gehele medium aan door het als 
‘treurbuis van de samenleving’ te betitelen. [Komrij, 1977] Na de succesvolle opkomst van het mediabedrijf 
Endemol in de jaren negentig spraken critici van ‘endemollisering’. In alle discussies over het tv-aanbod 
stond de in sterkere mate overheersende logica van de markt en massacultuur ten koste van creatieve en 
authentieke progamma’s en programmamakers centraal. [Van Zoonen, 2002: 21-22] Endemol was niet het 
enige bedrijf dat zich in de jaren negentig wist te ontplooien tot een belangrijke speler op de mediamarkt. 
Ook grote uitgeverijen en kabelexploitanten wisten hun stempel te drukken op gedrukte, audiovisuele en 
digitale media. Steeds vaker maakten zij hiervoor gebruik van de technische mogelijkheden om verschil-
lende vormen van media te integreren. [SCP, 2010: 18]

Na de revolutionaire introductie van internet voor huiselijk gebruik en mobiele telefonie (beide in 1994) 
hebben de mogelijkheden om onafhankelijk van plaats en tijd te communiceren een enorme vlucht geno-
men. Tevens werden door economische concentratie de productie- en distributie-infrastructuur van media en 
communicatie ook bedrijfsmatig met elkaar verknoopt. Media, telecommunicatie en datacommunicatie zijn 
dus naar elkaar toe gegroeid, dit fenomeen wordt mediaconvergentie genoemd. [SCP, 2010: 25] Naast het 
gebruik van de traditionele media als televisie, film, telefoon pers en radio had het interactieve individu de 
keuze uit nieuwe media als sms’ en, e-mailen of chatten, gamen, lezen, beluisteren, bekijken en downloaden 
van programma’s op internet. In eerste instantie toonden vooral jongeren belangstelling voor de nieuwe 
media, die hen daarbij hielpen vorm te geven aan hun identiteit. [SCP, 2004: 564] In de jaren nul braken de 
zogenaamde social media door (in eerste instantie weblogs en later ook sociale netwerksites als Hyves (2004)). 
Zonder tussenkomst van een professionele redacteur kunnen hier kennis, ervaringen en informatie via een 
online platform worden uitgewisseld. De innovaties op het gebied van de media maakten het mogelijk dat 
een individuen overal aanwezig, bereikbaar zijn en met elkaar in contact konden zijn. Informatie, kennis en 
amusement konden zich door deze ontwikkeling in connectiviteit in razend tempo verspreiden.

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe- of multimedia drongen door het veelvuldig gebruik van 
(sociale) media door tot de persoonlijke levenssfeer van het individu. [Kor, 2008: 11] Zij die geen toegang 
hadden of die geen gebruik of deel uit wensten te maken van deze snelle, digitale beeldcultuur c.q. 
networkcommunity hadden bovendien in meer of mindere mate te kampen met mechanismen van sociale 
uitsluiting. Anderen wezen op de negatieve kanten van (nieuwe) media, zoals bijvoorbeeld het veelvuldig 
gebruik ervan door jongeren, die steeds meer tijd achter de computer doorbrachten, waardoor de vraag 
opkwam of voor hen de virtuele realiteit niet werkelijker was dan de ‘echte wereld’. Ook de schending van 
privacy en de invloed van de media op de beeldvorming kan als een negatieve kant van medialisering 
worden beschouwd: men spreekt sinds de late 20e eeuw van een trial by media als de reputatie van iets of 
iemand door de media is beschadigd. Elk imago kon door een medium worden gemaakt of gekraakt. 

Politieke partijen en individuele politici gingen steeds meer gebruik maken van verschillende mediavormen 
om contact met elkaar en met, vooral, de burger te onderhouden. Hans van Mierlo was in de jaren zestig de 



Nationaal Archief | Metatrends 1121

eerste politicus die met succes gebruik maakte van de media om voor zijn (nieuwe) partij stemmen te 
winnen. [Pels en Te Velde, 2000: 58; Bardoel, 2002: 281] In de decennia erop, zetten politici steeds vaker 
verschillende media in om hun boodschap te verkondigen. Media sprongen daar op hun beurt handig op in 
en stelden die politicus ook vaker centraal. In toenemende mate werd belang gehecht aan diens privé-ach-
tergrond en het persoonlijke detail. [Bardoel, 2002: 281] Politici konden anderzijds sinds de komst van 
internet per mail worden benaderd met vragen, bovendien werd het aan het eind van de 20e en het begin 
van de 21e eeuw vooral in verkiezingstijd gangbaarder om een door een spindoctor uitgedachte mediastra-
tegie te volgen. Hierdoor kwam een grote nadruk te liggen op de media performance van de politicus. 
Bovendien werd door het continu beklemtonen van communicatie binnen de politiek en de overheid ook 
de rol van de (politieke) voorlichter groter. [Beunders, 2005: 11]
De wisselwerking tussen media en het recht werd eveneens steeds vaker onderwerp van discussie. Leden van 
de juridische discipline gaven in toenemende mate tekst en uitleg (of werden daartoe aangezet) in de media 
over het recht in algemene zin of over hun zaken in het bijzonder. [Kor, 2008]

De rol van de journalist en de journalistiek heeft in de twintigste eeuw aan importantie gewonnen. Door de 
kwaliteitsverbetering van de journalistiekopleidingen gingen journalisten professioneler te werk en kwamen 
er kwalitatief goede radio- en televisieprogramma’s die kennis en informatie (bijvoorbeeld in de vorm van 
journaals en actualiteitenprogramma’s) en amusement boden. [Bardoel, 2009: 351] Bovendien droegen 
vooral de talkshows bij aan een zingeving van het dagelijks bestaan [Bardoel, 2009: 337 e.v.] De rol van de 
presentator, naar voorbeeld van de Amerikaanse Oprah Winfrey, had in talkshows waarin maatschappelijke 
thema’s besproken werden en emoties niet gespaard bleven, was relatief groot. [Bardoel, 2009: 339 e.v.]

Het hechten van belang aan (uiterlijke) presentatie had ook zijn weerslag in beroepsgroepen als pr- en 
communicatieadviseurs. Steeds meer (overheids-)organisaties en bedrijven namen een adviseur in dienst 
om interne en externe communicatie te begeleiden en/of draagvlak te creëren, met een hoogtepunt in de 
jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. [Lagerwey, 1997: 212]
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Verantwoording onderzoeks - 
aanpak:
Inleiding 
Het doel van het onderzoek Maatschappijbrede Trendanalyse was om de meest kenmerkende maatschappe-
lijke trends en hotspots uit de periode 1976-2005 in kaart te brengen en op hoofdlijnen te beschrijven. Aan 
het begin van het project is daarom een aanpak ontwikkeld om maatschappelijke trends en hotspots te 
identificeren, af te bakenen en vervolgens te beschrijven. Een eenduidige onderzoeksaanpak was van belang, 
omdat een groep onderzoekers er mee aan de slag moest. Voorwaarde voor de aanpak was dat een zorgvul-
dige toetsing en validatie door experts zou plaatsvinden. Daarnaast moest het onderzoek uitgaan van 
bestaande bronnen en analyses. 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd. Een meer uitgebreide beschrijving van die aanpak 
is in 2010 – aan het begin van het project - op papier gezet onder de titel “Het project Maatschappijbrede 
Trendanalyse 1976-2005: context, inhoud en onderzoeksproces”. Dit document staat op de website van het 
Nationaal Archief. De gevallen waarin van deze aanpak is afgeweken, staan hieronder vermeld. Het is daarbij 
goed om te weten dat het onderzoek vanaf 2013 volgens een enigszins aangepaste aanpak is uitgevoerd. Het 
project heeft tussen medio 2011 en eind 2013 stilgelegen. Na de doorstart eind 2013 is op een enkel punt van 
de oorspronkelijke aanpak afgeweken om tot een efficiëntere en beter beheersbare uitvoering van het 
onderzoek te komen. 

Onderzoekskader

Totstandkoming methodiek 
Voordat het project van start ging is begin 2010 een projectplan opgesteld. Voor wat betreft de aanpak van 
het onderzoek steunde dit projectplan op een drietal plannen van aanpak die in 2009 in opdracht van het 
Nationaal Archief voor de trendanalyse 1976-2005 waren opgesteld, namelijk door het SCP, het bureau 
Research voor Beleid en het historisch onderzoeksbureau Van Heezik. Ook is voor het opstellen van het 
projectplan dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomsten van een proefproject, uitgevoerd door Research 
voor Beleid in de periode oktober 2009-maart 2010. Dit betrof de uitvoering van een trendanalyse 1976-2005 
op het terrein Milieu. Dit proefproject heeft geresulteerd in een aantal praktische aanbevelingen van 
Research voor Beleid inzake de te hanteren methodiek. Die aanbevelingen zijn verwerkt en vervolgens isde 
methodiek vervolgens voorgelegd aan de Klankbordgroep die het project heeft begeleid. 

Verkenning van maatschappijbrede trends 
Op aanbeveling van Research voor Beleid is het onderzoek gestart met een eerste verkenning van maat-
schappijbrede trends, om greep op de materie te krijgen. De rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Deze bestrijken immers de gehele periode (het SCP is in 1974 
opgericht) en beschrijven de samenleving periodiek vanuit een consistent en breed kader. Dat maatschap-
pijbrede kader van het SCP is wel beperkt tot sociale en culturele ontwikkelingen. Lopende het onderzoek is 
deze invalshoek verbreed. Het verdere onderzoek is uiteindelijk opgesplitst in een twaalftal onderzoekster-
reinen op even zovele maatschappelijke domeinen, die met elkaar de hele samenleving willen afdekken. 

Opdeling in maatschappelijke domeinen
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is uitgegaan van een indeling in twaalf maatschappelijke domeinen. 
Onder maatschappelijk domein verstaan we: een vastgesteld, benoemd, samenhangend en begrensd geheel 
van maatschappelijke verschijnselen, activiteiten, processen en structuren. Het onderzoek is per domein in 
de vorm van een deelonderzoek uitgevoerd. De domeinindeling is met enkele praktische aanpassingen 
ontleend aan de resultaten van eerder bureauonderzoek, uitgevoerd door de Werkgroep methodiek en 
pilots van het NA in 2008. Daarbij is gebruik gemaakt van de taxonomie van maatschappelijke functies die  
is ontwikkeld door de National Archives van Australië (AGIFT: Australian Governments’ Interactive Thesaurus). 
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Daarbij moet worden opgemerkt dat in eerste instantie ook was voorzien in een domein Buitenland. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is besloten dit domein te laten vervallen en trends met een 
internationale component op te nemen in de andere rapporten. 
Het onderscheid in maatschappelijke domeinen is gemaakt om de relevante trends en hotspots op alle 
maatschappelijke domeinen te kunnen identificeren. De indeling hielp om blinde vlekken te voorkomen. 
Trends die zich in een deel van de samenleving voordoen werden door de domeinaanpak niet over het 
hoofd gezien. Zo voorkwamen we beschrijving van trends op een te hoog abstractieniveau. Daarnaast bood 
een onderverdeling van de samenleving een praktisch handvat om het onderzoeksproces te structureren en 
het werk efficiënt te verdelen. Aan de gekozen indeling lagen vooral praktische overwegingen ten grondslag. 
Zo sluit zij aan bij de verdeling in grote beleidsterreinen die de overheid hanteert. Om dezelfde redenen 
werd een aantal meer complexe en veelomvattende maatschappelijke domeinen weer nader onderverdeeld 
in subdomeinen. 
De ‘schotten’ tussen de verschillende domeinen mochten een samenhangende en consistente beschrijving 
van de samenleving niet in de weg staan. Binnen de onderzoeksgroep is steeds goed afgestemd. Tijdens het 
onderzoek is veel tijd gestoken in het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende beschrijvingen. 
Bij het beschrijven van een trend binnen een bepaald domein legden de onderzoekers – uitgaande van de 
stand van het onderzoek op dat moment – vast voor welke andere domeinen deze ook relevant leken te zijn. 
Bij het afronden van ieder deelonderzoek verantwoordden de onderzoekers welke relevante onderwerpen 
zouden worden beschreven in een ander deelonderzoek. 
De onderverdeling in maatschappelijke domeinen is als hoofdstukindeling van dit eindrapport gehandhaafd. 
Door middel van klikbare kruisverwijzingen hebben we ervoor gezorgd dat de dwarsverbanden tussen de 
teksten direct zichtbaar en te volgen zijn. 

Bronnen
Gelet op de functie van het onderzoek is ervoor gekozen in eerste instantie gebruik te maken van een beperkt 
aantal overzichtswerken. SCP-publicaties 25 Jaar sociale verandering (Sociaal en Cultureel Rapport 1998), In het 
zicht van de toekomst (Sociaal en Cultureel Rapport 2004), De sociale staat van Nederland 2001, 2003 en 2005 waren 
de basis voor de eerste inventarisatie van maatschappijbrede trends. Daarnaast vormen ze de eerste stap om 
zicht te krijgen op belangrijke trends bij de daaropvolgende deelonderzoeken.
In tweede instantie is bij de domeinonderzoeken gebruik gemaakt van historische en sociologische 
publicaties, vakliteratuur op het betreffende domein. Interviews met experts speelden een belangrijke rol 
tijdens het onderzoek. Het streven was om de literatuur die nodig was voor een beknopte, maar adequate 
beschrijving van de trend te raadplegen. Daarbij maakten we, los van het eigen literatuuronderzoek, ook 
gebruik van de literatuurverwijzingen van de geconsulteerde experts. De literatuurlijst van dit rapport is dus 
een startpunt voor nader onderzoek over een bepaald onderwerp. De meest recente literatuur ontbreekt 
echter bij de domeinen die als eerste zijn onderzocht.

Trend
De trend is de belangrijkste bouwsteen van het onderzoek. Het begrip is zeer globaal gedefinieerd als de 
ontwikkeling van een aantal samenhangende maatschappelijke verschijnselen. Deze definitie is ontleend 
aan de genoemde Eindrapportage van de Werkgroep methodiek en pilots van het Nationaal Archief. 
Essentieel is de beperking tot maatschappelijke verschijnselen: fysieke trends, bijvoorbeeld klimaatverande-
ring, worden dus niet behandeld. Anderzijds worden de ‘maatschappelijke verschijnselen’ zeer ruim 
opgevat: naast sociale en culturele trends kijken we ook naar economische en demografische trends en 
ontwikkelingen binnen de overheid. Ook was het uitdrukkelijk niet de bedoeling alleen trends te identifice-
ren die pas na 1975 lijken te beginnen. Dat zou er immers toe leiden dat bijvoorbeeld economische groei 
buiten de boot zou vallen. Wel ging het erom met betrekking tot langer lopende trends te specificeren wat 
die trend nu juist in de periode 1976-2005 heeft betekend.
Uit de gegeven definitie vloeit voort dat een trend een cluster van dynamische verschijnselen is die welbewust 
en onderbouwd onder een betekenisvolle noemer worden gebracht. Hoewel de trendanalyse toegepast 
onderzoek was, dat zich waar mogelijk baseerde op al voorhanden onderzoeksresultaten, lag de voornaamste 
uitdaging bij het benutten daarvan toch in een verantwoorde clustering van maatschappelijke verschijnselen. 
Dat betekent dat een in beginsel eindeloze en onsamenhangende opsomming van afzonderlijke verschijnse-
len als onderzoeksresultaat per definitie niet voldeed. Anderzijds zou een te ver doorgevoerde synthese geen 
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aanknopingspunten voor archiefselectie leveren. Een goede maatvoering was daarom van groot belang.
Maatvoering bereikten we door de analyse per maatschappelijk domein uit te voeren. We identificeerden 
den trend bij het onderzoek dus al als kenmerkende ontwikkeling als die als zodanig was opgemerkt binnen 
de context van een enkel domein. Dit was dan op grond van vakliteratuur of historische publicaties ten 
aanzien van dat specifieke domein. Het onderzoek betrof dus wel een maatschappijbrede analyse, maar het 
niveau waarop trends en hotspots werden geïdentificeerd lag een trede lager: de bouwstenen van de trend-
analyse bestaan uit trends die zich binnen de context van een bepaald maatschappelijk domein voordeden. 
Gaande het onderzoek is de onderzoeksgroep erop gestuit dat een beperkt aantal kenmerkende verschijnselen 
een afwijkend karakter hebben ten opzichte van gewone trends. Denk hierbij aan langdurige en intense maat- 
schappelijke debatten, bijvoorbeeld over ethische vraagstukken als abortus, euthanasie of orgaandonatie. Er 
is voor gekozen deze onderwerpen ook als trend op te nemen in het onderzoek en te beschrijven. 

Hotspot
Het begrip hotspot is ontwikkeld om belangrijke gebeurtenissen te kunnen identificeren. Anders dan een 
trend is een hotspot geen cluster van verschijnselen, maar hooguit een keten van gebeurtenissen. We 
definiëren een hotspot als een gebeurtenis of keten van gebeurtenissen die een opvallende of intensieve 
interactie tussen overheid en burger en al dan niet georganiseerde burgers onderling veroorzaken. We 
benadrukken dat het bij een hotspot niet gaat niet om een routinematige, maar om een nieuwe, onver-
wachte interactie.
Het onderzoek naar hotspots werd uitgevoerd op basis van twee pijlers: het eigenlijke hotspotonderzoek  
en het onderzoek per domein. Het hotspotonderzoek omvatte een systematische analyse van de Winkler 
Prins- en de Spectrum Jaarboeken uit de periode 1976 tot 2005. Op basis daarvan zijn per jaar en per domein 
de hotspots, zoals gedefinieerd door het onderzoeksteam, in kaart gebracht.
Daarnaast hadden de onderzoekers tijdens het domeinonderzoek de expliciete taak om niet alleen alert te 
zijn op trends, maar ook op hotspots. In de eerste fasen van het domeinonderzoek konden zich op ver - 
schillende manieren hotspots aandienen: vanuit de SCP-bronnen, tijdens interviews of bij het aanvullende 
literatuuronderzoek.

Metatrend
Zoals hierboven al is aangestipt, is voorafgaand aan de domeinonderzoeken een eerste inventarisatie 
gemaakt van maatschappijbrede trends in de periode 1976-2005. Voor trends op dit hoogste niveau is de 
benaming metatrend gekozen. Onder metatrend verstaan we een ontwikkeling die zich maatschappijbreed 
manifesteert en die op meerdere maatschappelijke domeinen te herkennen is in het handelen van 
verschillende actoren en in het ontwikkelen van beleid. Metatrends vormen het brede maatschappelijke 
kader waaraan domeinspecifieke trends kunnen worden gerelateerd. Door het aanbrengen van relaties 
tussen trends onder een gemeenschappelijke noemer worden trends in een breder perspectief geplaatst.
Voor de eerste inventarisatie van metatrends zijn de al eerder genoemde rapporten van het SCP gebruikt. 
SCP-publicaties onderscheiden al een beperkt aantal maatschappijbrede trends. Daarnaast zijn uit deze 
rapporten ook een aantal niet als zodanig benoemde metatrends gedestilleerd. De langs deze weg ‘gevonden’ 
maatschappijbrede trends zijn door het onderzoeksteam kritisch bekeken in het licht van de eerste 
resultaten van de domeinonderzoeken. Het identificeren van trends binnen een domein bleek in eerste 
instantie een relatief subjectief proces te zijn. Door de lijst met metatrends te hanteren en domeingebonden 
trends daaronder te clusteren werd het mogelijk de subjectiviteit in dit proces te beperken.
Bij de naamgeving en definiëring van de metatrends is gekozen voor een systematische aanpak. Voor het 
definiëren van de metatrends zijn naast de SCP-rapporten de volgende bronnen geraadpleegd: De Grote 
Winkler Prins. Encyclopedie in 26 delen, Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, Van Dale Online, Wikipedia.
nl, Trends, dilemma’s en beleid, essays over ontwikkelingen op langere termijn (P. Schnabel, 2000).
Deze beschrijvingen zijn per metatrend onder elkaar gezet en besproken. In de meeste gevallen is met 
behulp van elementen uit de verschillende beschrijvingen een nieuwe definitie van de betreffende 
metatrend gemaakt. Aanvulling vond plaats in het kader van de diverse deelonderzoeken en in overleg met 
de klankbordgroep. In de daarop volgende fase van het onderzoek werden de beknopte definities van 
metatrends verder uitgewerkt tot volwaardige trendbeschrijvingen en in een apart rapport verzameld. Het 
resultaat van dat onderzoek is het hoofdstuk Metatrends in deze publicatie.
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Kwaliteitsbewaking
De kwaliteit van het onderzoek en externe toetsing zijn belangrijke pijlers geweest voor het project. Voor de 
uitvoering van het onderzoek zijn door het Nationaal Archief gekwalificeerde onderzoekers aangetrokken 
die ook betrokken waren bij het opstellen van de onderzoeksaanpak. Gelet op de toepassing – selectie en 
acquisitie van archieven – achtten we het essentieel dat het onderzoek zou voldoen aan hoge kwaliteitseisen 
en dat producten de toets der kritiek zouden kunnen doorstaan. In verband hiermee is in de eerste fase van 
het onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van een standaard-werkwijze en een helder begrippenapparaat. 
In de werkwijze stonden intersubjectiviteit, transparantie, herhaalbaarheid en controleerbaarheid voorop. 
Hiervoor werden ook verschillende procedures ontwikkeld.

Intervisie
Een domeinonderzoek werd door een team uitgevoerd om de collectieve professionaliteit te stimuleren. 
Daarnaast werden tussentijdse resultaten van zo’n domeinteam besproken en getoetst in inhoudelijk 
overleg op het niveau van het projectteam. De teamleider hield de samenhang van de onderzoeken in de 
gaten en alle deelrapportages werden, voordat zij naar de klankbordgroep gingen, voorgelegd aan de 
projectleider en de opdrachtnemer. Deze werkwijze geldt volledig voor de domeinen: Gezondheid, Recht, 
Veiligheid, Verkeer en vervoer, Welzijn en Wonen. 
Na de herstart van het onderzoek is er voor gekozen de intervisie te beperken. De trend- en hotspotbeschrij-
vingen werden intern op leesbaarheid gecontroleerd en voor inhoudelijke beoordeling aan experts voor - 
gelegd. Dit geldt in meer of mindere mate voor de volgende domeinen: Cultuur, leefstijl en mentaliteit, 
Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Politiek en openbaar bestuur en Werk en inkomen. Deze 
domeinen waren bij de herstart namelijk in een meer of minder gevorderd stadium. Soms ging het slechts 
om enkele trends die nog geschreven of herschreven hoefden te worden. In het uiterste geval moest bijna 
de helft van de trends nog geschreven worden.

Advies van experts
Voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking werden bij elk deelonderzoek op een bepaald maatschappelijk 
domein externe deskundigen betrokken die de betreffende onderzoekers van informatie voorzagen, 
hielpen bij het identificeren van ontwikkelingen, commentaar leverden op voorgelegde concepten en 
uiteindelijk de beschreven trends en hotspots valideerden. Bij de keuze van experts werd gelet op vakinhou-
delijke kennis. We streefden ernaar deskundigen te vinden die gezien hun ervaringen, achtergrond en 
niveau geacht mochten worden met een zekere distantie en vanuit historisch perspectief naar de materie te 
kijken. 

Validatie van beschrijvingen door experts
Aan het einde van een domeinonderzoek is enkele experts gevraagd de beschreven trends en hotspots 
inhoudelijk te beoordelen. Dit waren experts met een bredere blik over het domein of subdomein. In veel 
gevallen was een trend of hotspot zo specifiek dat een expert slechts één trend of hotspot beoordeelde. In 
een aantal gevallen is het niet gelukt een tekst te laten valideren door een expert. Dat geldt voor de trends: 
Levensritme en Publieke feestcultuur (domein Cultuur, leefstijl en mentaliteit) en voor de trends Jeugdzorg 
en Aandacht voor vrouwenmishandeling (domein Welzijn). Zie het hoofdstuk ‘Betrokken experts en 
onderzoekers’ voor de lijst van geraadpleegde experts en validatoren per domein.
In tegenstelling tot alle ‘gewone’ trends zijn de meta-trendbeschrijvingen niet ter validatie aan experts 
voorgelegd, omdat: 
• ze binnen het project een bijzondere plaats innemen;
• er over metatrends geen eenduidige wetenschappelijk beeld bestaat, verschillende disciplines hebben er 

een andere visie op; 
• er door het bijzondere, brede en vaak multidisciplinaire karakter geen specifiek deskundigheidsgebied is 

van waaruit een finaal oordeel gegeven zou kunnen worden. Wel zijn de metatrends opgesteld in nauw 
overleg met de klankbordgroep, met een breed spectrum aan historici en wetenschappelijk 
onderzoekers. 
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Klankbordgroep
Van groot belang voor het bewaken van de kwaliteit van het onderzoek was de klankbordgroep, samen-
gesteld in juli 2010. De klankbordgroep volgde het hele project en had tot taak om de inhoudelijke deel - 
rapporten en de eindrapportage te beoordelen vanuit een breed, generalistisch gezichtsveld. Zo is de 
onderzoeksaanpak voorgelegd aan de klankbordgroep en was de afbakening van domeinen en trends 
tijdens de overleggen van de klankbordgroep onderwerp van discussie. 

Na advies van de klankbordgroep werd een domeinrapport vastgesteld.
Tijdens de eerst fase van het onderzoek werden de afzonderlijke domeinrapporten betrekkelijk gedetail-
leerd door de klankbordgoep behandeld. Na bespreking door de klankbordgroep werd aan elk deelrapport 
het verslag van de bespreking in de klankbordgroep toegevoegd, plus een verantwoording van wat er met 
dit commentaar was gedaan. Deze werkwijze geldt voor de volgende domeinen: Economie, Gezondheid, 
Recht, Veiligheid, Verkeer en vervoer, Welzijn en Wonen. Het verslag van deze besprekingen en de reactie 
daarop is te vinden op de website van het Nationaal Archief onder de titel: Commentaar klankbordgroep. 

Na de herstart van het project werd de rol van de klankbordgroep gewijzigd. Zij hebben de resterende 
domeinrapporten of delen van rapporten alleen nog op hoofdlijnen bekeken, maar de afzonderlijke teksten 
niet meer stuk voor stuk inhoudelijk beoordeeld. Dit geldt (deels) voor de domeinen Cultuur, leefstijl en 
mentaliteit, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Politiek en openbaar bestuur en Werk en 
inkomen. Zie het hoofdstuk ‘Betrokken experts en onderzoekers’ voor de samenstelling van de 
klankbordgroep. 

Aanpak domeinonderzoeken 

Werkwijze in stappen
Aan het begin van het project is een werkwijze ontwikkeld, die vervolgens is getoetst op de domeinen 
Gezondheid en Veiligheid in de pilotfase van het onderzoek. Naar aanleiding daarvan is de werkwijze vervolgens 
op onderdelen aangescherpt. Deze is toegepast tijdens het resterende onderzoek. In de gehanteerde 
methodiek per domein zijn vijf stappen te onderscheiden.

Stap 1: Inventarisatie van het domein
De eerste stap in het onderzoek bestond uit een inventarisatie van de meest relevante literatuur die over het 
domein gepubliceerd is en een overzicht van te raadplegen experts op dat gebied of deelgebieden. Tevens 
werd onderzocht of en zo ja, in welke zin een domein zou worden onderverdeeld in te onderzoeken 
subdomeinen.

Stap 2: Pre-analyse van het domein
Deze stap bestond uit een verkennend onderzoek van het domein. Met behulp van literatuur werd een 
pre-analyse gemaakt van mogelijke trends in het desbetreffende domein. De bronnen die hiervoor gebruikt 
zijn, zijn met name de rapportages van het SCP. Deze rapporten kennen hun beperkingen door hun 
specifiek sociaal-culturele invalshoek en lacunes met betrekking tot sommige domeinen, maar konden de 
onderzoekers desondanks voldoende inzicht verschaffen in het domein en de daarmee samenhangende 
(maatschappelijke) ontwikkelingen om vervolgonderzoek te kunnen doen en gesprekken te kunnen voeren 
met experts. Deze exercitie maakte tevens duidelijk op welke subdomeinen aanvullend onderzoek nodig 
was, omdat zij niet gedekt wordt door het SCP.
Aan de hand van genoemde rapporten werd een beschrijving gegeven van alle daarin voorkomende moge- 
lijke trends, dat wil zeggen maatschappelijke verschijnselen die duidden op een ontwikkeling. Ook was er 
tijdens deze stap aandacht voor mogelijke trends binnen andere domeinen.
Stap 2 leidde tot een document waarin de voorlopige trends werden opgesomd, vergezeld van een shortlist 
met prominente literatuur en een lijst van te raadplegen experts. Naar aanleiding hiervan stelden we vast 
welke subdomeinen nader onderzoek behoefden en op welke onderwerpen nadere literatuur of deskundig-
heid moest worden gezocht. De lijst met voorlopige trends werd besproken met het onderzoeksteam.
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Stap 3: Analyse van de trends en hotspots binnen het domein
Tijdens stap 3 vond het eigenlijke onderzoek over het volledige domein plaats aan de hand van de eerder 
verzamelde informatie en op basis van de bestudering van de prominente publicaties met betrekking tot 
het domein en eventuele subdomeinen. Dit onderzoek leidde tot het vaststellen van een (aanvullende) lijst 
van trends. Daarnaast voerden we, afhankelijk van de aard van het domein, gesprekken met één of 
meerdere experts op de subdomeinen. De gesprekken met experts namen in het onderzoek een belangrijke 
plaats in: zij droegen bij aan de volledigheid en de verdieping van het onderzoek binnen het domein en de 
subdomeinen. Ook konden de experts het domeinteam wijzen op nog ontbrekende trends in het desbetref-
fende (sub)domein.
De verzamelde trends uit de eerdere stappen van het onderzoek werden vervolgens geanalyseerd. Dat wil 
zeggen dat de trends gevonden in de verschillende bronnen van stap 2 en in de nadere literatuur en uit 
interviews van stap 3 werden geclusterd onder de eerder door het onderzoeksteam vastgestelde metatrends. 
Van elke trend werd ook een vaste omschrijving opgesteld en werd aangegeven welke manifestaties de trend 
vertoont. De voorlopige analyse werd in een document ter bespreking voorgelegd aan de betrokken experts 
en aan het onderzoeksteam, waarbij ook de knelpunten bij de analyse ter discussie werden gesteld.
Tijdens het literatuuronderzoek werden door de onderzoekers mogelijke hotspots geregistreerd. Daarnaast 
zijn de hotspots per domein systematisch in kaart gebracht op basis van Winkler Prins Jaarboeken en Spectrum 
Jaarboeken. De gevonden hotspots werden in deze fase kort en bondig omschreven en tijdens de vervolgstap-
pen samen met de trends per domein door het onderzoeksteam verwerkt.

Stap 4: Volledige beschrijving van de trends en hotspots in het domein
Nadat de geïdentificeerde trends en hotspots door het onderzoeksteam waren vastgesteld, konden zij ook in 
een trendbeschrijving worden verwoord. Hiervoor moesten eerst de nodige aanvullende gegevens verzameld 
worden. Daarvoor grepen we terug op de bronnen en literatuur die gebruikt zijn in stap 2 en 3 en op de 
verslagen van de interviews met experts. Daarnaast zochten we zo nodig aanvullende literatuur voor 
duiding en contextualisering van de trends die beschreven moesten worden. Het ging hierbij enerzijds om 
specialistische literatuur met betrekking tot het domein (of een bepaald subdomein daarvan) én anderzijds 
om literatuur die verwijst naar de context waarin de beschreven trend zich manifesteerde.

Stap 5: Vaststelling van de trends en hotspots
De beschrijving van de trends en hotspots werd vervolgens besproken met het onderzoeksteam, ter 
validering voorgelegd aan (de geraadpleegde) experts en ten slotte in de vorm van een deelrapportage, 
inclusief verantwoording, voorgelegd aan de klankbordgroep. 

Tijdens de tweede fase van het project – na de doorstart eind 2013 – is gekozen voor een minder getrapte 
uitvoering van deze stap. Er is meer vertrouwd op de onderzoekexpertise van de betrokken onderzoekers. 
De uitvoerige interne bespreking werd overgeslagen. Alleen de stijl en duidelijkheid van de beschrijving 
werden door een medewerker van het Nationaal Archief beoordeeld. Het was uiteindelijk aan de expert om 
de trend inhoudelijk te beoordelen. De klankbordgroep heeft in deze fase niet langer alle teksten minutieus 
meegelezen. Zij hebben wel alle eindresultaten op voorhand gekregen en hebben in een bijeenkomst de 
kans gehad op de rapporten op hoofdlijnen te reageren. 

Eindproduct
Tijdens de uitvoering van het project zijn de conceptversies van de domeinrapporten al in een vroeg stadium 
aangeboden via de website van het Nationaal Archief zodat de beschikbare onderzoeksresultaten direct 
gebruikt konden worden. De definitieve domeinrapporten zijn nu in deze publicatie bij elkaar gebracht.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het resultaat van de trendanalyse in een online webapplicatie 
beschikbaar te stellen. Alle trendbeschrijvingen en de verbanden met metatrends, andere trends, andere 
domeinen en betrokken actoren, zouden in de database vastgelegd worden. Tijdens de tweede fase van het 
project is er echter voor gekozen om de database die inmiddels was gebouwd niet meer door te ontwikkelen 
en niet meer bij te werken met de vastgestelde beschrijvingen. Dit besluit is genomen omdat de inschatting 
was dat de meerwaarde van zo’n applicatie niet op zou wegen tegen de kosten van het doorontwikkelen, 
vullen en beheren. In plaats daarvan is gekozen voor een navigeerbare eindrapportage in pdf-formaat 
waarin alle deelrapportages samengevoegd zijn. 
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Betrokken experts en 
onderzoekers:
Samenstelling klankbordgroep

Voorzitter
Dhr. A. (Ad) van Liempt
Journalist en programmamaker
2010-2015

Leden
Mw. Prof. dr. W.D.E (Mieke) Aerts 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Hoogleraar vrouwenstudies
2010-2015

Prof. dr. J.C. (James) Kennedy
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Hoogleraar Nederlandse geschiedenis
2010-2015

Prof. dr. P. (Paul) M.M. Klep
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren
Hoogleraar economische en sociale geschiedenis 
2010-2011

Dr. D. (Dick) van Lente
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen.
Universitair hoofddocent geschiedenis van de techniek
2010-2015

Dr. V. (Vic) Veldheer 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
Hoofd afdeling Onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
2010-2011

Mw. dr. B.M.A. (Boudien) de Vries
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Universitair hoofddocent sociale geschiedenis
2010-2011

Dr. M.P. (Martin) Bossenbroek
Universiteit Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen
Universitair docent geschiedenis
2011
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Onderzoeksteam

Onderzoekers
Sanne Arens
Serge Bronkhorst
Stijn Felius 
Margaret Leidelmeijer
Mark Loderichs
Iwona Mączka
Ellen Ophof
Wouter Pegtel
Maarten Peters
Rachel Saleh
Irma Thoen
Wietse Veenstra
Karolien Verbrugge
Leo van der Vliet

Stagiaires en vrijwilligers
Manolito Buth
Charlie van Genuchten
Ellen Goossens
Maxine Hendrix
Dirk Koppenol
Han Korting
Oscar Kramer
Philip Meijer
Tim Moonen
Manne van Riek
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Geraadpleegde experts per domein:

Domein Politiek en Openbaar bestuur

André Gerrits is hoogleraar Russian History and Politics aan de Universiteit Leiden. Gerrits studeerde 
geschiedenis en Russisch aan zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam en promoveerde 
in 1990 in Groningen, aan de rechtenfaculteit op The Failure of Authoritarian Change. Reform Opposition and 
Geo-Politics in Poland in the 1980’s. Daarna was hij onderzoeker bij Instituut Clingendael, om vervolgens 
universitair docent te worden bij de afdeling Oost-Europa Studies aan de UvA.

Walter Kickert is afgestudeerd in de experimentele fysica aan de Rijksuniversiteit Utrecht en gepromoveerd 
in de organisatiekunde bij de afdeling bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven op het 
proefschrift Organization of decision-making in 1979. Nadien was hij verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1983 tot 1990 was hij werkzaam bij het ministerie van OC&W. 
In 1990 is hij benoemd tot hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder overheidsmanagement, aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ruud Koole is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij was van maart 2001 tot december 2005 
voorzitter van de PvdA en in 2007 enige maanden waarnemend voorzitter. Hij is politicoloog en was 
directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. Momenteel is hij 
parttime hoofddocent politieke wetenschappen in Leiden. Sinds januari 2006 is hij hoogleraar in Leiden.

Tom Pfeil is fiscaal- en economisch-historisch onderzoeker, werkzaam bij de Belastingdienst. Hij studeerde 
geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 
In 2009 schreef hij het boek, Op gelijke voet. De geschiedenis van de belasting.

Piet de Rooy is emeritus-hoogleraar Nederlandse Geschiedenis. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en 
Amsterdam. Hij heeft gewerkt bij de afdeling pedagogiek en politicologie. Sinds 1997 was hij werkzaam bij 
de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Bram Steijn is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met de leerstoel Human 
Resource Management in de publieke sector. In die functie is hij o.a. verantwoordelijk voor het master-
programma Arbeid, Organisatie en Management van de opleiding Bestuurskunde.

Krijn Thijs is historicus en wetenschappelijk medewerker aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Na een 
studie geschiedenis in Amsterdam en Berlijn schreef hij aan het Zentrum für Zeithistorische Forschung in 
Potsdam een proefschrift over het politieke gebruik van de Berlijnse stadsgeschiedenis in het Derde Rijk,  
de DDR en West-Berlijn waarmee hij in 2006 promoveerde aan de Vrije Universiteit.

Gerrit Voerman is hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel. 
Hij is in Nederland expert op het gebied van (de geschiedenis van) politieke partijen en wordt geregeld 
gevraagd om verkiezingen en ontwikkelingen binnen partijen en bestuur te becommentariëren. Hij geeft 
sinds 1989 leiding aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Bert van der Zwan is historicus, verbonden aan het Bureau Secretaris Generaal Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BSG) in de functie van coördinator Historische Eenheid. Hij is mede-auteur van o.a. Het Londens 
Archief, het ministerie van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd (2003) en In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten 
van topambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw (2008).
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Domein Recht

Tom Barkhuysen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en Europees en internationaal 
recht aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de eisen die het EVRM 
stelt aan nationale rechtsbescherming. Sinds november 2002 is hij verbonden aan de afdeling staats- en 
bestuursrecht van de Universiteit Leiden waar hij per 1 januari 2005 is benoemd tot hoogleraar staats- en 
bestuursrecht. Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht en de invloed van het 
EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Sinds 2009 is 
hij werkzaam als partner bij Stibbe te Amsterdam. In zijn praktijk legt hij zich toe op het algemene 
bestuursrecht en het omgevingsrecht alsmede marktregulering, toezicht en overheidsaansprakelijkheid 
inclusief de Europeesrechtelijke (EU/EVRM) aspecten daarvan.

Hans Blom was directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en hoogleraar 
Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie In de ban van goed en fout? (1983) en 
het Srebrenica-rapport brachten hem een nationale bekendheid, zowel in maatschappelijke als in weten-
schappelijke kringen.

Pieter Boeles is oud-advocaat (1975-2001) en emeritus-hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit 
Leiden (1996-2009). Van 1996 – 1975 was hij journalist bij het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij publi-
ceert over (Europees) migratierecht. Sinds november 2009 is hij als leidinggevende betrokken bij de uitgave 
van juridische vakbladen (A&MR en JV) en een databank (Migratieweb) bij het programma Immigratie en 
Burgerschap van FORUM. Hij is vicevoorzitter van de Commissie Meijers (permanente commissie van 
deskundigen in het internationaal vreemdelingen- vluchtelingen- en strafrecht) en lid van de Advies-
commissie Vreemdelingenzaken.

Ybo Buruma is hoogleraar en strafjurist. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporings-
methoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de europeanisering van het 
strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van juridische, maar ook van sociaal-wetenschappelijke 
(criminologische) inzichten. Buruma adviseert de Nederlandse overheid regelmatig. Zo werd hij in 2004 
uitgenodigd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden van het Wetboek van Strafrecht om 
terrorisme aan te pakken. In de media geeft hij vaak uitleg over gerechtelijke uitspraken. Buruma is lid van 
de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. Hij is bovendien plaatsvervangend raadsheer aan het 
Gerechtshof Arnhem.

Han Entzinger studeerde sociologie in Leiden, Rotterdam en Straatsburg. Hij is gepromoveerd in Leiden en 
sinds 2001 is hij als hoogleraar Migratie- en Integratiestudies verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Al bijna dertig jaar beweegt zijn onderzoek zich op het terrein van migratie, integratie en 
multiculturaliteit. Daarover heeft hij veel gepubliceerd in binnen- en buitenland. Ook adviseert hij de 
Nederlandse regering, alsmede de Europese Commissie en de Raad van Europa over deze vraagstukken.

Cyrille Fijnaut is hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en criminoloog. Hij deed o.a. 
in opdracht van de commissie Van Traa onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit en maakte deel uit 
van de commissie dat de beveiliging van Pim Fortuyn onderzocht. Fijnaut volgde na het voortgezet 
onderwijs de Nederlandse Politie Academie, waarna hij vervolgens criminologie en filosofie studeerde aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. Voordat Fijnaut het hoogleraarsambt (in Rotterdam, Leuven en daarna 
Tilburg) aanvaardde, werkte hij als inspecteur bij wat toen heette de gemeentepolitie van Tilburg.

Kees Groenendijk is emeritus-hoogleraar in de rechtssociologie en directeur van het Centrum voor 
Migratierecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Groenendijk studeerde rechten in Utrecht en leerde 
het vak van migratierecht in Amsterdam waar hij eind jaren zestig drie jaar advocaat was. Hij onderzoekt de 
regulering van migratie en de rechtspositie van migranten in Nederland en in Europa. Recente publicaties 
gaan over de regulering van arbeidsmigratie en asielmigratie, alsmede de totstandkoming van het nieuwe 
migratierecht binnen de EU. Verder publiceert hij over thema’s als de rechtspositie van immigranten uit 
landen buiten de EU in de Europese Unie; de reactie van de Nederlandse overheid op de komst van 



Nationaal Archief | Betrokken experts en onderzoekers 1226

islamitische migranten; regulering van de migratie van ‘Aussiedler’ (personen van Duitse herkomst) naar 
Duitsland en wetgeving in praktijk inzake naturalisatie in de afgelopen decennia.

Ellen Hey groeide op in Nederland, Egypte en Venezuela. Ze studeerde in Utrecht (rechten) en aan de 
Universiteit van Wales (M.Sc in Marine Law and Policy). Zij doceerde aan verschillende Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze hoogleraar Inter-
nationaal Publiekrecht werd, was ze onder andere juridisch adviseur bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en werkte ze als consultant voor onder andere de Wereldbank en het Ontwikkelingsprogramma 
van de Verenigde Naties.

Ewoud Hondius faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Tot november 2007 was hij hoogleraar 
Burgerlijk Recht aan dezelfde universiteit. Hij publiceert regelmatig over consumentenrecht, Europees 
privaatrecht en verbintenissenrecht. Hij is hoofdredacteur van de European Review of Private Law en was 
bijna twintig jaar hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Verder is Hondius lid van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 
Amsterdam. Hij vervulde gastdocentschappen aan de Universiteiten van Gent, Hamburg (Bucerius), Kyoto 
(Ritsumeikan), London (Queen Mary), Paris en Sydney.

Nick Huls is hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden 
en tevens hoogleraar Recht en Techniek aan de TU Delft. Hij is lid van de Onderzoeksschool Maatschap-
pelijke Veiligheid en tevens fellow van het E.M. Meijers-Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek 
aan de Universiteit Leiden. Van 1968 tot 1973 studeerde hij rechten te Utrecht. In 1981 promoveerde hij 
aldaar op het onderwerp consumentenkrediet. In aansluiting hierop werkte hij bij het ministerie van 
Financiën (WJB) en het ministerie van Economische zaken (Directie consumentenbeleid). Vanaf 1990 keerde 
hij terug naar de universiteit.

Pieter Kooijmans is Nederlands minister van Staat en volkenrechtspecialist. Hij studeerde economie en 
rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1964 promoveerde op een staatsrechtelijk 
proefschrift. Kooijmans was hoogleraar internationaal recht en Europees recht aan de Vrije Universiteit 
(1965-1973) en aan de Universiteit Leiden (1978-1992 en 1995-1997). In 1973 werd hij staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl en in januari 1993 minister op datzelfde departement in het 
kabinet-Lubbers III. Van 6 februari 1997 tot februari 2005 was Kooijmans rechter bij het Internationaal 
Gerechtshof. Koningin Beatrix decoreerde Kooijmans in 2006 met de exclusieve Huisorde van de Gouden 
Leeuw van Nassau.

Dirk Korf is bijzonder hoogleraar criminologie. Hij is gespecialiseerd in empirisch onderzoek naar moeilijk 
bereikbare groepen. Korf richt zich op onderzoek naar ontwikkelingen en patronen in drugsgebruik en 
drugshandel, mede in relatie tot drugsbeleid en in internationaal perspectief.

Ad van Liempt is journalist, schrijver en televisieproducent. Onlangs kreeg hij een eredoctoraat van de 
Universiteit van Amsterdam.

Tijn Kortmann was hoogleraar staats- en bestuursrecht en algemene staatsleer aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Eerder was hij hoogleraar in Amsterdam. In 2005 was hij voorzitter van de referendumcommissie 
bij het referendum over de Europese Grondwet. Sinds juli 2009 maakt hij deel uit van de Staatscommissie 
Grondwet.

Gijs van Oenen is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Daar houdt hij zich bezig met politieke en sociale filosofie, rechts- en cultuurfilosofie en 
cultuurkritiek. Hij is leider van het NWO-project “Interactive metal fatigue”. Hij studeerde politicologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1994 aan de juridische faculteit van dezelfde universiteit. 
Hij was ook verbonden aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, 
Webster University Leiden en de Hogeschool Haarlem.
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Joyce Outshoorn is sinds 1987 hoogleraar vrouwenstudies aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde 
politicologie en moderne geschiedenis. Zij schreef in 1986 proefschrift over abortus in Nederland in de 
jaren 1964-1984. Tot 1987 was zij universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Jouke de Vries studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1984 
werkzaam bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. De Vries promoveerde in 1989 op het 
proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrisis. Het onderzoek richtte zich op de val van drie centrumlinkse 
kabinetten. De Vries is in 1999 benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is 
decaan van Campus Den Haag van diezelfde universiteit.

Jaap de Zwaan is hoogleraar Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’.

Domein Economie

Jan Bieleman is landbouwhistoricus en als universitair docent werkzaam aan de Wageningen University 
and Research (WUR).

Ernst Homburg is bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis van wetenschap en techniek en hun onderlinge 
samenhang’ aan de Universiteit Maastricht.

Wim Knulst studeerde sociologie aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit 
Utrecht op het proefschrift Van vaudeville tot video, een onderzoek naar veranderingen in het uitgaan en het lezen sinds de 
opkomst van de televisie. Knulst was vanaf het begin (1974) verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en heeft in de tussen 1974 en 1996 verschenen Sociale en Culturele Rapporten de ‘kroniek’ over cultuur, 
media en vrije tijd verzorgd. Ook was hij verantwoordelijk voor het tijdbudgetonderzoek van het SCP. Eind 
1995 werd Knulst benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (leerstoel kunsteducatie en 
cultuurparticipatie). In september 1997 volgde zijn benoeming aan de Universiteit van Tilburg tot hoogle-
raar Vrijetijdwetenschappen, in het bijzonder de sociaal-culturele en de sociaal-economische aspecten van 
de vrije tijd.

Ton Nelissen is vice voorzitter Bouwend Nederland, voorzitter van de Kamer van Koophandel Brabant en 
oud-directeur van Dura Vermeer.

Jeroen Touwen studeerde en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij is thans werkzaam aan dezelfde 
universiteit. Touwens is gespecialiseerd in economische en sociale geschiedenis.

Elske ter Veld was in de periode 1981-2003 lid van de Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid, lid 
van de Eerste Kamer en staatssecretaris voor Sociale Zaken.

Jan Luiten van Zanden is sinds 1992 hoogleraar Economische Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. 
Daarvoor was hij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1987-1992) en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (1985-1987) en was directeur van het Posthumus Instituut (1994-1998). Hij is lid van de KNAW 
sinds 1997 en was winnaar van de Spinoza-premie in 2003. Van Zanden is in 2010 tot honorair hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd, waar hij vijf jaar de Maddison-leerstoel bekleedt. Zijn 
onderzoek concentreert zich momenteel op het ontrafelen van de globale economische geschiedenis: wat 
verklaart het succes en falen van de mensheid om economische groeit te genereren en welke krachten 
verklaren de ongelijkheid in verspreiding van groei? 

Domein Werk en Inkomen

Wim Kok is voormalig FNV-bestuurder, lid en politiek leider van PvdA en premier. Van 1994 tot 1998 en van 
1998 tot 2002 was Kok minister-president in twee paarse kabinetten. Hij klom via de vakbond op tot minister, 
volgde in 1986 Den Uyl op als partijleider en was minister van Financiën in het derde kabinet-Lubbers. Op  
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16 april 2002 bood zijn tweede kabinet zijn ontslag aan vanwege het NIOD-rapport over Srebrenica. Sinds  
11 april 2003 is Kok minister van staat.

Bram Steijn is bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam waar hij studeerde en in 1992 cum laude promoveerde. Zijn leeropdracht is HRM in de publieke 
sector. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met organisatorische veranderingen in het publieke sector en 
hun invloed op de werkmotivatie en-efficiëntie.

Elske ter Veld was van 1989 tot 1993 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na een studie 
aan de Sociale Academie was zij werkzaam bij de vakbeweging. Zij was vervolgens in de Tweede Kamer een 
toonaangevend woordvoerster sociale zekerheid en voerde oppositie tegen de ingrepen in de sociale 
zekerheid. Als staatssecretaris was zij betrokken bij de hervorming van de WAO en de totstandkoming van 
een nieuwe Nabestaandenwet. Spanningen met de PvdA-fractie rond haar plannen met de bijstand leidde 
in 1993 tot haar gedwongen vertrek. Van 1995 tot 2003 was zij Eerste Kamerlid.

Cok Vrooman is werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en als bijzonder hoogleraar Sociale 
Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht. Bij het SCP is hij onder meer verantwoordelijk voor 
het armoedeonderzoek en voor internationale vergelijkingen op het werkterrein van de afdeling. Zijn 
belangstelling gaat vooral uit naar de analyse van de maatschappelijke effecten - zoals armoede – van de 
instituties van de verzorgingsstaat. Verder deed Cok onderzoek naar sociale stratificatie en uiteenlopende 
aspecten van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zoals werknemersprotectie, keuzevrijheid, werkloos-
heid, arbeidsongeschiktheid en pensioenen.

Domein Welzijn

Rina Beers is senior-beleidsmedewerker bij de Federatie Opvang, de branchevereniging voor de maatschap-
pelijke opvang, vrouwenopvang en beschermde woonvormen. Daarvoor werkte zij bij de MOgroep (werk - 
geversorganisatie Welzijn), de Vereniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam (nu: Stichting HVOQuerido) 
en de Los Ninos Foundation in San Ysidro, Californie, USA.

Gemma Blok studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte zij aan het Trimbos 
Instituut voor Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg te Utrecht, waar zij zich specialiseerde in de 
geschiedenis van de psychiatrie. Van 1998 tot 2003 deed Gemma aan de UvA haar promotie-onderzoek, dat 
resulteerde in het proefschrift Baas in eigen brein. ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965-1985 (Amsterdam 2004). Zij 
mee aan de opzet van de semi-permanente tentoonstelling van Het Dolhuys, Nationaal museum voor de 
psychiatrie in Haarlem en aan het postdoc project “Converting the addict. Addiction treatment in the 
Netherlands during the twentieth century”. Op dit moment is zij als universitair docent verbonden aan de 
Leerstoelgroep Nederlandse Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Als gastdocent is Blok 
betrokken bij de Master Medische Geschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Hans Blom was directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en hoogleraar 
Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie In de ban van goed en fout? (1983) en 
het Srebrenica-rapport brachten hem een nationale bekendheid, zowel in maatschappelijke als in weten-
schappelijke kringen. In 2007 werd Blom bij het NIOD opgevolgd door Marjan Schwegman. Ook nam hij in 
dit jaar afscheid van de Universiteit van Amsterdam.

Han Entzinger studeerde sociologie in Leiden, Rotterdam en Straatsburg. Hij is gepromoveerd in Leiden en 
sinds 2001 is hij als hoogleraar Migratie- en Integratiestudies verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Al bijna dertig jaar beweegt zijn onderzoek zich op het terrein van migratie, integratie en 
multiculturaliteit. Daarover heeft hij veel gepubliceerd in binnen- en buitenland. Ook adviseert hij de 
Nederlandse regering, alsmede de Europese Commissie en de Raad van Europa over deze vraagstukken.

Hans van Ewijk is lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht. 
Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn leerstoel richt zich op de 
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grondslagen van het maatschappelijk werk. Deze leerstoel is ingesteld door de Marie Kamphuis Stichting. 
Tot slot is hij sinds 2006 gasthoogleraar aan de Tartu Universiteit in Estland.

Saskia Keuzenkamp is sinds 1 november 2006 bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal 
vergelijkend perspectief, verbonden aan de onderzoeksgroep Social Change and Conflict van de afdeling 
Sociologie. Haar leerstoel is een alliantie tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP), waar Saskia Keuzenkamp hoofd is van de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd 
en Gezin.

Jaap de Moor is senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut Militaire 
Historie (NIMH) in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in de militaire geschiedenis van Nederlands-Indië/
Indonesië en in ongeregelde oorlogsvoering.

Marijke Mossink is universitair docent Vakgroep Bestuurskunde, sectie Bestuurskunde, afdeling politicologie 
aan de Universiteit van Amsterdam.

Marlou Schrover is hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Journalistiek 
en Sociale en Economische Geschiedenis in Utrecht. Centrale thema’s binnen haar werk zijn etniciteit, 
klasse en gender. Schrover deed een promotieonderzoek naar arbeidsverhoudingen in de voedingsmiddelen - 
industrie. In later onderzoek richtte zij zich uitsluitend op migranten.

Judith Schuyf is historicus en archeoloog. Zij werkte aan de Universiteit Utrecht, waar zij een van de 
oprichters van de werkgroep Homostudies was. Zij promoveerde in 1994. Haar onderzoeksinteresses liggen 
op het gebied van homoseksualiteit en geschiedenis, beleid, media, ouderen en sport. Na haar afscheid van 
de Universiteit in 1998 was zij enkele jaren als hoofd onderzoek verbonden aan Stichting Icodo, tegenwoor-
dig COGIS, Kenniscentrum op het gebied van oorlog en haar gevolgen. Sindsdien publiceert zij regelmatig 
over de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen jaren publiceerde zij een tweetal biografieën rond homosek-
sualiteit en de Tweede wereldoorlog. Voor de vriendenkring Neuengamme redigeerde zij het boek 
Nederlanders in Neuengamme. Bij MOVISIE houdt ze zich momenteel vooral bezig met beleid in het 
algemeen (gemeentelijk, landelijk en Europees), politiek, ouderen en zaken rond geweld en veiligheid.

Elly Singer studeerde pedagogiek en ontwikkelingspsychologie en is als Universitair Docent verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht. Ze doet al dertig jaar onderzoek naar de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, het gezin en in het onderwijs. Belangrijke thema’s in 
haar studies zijn: geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en het ontstaan van een pedagogiek voor 
jonge kinderen (dissertatie), ervaringen van ouders met opvang van jonge kinderen; sociale leven van jonge 
kinderen in groepen; samenspel, botsingen, humor, moreel leren; innerlijke logica van schoolkinderen; 
interviewmethodiek om samen met kinderen te reconstrueren hoe ze omgaan met problemen; kindermis-
handeling en hoe (pleeg)kinderen leren overleven.

Wim Slot is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Pro Juventute, ingesteld door de stichting Vedivo en het 
steunfonds ‘Pro Juventute. Hij is werkzaam bij het Paedologisch Instituut Duivendrecht. Hij is lid van de 
Society for Research in Child Development – SRCD en van de Association for Applied Behaviour Analysis.

Rob Tielman is emeritus hoogleraar Sociale en Culturele Aspecten van het Humanisme aan de Universiteit 
Utrecht en oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Tom van Yperen behaalde in 1979 het diploma van de Pedagogische Academie. Daarna studeerde hij 
Opvoedkunde en Orthopedagogiek in Leiden. In 1990 promoveerde hij op het onderzoek Multi-axiale 
classificatie van specifieke ontwikkelingsstoornissen. Van 1990 tot 1995 was hij docent bij Pedagogiek van de 
Universiteit Utrecht. Sinds 1995 werkt hij bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Hij 
houdt zich daar voornamelijk bezig met de kwaliteit van de jeudgzorg. In 2002 werd hij bijzonder hoogle-
raar aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderwijs en onderzoek zicht zich hoofdzakelijk op de verbetering van 
de effectiviteit van de jeugdzorg.
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Domein Wonen

Bob Maas is senior beleidsadviseur Strategie en belangenbehartiging en tevens woningmarktspecialist bij 
Vereniging Eigen Huis. Na een aantal jaren in de bouwsector werkzaam te zijn geweest, trad hij oorspronke-
lijk bij de Vereniging Eigen Huis in dienst als financieel-economisch adviseur. In diverse functies binnen de 
vereniging heeft hij uitgebreide ervaring op gedaan met alle aspecten van de woningmarkt. Nu is hij een 
allrounder met een affiniteit voor de ontwikkelingen op grote lijnen in het vakgebied, maar ook met een 
sterke interesse voor de financiële, fiscale en economische aspecten.

Hugo Priemus is een Nederlands stedenbouwkundige. Sinds 2007 is hij emeritus-hoogleraar Systeem-
innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling. Van 2003 tot en met 2007 was hij decaan van de faculteit Techniek, 
Bestuur en Management van de TU Delft.

Vic Veldheer is afdelingshoofd Onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Erik Wilke is Adjunct-directeur bij Aedes vereniging van woningcorporaties. Opgeleid als socioloog en 
planoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1979 werkzaam in verschillende functies op het 
terrein wonen en woningcorporaties in onderzoek, beleidsadvisering, ontwikkeling en innovatie, strategie- 
en organisatieontwikkeling, (interim)management bij de Nationale Woningraad en Aedes vereniging van 
woningcorporaties.

Domein Onderwijs en Wetenschap

Klaas van Berkel is Hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen en promoveerde in 1983 in Utrecht op het proefschrift 
Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Van 1983 tot 1988 was hij verbonden aan de 
Open universiteit te Heerlen, eerst als cursusschrijver, sinds 1986 als hoogleraar Cultuurgeschiedenis. In 
1988 werd hij benoemd tot hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Sinds 2008 is hij Rudolf Agricola hoogleraar Geschiedenis, onder andere belast met het te boek 
stellen van de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen van de oprichting in 1614 tot heden. Hij is lid 
van de (Koninklijke) Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en tevens lid van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Ria Bronnenman-Helmers is van huis uit politicoloog en was vele jaren verbonden aan het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Zij sloot haar werkzaamheden daar eind 2011 af met een proefschrift over 20 jaar 
onderwijsbeleid. Tegenwoordig is ze lid van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO).

Lex Herweijer studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties waren 
onderwijssociologie en methoden en technieken van onderzoek. Daarna werkte hij bij de vakgroep 
Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Sinds 1988 werkt hij bij het SCP. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar schoolloopbanen, voortijdig 
schoolverlaten, ouderbetrokkenheid en oudertevredenheid, schoolkeuze en oudereneducatie.

Han Leune studeerde sociale wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. 
In 1976 promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was onder andere hoogle-
raar (empirische) sociologie en sociaal beleid, in het bijzonder op het terrein van cultuur en educatie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2007 met emeritaat.

Huib Zuidervaarts studeerde Natuurkunde, Sterrenkunde en Geschiedenis der Natuurwetenschappen aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift  
Van ‘Konstgenoten’ en Hemelse Fenomenen. Nederlandse Sterrenkunde in de Achttiende Eeuw. Hij was werkzaam in 
uiteenlopende functies in het voortgezet en universitair onderwijs en in de museumwereld, onder meer bij 
Museum Boerhaave, de VU en de Universiteit Leiden. Sinds september 2007 werkt hij bij het Huygens ING, 
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onder meer aan de ontwikkeling van het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC). Ook is hij als 
redactiesecretaris verantwoordelijk voor de uitgave van Studium, tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits - 
geschiedenis.

Domein Gezondheid

Niek de Boer studeerde Klinische psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen. In de jaren 1978 – 1980 
was hij directeur van regionaal indicatieburo voor ouderenzorg. Tussen 1980 en 2007 was hij werkzaam als 
klinisch psycholoog en lid centraal managementteam SHDH, met als specifiek aandachtsgebied directie-
voering PG verpleeghuis Overspaarne en Anton Pieck-hofje (waarvan mede-initiatiefnemer). Sinds 2007 tot 
heden is hij lid centraal managementteam SHDH met de portefeuille innovatie, organisatie- en kwaliteits-
ontwikkeling en tevens hoofd dienst Behandeling en begeleiding SHDH a.i.

Sjoerd Kooiker studeerde Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, specialisatie welzijns - 
vraagstukken. Hij promoveerde tien jaar later aan dezelfde universiteit op een proefschrift over wat mensen 
doen met hun alledaagse gezondheidsklachten. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker bij de 
Rijksuniversiteit Groningen en bij het Nivel in Utrecht. Sinds 1993 werkt Kooiker bij het SCP. Zijn aandachts-
gebied is sociale en culturele determinanten van gezondheid en zorggebruik. Op dit moment doet hij 
onderzoek naar gezondheidsopvattingen. Eerder deed hij onderzoek naar geneesmiddelengebruik en naar 
mantelzorg.

Henk Smid is sinds 2001 directeur van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie. In het verleden was hij onder meer directeur ZorgOnderzoek Nederland en kwartiermaker 
Zorgonderzoek Nederland bij het Preventiefonds. Ook was hij plaatsvervangend directeur Preventie, 
Algemene Gezondheidszorg en Opleidingen bij het ministerie van VWS.

Joost Timmermans studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties waren de 
sociologie van de verzorgingsstaat en criminologie. Hij werkt sinds 1978 bij het SCP: Eerst als onderzoeker 
op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, vanaf 1990 als 
rapporteur ouderen en gehandicapten. Sinds 2001 is hij hoofd van de onderzoeksgroep Zorg.

Domein Veiligheid

Ben Ale is thans hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft. Hij was tot 1 april 2006 
directeur onderzoek van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). Tot 1 juli 
2003 was hij directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het RIVM. Daarvoor was hij hoofd van 
de afdeling Kwaliteit van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het Rijks Instituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1 januari 1994 was Ben Ale verbonden aan het RIVM als wetenschappe-
lijk onderzoeker. Daarvoor werkte hij vanaf 1980 voor het Directoraat Generaal Milieubeheer. In dit 
ministerie werkte hij op het gebied van de risicoanalyse en de risicobeheersing, eerst als deskundige later 
als coördinator en afdelingshoofd. In deze functie was Ben Ale verantwoordelijk voor de formulering en 
implementatie van het externe veiligheidsbeleid in Nederland. Voor zijn werkkring bij VROM was Ben Ale 
werkzaam bij DSM in de afdeling explosieonderzoek. Ben Ale is lid van de Board of Directors van de 
International Association for Probabilistic Safety Analysis and Management (IAPSAM).

Doede Bakker is werkzaam bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technische industrie actief als 
beleidsadviseur Europese productregelgeving, normalisatie en certificatie. Hij houdt zich onder andere 
bezig met het wegnemen van handelsbelemmeringen door harmonisatie van Europese productregels en 
het bevorderen daarvan in de rest van de wereld. Ook zorgt Bakker, in het kader van normalisatie, voor een 
goede organisatie voor het opstellen en gebruiken van productnormen. Bakker is president van CENELEC. 
Hij speelt een sleutelrol bij het opstellen van industriestandpunten ten aanzien van (het tot stand komen 
van) de Europese regelgeving.
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Leon van Damme studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen in Utrecht. Van 2006 tot 2010 was 
hij bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu-
mentatie (NIOD) betrokken bij verschillende projecten. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de Koude Oorlog.

Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 publiceert hij 
op diverse terreinen van de criminaliteit, veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. Tot de recente (onderwer-
pen van) publicaties waarbij hij betrokken was behoren criminaliteit onder Antillianen (Verborgen problemen, 
2008), geweld tegen politieambtenaren (Bont en Blauw, 2009), het nodale politieconcept (Nodale praktijken, 
2009), notoire ordeverstoorders (Rellen om te rellen, 2009), grootschalige ordeverstoringen (Strandrellen in Hoek 
van Holland, 2009), Problematische jeugdgroepen in Nederland (2010), huiselijk geweld (Tot de dood ons 
scheidt, 2010) en Burgerparticipatie in de opsporing (2010).

Cyrille Fijnaut is hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en criminoloog. Hij deed o.a. 
in opdracht van de commissie Van Traa onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit en maakte deel uit 
van de commissie dat de beveiliging van Pim Fortuyn onderzocht. Fijnaut volgde na het voortgezet 
onderwijs de Nederlandse Politie Academie, waarna hij vervolgens criminologie en filosofie studeerde aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. Voordat Fijnaut het hoogleraarsambt (in Rotterdam, Leuven en daarna 
Tilburg) aanvaardde, werkte hij als inspecteur bij wat toen heette de gemeentepolitie van Tilburg.

Beatrice de Graaf coördineert en verricht onderzoek naar terrorisme en contraterrorisme. Daarnaast houdt 
zij zich bezig met de inhoudelijke opzet van een onderzoeksdatabase van onderzoek naar radicalisering, 
terrorisme en contraterrorisme. Zij is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van stages en onderzoek.

Bob de Graaff studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in contemporaine geschiedenis. Hij was 
vervolgens werkzaam bij de vakgroep contemporaine geschiedenis van diezelfde universiteit (1979-1980), bij 
de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (1980-1987), bij de 
studierichtingen Japankunde en ondernemen in Pacific Azië van de Economische Faculteit van de EUR 
(1987-1999) en bij het Instituut Geschiedenis in Den Haag (1987-1999). Van 1999 tot 2002 was hij bij het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam coördinator van het onderzoek naar de 
gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Vanaf 2000 was hij tevens universitair hoofddo-
cent geschiedenis van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht; vanaf 2005 ook in de 
hoedanigheid van Socrates-hoogleraar voor politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch 
perspectief. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag 
van de Universiteit Leiden. Met ingang van 2010 is hij volledig werkzaam bij de Universiteit Utrecht met als 
bijzonder taakgebied: intelligence en nationale veiligheid.

Kees van Grootheest is directeur van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb en bijzonder hoogleraar 
Geneesmiddelenbewaking en geneesmiddelveiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was eerder werkzaam als tropenarts en huisarts.

Edward Kleemans studeerde in 1991 cum laude af in de Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en 
promoveerde in 1996 cum laude op zijn proefschrift Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit. Sinds 
1996 coördineert hij bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder meer de 
Monitor Georganiseerde Criminaliteit, een doorlopend onderzoeksproject naar de aard van de georgani-
seerde criminaliteit in Nederland op basis van systematische analyses van grootschalige opsporingsonder-
zoeken. Hij is – naast zijn functie van hoogleraar – tevens Hoofd Afdeling Rechtshandhaving, Criminaliteit 
en Sancties van het WODC.

Christ Klep is militair historicus. Hij was tot 2010 verbonden aan het departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis (Geschiedenis der Internatonale Betrekkingen) van de Universiteit Utrecht. Hij is 
gespecialiseerd in de geschiedenis van de internationale betrekkingen met een bijzondere aandacht voor 
defensievraagstukken en mensenrechten. Tot 2000 was hij verbonden aan het Instituut voor Militaire 
Geschiedenis (IMG) te Den Haag. Sinds 2000 werkte Klep als onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse 
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Geschiedenis (ING, project Nederlandse ontwikkelingssamenwerking) en als docent bij Roosevelt Academy 
(University College) in Middelburg. Hij werkte tevens als freelance historicus en gaf les aan verschillende 
opleidingsinstituten van het ministerie van Defensie. Klep promoveerde op een onderzoek naar drie 
recente vredesmissies: Somalië, Rwanda, Srebrenica. De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies (Amsterdam, 2008).

Cas Schreuder is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten. Zo deed hij onder-
zoek bij de gemeentepolitie Haarlem met betrekking tot reorganisatieproject bij het korps en was betrok-
ken bij Het Projekt Kwantificering Politiewerk (PKP), werkte hij in het kader van Budgetverdeling bij de 
Nederlandse Politie alsmede aan diverse monitoren, waarbij ervaringen en meningen van de bevolking 
werden gemeten op aspecten die voor de politie van belang zijn. Ook was Schreuder betrokken bij het 
project Prestatiebekostiging bij de Nederlandse Politie.

Jim van Steenbergen is arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog en is sedert 1995 hoofd van  
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Naast zijn werk voor de LCI is hij voorzitter van de 
Werkgroep Infectieziekten en Arbeid (WIZA) en lid van de Commissie Immunisatie Militairen (CDIM). Hij  
is voorzitter van de profielcommissie Infectieziektebestrijding en van de programmacommissie Sociaal 
verpleegkundige soa-bestrijding van de NSPOH. Tevens had hij een aantal keren zitting in adviescommissies 
van de Gezondheidsraad (bioterrorisme, influenzavaccinatie en hepatitis C), en was hij lid van de adviesraad 
van de Hepatitis Stichting. In 2004 promoveerde hij op studies naar de moleculaire epidemiologie van 
hepatitis A en B.

Rob Theelen is beleidsmedewerker bij de Voedsel- en Warenautoriteit, Bureau Risicobeoordeling.

Lodewijk van Vliet is projectleider Programmasturing en Control bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Karin Wittebrood studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Sinds 1999 werkt zij bij het SCP. Hier verricht zij onderzoek op het terrein van de 
sociale (on)veiligheid. Zij houdt zich vooral bezig met slachtofferschap en onveiligheidsbeleving, de invloed 
van de sociale context en de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Sinds 1 juli 2009 is zij tevens bijzonder 
hoogleraar Sociale veiligheid in de stedelijke publieke ruimte aan de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Domein Verkeer en vervoer

Hans Buiter promoveerde in 2005 aan de Technische Universiteit Eindhoven op Riool, rails en asfalt. Tachtig 
jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden. Verder schreef hij onder meer een geschiedenis van de landinrichting 
in Nederland (Land in aanleg. De dienst landelijk gebied en de inrichting van het platteland, Zutphen 2006).  
Tot 1 september 2010 was hij als onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Momenteel is hij verenigingshistoricus van de ANWB in Den Haag

Geert Hendriks studeerde Sociale Geografie, Stedelijke en Regionale Planning aan de faculteit der Ruimte - 
lijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als verkeerskundige bij De Voetgangers-
vereniging te Den Haag. Sinds 2000 is hij werkzaam als Senior beleidsmedewerker bij 3VO / Veilig Verkeer 
Nederland.

Ben Immers is werkzaam als deeltijdhoogleraar verkeer en infrastructuur aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Sinds 1 maart 2010 combineert hij deze functie met vier andere functies namelijk: wetenschappelijk 
directeur TRAIL onderzoekschool, hoogleraar Transport, Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft, lid van 
TrafficQuest (het Expertisecentrum voor Verkeersmanagement) en zelfstandig adviseur.

Ben Jansen is specialist op het gebied van transport met ruim dertig jaar ervaring in onderzoek, consultancy, 
projectmanagement en R&D-programmamanagement. Sinds 1989 werkte hij bij TNO, waar hij in 1996 
directeur werd van TNO Verkeer en Vervoer en senior consultant bij TNO Inro (thans Business Unit Mobility 
and Logistics). In 2007 ging hij met pensioen, maar bleef part time als consultant aan TNO verbonden. 
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Gerard van Kesteren werkte als beleidsmedewerker voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Van 2001 tot 2004 was hij als senior-adviseur werkzaam bij het Centrum Vernieuwing Openbaar 
Vervoer. Thans werkt hij als senior-adviseur OV bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Han van der Loop is psycholoog en werkte in de jaren tachtig als onderzoeker aan de Vrije Universiteit en 
het ministerie van WVC. Sinds 1986 is hij wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) op het gebied van bereikbaarheid, beleidsanalyse en gedragsbe-
invloeding. Thans is hij werkzaam als senior onderzoeker Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Daarnaast 
werkt hij sinds 1979 als docent bij de opleiding pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam.

Cees J. Ruijgrok was als senior consultant verbonden aan TNO Mobility and Logistics te Delft, waar hij in 
2008 met vervroegd pensioen ging. Thans is hij als hoogleraar Transport and Logistics Management 
verbonden aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. 

Domein Natuur en milieu

Erwin Karel studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 rondde hij bij het 
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) zijn promotieonderzoek af over de Streekverbetering in 
Nederland 1953-1970. In 2013 verscheen als een vervolg hierop Boeren tussen Markt en Maatschappij, een boek over 
de effecten van de modernisering. Vanaf 2001 is Karel als docent verbonden aan de sectie Economische en 
Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en vanaf 2005 treedt hij tevens op als beheerder 
van het NAHI. Daarnaast is hij fellow van het Posthumus-instituut.

Pim Kooij is emeritus-hoogleraar aan Wageningen Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en 
oud-voorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Hij was tevens directeur van het Nederlands 
Agronomisch Historisch Instituut (NAHI).

Dick Pegtel is plantenecoloog bij het Biologisch Centrum aan Rijkuniversiteit Groningen.

Jaap Smit is werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Anja Steenbekkers studeerde Huishoud- en consumentwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit 
Wageningen. Halverwege 2002 begon Anja bij het SCP. Sinds 2004 is ze projectleider van het onderzoeks-
programma Sociale Staat van het Platteland. Daarvoor werkte ze van 1991 tot 2002 bij TNO Preventie en 
Gezondheid in Leiden aan onderzoek naar de beleving van de woonomgeving en gezondheidseffecten van 
omgevingsfactoren.

Egbert Tellegen is socioloog en emeritus-hoogleraar milieukunde. Hij werkte tot 2013 bij de Universiteit 
van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Hij is vrijwillig stafmedewerker bij de 
Vereniging Milieudefensie, waarvan hij van 1973 tot 1976 voorzitter was.

Geert Verbong is als hoogleraar Transitie en Duurzaamheidsstudies verbonden aan de faculteit Technology 
Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij studeerde Technische Natuurkunde in Eindhoven 
en ontwikkelde zich tot historicus van de techniek en innovatieonderzoeker met als specialisatie energie-
systemen, duurzame energie en Strategisch Niche Management.

Wybren Verstegen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. In 1989 promoveerde hij aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een dissertatie Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens 
Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650- 1830), Gelderse Historische Reeks deel XIX (Zutphen 1990). 
Sindsdien is hij verbonden aan de Vrije Universiteit en aldaar werkzaam als universitair docent.

Henk van Zon is emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was werkzaam bij het 
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI).
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Domein Cultuur, leefstijl en mentaliteit

Mieke Aerts bekleedt de Wilhelmina Drucker Leerstoel aan de Faculteit van Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam. Zij is bijzonder hoogleraar Politieke Geschiedenis en Gender.

Piet Bakker is sinds 2007 lector Massamedia en Digitalisering binnen het lectoraat Crossmediale Kwaliteits-
journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en 
promoveerde in de communicatiewetenschap. Hij werkte als universitair hoofddocent aan de Universiteit 
van Amsterdam en was docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Als journalist werkte hij voor 
dagbladen, tijdschriften, radio en televisie. Hij schreef boeken, artikelen en boekhoofdstukken over 
journalistiek, nieuwe media, (gratis) dagbladen, media-innovatie, muziekindustrie, mediabeleid en 
mediageschiedenis. Zijn publicaties verschenen zowel in het Nederlands als in het Engels en Spaans.

Tom ter Bogt is hoogleraar Populaire muziek en jeugdcultuur aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde 
filosofie en cultuurpsychologie in Nijmegen en promoveerde op een dissertatie naar het arbeidsethos van 
de Nederlandse jeugd. Hij schreef een tweetal boeken over jongeren, cultuur en muziek en is auteur van de 
documentaireserie Wilde jaren, een eeuw jeugdcultuur, een achtdelige serie reportages over jeugdcultuur in de 
twintigste eeuw. Hij publiceerde verder een groot aantal wetenschappelijke artikelen betreffende jeugd-
cultuur, de ontwikkeling van muzieksmaak, functies van muziek luisteren, alcohol- en druggebruik, en 
probleemgedrag van jongeren.

Koen Breedveld is bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Hij studeerde Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 1999  
op een proefschrift over onregelmatige werktijden. Van 1998 tot en met 2006 werkte hij bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, waar hij aan de wieg stond van de Rapportage Sport (2003, 2006, 2008 en 2010). Sinds 
2007 is Koen Breedveld directeur van het Mulier Instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek.

Chan Choenni is als bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie aan de Lalla Rookh leerstoel verbonden 
aan de Vrije Universiteit. Zijn specialismen zijn onder meer Hindostaanse migratie in historisch en sociaal- 
wetenschappelijk perspectief, Participatie van etnische minderheden, met in het bijzonder Hindostanen en 
Indiërs, in de Nederlandse samenleving in vergelijking tot andere Westerse en niet-Westerse samenlevingen 
en Migratie, Integratie en identiteit en Integratie- en minderhedenbeleid.

Mariëlle Cloïn studeerde Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2002 werkt zij bij het SCP. Daar 
doet zij onderzoek naar tijdsbesteding, het combineren van arbeid en zorg, kinderopvang en deeltijdwerk. 
In september 2010 promoveerde zij op een onderzoek naar de arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen; 
dit was een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het SCP.

Vincent Crone is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek 
(ICON) en als universitair docent aan de Opleiding Media- en Cultuurwetenschappen, Media en 
Performance Studies van de Universiteit Utrecht.

Hans Dagevos is als consumptiesocioloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Hij verdiept zich 
onder andere in beleid inzake voedsel, voedselveiligheid en voedingsgewoonten. Dagevos is als consump-
tiewetenschapper geïnteresseerd in de dynamiek en diversiteit in hedendaags voedselconsumptiegedrag 
vanuit het perspectief van de moderne consumptiesamenleving en haar gevarieerde consumptiecultuur.

Han Entzinger studeerde sociologie in Leiden, Rotterdam en Straatsburg. In 1984 promoveerde hij in 
Leiden met een proefschrift over het minderhedenbeleid. Na zijn studie was hij werkzaam bij de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid(WRR) en bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 
In 1986 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en van 2001 tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar 
integratie- en migratiestudies verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Op het terrein van 
migratie, integratie en multiculturaliteit was hij adviseur van de Nederlandse regering, de Europese 
Commissie en de Raad van Europa.
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Willem Frijhoff is hoogleraar Cultuur-, mentaliteits- en religiegeschiedenis van Europa en Noord-Amerika 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn specialismen zijn geschiedenis van onderwijs en opvoeding,  
in het bijzonder het middelbaar en hoger onderwijs in vroegmodern Europa. Hij doet onderzoek naar 
interconfessionele heiligheid, culturele dynamiek en overlevingsstrategieën van minderheden in de 
vroegmoderne samenleving. Daarnaast is hij onder meer voorzitter programmacommissie Culturele 
Dynamiek NWO en lid Raad van Advies Centraal Bureau voor Genealogie en Familiegeschiedenis.

Rob van Ginkel is als docent verbonden aan de Opleiding Sociologie en Antropologie aan de Universiteit 
van Amsterdam waar hij sociologie en culturele antropologie studeerde en in 1993 promoveerde. Zijn 
specialismen zijn onder meer geschiedenis van antropologie, maritime culturen en visserijgemeenschap-
pen, Europese etnologie en het ontstaan van nationale en lokale identiteit. In 2011 publiceerde hij zijn 
omvangrijke studie Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland over de wording, continuïteit en verande-
ring van de rituelen, symbolen en gewoonten waarmee de Tweede Wereldoorlog, bezetting en bevrijding in 
Nederland in herinnering worden geroepen.

Jos de Haan studeerde Sociologie in Utrecht en deed aansluitend promotieonderzoek bij de onderzoeks-
school ICS. In 1994 promoveerde hij op het proefschrift Research groups in Dutch sociology. In datzelfde jaar trad 
hij in dienst bij het SCP. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar de verspreiding, het gebruik en de 
gevolgen van nieuwe media. Sinds 1 september 2006 is hij bijzonder hoogleraar ICT, Cultuur en Kennis-
samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Chris van der Heijden studeerde geschiedenis, filosofie en literatuurwetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij was jarenlang werkzaam bij verschillende media (krant, tijdschrift, radio, tv). In 2001 verscheen 
zijn boek Grijs verleden en in 2010 promoveerde hij met een proefschrift over de nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog getiteld Dat nooit meer.

Johan van Hoorde is Senior-Adviseur Taalinfrastructuur bij de Nederlandse Taalunie.

Coos Huijsen is historicus en oud-politicus. Hij schreef meerdere boeken over het koningshuis en de 
relatie tussen de Nederlandse samenleving en de Oranjes. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van 
Amsterdam op het proefschrift Nederland en het verhaal van Oranje.

James Kennedy is historicus. Van 1997 tot 2003 was hij hoogleraar Europese geschiedenis aan het A.C. Van 
Raalte Institute van het Hope College in Holland (Michigan). Sinds 2007 is Kennedy hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Daar deed hij onder meer onderzoek hoe er sinds de Tweede Wereldoorlog 
wordt omgegaan met nieuwe groepen burgers en bewoners van Nederland. Per oktober 2015 wordt hij 
benoemd tot dean van het University College Utrecht (UCU).

Wim Knulst studeerde sociologie aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit 
Utrecht op het proefschrift Van vaudeville tot video, een onderzoek naar veranderingen in het uitgaan en het lezen sinds de 
opkomst van de televisie. Vanaf het begin (1974) was hij verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en 
heeft in de tussen 1974 en 1996 verschenen Sociale en Culturele Rapporten de ‘kroniek’ over cultuur, media 
en vrije tijd verzorgd. Ook was hij verantwoordelijk voor het tijdbudgetonderzoek van het SCP. Eind 1995 
werd Knulst benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (leerstoel kunsteducatie en 
cultuurparticipatie). In september 1997 volgde zijn benoeming aan de Universiteit van Tilburg tot hoogle-
raar Vrijetijdwetenschappen, in het bijzonder de sociaal-culturele en de sociaaleconomische aspecten van 
de vrije tijd.

Erwin Kompanje promoveerde in 1999 op een proefschrift over orgaandonatie bij de afdeling medische 
ethiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2003 werkt hij als senior onderzoeker ethische en 
maatschappelijke consequenties van intensive care geneeskunde en ernstig ziek-zijn en als klinisch ethicus 
bij de afdeling Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC Rotterdam.
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Annelies Kool studeerde Italiaanse Taal en Cultuur en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij 
werkte als curator in het Gevangenismuseum in Veenhuizen en als onderzoeker bij de Restitutiecommissie. 
Zij is senior onderzoeker bij Bureau Herkomst Gezocht.

Wessel Krul is hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Utrecht en Groningen. Sinds 1978 doceert hij geschiedenis 
aan de RUG. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over leven en werk van Johan Huizinga (1872-1945). 
In 1998 werd hij op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen benoemd tot 
bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis van de moderne tijd. Deze aanstelling werd in 2001 door de 
Rijksuniversiteit Groningen omgezet in een gewoon hoogleraarschap.

Marcel Maussen studeerde politologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1997 behaalde hij 
het Diplôme d’Études Approfondies (DEA) aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris. Sinds 2008 is Maussen 
verbonden aan de Opleiding Politicologie van de UvA. Zijn onderzoek concentreert zich op religieuze 
diversiteit in Westeuropa, de islam, vrijheid van meningsuiting, gedoogpraktijken in Europa, sociale 
ongelijkheid and contemporaine politieke theorieën. In 2009 promoveerde hij met het proefschrift 
Constructing mosques: the governance of Islam in France and the Netherlands.

Ton van Schaik is een Nederlands kerkhistoricus en publicist. Van Schaik schreef een groot aantal studies 
over de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme. Zijn proefschrift behandelde de scheuring in de 
Nederlandse Katholieke Kerk in de 18e eeuw. Hierna publiceerde hij een aantal geschiedenissen van 
parochies, kloosters en katholieke organisaties.

Paul Schnabel was in 1998-2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is hoogleraar sociaal 
en cultureel beleid in Utrecht en Leiden en lid van diverse adviescommissies. Hij was adviseur van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, alsmede lid van enkele besturen en columnist.

Marlou Schrover is hoogleraar Economische en sociale geschiedenis aan de universiteit Leiden met 
specialisme migratiegeschiedenis. Zij studeerde journalistiek en economische en sociale geschiedenis in 
Utrecht. In 1991 promoveerde zij aldaar op een onderzoek naar arbeidsrelaties in de voedselindustrie. Zij 
werkte aan de Universiteit Utrecht, bij het Instituut Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag en aan het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISH) in Amsterdam. Sinds 2003 is zij werkzaam aan de 
Universiteit Leiden. Zij publiceert over migratie, voedselindustrie, ondernemerschap, demografie, etniciteit 
en gender.

Irene Stengs is onderzoeker etnologie en voorzitter onderzoeksraad bij Meertens Instituut. Zij doet onder 
meer onderzoek naar ritueel, media en het publieke domein, de Nederlandse feestcultuur, rituelen rondom 
(gewelddadige) dood en de ‘monumentalisering’ van de samenleving.

Marcel Thaens is bestuurskundige. Hij is verbonden aan PBLQ HEC en PBLQ ROI. Binnen PBLQ ROI is hij 
werkzaam als het Hoofd van het Centrum voor Strategie en Leiderschap (CSL) en binnen PBLQ HEC als 
adviseur. Daarnaast bekleedt hij ook de functie van bijzonder hoogleraar op het gebied van ‘strategisch 
innoveren in de publieke sector’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dirk-Jan Verdonk studeerde vergelijkende kunstwetenschappen: woord en beeld aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Het dierloze gerecht schreef hij als 
promovendus verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit 
Utrecht. Verder werkte Verdonk ondermeer drie jaar voor Stichting Varkens in Nood. Met Jort Kelder 
lanceerde hij eind 2003 de campagne ‘Eet geen dierenleed’. Hij publiceert over dieren en vegetarisme in 
kranten en tijdschriften. Momenteel is hij werkzaam voor de World Society for the Protection of Animals 
(WSPA). Tevens is hij voorzitter van de Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland.
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Anthonya Visser is hoogleraar Duitse taal en cultuur aan Universiteit Leiden met specialismen Oost-Duitse 
literatuur; Duitstalige poëzie, proza en drama; Friese poëzie; culturele identiteit en intertextualiteit. Zij is 
tevens lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Lid van de Koninklijke Maatschappij der 
Wetenschappen.

Gerrit Voerman is hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is expert op het gebied van (de geschiedenis van) politieke partijen. 
Sinds 1989 geeft hij leiding aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Voerman studeerde geschiedenis aan de RUG en promoveerde op De meridiaan 
van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930). Hij publiceert veelvuldig over politieke 
partijen en redigeert een reeks over de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen.

Roswitha Weiler is senior-beleidsmedewerker integratie bij VluchtelingenWerk.

Heleen Weyers studeerde af in filosofie en geschiedenis en promoveerde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid 
(2002) in Groningen. Zij is universitair docent bij de vakgroep Rechtstheorie en geeft onderwijs in rechtsso-
ciologie en politieke theorie. In haar onderzoek richt zij zich op de totstandkoming van recht, de sociale 
werking van recht en de relatie tussen beide. Qua onderwerpen gaat het daarbij onder andere om de 
regulering van het medisch handelen aan het einde van het leven en het rookverbod in de horeca.
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Overzicht van trends en hotspots
Politiek en Openbaar Bestuur

1.1 Ontzuiling en polarisatie politiek 8
1.2 Depolarisatie partijpolitiek 12
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1.4 Van keynesianisme naar neoliberalisme 19
1.5 Gemeentepolitiek 24
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1.8 Het Huis van Thorbecke 34
1.9 Loon- en inkomstenbelastingstelsel 38
1.10 Van brede rijksdienst naar kerndepartementen 41
1.11 Nederland Gidsland 48
1.12 Staatkundige hervormingen 52
1.13 Europeanisering van het openbaar bestuur 56
1.14 Consensusgericht beleid 61
1.15 Media en de politiek 68
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2.22 Uitzetting van Zekeriya Gümüş 185
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2.24 Identificatieplicht 191
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Economie
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3.4 Verschuivingen handelsbalans 212
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3.9 Europese markt 233
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3.17 RSV-enquête 273
3.18 Internetzeepbel 276
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Werk & Inkomen 
4.1 Sociale partners en de overheid 292
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4.5 Arbeidsparticipatie 312
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4.17 Parlementaire enquête sociale verzekeringen 365
4.18 AOW 368
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6.3 Woonlocatiekeuze 439
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