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Voorwoord
De inzet van vrijwilligers is altijd een hoeksteen van de democratie geweest. Dat
burgers zich aaneen kunnen sluiten om in een gezamenlijke actie een ‘goed doel’ te
dienen, of zich voor ‘een zaak’ in te zetten, is steeds gezien als een fundamenteel
recht in een democratisch bestel. Deze vrijwilligheid is uiterst pluriform en complex.
Soms is zij gemakkelijk herkenbaar, omdat zij in een strak organisatorisch kader is
vervat, maar vaak is zij ook ephemeer, omdat zij ad hoc en improviserenderwijs
plaatsvindt. Soms groeit zij uit tot een traditie die enkele generaties omspant, vaak
echter is zij slechts van korte duur. Zij kan emotioneel intensief zijn en groot
enthousiasme verwekken, maar vaak is zij ook geroutiniseerd en nuchter. De
vrijwilligheid kan massaal voorkomen en talloze individuen op de been brengen,
maar vaak blijft zij kleinschalig en onbeduidend. Hoe dit ook zij, een samenleving
die geen ruimte laat of kan laten voor vrijwilligers, kan onmogelijk democratisch
genoemd worden.
Een vrijwilliger kan vooraleerst omschreven worden als een persoon, die zich
zonder institutaire of organisationele dwang en zonder bevoogding door terzake
deskundigen, samen met anderen en zonder direete bezoldiging inzet voor iets dat
‘algemeen nuttig’ geacht wordt. Beveridge sprak kort en krachtig over ‘private action
for a public purpose’ (Beveridge, 1948, blz. 8). Iemand die buiten dwang en
bevoogding zich inzet voor zijn eigen belangen is geen vrijwilliger. Mensen die onder
politieke of religieuze druk gezet worden en zich uit angst voor represailles aanmelden
als ‘vrijwilligers’ voor partij of sekte dragen deze naam ten onrechte.
Nu is het sociologisch niet erg interessant om die samenlevingen te bestuderen,
waarin de junta, of de partij, of de ayatollah bewuste pogingen ondernemen
zogenaamde ‘vrijwilligers’ aan zich horig te maken. In dergelijke politieke
constellaties wordt de democratie in haar geheel gesmoord en dus ook haar hoeksteen,
de vrijwilligheid. Veel interessanter is het om na te gaan wat de plaats is van
vrijwilligheid in samenlevingen, die bewust pogen democratisch te zijn, doch een
sociaal-economische en culturele context hebben ontwikkeld, welke voor vrijwilligers
steeds minder speelruimte overlaat. Naar de mening van de auteurs van dit boek is
de verzorgingsstaat, met name zoals die in Noordwest-Europa gestalte heeft gekregen,
zo een context. Zij heeft sedert de tweede wereldoorlog
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veel goeds tot stand gebracht en de auteurs behoren niet tot degenen die op grond
van conservatieve, economische en politieke motieven de verzorgingsstaat verdoemen.
Maar zij zijn ook niet bereid deze sociaal-culturele en sociaal-politieke configuratie
voor een vanzelfsprekende verworvenheid te houden. De verzorgingsstaat en de door
haar gestuurde maatschappij, zo menen zij, zijn een verworvenheid waarin
oorspronkelijk democratische idealen van gelijkheid en gerechtigheid weliswaar op
indrukwekkende wijze gestalte hebben gekregen, maar tegelijkertijd is als een
onbedoelde consequentie de speelruimte voor het democratische grondrecht van de
vrijwilligheid steeds kleiner geworden. Het aloude dilemma tussen gelijkheid en
vrijheid, waar bijvoorbeeld Alexis de Tocqueville destijds al uitvoerig over schreef,
heeft in de verzorgingsstaat op bijzondere, concrete en moeilijke te beheersen wijze
gestalte gekregen.
De debatten over de verzorgingsstaat worden over het algemeen beheerst door
economen, politicologen en sociologen die primair geïnteresseerd zijn in
beleidsvragen. Wat de laatsten betreft, sedert Beveridge, Titmuss en Marshall die
weer in het verlengde gezien moeten worden van Booth en de Webbs, is de
problematiek van de verzorgingsstaat door sociologen steeds geanalyseerd in termen
van ‘social policy’. Daarbij bleef het sociologisch referentiekader doorgaans
onduidelijk. Ook in ons land heeft zich de beleidssociologie terzake zelden in een
duidelijk sociologisch referentiekader geplaatst. Vaak lijkt het erop, alsof het
commentaar op bepaalde maatschappelijke verschijnselen en problemen in de
Nederlandse verzorgingsstaat ‘sociologisch’ wordt genoemd, omdat het geleverd
wordt door lieden die tot socioloog werden opgeleid en daarom voor terzake deskundig
worden gehouden. Bijgevolg is objectief bezien het verschil met goed en slecht
journalisme niet altijd even duidelijk. De onderhavige studie gaat bewust anders te
werk. De Angelsaksische ‘social policy’ traditie heeft de auteurs veel informatie en
ad hoc inzichten verschaft, maar deze werden steeds geplaatst in het referentiekader
van de klassieke cultuursociologie. Beveridge verschafte veel detailinzichten, maar
Mannheim leverde een wetenschappelijk perspectief. Tittmuss, Marshall en de Webbs
leverden ad hoc informaties en inzichten over sociaal beleid, maar Weber gaf het
macro-sociologische kader, waarbinnen fenomenen vergelijkend en historisch
bestudeerd konden worden.
Dit is natuurlijk niet de plaats om uitvoerig de traditie van de cultuursociologie te
bespreken. Een aantal korte notities mogen volstaan om een eerste indruk te geven
(vgl. Zijderveld, 1974, blz. 17-33). Als we hier afzien van de wetenschapstheoretische
fundering van de cultuursociologie (die expliciet door Weber en Simmel in het
verlengde van het neo-
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kantianisme - Winkelband, Rickert - werd gelegd), dan kan allereerst gesteld worden
dat het Leitmotiv van deze vorm van sociologiebeoefening steeds de modernisering
is geweest. Zoals in hoofdstuk 1 uitvoeriger uitgelegd zal worden, ziet men in de
cultuursociologie dit proces tweeledig, namelijk als een toenemende differentiatie
van maatschappelijke structuren (vgl. Durkheim over werkverdeling) en als een
toenemende generalisering van waarden en betekenissen (vgl. Weber over
rationalisering). Deze modernisering wordt in de cultuursociologie steeds historisch
en vergelijkend bestudeerd, omdat juist de contrastering met het hier-en-nu inzicht
verschaft in wat maar al te gemakkelijk voor vanzelfsprekend en natuurlijk wordt
gehouden. Een belangrijk hulpmiddel bij deze historische en vergelijkende analysen
is het Idealtypus, het rationeel geconstrueerde en in die zin ook kunstmatige type dat
bepaalde dimensies, bepaalde aspecten van een fenomeen omderwille van het inzicht
overtrokken aanzet. Juist de confrontatie van dit geconstrueerde type met de ervaring
in het hier-en-nu levert hopelijk rationeel inzicht (rationeel Verstehen) op.
Tenslotte moet gesteld worden dat de cultuursociologie gefascineerd wordt door
het verschijnsel van de institutionalisering, dat wil zeggen door het feit dat menselijk
handelen (denken, doen en voelen) steeds patronen vormt die in zekere zin een eigen
bestaan gaan leiden - de instituties (vgl. Zijderveld, 1975). Wij worden in een kader
van instituties geboren, die niet alleen ons gedrag vormen doch ook impulsen tot
gedrag uitzenden. Wij sterven ook als het ware weer uit dit kader weg en laten de
instituties als traditie voor de volgende generaties achter. Meer dan welke vorm van
sociologiebeoefening ook heeft de cultuursociologie besef van het historische wezen
van de sociale werkelijkheid.
Natuurlijk is de ‘inhoud’ van deze instituties voor de cultuursocioloog van het
allergrootste belang. Cultuursociologie is daarom ook voor een belangrijk deel
kennissociologie. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de wereldbeschouwing
en het ethos van een samenleving, want die vormen tezamen het ‘culturele klimaat’
waarbinnen mensen leven en handelen. Zij bestaan uit waarden en betekenissen,
alsmede de esthetische regels die richting geven aan het bestaan. Deze
kennissociologie-elementen, die in het werk van Mannheim en Weber zo centraal
hebben gestaan, zijn ook voor de onderhavige analysen van de verzorgingsstaat
essentieel. Zij worden met name in hoofdstuk 4 nader omschreven, doch niet breeduit
bediscussieerd. Dit boek wil niet een inleiding tot, doch een toepassing van de
cultuursociologie zijn.
Het boek is een co-produktie van twee auteurs. De stof werd tot in de kleinste
details besproken, het geschrevene voortdurend wederzijds bekri-
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tiseerd en naar vermogen gecorrigeerd. Fundamentele verschillen van inzicht met
betrekking tot het onderhavige boek bestaan niet, hoezeer daar ook voortdurend naar
werd gezocht. Hoogstens kan gezegd worden dat één van de auteurs voor de
cultuursociologie meer een wetenschapstheoretisch eigenstandige plaats zou willen
inruimen dan de ander. Een dergelijk wetenschapstheoretisch punt is echter voor de
inhoud van het eindresultaat onbelangrijk. Anders ligt het evenwel met de voorkeur
voor analyseniveau. Adriaansens opereert theoretisch het beste op sociaal-structureel
niveau, terwijl Zijderveld de voorkeur geeft aan het analyseren op het sociaal-cultureel
niveau. De laatste is ook sterker dan de eerste geneigd historisch te werk te gaan. Dit
accentsverschil, dat geenszins absoluut is zoals de volgende hoofdstukken zullen
aantonen, heeft er toe geleid dat een werkverdeling heeft plaatsgevonden: Adriaansens
schreef en is primair verantwoordelijk voor de hoofdstukken 2 en 3, Zijderveld schreef
en is primair verantwoordelijk voor de hoofdstukken 1, 4, 5 en het nawoord.
(Hoofdstukken 4 en 5 zijn gewijzigde versies van twee eerder verschenen artikelen
in het tijdschrift Sociale Wetenschappen, 1979, 22: 3.)
Geopend wordt met een historisch-sociologisch essay over het ontstaan van de
verzorgingsstaat. Zoals de titel aangeeft, staat hierin de rationalisering van de
verzorging centraal, hoewel ook het thema vrijwilligheid aan de orde wordt gesteld,
zij het in de marge (hfdst. 1). In het tweede essay wordt dit thema in het centrum van
de analyse geplaatst, waarbij vooral bezien wordt wat de consequenties zijn van
bepaalde typen maatschappijstructuur voor de vrijwilligheid. Van groot belang is
het proces van toenemende vervlechting van ‘staat’, ‘maatschappij’ en de ‘privé-sfeer’.
Waar het maatschappelijk middenveld steeds meer zijn eigenstandigheid verliest,
zal vrijwilligheid van karakter veranderen en aan betekenis inboeten (hfdst. 2). Nadat
aldus verzorging en vrijwilligheid besproken zijn, wordt in de volgende twee
hoofdstukken het verschijnsel verzorgingsstaat geanalyseerd. In het derde essay
wordt het proces van toenemende vervlechting van ‘staat’, ‘maatschappij’ en
‘privé-sfeer’ bezien op zijn consequenties voor het ontstaan en de bloei van de
verzorgingsstaat (hfdst. 3). Deze sociaal-structurele analyse wordt gevolgd door een
sociaal-culturele: naar aanleiding van de stelling dat de verzorgingsstaat ideologieloos
en technocratisch zou zijn, wordt in het vierde essay nagegaan wat het samenbindende
ethos zou kunnen zijn (hfdst. 4). In aansluiting daarop wordt in het vijfde en laatste
essay een beeld gegeven van een traditioneel type vrijwilligers, oorspronkelijk
gefundeerd in een type ethos dat in principe haaks staat op de verzorgingsstaat. Juist
die contrast vermag inzicht te geven in de gespannen verhouding tussen
verzorgingsstaat en traditio-
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nele vrijwilligheid (hfdst. 5). In het nawoord worden tenslotte een aantal conclusies
getrokken, die in hoofdzaak een verder explicatie vormen van de ondertitel van het
boek.
Tot slot zij nog opgemerkt dat de vijf hoofdstukken qua thematiek en
behandelingswijze nauw op elkaar aansluiten. Dit neemt echter niet weg dat de essays
ook afzonderlijk gelezen kunnen worden. Gepoogd werd een en ander leesbaar te
houden, zonder te vervallen tot de oppervlakkigheid die veel geschriften met
betrekking tot vrijwilligers belast.
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1. De rationalisering van de verzorging
1. Inleiding
In navolging van Emile Durkheim wordt in de sociologie modernisering omschreven
als een toenemende structurele differentiatie. Om een eenvoudig en veel gebruikt
voorbeeld te geven: in een traditionele samenleving vervult het gezin allerlei functies
die overgenomen worden door gespecialiseerde sectoren en hun functionarissen,
wanneer de maatschappij begint te industrialiseren, urbaniseren, bureaucratiseren en
seculariseren. Het gezin reduceert zich dan tot consumptie-eenheid, terwijl functies
als produktie, opvoeding, scholing en religieuze activiteit overgenomen worden door
gespecialiseerde organisaties zoals fabrieken, bureaus, scholen, verenigingen en
kerken. Deze organisaties staan structureel autonoom ten opzichte van het gezin. Dat
wil zeggen, in een traditionele samenleving zijn allerlei sociale functies nog niet
duidelijk van elkaar structureel onderscheiden, maar hoe meer een samenleving
middels processen als industrialisering, urbanisering, bureaucratisering en
secularisering tot een moderne maatschappij uitgroeit hoe sterker de structurele
differentiatie van deze functies zal worden. Het spreekt vanzelf dat professionalisering
een belangrijk onderdeel van deze differentiatie is, want de gedifferentieerde functies
moeten door daartoe opgeleide deskundigen worden gerealiseerd.
In navolging van Max Weber wijst men in de sociologie bovendien op de culturele
dimensie van dit moderniseringsproces. Wanneer een samenleving uitgroeit tot een
moderne geïndustrialiseerde maatschappij, waarin de diverse functies structureel
gedifferentieerd zijn, zullen waarden en betekenissen hun band met de traditie
verliezen en vager, algemener, abstracter, moreel vrijblijvender worden. Het is een
proces van generalisering, dat Weber aanduidde met het dubbelzinnige begrip
‘rationalisering’. Een voor de hand liggend voorbeeld biedt de religie. Waar een
samenleving moderniseert, zullen godsdienstige waarden en betekenissen hun
traditioneel verankerde inhoud verliezen en allengs vaag, algemeen, vrijblijvend
worden. Zij zijn niet langer hecht verankerd in een vanzelfsprekende emotionele
beleving en kunnen bijgevolg vermengd worden met waarden en betekenissen uit
ander ideologische constellaties, zelfs indien de laatste
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in wezen tegengesteld zijn aan de eerste. Wanneer bijvoorbeeld de katholieke religie
voldoende gemoderniseerd is, kan zij een ideologische coalitie aangaan met het
marxisme, mits het laatste eveneens voldoende gemoderniseerd en dus algemeen en
vrijblijvend geworden is.
Het calvinistische ethos, om het bekende voorbeeld aan het vorige toe te voegen,
beïnvloedde de spectaculaire opkomst van het moderne kapitalisme, maar zoals
Weber aantoonde, gebeurde het omgekeerde eveneens: het kapitalisme heeft het
puriteinse ethos beïnvloed, zodat het vervaagde tot een nauwelijks meer als religieus
te herkennen werkdrift, die hedentendage nog in de USA wordt aangeduid met het
vage begrip ‘Protestant Ethic’. In nog algemenere zin is het mogelijk om in de huidige,
sterk geseculariseerde maatschappij resten te vinden van het vroegere
joods-christelijke waardenstelsel - gegeneraliseerde noties van rechtvaardigheid
bijvoorbeeld, die in de verzorgingsstaat gestalte hebben gekregen, maar nauwelijks
meer in hun oorspronkelijke religieuze betekenis herkend en ervaren worden.
Het tegendeel van deze generalisering is fundamentalisering: een bewust terugkeren
naar de oorspronkelijke betekenis van deze vervaagde noties, een funderen van deze
noties in voor-moderne, doorgaans letterlijk genomen teksten (bijv. de Bijbel, Het
kapitaal, de Koran, etc.) en riten (de sacramenten, de revolutie, de Vier rituele
handelingen, etc.). Een dergelijke fundamentalisering spruit veelal voort uit onvrede
met de modernisering en kan, zoals onlangs in Iran gebeurde, een politiek revolutionair
karakter aannemen. Dit is niet de plaats om de belangrijke vraag te bespreken, wat
de condities zijn voor het optreden van fundamentalisering in een moderne,
geïndustrialiseerde maatschappij.
Wanneer ik in dit hoofdstuk over rationalisering spreek, bedoel ik zowel structurele
differentiatie als generalisering van waarden en betekenissen.1. In de differentiatie
neemt de functionele rationaliteit toe, in de generalisering vindt in principe een
uitbreiding plaats van substantiële rationaliteit.2. Daarbij is het cultuursociologisch
van groot belang om voor ogen te houden dat er in dit opzicht een spanning tussen
beide vormen van rationaliteit bestaat. Hoe meer namelijk in de structurele
differentiatie de functionele rationaliteit zal toenemen, hoe groter het gevaar is dat
het moderne individu het zicht op zijn samenleving verliest en aan substantiële
rationaliteit moet inboeten. De maatschappij wordt dan ‘abstract’ en bijgevolg worden
allerlei fundamentaliseringsbewegingen attractief.3. In de generalisering zal dan een
regressie optreden die tot uitdrukking komt in doorgaans emotioneel aangehangen
religieuze, politieke of gemengd religieus-politieke bewegingen. Ook zal er geroepen
worden om het terug-
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dringen van het ‘cerebrale’, ‘het intellectuele’ ten gunste van ‘het lichamelijke’, ‘het
emotionele’, zo niet ‘het biologische’.
In dit hoofdstuk wordt met enkele grote, voor een belangrijk deel ideaaltypische,
lijnen de modernisering van de verzorging besproken. Ik zal aandacht besteden aan
de structurele differentiatie van de verzorging, alsook aan de toenemende
generalisering van waarden en betekenissen die traditioneel met verzorging verbonden
waren. Het eerste komt vooral tot uitdrukking in de toenemende professionalisering
en het daarmee gepaard gaande afnemende belang van vrijwilligheid. Het tweede
nemen we waar in de ontwikkeling van verzorging-als-gunst naar verzorging-als-recht,
een ontwikkeling, zoals we zullen zien, van zorg voor primair zieken en armen naar
het legaal garanderen van een aantal minimale grondrechten, zoals het recht op arbeid,
gezondheid, behoorlijke behuizing, minimum inkomen en oude-dagvoorziening. Aan
het einde van het hoofdstuk zullen we kort een aantal regressieve tendenties in deze
generalisering bespreken.
In de nu volgende paragrafen wordt vooral gebruik gemaakt van historische gegevens
uit de Angelsaksische wereld, met name uit Groot-Brittannië. De oorzaak daarvan
is gelegen in het feit, dat daar de industriële revolutie zich het eerst en het markantst
inzette, zodat de rationalisering van de verzorging daar het duidelijkst waarneembaar
en reconstrueerbaar is. Groot-Brittannië heeft in dit opzicht een modelkarakter. Wat
zich in de Angelsaksische wereld duidelijk uitkristalliseerde is, zij het vaak minder
helder, ook tot stand gekomen in een samenleving als de Nederlandse en komt in
principe tot stand in iedere samenleving die moderniseert. Ik zal de rationalisering
van de verzorging in Nederland slechts terzijde en kort bespreken. Zij wordt
besproken, omdat met name het fenomeen van de verzuiling een specifieke dimensie
aan ons thema toevoegt. Zij wordt slechts terzijde en kort besproken, omdat
aangenomen mag worden dat de ontwikkeling van Nederland in de richting van de
moderne verzorgingsstaat genoegzaam bekend is.
Wellicht ten overvloede wijs ik er tenslotte nog op, dat dit hoofdstuk weliswaar
historisch georiënteerd is, doch niet de pretentie heeft geschiedwetenschappelijk te
zijn. Historische sociologie is geen geschiedwetenschap doch is en blijft sociologie.
Het gaat er immers om met behulp van een aantal ‘ideale typen’ conceptueel greep
te krijgen op processen, die geleid hebben tot het ontstaan van de maatschappij waarin
wij op dit moment leven. Deze maatschappij en niet de historie vormt de focus van
onze kennisinteresse. Middels het inzicht in een aantal typerende processen (Weber
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sprak dan van ‘rationales Verstehen’) hopen wij sociologisch zicht te krijgen op een
aantal typerende dimensies van de hedendaagse samenleving en wellicht zelfs op
een aantal kenmerken van de samenleving in de nabije toekomst. Kortom, ook al
gebruik ik in het volgende historisch materiaal, de kennisinteresse is en blijft
sociologisch.

2. Twee typen van verzorging
Door de eeuwen heen is de verzorging altijd gezien als een gunst en een recht.4. In
de middeleeuwen werd veel aandacht besteed aan de verzorging van behoeftigen de armen, de zieken, de weduwen en wezen die christelijke charitas ten deel vielen
- omdat zij religieuze symbolen waren, vertegenwoordigers van categorieën mensen
die door Jezus werden bemind. De behoeftigen, met name de armen, symboliseerden
evangelische eenvoud, de aardse armoede van Jezus. Daarmee bezaten zij een voor
ons moderne mensen nog maar moeilijk na te voelen metafysische meerwaarde.
Verzorging was dientengevolge steeds religieuze liefdadigheid en de behoeftige had
recht op deze verzorging, zij het dat dit een religieus verankerd, niet legaal
gegarendeerd recht was.
In een moderne, door een verzorgingsstaat gestuurde maatschappij is het recht op
verzorging een a-religieus grondrecht, terwijl charitas in een ethisch verdacht licht
komt te staan: het wordt snel vereenzelvigd met bevoogdende liefdadigheid, terwijl
wordt ingezien dat het slechts symtomen, niet oorzaken, van maatschappelijke
achterstand bestrijdt.
We kunnen twee eenvoudige typen onderscheiden: verzorging-als-gunst
(liefdadigheid gefundeerd in religie) en verzorging-als-recht (maatschappelijke
zekerheid gefundeerd in het recht). In dit hoofdstuk wil ik aantonen dat de
modernisering van de verzorging een proces is dat als het ware op een continuum
verloopt van aan de ene zijde verzorging-als-gunst naar aan de andere zijde
verzorging-als-recht. Maar eerst moet er op gewezen worden, dat het hier om
analytische dimensies gaat. Verzorging-als-gunst is in het proces van modernisering
niet totaal verdwenen, terwijl omgekeerd de recht-dimensie in de traditionele
verzorging allerminst afwezig was. Het gaat hier slechts om geconstrueerde typen,
die een methodisch middel vormen om typische accentverschuivingen in het fenomeen
van de verzorging aan te geven.
De dimensie van verzorging-als-recht was bijvoorbeeld aanwezig in de
middeleeuwen, want het feodale stelsel was gebaseerd op het contract tus-
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sen leenheer en leenman. Zoals Bloch in zijn bekende studie van de feodale
samenleving aantoont, bestond de relatie tussen leenheer en leenman aanvankelijk
uit een duidelijk contract, waaruit beiden op rationele wijze voordeel putten.
Verzorging van leenman en gezinsleden in tijden van tegenspoed was aanvankelijk
opgenomen als waarborg in dit contract (Bloch, 1968, blz. 3-281). Bloch laat overigens
zien hoe het feodale systeem steeds complexer en vager wordt, waarbij deze juridische
dimensies steeds meer op de achtergrond geraakten. De later nog te bespreken Poor
Law van Elizabeth I was ook een duidelijke juridisering van de middeleeuwse
verzorging. Hoezeer deze wet ook in het verlengde lag van de charitasgedachte, zij
droeg in enkele opzichten een opmerkelijk modern karakter.
Omgekeerd komen we ook in de moderne maatschappij verzorging-alsgunst nog
wel tegen. Nadat zij de Nobelprijs voor vrede (1979) in ontvangst had genomen, zei
Moeder Theresa in een televisie-interview, dat wij dankbaar moesten zijn voor het
feit dat er armen zijn in onze wereld, want zij zijn het symbool van de armoede van
Jezus en vormen het zinvolle doelwit van onze christelijke naastenliefde. Voor een
modern mens, die meent dat arbeid, minimum inkomen, gezondheid, onderwijs,
behoorlijke behuizing en een vorm van oude dag-voorziening vanzelfsprekende
grondrechten zijn en die bovendien enigszins weet heeft van de wanstaltige vormen
van menselijke ontluistering in Calcutta, waar Moeder Theresa werkt, is dit een
volstrekt onbegrijpelijke opmerking. We worden hier geconfronteerd met een
opvatting van verzorging die typisch traditioneel, voor-modern is. Zij komt niettemin
in de moderne maatschappij nog voor en wordt zelfs met de Nobelprijs gehonoreerd.
Toch is en blijft zij vreemd aan het sociologische wezen van deze maatschappij.
Verzorging-als-gunst, typerend dus voor een traditionele door religieuze waarden
doordrongen maatschappij, werd in hoofdzaak uitgeoefend door religieus
gemotiveerde vrijwilligers, niet zelden door vrouwen uit de hogere lagen der
bevolking, die om wat voor reden dan ook ongehuwd waren gebleven en die, omdat
zij vrouwen uit de ‘betere stand’ waren, niet actief konden deelnemen aan de
traditionele produktieprocessen. De Begijnen vormen een boeiend voorbeeld, omdat
het hier een semi-religieuze orde betreft, die een maatschappelijke plaats bood aan
weduwen en ongetrouwde vrouwen, welke ongeschikt waren voor de arbeidsmarkt.5.
Maar dikwijls werd de charitas ook uitgeoefend door echte religieuze ordes. Daarnaast
legden zich ook lekebroeders en lekezusters en na de kruistochten leden van diverse
ridderordes (Johanitters of Hospitaalridders, Duitse Orde, enz.) toe op het verzorgen
van zieken en behoeftigen (Bremer,
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1963, blz. 78). Het ging hier steeds om religieus gemotiveerd vrijwilligerswerk dat
ulteraard zonder professionele scholing en onafhankelijk van overheidsbernoeienis
plaaisvond.
Naast vrijwillingheid is een tweede kenmerk van dit type verzorging dat het sterk
moralistisch van aard is. De verzorger, zo meende men, wordt moreel gelouterd,
terwijl de verzorgende geacht wordt dankbaarheid te betuigen.6. Hiermee is een derde
kenmerk nauw verbonden: tussen verzorger en verzorgde bestaat een persoonlijke
band, die door ongelijkheid wordt getypeerd en sterk paternalistisch is. De verzorgde
verkeert in een situatie van persoonlijke afhankelijkheid en kan geen af te dwingen
recht op de verzorging doen gelden. Bijgevolg kan hij op de kwantiteit en de kwaliteit
van de verzorging geen kritiek uitoefenen, terwijl uiteraard algemene criteria met
betrekking tot de categorieën van mensen die recht op verzorging hebben, geheel
ontbreken.
Dit alles staat in scherp contrast tot de kenmerken van het tweede geconstrueerde
type van verzorging. Wat ik aanduidde met verzorging-alsrecht is niet gefundeerd
in een religieus geladen roepingsbesef dat vrijwilligers aanzet tot charitatieve
activiteiten. Deze religieuze dimensie is in het proces van de modernisering tot
onherkenbaarheid gegeneraliseerd, doch kan met enige moeite teruggevonden worden
in noties van ‘maatschappelijke gelijkheid’ en ‘sociale rechtvaardigheid’. De moderne
verzorging is radicaal geprofessionaliseerd. Moderne verzorgers zijn ‘professionals’,
die een dienst leveren en vaak ook distribueren aan cliënten en daartoe gerechtigd
zijn (vergunningen, diploma's) vanwege een formele, vaak wetenschappelijke
opleiding.7. Zij zijn moderne verzorgingsproducenten, die op basis van deskundigheid
aan verzorgingsconsumenten diensten aanbieden. De sociaal-economische bron en
de legitimeringsgrond van hun activiteiten worden door de staat en de specialistische
opleiding geleverd - dat wil zeggen, door de verzorgingsstaat en door de
maatschappelijke en economische meerwaarde van hun educatie. We komen op dit
punt aan het einde van dit hoofdstuk terug. Hier moet vooreerst geaccentueerd worden,
dat de in de verzorgingsstaat verankerde grondrechten met betrekking tot verzorging
niet alleen (en wellicht zelfs: niet primair) de te verzorgen burgers ten goede komen,
doch ook (en wellicht zelfs: vooral) de experts van de verzorging, de vaak
hooggespecialiseerde professionelen.
Waar verzorging-als-gunst moralistisch is, zal verzorging-als-recht de neiging
vertonen immoralistisch te zijn, want hoe meer het pakket van verzorging uitdijt,
hoe meer producenten en consumenten geneigd zullen zijn eigen vaak tegengestelde
belangen voorop te zetten en eigen verant-
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woordelijkheid ten opzichte van de maatschappij als geheel te minimaliseren (vgl.
hfdst. 4). Interessant genoeg wordt niet zelden ook de verantwoordelijkheid met
betrekking tot de kwaliteit van de verzorging van zich afgeschoven. De overheid een soort metafysische Lückenbüsser in de moderne samenleving - wordt hiervoor
verantwoordelijk gesteld.
Waar verzorging-als-gunst gekenmerkt wordt door persoonlijke afhankelijkheid
en dus door persoonlijke ongelijkheid, wordt verzorging-alsrecht getypeerd door
formele (bureaucratische) afhankelijkheid en dus door formele ongelijkheid. De
burger in de moderne verzorgingsstaat is voor de verzorging veelal afhankelijk van
diverse gespecialiseerde organisaties en hun bureaucraten, alsmede van de in deze
organisaties werkzame professionelen.8. Het is niet geheel duidelijk door wie men in
een modern ziekenhuis meer tot willoos ding gereduceerd wordt, door de registrerende
bureaucraten of door de behandelende geneeskundige staf. Alleen al door hun vaak
hoog gespecialiseerde, esoterische vakkennis hebben de professionelen een
onnatuurlijk overwicht over hun cliënten, die toch al voor het probleem gesteld
worden om hun weg te vinden door het oerwoud van verzorgingsrechten,
verzorgingsinstanties en derzelver bureaucratische reguleringen. Een sterk
gerationaliseerde afhankelijkheid en ongelijkheid zijn aldus in de verzorgingsstaat
ontstaan en het is allerminst ondenkbaar dat bepaalde groeperingen in de
verzorgingsmaatschappij niet eens ontvangen waar ze recht op hebben, domweg door
een tekort aan juridisch inzicht en bureaucratische handigheid (vgl. Bruinsma, 1978).
In de volgende paragrafen wil ik pogen het continuum tussen deze twee
geconstrueerde typen van verzorging nader op te vullen, zonder daarbij de pretentie
te hebben historisch ook maar enigszins volledig te zijn. Omwille van de helderheid
onderscheid ik vier stadia: 1. charitas, kenmerkend voor de middeleeuwse feodaliteit;
2. zelfhulp, kenmerkend eerst voor de reformatie, dan vooral voor de verlichting; 3.
sociale verzekering, kenmerkend voor het liberalisme tot ongeveer 1950; 4. sociale
zekerheid, kenmerkend voor de verzorgingsstaat na 1950.

3. Charitas
Marc Bloch en meer recentelijk Geoffrey Barraclough zien in het feodalisme een
politiek en sociaal-economisch systeem, dat na Karel de Grote tot ontwikkeling werd
gebracht om het hoofd te bieden aan toenemende desintegratie en verval (Bloch,
1968, Barraclough, 1976). Dit systeem, zo-
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als bekend is, was gebaseerd op een contractuele ruilrelatie: in ruil voor bescherming
en in vele gevallen ook een stuk te gebruiken land, bood een leenman zijn diensten
aan een leenheer aan, waarbij de belangrijkste dienst veelal van militaire aard was.
Aanvankelijk was dit een persoonlijke en ook niet erfbare relatie bestaande uit
wederzijdse rechten en plichten, die in een gigantische veelvoud voorkomend een
zekere mate van maatschappelijke orde tot stand bracht. Het moest Noordwest-Europa
redden voor totale anarchie. Barraclough toont aan hoe Karel de Grote na zijn dood
een enorm rijk achterliet, dat geen enkele vorm van infrastructurele organisatie bezat
- bestuurlijk gezien inderdaad een chaos. Bovendien wijzen Bloch en Barraclough
op de voortdurende, rooftochtachtige invasies in het Zuiden (Saracenen), het Oosten
(Magyaren) en het Noorden (Vikingen) tussen de 9e en de 11e eeuw. In deze periode
bezat Europa geen goed georganiseerde staten, die op succesvolle wijze deze aanvallen
zouden kunnen afslaan. Zij waren veelal weerloos. Het vacuum werd echter
gedeeltelijk opgevuld door het feodale stelsel, dat althans voor een minimum aan
orde en militaire weerbaarheid zorgde.
Het feodale systeem stond los van het familiale systeem. In een aantal opzichten
stond het er zelfs haaks op. Bloch wijst er op, dat in de vroege middeleeuwen
familiebanden bepaald hecht en belangrijk waren, maar aangezien deze niet unilineair
als clans of als gentes georganiseerd waren, doch in tegendeel uit relaties van zowel
de man als de vrouw bestonden, bezat de familie als maatschappelijk systeem geen
weerstandkracht. De banden bleven emotioneel en konden gemakkelijk middels
verscheurende veten desintegrerend werken. Het niet op bloedsbanden doch op
contracten gefundeerde feodale systeem nam daarom allengs de plaats van het
familiale systeem in en bleek althans aanvankelijk, dat wil zeggen vooraleer het in
een gigantische complexiteit van talloze vazalrelaties verbrokkelde, een sterk
integrerende kracht te bezitten (Bloch, 1968, blz. 123-144). Het zal echter duidelijk
zijn dat de solidariteit, om met Durkheim te spreken, meer ‘mechanisch’ dan
‘organisch’ was.
Uiteraard vond de verzorging op informele wijze plaats binnen deze familiale
verbanden en later op meer formele wijze binnen de feodale banden. Wat de laatste
betreft, zij garandeerden, zoals ik hierboven al opmerkte, een legaal gefundeerde en
dus modern lijkende verzorging. De moderne verzorgingsstaat is niet een ‘road to
serfdom’, maar het middeleeuwse ‘serfdom’ leek aanvankelijk in een aantal opzichten
op de moderne verzorgingsstaat. Inderdaad, de leenheer was verplicht voor het welzijn
en de welvaart van zijn leenmannen en hun gezinnen in te staan. Zijn landgoed - de
seigneurie, de manor - was in dit opzicht een kleine ver-
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zorgingsstaat. Hier moet onmiddelijk aan worden toegevoegd dat bij het voortschrijden
van de middeleeuwen dit verzorgingsaspect begon te vervagen. De afhankelijkheid,
onvrijheid en uitbuiting met name van de boeren zonder landbezit waren steeds
typerender voor het feodale systeem. Daar kwamen zij dan ook geregeld tegen in
opstand. De Kronieken van Jean Froissart (1337-1410) geven van de frustaties onder
de boeren een levendig beeld, ondanks het feit dat de auteur duidelijk de zijde van
het feodale establishment kiest (vgl. Froissart, 1979, blz. 211-230).
Wat gebeurde er inmiddels met de tallozen, die niet in een leenheer - leenman relatie
waren opgenomen, die niet terug konden vallen op de informele steun van familieleden
en die niet tot één van de religieuze ordes behoorden? Het betreft hier vele weduwen
en wezen, rondtrekkende landarbeiders (seizoenwerkers), de uit hun orde weggelopen
monniken en aan de universiteiten gesjeesde studenten (tezamen ‘vaganten’, ook
wel ‘goliarden’ genoemd) en de tot geen stand of klasse behorende rafelrand van de
middeleeuwse samenleving, zoals leprozen, krankzinnigen en bedelaars. Deze naar
aard en wezen nogal verschillende categorieën van mensen, door Jean-Louis Goglin
beschreven als ‘les misérables dans l'occident médiéval’, vormden gedurende de
gehele middeleeuwen een chaotische massa van behoeftigen, die bijna uitsluitend
waren aangewezen op liefdadigheid, op christelijke charitas, op verzorging-als-gunst.9.
(Men bedenke hierbij dat de massa ‘misérables’ in de middeleeuwen kwantitatief
zeer onstabiel was, omdat men niet in staat was economische processen te beheersen.
In veelvuldig voorkomende periodes van economische malaise nam het aantal
‘onmaatschappelijken’ en hulpbehoeftigen steeds gigantische afmetingen aan.)
In de verzorging van deze behoeftigen stonden ziekte en armoede steeds in het
centrum van de liefdadige aandacht. De religieuze dimensie is daarbij van groot
belang. De zieke, die tot aan de 16e eeuw slechts verpleegd en nauwelijks
therapeutisch behandeld werd, stelde men moreel verantwoordelijk voor zijn ziekte.
Men was namelijk van mening dat ziekte het resultaat was van een bezwijken voor
de verleidingen van de duivel. ‘Voor hij in het gasthuisbed kon worden gelegd’, zegt
Bremer, ‘moest hij eerst gebiecht en gecommuniceerd hebben ... Zoals de
tegenwoordige ziekenhuispatiënt zijn bed bereikt via het administratiekantoor en de
badkamer, zo kwam de middeleeuwse zieke daar via de biechtstoel’ (Bremer, 1963,
blz. 71). Zoals de gezonde gelovige steeds bewust van zijn eigen gezondheid naar
de kerk ging, kwam de zieke gelovige in het gasthuis dat er dan ook architectonisch
vaak als een kerk uitzag. Een gasthuis was een ‘hôtel-
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Dieu’. Overigens betekende een opname in vele gevallen een radicale segregatie van
de rest van de samenleving, met name indien het een besmettelijke ziekte betrof. De
entree in een leprozenoord ging gepaard met een soort begrafenisritueel. De
leprapatiënt werd soms zelfs in een kist voor in de kerk opgebaard - hij was al ten
dode opgeschreven (ibid. blz. 79).
Hoe weinig structureel gedifferentieerd het middeleeuwse ziekenhuis nog was,
blijkt uit het feit dat het lange tijd fungeerde als opvangplaats voor allerlei
maatschappelijke randfiguren: arme zieken, zwervers, bedelaars, dakloze wezen,
behoeftige pelgrims en geestelijk gestoorden. Allengs ontwikkelde dit instituut zich
echter tot opvangplaats voor behoeftige bejaarden en arme zieken, terwijl de andere
categorieën werden opgevangen in weeshuizen, werkhuizen en domweg de
stadsgevangenissen. Deze differentiatie vond echter pas in de 19e eeuw plaats.10.
Ziekte en armoede bezaten in de middeleeuwen een religieuze meerwaarde. De
zieke was, zoals we zagen, moreel verantwoordelijk voor zijn ongezonde staat, terwijl
de arme vooral gezien werd als symbool van evangelische eenvoud en als het doelwit
voor christelijke naastenliefde. Het laatste vinden we bij wijze van voorbeeld in het
sociologisch zo intrigerende epos van William Langland, Piers the Ploughman,
daterend uit het einde van de 14e eeuw (Langland, 1978). Het is een beschrijving
van een aantal dromen die de auteur geregeld gehad zou hebben en waarin hij niet
alleen oproept tot hard werken maar ook de lof zingt over eenvoud en armoede. Piers
de ploeger is arbeidzaam, eenvoudig, godvruchtig en wijs - een man uit het gewone
volk die de morele zwakheden, met name de onoprechtheid en de corruptie van adel,
geestelijkheid en koopmansstand, vermijdt. In één van zijn dromen wordt ‘the praise
of poverty’ gezongen: ‘It is chiefly for the sake of the poor that 1 insist on charity;
for Our Lord has often been known in their likeness ... Poverty makes a man mindful
of God, and gives him a strong desire to pray well and weep for his sins ... The perfect
poverty is to have no possessions, and this is the life most pleasing to God’ (ibid.
blz. 134 e.v.). Vele rijken, zo wordt in een andere droom gezegd, houden er
beroepsnarren op na. Zij zouden bedelaars moeten opnemen, want zij immers zijn
‘the minstrels of God’ (ibid. blz. 164).
Overigens valt op dat Langland niet tot revolutie oproept, zoals zovele boerenleiders
uit de 14e en 15e eeuw: ‘And so it is nowadays - the labourer is angry unless he gets
high wages, and he curses the day that he was ever born a workman. And he won't
listen to wise Cato's advice - “Bear the burden of poverty patiently”. But he blames
God, and murmurs against reason and he curses the king and his Council for making
Statues
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on purpose to plague the workmen!’ (ibid. blz. 90). Kennelijk was het berustende
geloof in de religieuze meerwaarde van de armoede minder sterk onder degenen, die
er in Langlands dagen het ergste onder te lijden hadden, dan deze dromer zou wensen.
Zoals de boerenopstanden bewezen, waren talloze middeleeuwse agrariërs minder
‘wijs’ en berustend dan Piers de ploeger.11. Hij was inderdaad een figuur uit een
droom. Niettemin belichaamde hij op ideologische wijze een aantal waarden met
betrekking tot armoede, die in de middeleeuwen opgeld deden.
Overigens was Langlands nadruk op het werkethos een voorbode van grote
veranderingen in de middeleeuwse samenleving - veranderingen die zouden
culmineren in de Reformatie en uiteindelijk gestalte gaven aan de maatschappij van
de bourgeoisie. We stoten hier op de overgang van religieuze charitas naar rationele
zelfhulp, maar alvorens de volgende stap op ons geconstrueerde continuum te zetten
moeten we nog kort aandacht besteden aan een andere dimensie van charitas.
Niet in alle gevallen namelijk bleef de religieuze charitas een particularistische
aangelegenheid, overgelaten aan een religieus gemotiveerd particulier initiatief. In
Engeland ontstond door de afscheiding van Rome, uiteindelijk gerealiseerd door
Hendrik VIII, een nationale kerk onder leiding van de monarch en door Hendrik en
zijn navolgers gebruikt als middel voor eigen absolutistische aspiraties. Door deze
staatkundige staatskerksituatie werd het mogelijk de religieuze charitas van
overheidswege gestalte te geven - een voor Europa in die tijd unieke situatie, want
charitas bleef doorgaans een ongeorganiseerde, tamelijk vrijblijvende aangelegenheid.
Reeds onder Hendrik werden pogingen ondernomen te komen tot armenwetgeving,
maar dit werd eerst gerealiseerd tijdens het regime van zijn dochter, de energieke
Elizabeth I en wel in haar ‘Acte for the Reliefe of the Poore’ uit 1601. In de loop der
eeuwen werd de Poor Law, zoals zij werd genoemd, vele malen herzien. In haar
grondpartoon echter bleef zij tot 1948 in werking - het jaar waarin de ‘National
Assistance Act’ de wettelijke geboorte van de Britse welfare state inluidde (Bruce,
1968, blz. 34).
Hoewel de Poor Law een legalisering van de religieuze charitas was, werd zij toch
ook en vooral gedragen door motieven van sociaal-politieke aard: men hoopte middels
deze wet de sociale onrust, met name op het platteland, in toom te houden. T.H.
Marshall heeft het behoudend karakter van de Poor Law onderstreept: ‘The
Elizabethan Poor Law was, after all, one item in a broad programme of economic
planning whose general object was, not to create a new social order, but to preserve
the existing one with the minimum of essential change’ (Marshall, 1977, blz. 87).
Aan-
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gezien de uitvoering en administratie van de wet sterk gedecentraliseerd werden en
in handen kwamen van plaatselijke elites, die fungeerden als ‘overseeers of the poor’,
diende de Poor Law de belangen van de bezittende klasse, die zichzelf beschouwde
als de ‘natural rulers’ van het land. Bruce aarzelt niet hier een grondspatroon waar
te nemen: ‘It was in fact a combination of compassion and fear of disturbance that
brought about the Elizabethan poor law system, a combination of social amelioration
and police deterrence that might be said to be the ultimate basis of the Welfare State’
(Bruce, 1968, blz. 36).
Toch moet men voorzichtig zijn met het trekken van dit soort ‘structuralistische’
vergelijkingen, omdat men maar al te gemakkelijk geweld doet aan de historische
feiten. Een essentieel verschil tussen de Tudorarmenwet en de sociale zekerheid van
de moderne welfare state was bijvoorbeeld de strikte decentralisatie in uitvoering en
administratie van de wet ten behoeve van voornoemde ‘natural rulers’: de steun waar
armen volgens de Poor Law recht op hadden, werd toegekend en uitgereikt door
plaatselijke notabelen in de ‘parish’. Het gezag van deze notabelen was niet, om de
bekende typologie van Weber te gebruiken, legaal-rationeel van aard, zoals in principe
het geval is met professionele verzorgers in de bureaucratische verzorgingsstaat.12.
Hun gezag was typisch traditioneel en werd gekenmerkt door typisch voor-modern
paternalisme. De Poor Law bleef dan ook, ondanks haar opmerkelijke legale
vormgeving, een uiting van religieuze charitas.
Bovendien, een belangrijk onderdeel van de Poor Law vormde de werkverschaffing
middels allerlei faciliteiten voor nijverheid aan huis en middels de later berucht
geworden werkhuizen. Deze werkverschaffing kwam zo centraal te staan in de
feitelijke uitvoering van de Poor Law op lokaal gebied, dat veel armenzorg in handen
bleef van particulier initiatief. De historicus C. Hill trekt de volgende balans: ‘In the
Middle Ages relief of the poor had been a matter for charity, dispensed through the
Church. The State which took over so many of the Church's functions at the
Reformation, was reluctant to assume this one. The Poor Law was a minimum
framework aimed at providing sufficient employment to prevent disorder; but relief
of poverty was left mainly to private initiative’ (Hill, 1974, blz. 33). Steeds scherper
ging men onderscheiden tussen ‘impotent poor’ (gehandicapten, kinderen, weduwen)
en ‘able-bodied poor’ (fysiek en geestelijk gezonden die zouden kunnen werken).
De eersten bleven het doelwit van particuliere charitas, de tweede categorie werd
slachtoffer van de Poor Law. Ik spreek hier opzettelijk van slachtoffers, want men
besefte niet of nauwelijks dat vele ‘able-bodied’-individuen om con-
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juncturele en/of structurele redenen niet in staat waren te werken. Werkeloosheid
werd niet economisch en sociologisch, doch moralistisch geïnterpreteerd: wie fysiek
en geestelijk in staat was tot werken en geen werk had, werd in een werkhuis onder
de auspiciën van de Poor Law tewerk gesteld. Deze werkhuizen hadden veel weg
van tuchthuizen en opvoedingsgestichten.
Kortom, men bestreed symptomen in plaats van oorzaken en men voerde deze
strijd in de religieus-moralistische sfeer van de charitas. De reformatie en na haar de
verlichting hebben hierin geen verandering gebracht. In tegendeel, de moralistische
nadruk op de verantwoordelijkheid van het individu, gepaard aan een rationalistisch
werkethos, heeft deze fatale opvatting van armoede en werkeloosheid veeleer
versterkt. Het puritanisme leverde de religieuze rechtvaardiging voor deze opvatting
(vgl. Hill, 1974, blz. 138).

4. Zelfhulp
Het puriteinse werkethos, gefundeerd op wat Weber noemde ‘innerweltliche Askese’,
behoeft hier niet uitvoerig geschilderd te worden. Ook mag ik mij wel van de plicht
ontslagen achten nog eens aan te geven in welke opzichten dit ethos rationalistisch
van aard was. Voor ons thema is echter vooral het feit van belang, dat het puriteinse
werkethos sterke nadruk legde op de morele verantwoordelijkheid van het individu:
de mens is voor eigen daden strikt persoonlijk verantwoordelijk en moet zelf zijn
bestaan opbouwen en in stand houden. De puritein zwoegt niet om ‘de hemel te
verwerven’, hij doet niet aan liefdadigheid (‘goede werken’) om ‘de eeuwige zaligheid
deelachtig te worden’, maar hij werkt hard en bedrijft eventueel charitas uitsluitend
voor de eer van God, waarmee hij individueel - dat wil zeggen, zonder tussenkomst
van priesters en zonder voorspraak van heiligen - en direct - dat wil zeggen, zonder
bemiddeling van sacramenten, riten en kerkelijke organisatie - verbonden is. Kortom,
sterker dan ooit tevoren in de geschiedenis wordt in het Puritanisme de mens gezien
als een individu dat verantwoordelijk is voor zijn daden. Aan deze
verantwoordelijkheid kan hij zich niet onttrekken, want hij moet vanwege het
werkethos voortdurend daden stellen.
In dit ethos kan charitas niet meer centraal staan. In tegendeel, armoede wordt
gezien als het resultaat van morele slapheid: wie hard werkt, zal geen gebrek lijden;
dus heeft iemand die wel gebrek lijkt, niet geleerd de handen uit de mouwen te steken.
God helpt wie zichzelf helpt; wie gebrek heeft, wordt kennelijk niet door God bemind,
tenzij hij lichamelijk en/of
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erfelijk gebrekkig is. In dat geval heeft hij recht op charitas.
Deze noodlottige gedachtenketting heeft tot diep in de 20e eeuw doorgewerkt. Het
is een sociologisch individualisme dat niet in staat is structurele en conjuncturele dat wil zeggen, niet-individuele en niet-morele - oorzaken van armoede te
onderkennen. Dit ethos deelt mensen weer in twee categorieën in: ‘deserving poor’
die geholpen moeten worden (gehandicapten, weduwen en wezen) en ‘those who
would not work’ en met dwang aan het werk gezet dienen te worden. Het
individualisme van dit ethos verhinderde om achter armen en werkelozen de
sociaal-economische problemen ‘armoede’ en ‘werkeloosheid’ te zien (vgl. Beveridge,
1948, blz. 128). Het zou, zoals we zullen zien, tot het einde van de 19e eeuw duren
voor aleer men achter de symptomen naar oorzaken ging zoeken. Tot dan toe preekte
men, al dan niet op geseculariseerde wijze, wat Richard Niebuhr noemde ‘the gospel
of self-help’ (Niebuhr, 1962, blz. 105).
Men mag uit dit individualisme natuurlijk niet concluderen, dat het puritanisme
zich niet organiseerde en derhalve zonder maatschappelijke werking is gebleven. In
tegendeel, met name in Engeland (vgl. de ‘dissenters’) vormden de puriteinen
vrijwillige associates, die tot doel hadden de puriteinse belangen in een door
Anglicanisme beheerste maatschappij te behartigen en te verdedigen. Vooral in de
beginperiode (16e en 17e eeuw) behoorden deze associaties meer tot het
organisatietype ‘secte’ dan tot het organisatietype ‘kerk’. De geschiedenis van de
USA heeft aangetoond hoe groot de maatschappelijke invloed van deze puriteinse
‘secten’ is geweest. Het puriteinse ethos met zijn individualisme en moralisme is tot
op heden bepalend geweest voor de Amerikaanse maatschappij en cultuur.13. Het
principe van zelfhulp is, wanneer het gaat om verzorging, nu nog kenmerkend voor
de Amerikaanse samenleving waar dan ook ondanks een vergaande modernisering
in termen van economie, technologie en wetenschap, de verzorgingsstaat, zowel
kwantitatief als kwalitatief, achter is gebleven in vergelijking met de meeste landen
in West-Europa (vgl. Wilensky, 1975, blz. 32).
Dit is natuurlijk niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de houding van de
puriteinen ten opzichte van de armenzorg. Een paar opmerkingen mogen hier volstaan.
De geest van de Poor Law, met name het onderscheid tussen ‘impotent poor’ en ‘lazy
rogues’, bleef in het puritanisme behouden; werd zelfs, zoals we zagen, versterkt.
Bruce spreekt van een ‘increasing impatience with the poor as feckless obstacles to
the steady progress of economic improvement’ (Bruce, 1968, blz. 44). Opvallend is
echter dat het puritanisme, toen het onder Cromwell tot politieke macht was geko-
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men, op gespannen voet kwam te staan met de voornoemde ‘natural rulers’, de
bezittende klasse op het land, de ‘propertied gentry’. Dit had natuurlijk zijn uitwerking
op de uitvoering en administratie van de Poor Law, met name toen tijdens het
protectoraat van Cromwell de Major Generals, die over het algemeen van lage komaf
waren, in de nieuw ingedeelde provincies de macht overnamen van de bezittende
klasse (Hill, 1974, blz. 121 vv). We mogen echter aannemen, dat deze machtswisseling
voor de armen en werkelozen niet veel verandering betekende. In tegendeel, het
werkethos met zijn ingebouwde gebrek aan inzicht in armoede en werkeloosheid als
niet-individuele, sociaal-economische problemen, zal de bestaande houding tegenover
armen en werkelozen alleen maar verhard hebben. Overigens voegde dit ethos nog
een dimensie aan deze houding toe: puriteinen riepen op om bij te dragen tot ‘the
good of the community’ - een notie die vroeger nauwelijks bestond (ibid, blz. 78).
In een preek uitgesproken in 1643 in het House of Commons werd gesteld dat iedere
burger de plicht had ‘to contribute his abilities of what kind soever to be serviceable
to the community’ (Bruce, 1968, blz. 46). Dit bleef in de USA een Leitmotiv binnen
de opvattingen over burgerschap tot op heden, zij het steeds in algemene en
geseculariseerde termen, zoals het voorbeeld van de serviceclubs aantoont (vgl. hfdst.
5).
Samenvattend kunnen we de volgende lijn trekken: onder invloed van het
puritanisme werd tegen het einde van de 17e eeuw armoede niet langer gezien in
termen van religieuze meerwaarde, doch in tegendeel als morele schande en een
obstakel in de vooruitgang. Daarbij verhinderde het individualistische moralisme de
puriteinen om armoede en werkeloosheid te zien als sociaal-economische, structurele
fenomenen. Deze visie werd door de verlichting geradicaliseerd en geseculariseerd,
zoals het Engelse utilitarisme heeft aangetoond. De notie van zelfhulp wordt dan een
hoeksteen in de ideologie van het laissez-faire.
De verlichting van de 18e eeuw was in een aantal opzichten de geseculariseerde
opvolger van het puritanisme - een punt overigens dat Peter Gay in zijn bekende
studie over deze wijsgerige en politieke stroming geheel over het hoofd ziet (Gay,
1968). De radicaal puriteinse calvinist verwierp in religieuze zaken iedere vorm van
magie en weigerde zich te laten leiden door, of zich te oriënteren op, menselijke
emoties. Hij is een rationalist in hart en nieren. Het enige wat voor hem niet-empirisch,
niet-waarneembaar en in die zin ook niet-rationeel (dat wil zeggen: ondoorgrondelijk)
was, was de Schepper die als een raadselachtige God (vgl. de predestinatieleer) ver
van de gelovigen verwijderd was. Met al dit rationalisme en met al die ascetische
nuchterheid was het in principe niet zo moeilijk om
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de toch al zo dunne draad tussen God en puritein door te snijden. Wat dan overblijft,
is een geseculariseerde (‘atheïstische’) rationalist - dat wil zeggen, een
wetenschappelijk geörienteerde philosophe, die representant is van het ‘moderne
paganisme’ (P. Gay) dat door de verlichting werd gepropageerd.
Het utilitarisme van de 18e en 19e eeuw was een vrucht van de verlichting en dus
indirect ook van het puritanisme. In deze stroming kreeg echter de puriteinse notie
van individuele verantwoordelijkheid een merkwaardige wending. Men was van
mening dat ‘the good of the community’ vanzelf gediend zou worden, indien alle
individuen er uitsluitend op uit zouden zijn om op rationele wijze hun eigen geluk
na te streven. Er zou een natuurlijke harmonie bestaan tussen het individuele
eigenbelang en het collectieve, maatschappelijke belang. Opvallend is natuurlijk dat
hier al duidelijker dan in puritanisme en verlichting sprake was van boven-individuele
dimensies van maatschappelijk handelen, zij het dat deze dimensies nog steeds primair
vanuit het individu werden belicht. (Het zou nog een lange weg zijn naar het
sociologisch denken in termen van Durkheims ‘faits sociaux’!) Hoe dit ook zij, het
principe van zelfhulp werd middels bovengenoemde harmoniegedachte verdiept tot
een maatschappelijk en boven-individueel principe. Adam Smith gebruikte het
bekende beeld van de onzichtbare hand, die als een geseculariseerde voorzienigheid
‘the good of the community’ harmoniseerde met ‘the good of the individual’. Hiermee
werd bewezen dat het utilitarisme, ondanks zijn oorsprong in de verlichting toch nog
van metafysica was doordrenkt! Deze utilitaristische, tot een sociaal-economische
filosofie uitgebouwde notie van zelfhulp hanteerde uiteraard de doctrine van de
staatsonthouding.
Toch moet men zich deze laissez-faire ook weer niet al te drastisch voorstellen.
Jeremy Bentham bijvoorbeeld was van mening, dat alleen arbeid welvaart en geluk
kon brengen en dat dus vóór alles de factor arbeid veilig gesteld diende te worden.
We zien hier hoe het individualistische arbeidsethos binnen de sociale filosofie van
het utilitarisme structurele dimensies krijgt. Benthams principe van ‘het grootste
goed voor het grootste aantal’ mocht volgens hem niet uitsluitend aan individuele
initiatieven worden overgelaten, doch diende mede door de overheid tot uitvoering
te worden gebracht. Dit betekende concreet, dat de overheid er op zou moeten toezien,
dat noodlijdenden hulp zouden ontvangen opdat zij, indien zij geestelijk en lichamelijk
gezond waren, voor arbeid geschikt zouden blijven. Hij kwam met het voor zijn tijd
opzienbarende voorstel een ministerie op te richten voor wat hij noemde ‘Indigence
Relief’ (Bruce, 1968, blz. 94).
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In de tweede helft van de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw werd de kritiek op
de werking van de Poor Law steeds luider en scherper - niet in het minst onder invloed
van het utilitarisme en het verwante malthusianisme (later gesteund door het sociaal
darwinisme). Omdat de Poor Law gedecentraliseerd en op weinig coherente wijze
door terzake ondeskundige personen tot uitvoering werd gebracht, was volgens deze
kritiek misbruik van de voorzieningen al te gemakkelijk. De te lichtvaardig verleende
steun zou te zwaar op de publieke financiën drukken en armen zouden zelf
gedemoraliseerd raken. Doordat zij bovendien kinderen voortbrachten voor wie zij
zelf niet konden zorgen, zouden zij in een heilloze spiraal terecht komen, waaruit zij
zelf en binnen het kader van de Poor Law niet meer zouden kunnen ontsnappen. Ook
nu weer werd het sociaal-politieke denken en handelen gekenmerkt door het
onvermogen armoede en werkeloosheid op structurele wijze te interpreteren. Met
name vermocht men niet de structurele gevolgen van de industriële revolutie in te
zien.
Onder de druk van de kritiek op de Poor Law werd in 1832 een regeringscommissie
ingesteld die tot taak had te onderzoeken hoe deze raamwet herzien zou kunnen
worden. Eén van de belangrijkste conclusies van deze commissie was, dat uiteraard
hulp geboden moest worden aan de ‘impotent poor’, maar dat dergelijke hulp
geweigerd zou moeten worden voor de ‘able bodied’ die fysiek en geestelijk in staat
zouden zijn om te werken maar desondanks van de steun leefden. De commissie
deed twee voorstellen van negatieve aard, die in 1834 tot wet werden: ten eerste
zouden de bijdragen die uitbetaald werden lager moeten zijn dan het laagste
arbeidsloon, zodat de bijstand inderdaad een pure noodzaak zou blijven; ten tweede
zouden werkhuizen opgericht moeten worden waarin zij die tot werken in staat waren
maar tot nu toe steun ontvingen, gedwongen zouden worden tot arbeid (ibid, blz. 95
v.). Dergelijke werkinrichtingen hadden al, zoals we zagen, sedert de dagen van
Elizabeth I bestaan als tuchthuizen voor figuren uit de maatschappelijke rafelrand.
Nu zouden zij uitgebouwd moeten worden tot ‘houses of correction’ voor werkelozen.
Beide maatregelen moesten afschrikwekkend werken en individuen dwingen
zichzelf te helpen in dagen van tegenspoed. Zonder enig besef van structurele en/of
conjuncturele oorzaken van werkeloosheid, die voor een industrieel-kapitalistisch
systeem endemisch zijn, werden in het teken van een gerationaliseerde notie van
zelfhulp werkelozen als onmaatschappelijken behandeld en naar men meende tevens
gecorrigeerd: ‘Families were to be separated, workhouse clothes worn, silence
preserved at meals, all visiting or visitor prohibited and smoking and beer-drinking
not
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allowed. Adequate food and shelter were to be provided, but that was all, and
adequacy was not to be interpreted liberally’ - aldus omschrijft Bruce het karakter
van deze negentiende eeuwse werkinrichtingen (ibid, blz. 98). Charles Dickens heeft
er een onvergetelijk literair beeld van gegeven. Overigens is de politieke consequentie
van de wet van 1834 even schrijnend als de sociaal-economische. Marshall wees er
terecht op, dat deze wet de armen en werkelozen radicaal buiten de maatschappij
plaatste doordat zij hen de rechten van burgerschap ontnam: ‘The Poor Law treated
the claims of the poor, not as an integral part of the rights of the citizen, but as an
alternative to them - as claims which could be met only if the claimants ceased to be
citizens in any true sense of the word. For paupers forfeited in practice the civil right
of personal liberty, by internment in the workhouse, and they forfeited by law any
political rights they might possess ... Those who accepted relief must cross the road
that separated the community of citizens from the outcast company of the destitute’
(Marshall, 1977, blz. 88).
Nogmaals, dit sociaal-politiek individualisme en moralisme werd wet en beleid
in een periode waarin industrialisme en kapitalisme tot ongekende omvang
uitgroeiden. Zonder twijfel vormden deze wet en dit beleid belangrijke instrumenten
voor de stimulering en de legitimering van dit industrialisme en kapitalisme. Zelfs
zij die oprecht begaan waren met het lot van de armen, zoals Sir Thomas Bernard
die in 1796 al ‘The Society for Bettering the Conditions and Increasing the Comforts
of the Poor’ oprichtte, of Sir Frederick Morton Eden die in dezelfde periode empirisch
onderzoek verrichtte naar de toestand van de armen om tot een verbetering van het
sociaal beleid te kunnen komen, bleven door dit individualisme en moralisme
bevangen. Zij hielden zich bezig, zo merkte Beveridge op, met ‘de arme’ niet met
‘de armoede’ (Beveridge, 1948, blz. 127 v.).
Eerst Karl Marx en Friedrich Engels zouden wijzen op de structurele oorzaken
achter de symptomen en oproepen tot radicale acties, uit te voeren door de slachtoffers
van industrialisme en kapitalisme - het proletariaat. Sociaal-democraten na hen, zoals
Charles Booth en het echtpaar Beatrice en Sydney Webb, zouden aan het einde van
de 19e en begin van de 20e eeuw het individualisme en moralisme inruilen voor een
structurele visie en aanpak. Aan deze sociaal-democratische visie zouden de steeds
sterker wordende vakbonden in toenemende mate concrete gestalte gaan geven. Maar
wij moeten nog een moment bij de wet van 1834 blijven staan.
De herziening van de Poor Law in 1834 leidde tot twee ontwikkelingen, die voor
het thema van dit hoofdstuk belangrijk zijn. Ten eerste: zij die
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ondanks hard werken toch van armoede naar pauperisme afgleden en het werkhuis
wilden vermijden, bleven aangewezen op particuliere liefdadigheid. Het gevolg was
dat het charitatieve particuliere intitiatief ondanks de voortschrijdende modernisering
niet alleen bleef bestaan, doch zich zelfs uitbreidde. Deze toename van particuliere
charitas was zo groot dat in 1869 een coördinerend lichaam opgericht moest worden,
de ‘Charity Organisation Society’ (Bruce, 1968, blz. 122). Ten tweede: mede gedreven
door angst voor de Poor Law begon men meer dan vroeger te zoeken naar
mogelijkheden zich groepswijze tegen economische en maatschappelijke calamiteiten
als ziekte, ouderdom, invaliditeit, werkeloosheid en dood te verzekeren. Dat wil
zeggen, georganiseerde zelfhulp leidde tot het oprichten van fondsen van wederzijds
hulpbetoon (‘mutual aid’). Deze nietverstatelijkte vorm van groepsverzekering vond
vooral plaats in de typisch Engelse Friendly Societies - vaak erg oude verenigingen,
die aanvankelijk de leden twee zaken voor hun contributies aanboden: gezelligheid
en een nette begrafenis. Na 1834 groeiden zij uit tot verenigingen, die naast
gezelligheid een sociale verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom boden.14.
Verzekering tegen werkeloosheid bleef het prerogatief van de trade unions. De
Friendly Societies boden een verzekering tegen de dreigingen van de in 1834 herziene
Poor Law. Zij vormden een belangrijke schakel tussen individualistische en
moralistische zelfhulp van puritanisme en verlichting enerzijds en de moderne Engelse
verzorgingsstaat anderzijds. Zij behoren duidelijk tot een volgend stadium op het
geconstrueerde continuum van verzorging-als-gunst naar verzorging-als-recht.15.

5. Sociale verzekering
Hoewel één van hen schijnt terug te gaan tot 1555 (‘Incorporation of Carters’),
ontstonden de eerste Friendly Societies in de 17e eeuw in het door het calvinisme
beïnvloede Schotland, terwijl de eerste Friendly Societies in Engeland opgericht
werden door uit Frankrijk gevluchte hugenoten, die als vreemdelingen van de Poor
Law waren uitgesloten. ‘They were driven to self-help’, zegt Beveridge en hij voegt
daar nog aan toe: ‘In so far as such a motive applied to them it would apply also to
Scotland, where public provision for relief of poverty long lagged behind that of
England’ (Beveridge, 1948, blz. 23). Het is niet ondenkbaar, dat het puriteinse ethos
met zijn nadruk op zelfhulp ook een rol bij het ontstaan van deze Friendly Societies
heeft gespeeld.
Deze verenigingen voor zelfhulp, die tot na de tweede wereldoorlog in
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Groot-Brittannië een belangrijke rol hebben gespeeld met name in de
sociaal-economische verzorging van de hogere arbeidersklasse en de lagere
middenstand, waren in oorsprong een vermenging van gezelligheid en sociale
verzekering. Dikwijls georganiseerd binnen een beroepsgroep, zoals diverse namen
suggereren (‘Fraternity of Dyers’, 1670; ‘Goldsmith's Friendly Society’, 1712;
‘Ancient Society of Gardners’, 1716; etc.) namen zij de gezelligheidskenmerken en
verschillende vormen van ritueel van de gilden over. Maar daarnaast hadden deze
verenigingen een serieuzere doelstelling: uit de verzekering tegen een nette begrafenis
ontwikkelde zich een groter pakket van sociale verzekeringen, zoals tegen ziekte,
ouderdom en invaliditeit. De contributies werden aanvankelijk geïnd en bewaard in
de plaats waar de leden vergaderen: de kroeg en zelfs het bordeel, of de kerk. Toen
de fondsen van de nationale federaties van plaatselijke verenigingen grote afmetingen
aannamen, werden zij uiteraard op moderne wijze beheerd. Zoals al werd opgemerkt,
de verzekering tegen werkeloosheid bleef doorgaans buiten het programma van de
Friendly Societies. Dat werd de grote taak van de vakbonden.
In de 19e eeuw waren verschillende van deze verenigingen zo groot en rijk
geworden, dat zij dividenden aan hun leden uitbetaalden en in een aantal gevallen
ook tot spaarfondsen uitgroeiden. Reeds in 1793 gaf deze groei aanleiding tot een
wet, de ‘Act for the Encouragement and Relief of Friendly Societies’, waarin gepoogd
werd het fenomeen te stimuleren doch ook te reguleren. Dat bleef gedurende de 19e
eeuw, zoals we aanstonds zullen zien, een geliefde bezigheid van de Engelse wetgever.
In de wet van 1793 werd een Friendly Society als volgt gedefiniëerd: ‘A society
of good fellowship for the purpose of raising from time to time, by voluntary
contributions a stock or fund for the mutual relief and maintenance of all and every
members thereof, in old age, sickeness, and in infirmity, or for the relief of widows
and children of deceased members’ (ibid, blz. 21). Beveridge accentueert overigens
het feit, dat het hier steeds om meer dan verzekering ging: ‘They have been social
clubs; they have been societies concerned with the general welfare of their members;
they have been channels for the spirit of voluntary service’, (ibid, blz. 60). Anders
dan de vakbonden zijn zij ook politiek en levensbeschouwlijk neutraal, niet gebonden
aan enige partij. Hij betreurde het dan ook, zoals we nog zullen zien, dat deze typische
‘voluntary associations’ met hun onderlinge solidariteit en hun gezamenlijke inzet
in de welfare state van na de tweede wereldoorlog geen plaats hebben gekregen. Hij
zag niet in, dat zij niet pasten in het ethos van de moderne verzorgingsstaat.

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

33
De houding van de aristocratische heersers ten opzichte van de Friendly Societies
was altijd al ambivalent geweest. Enerzijds juichte men deze verenigingen toe omdat
zij de druk op de Poor Law verminderden. Deze positieve waardering was de
belangrijkste motivering voor de wet van 1793. Anderzijds vreesde men echter een
toename van de macht van de arbeiders, omdat zij zich in deze verenigingen
organiseerden. Toen de Friendly Societies in de 19e eeuw tot grote en financieel
machtige organisaties uitgroeiden, niet in het minst als reactie op de draconische
herziening van de Poor Law in 1834 (Bruce, 1968, blz. 111), nam deze vrees toe en
werd de roep om staatscontrole sterker. Overigens hadden intussen tevens minder
bonafide elementen ingezien dat het oprichten van een Friendly Society commercieel
aantrekkelijk was. Men trachtte ook in dit opzicht middels wetgeving de groei van
de Friendly Societies te controleren. Tussen 1793 en 1850 passeerden achttien
aanvullende wetten het parlement. Eén van de belangrijkste en meest positieve
resultaten was, dat Friendly Societies na een onderzoek naar de financiële status
geregistreerd moesten worden en dat alleen geregistreerde verenigingen recht hadden
op fiscale voordelen die non-profit organisaties met humanitaire doelstellingen ten
deel vielen (Beveridge, 1948, blz. 65 v.).
Allengs groeide deze overheidsbemoeienis uit tot concurrentie. In 1874 stelde een
staatscommissie een overheidsverzekeringsplan voor: middels vrijwillige bijdragen
in een overheidsfonds te storten via de post zouden werknemers zich kunnen
verzekeren tegen de nadelige economische gevolgen van ziekte, dood en ouderdom.
In het memorandum dat door verschillende figuren uit het establishment van die
dagen ondertekend werd, werden vooral drie voordelen van een dergelijk
overheidssysteem van sociale verzekering vermeld: a. het zou een efficiëntere
administratie van de armenwetgeving betekenen, b. de stijgende arbeidslonen zouden
op zinvolle wijze gebruikt worden, en c. arbeiders zouden beschermd worden tegen
de misbruiken van diverse malafide en niet geregistreerde verenigingen voor
wederzijds hulpbetoon. Het plan werd niet gerealiseerd, maar de contouren van de
verzorgingsstaat werden hier reeds zichtbaar (ibid, blz. 66 v.).
Eerst in 1911 begaf de staat zich onder de energieke leiding van de Liberaal Lloyd
George op het verzekeringsterrein van de Friendly Associations en wel in de ‘National
Insurance Act’ die een regeling voor verplichte sociale verzekering behelsde. Het
opmerkelijke van deze wet is evenwel, dat de overheid de Friendly Societies in deze
sociale verzekering incorporeerde. De beslissing werd namelijk genomen dat de
administratie van deze nationale verzekering zou worden uitgevoerd, niet door de
staat en haar
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bureaucratie, doch door geregistreerde Friendly Societies. Op typisch liberale wijze
werd dus gekozen voor een samengaan van overheid en partisuliet initiatief. Beveridge
prijst deze coöperatie zeer, maar verheelt niet dat er voor de Friendly Societies nadelen
aan waren verbonden: ‘The undertaking by the Friendly Societies of the administration
of State benefits affected of course their character. They became more official and
less personal, more of insurance agencies and less of social agencies. The new
responsibility affected also their numbers and their structure’, (ibid, blz. 78 v.). Wat
het laatste betreft, de kleinere verenigingen moesten al gauw het veld ruimen en de
grotere verenigingen ontwikkelden naast de administratie van de staatsverzekering
wat de overheid in die tijd niet kon bieden: zij werden spaarkassen. Kortom, het
aloude Gemeinschaft-karakter verbleekte en de dimensies van Gesellschaft namen
toe. De Friendly Societies moderniseerden.
Tegen deze achtergrond moet men het befaamde Report on Social Insurance and
Allied Services (1943) zien. Wat Beveridge in het ontwerpen van een naoorlogse
verzorgingsstaat, die hij zelf liever aanduidde met het begrip ‘social service state’,
voor ogen stond was het ideaal van een nauwe samenwerking tussen overheid en
vrijwillige verenigingen in de geest van 1911. In deze zin is hij dan ook allerminst
waarvoor hij veelal wordt gehouden, namelijk ‘de architect van de Britse
verzorgingsstaat’, waarin minimale standaarden voor welvaart en welzijn als pakket
grondrechten door de overheid worden gegarandeerd. Veeleer beoogde hij in
navolging van Lloyd George's liberalisme een sociale verzekering die door de staat
gegarandeerd doch door organisaties van particulier initiatief gerealiseerd zou worden.
Wat het laatste betreft, was hij van mening dat de Friendly Societies met hun
ervaringen van een eeuw door de overheid op efficiënte en zinvolle wijze gebruikt
zouden kunnen worden. Hij constateerde dan ook in 1948 in zijn Voluntary Action.
A Report On Methods Of Social Advance met de nodige bitterheid dat de twee
‘National Insurance Acts’ van 1946 - hoekstenen van het sociale beleid van de Labour
regering - het huwelijk van 1911 in een echtscheiding beëindigd hebben: ‘The
marriage of 1911 between the State when it entered the fields of insurance against
sickness and the voluntary agencies with a hundred years' experience in this field,
has been followed in 1946 by complete divorce. The State, like a Roman father, has
sent the friendly societies back to live in their own house. The State is now engaged
in constructing a complete and exclusive administrative machine of its own' (ibid,
blz. 80 v.). Het is een gecentraliseerde, bureaucratische machine, zegt Beveridge en
daar voegt hij nog de volgende rethorische vraag aan toe: Whether any such
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machine can grapple with the fundamental problem of sickness benefit, of reconciling
sound finance with sympathy and intimate local handling is uncertain. The
Government of 1911 sought the maximum of co-operation between the State and
voluntary agencies in the field of social insurance. The Government of 1946 has
divorced the two completely’ (ibid, blz. 83). De Friendly Societies worden naar zijn
mening door deze scheiding voor zware problemen gesteld, maar zij zullen in staat
zijn om nieuwe behoeften met nieuwe methoden te confronteren ‘in the old spirit of
social advance by brotherly co-operation’. Maar toen al, aan het prille begin van de
moderne welfare state klonken zijn woorden weinig overtuigend. Niet zonder
ressentiment voegt hij er nog aan toe, dat de staat door deze scheiding voor veel
grotere problemen zal komen te staan. Zij zal er hoogstwaarschijnlijk niet in slagen
om op het gebied van de sociale verzekering verantwoord beleid te paren aan
menselijkheid, om zowel financiële extravaganties als bureaucratisch formalisme te
vermijden: ‘The present rulers of the State have lightheartedly taken on a task without
as yet having shown understanding of its nature’ (ibid, blz. 84). Deze woorden klinken
op dit moment, waarop we geconfronteerd worden met een oud geworden, stagnerende
verzorgingsstaat heel wat minder werkelijkheidsvreemd dan zijn nostalgie naar de
broederschap van de Friendly Societies. Zij klinken ook minder conservatief dan
toen zij neergeschreven werden en zij lijken profetischer dan alle beleidsvoorstellen
in zijn befaamde rapport uit 1943 bij elkaar.
Toch vermocht Beveridge één ding niet in te zien. Zijn idee van sociale zekerheid
was die van een verzekering tegen wat hij noemde ‘Want, Disease, Ignorance, Squalor
and Idleness’ (Beveridge, 1966, blz. 6). De archtitecten van de welfare state na hem
gingen hierin veel verder. Zij dachten in termen van grondrechten, die voor alle leden
van de samenleving zouden gelden, ook nadat sociaal-economische wantoestanden
opgeruimd zouden zijn. Zij spraken over modern burgerschap: ‘Homes, health,
education and social security, these are the birthrights’, merkte Aneurin Bevan eens
op (Briggs, 1961, blz. 227).16.

6. Sociale zekerheid
Beveridge was niet de architect van de moderne verzorgingsstaat,17. maar een late
uitloper van een sociaal-economisch verlicht liberalisme dat voortdurend zocht naar
een balans tussen individuele vrijheid en maatschappelijke orde, tussen vrijwilligheid
en staatcontrole, tussen creativi-
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teit en bureaucratie, tussen particulier initiatief en overheidsplanning, tussen
decentralisatie en centralisatie. Evenals een liberaal als Lloyd George, wilde hij het
individualistisch moralisme dat voor de structurele dimensies van het
sociaal-economische leven blind bleef, vermijden zonder uit te monden in een
collectivisme dat alle verantwoordelijkheid voor het sociaal-economisch gebeuren
verlegt van groepen en individuen naar abstracte grootheden als ‘de staat’, ‘de
overheid’, ‘de maatschappij’, enz. In wezen is het hetzelfde dilemma waar Karl
Mannheim zich voor gesteld wist, toen hij concludeerde dat het traditionele, liberale
laissez-faire principe achterhaald was, terwijl het totalitarisme van links
(communisme) en van rechts (fascisme) geen valide alternatieven konden bieden.
Hij ging op zoek naar een mogelijkheid om planning steeds een ‘planning for freedom’
te laten zijn (vgl. Mannheim, 1960). In hun visies op de rol van de overheid wilden
Beveridge en Mannheim verder gaan dan het traditioneelliberale ideaal van de
‘nachtwakersstaat’, maar zij wilden daarbij de liberale waarden, zoals' individuele
vrijheid' en ‘particulier initiatief’, gekoppeld aan ‘menselijke waardigheid’ en
‘menswaardigheid’, niet opgeofferd zien.18.
Het is alleszins zinvol om weer naar liberalen als Beveridge en Mannheim te
luisteren, met name nu de verzorgingsstaat waarvan zij de zwakke plekken al zagen
voordat zij politiek gestalte had gekregen, aan haar kwalitatieve en kwantitatieve
grenzen schijnt te stoten. Hun visies zullen niet model kunnen staat voor eventuele
oplossingen van de huidige problemen. Wel kunnen zij licht werpen op deze
problemen die voortspruiten uit een aantal structuurfouten welke zij reeds aan het
prille begin van de verzorgingsstaat meenden waar te nemen.
Het laatste stadium van het continuum tussen verzorging-als-gunst en
verzorging-als-recht behoeft hier niet uitvoerig beschreven en besproken te worden.
Dat zou in feite neerkomen op een beschrijving en bespreking van het
verzorgingspakket dat onze huidige maatschappij kenmerkt. Ik beperk me hier tot
enkele voor ons onderwerp - de modernisering van de verzorging - belangrijke
elementen en zal daarbij overstappen naar ons eigen land. Ook zal de lezer opmerken
dat ik mijn analyseniveau zal verleggen van een ideaaltypische en historische naar
een meer cultuurkritische benadering.
Engeland werd in het voorgaande als voorbeeld genomen voor de modernisering
van de verzorging, omdat de industriële revolutie daar het eerst en het duidelijkst
waarneembaar is geweest, waardoor de modernisering van Engelend een
modelkarakter heeft gekregen. Omdat de industrialisatie van Nederland later en
geleidelijker verliep, was ook de moderni-
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sering van de verzorging ten onzent minder spectaculair terwijl zij ook later dan in
Groot-Brittannië op gang kwam. Toch zien we in de 19e eeuw in ons land
vergelijkbare ontwikkelingen. I.J. Brugmans vermeldt bijvoorbeeld dat Nederlanders
in het midden van de 19e eeuw zich associeerden voor gezelligheid en voor de
vorming van fondsen tot wederzijdse bijstand. Zo noemt hij o.a. een in 1849 te
Amsterdam opgerichte typografenvereniging met de kenmerkende naam ‘Voorzorg
en Genoegen’, terwijl ook de diamantbewerkers rond deze tijd op verenigingsbasis
tot sociale verzekeringen trachtten te komen (Brugmans, 1929, blz. 185 v. en 1961,
blz. 280 v.). De werkgevers waren soms wel bevreesd voor dit soort
organisatiepogingen van werknemers, maar niet zelden ook stimuleerden zij hen. De
Amsterdamse ‘Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand’ uit 1855
bijvoorbeeld werd door patroons en werklieden tezamen opgericht. De overgang van
dit soort ‘standorganisaties’ die op moralistische wijze trachtte ‘het volk zedelijk te
verheffen’ naar meer zakelijke vakbondorganisaties, die ijverden voor de verbetering
van arbeidsvoorwaarden (zoals de ‘Algemene Nederlandse Typografenbond’ uit
1866) was kennelijk vloeiender dan in Engeland. Toch valt in deze historische
beschrijvingen op dat dergelijke verenigingen voor gezelligheid en verzekering
doorgaans plaatselijk bleven en nooit de omvang en invloed verwierven van de
Engelse Friendly Societies. Naast deze verenigingen moeten ook de vele
fabrieksbonden, die soms door werkgevers en werknemers tezamen werden opgericht
en instand gehouden, vermeld worden. Zij vormden verzekeringsfondsen die
uitkeringen betaalden in gevallen van ziekte, invaliditeit of dood. Ook zij groeiden
niet uit tot nationale fondsen.19.
Evenals Engeland kende Nederland werkinrichtingen. Zij vormden zelfs, zoals de
historicus H.F.J.M. van den Eerenbeemt in een informatieve monografie aantoont,
een hoeksteen van het sociaal-economisch beleid van de Bataafse Republiek (Van
den Eerenbeemt, 1979). Blijkens zijn beschrijving en analyse werd dit instituut in
Nederland niet geteisterd door de onmenselijke uitwassen die de workhouses in
Groot-Brittannië (vooral na 1834) kenmerkten. Ook Brugmans wijst op het verschil
tussen de Nederlandse werkinrichtingen en de Engelse workhouses (Brugmans, 1929,
blz. 378). Kwam dit omdat Nederland in deze periode nog veel minder
geïndustrialiseerd was dan Engeland? Hoe dit ook zij, evenals het fenomeen Friendly
Societies ten onzent niet ontbrak doch minder geprononceerd voorkwam, kennen
wij het fenomeen werkinrichting zonder dat het de felle kleuren bezat die zo
karakteristiek zijn voor de Engelse workhouses.
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De verzuiling was natuurlijk een andere factor die maakte dat de modernisering van
de verzorging in Nederland een ander verloop kreeg dan in Engeland. Indien we de
verhouding van de verzorging door het particulier intiatief en die door de overheid
in Nederland zouden willen beschrijven - een taak die overbodig is, omdat dit
onderwerp genoegzaam bekend is - dan zouden we deze verzuiling, die onze
samenleving vanaf het einde der 19e eeuw tot diep in de 20e eeuw een eigen karakter
heeft gegeven, centraal moeten stellen. De talloze verzorgingsinstanties op het gebied
van onderwijs, gezondsheidszorg, sociaal-cultureel werk, enz. zijn voor het merendeel
verzuilde organisaties, die middels een ingewikkeld systeem van overheidssubsidiëring
in het verzorgingsnetwerk van de staat terecht zijn gekomen. Beveridge zou in dit
grote middenveld van verzorgende organisaties, die hun uit de hoogtijdagen van de
verzuiling daterende identiteit gebruikten om eigen professionalistische belangen te
verdedigen, allerminst zijn ideaal van een samengaan tussen ‘voluntary’ and
‘statutory’ verzorging herkennen! Hier is, om maar één ding te noemen, geen sprake
van ‘brotherly co-operation’ doch veeleer van wederzijdse concurrentie, die natuurlijk
verscherpt wanneer de subsidiestroom vanwege de stagflatie moet verminderen. Hier
is ook weinig sprake van de inventiviteit en creativiteit van vrijwilligers, doch veeleer
van wat J.A.A. van Doorn genoemd heeft ‘opgeblazen expertocratie’ van professionele
verzorgers (Van Doorn, 1978, blz. 37).
Kortom, de later en meer geleidelijk verlopende industrialisatie alsmede de
verzuiling hebben aan de modernisering van Nederland en dus van de verzorging
alhier een eigen karakter gegeven. Toch meende ik dat de ontwikkelingen in
Groot-Brittannië ook voor ons land een modelkarakter hebben: zij helpen ons juist
vanwege de fellere nuances om een beter historisch begrip te krijgen van het ontstaan
van onze verzorgingsstaat.
De belangrijkste eigenschap van een moderne verzorgingsstaat is het feit dat de
overheid garant staat voor een aantal grondrechten, die voor alle staatsburgers gelden.
Het gaat hier om een pakket minimum standaarden voor gezondheid, scholing,
behuizing, economische zekerheid, enz. De algemene, overkoepelende waarde van
de verzorgingsstaat is het recht op een minimum aan materiële welvaart en immateriëel
welzijn - ‘civilized living’ heet dat fraai in het Engels.
T.H. Marshall zegt dat het verschijnsel burgerschap (‘citizenship’) uit drie
componenten bestaat die zich gedurende de laatste drie eeuwen geleidelijk
ontplooiden. In de 18e eeuw zien we de opkomst van de civil rights: vrijheid van
spreken, recht op bezit, recht contracten af te sluiten, enz. In de 19e eeuw werden de
political rights verworven, met name het actief en
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passief kiesrecht, verankerd in democratische instituten, zoals de drie autonome
machten (wetgevend, uitvoerend, rechterlijk). Het democratische ideaal van
burgerschap kwam evenwel pas tot volle ontplooiing, alsdus Marshall, in de 20e
eeuw, door de opkomst van de social rights, die minimum standaarden voor welvaart
en welzijn behelzen (Marshall, 1977, blz. 78-91). Ik houd dit door Marshall
uitdrukkelijk als ideaaltypisch bedoelde schema voor een moment aan om twee m.i.
belangrijke problemen te bespreken.
Allereerst moet men zich afvragen of niet bepaalde sociale grondrechten in conflict
kunnen komen met eerder verworven civiele en/of politieke rechten. Een duidelijk
voorbeeld van een conflict tussen een sociaal en een civiel recht treffen we aan in
het groeiende verschijnsel van het kraken. Het civiele recht op eigendom namelijk
is één van de elementen van de zogeheten ‘leegstand’ in de grote steden, waar een
nijpend tekort aan woonruimte bestaat. Inmiddels garandeert de verzorgingsstaat het
sociale recht op ‘civilized living’, waartoe het recht op behoorlijke behuizing behoort.
Maar zij heeft grote moeite adequate woonruimten ter beschikking te stellen, terwijl
zij de leegstand tengevolge van het civiele recht op eigendom moet toelaten. We zien
hier wat Robert K. Merton noemde de discrepantie tussen een maatschappelijk
doeleinde (behoorlijke behuizing) en de afwezigheid van geïnstitutionaliseerde
middelen om dit doeleinde te realiseren (ter beschikking stellen van woonruimte).
Het gevolg van deze discrepantie noemde hij ‘anomie’: de krakers bezetten
leegstaande panden, terwijl sommige eigenaars van deze panden, nadat zij tevergeefs
bij de overheid hebben aangeklopt, het recht in eigen hand nemen. Krakers, eigenaars
en in enkele gevallen ook de overheid gaan bij tijd en wijlen over tot fysiek geweld.
Maar het is van belang om in te zien dat achter de ad hoc-problematiek van het ‘orde
bewaren’ (natuurlijk een nijpend probleem voor gemeentebesturen, die geconfronteerd
worden door de eisen van krakers in termen van legitieme, sociale rechten en door
eisen van huizenbezitters in termen van legitieme civiele rechten) de meer principiële
problematiek van een waardenconflict schuil gaat: middels wetgeving zullen wij de
oudere aanspraken in termen van civiele rechten moeten afstemmen op de nieuwere
aanspraken in termen van sociale rechten en omgekeerd. Bijvoorbeeld zoals in het
verleden in ons land onteigend werd ten behoeve van grotere maatschappelijke
doeleinden (industrialisatie, wegenbouw, huizenbouw, enz.), zullen wellicht
leegstaande panden gevorderd moeten worden ten behoeve van een noodzakelijke
voorraad aan adequate woonruimten.
In dit voorbeeld is sprake van een specifiek conflict tussen een civiel en
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een sociaal recht. Interessanter is het om de algemenere en principiëlere vraag te
stellen, of niet de moderne verzorgingsstaat een situatie gecreëerd heeft waarin de
sociale rechten parasitair worden ten opzichte van de eerder verworven civiele en
politieke rechten - of niet m.a.w. de sociale rechten geleidelijk de eerder verworven
civiele en politieke rechten doen afkalven.
Dit probleem verliest zijn academisch karakter, indien wij onze aandacht richten
op één essentieel kenmerk van de moderne verzorgingsstaat, namelijk de
professionalisering. De verzorging waarvoor de overheid in een verzorgingsstaat
zich garant stelt, wordt voor het overgrote deel gerealiseerd door beroepskrachten,
die doorgaans in diverse organisaties (ten onzent meestal verzuild) op relatief
autonome wijze hun werk verrichten. Zij stellen daarbij hun eigen professionele,
doorgaans kostbare eisen, die zij zowel tegenover de staat als tegenover hun cliënten
als noodzakelijke kwaliteitsstandaarden verdedigen. Zij hebben hun eigen visie op
hun werk - hun eigen ‘beleidslogica’ (Van Doorn en Schuijt, 1978, blz. 33) - en
neigen er toe hun eigen professionele deskundigheid van groter belang te achten dan
de doelmatigheid van hun organisatie en de financiële efficiënte van hun werk.
Hoewel de organisaties waarbinnen zij opereren sterk gebureaucratiseerd zijn (vlg.
moderne ziekenhuizen, universiteiten, enz.), is hun gezag vanwege hun ‘expertocratie’
in toenemende mate eerder traditioneel dan rationeel-legaal. Er is sprake van wat
Eliot Freidson ‘professionele dominantie’ noemt, waarbij de burger als cliënt
afhankelijk wordt in de letterlijke zin van het woord: hij moet zwijgen, hij moet
aanvaarden, hij moet de verzorging in lijdzaamheid ondergaan. Dat wil zeggen, hij
wordt onmondig en verliest daarmee wezenlijke bestanddelen van de eens verworven
civiele en politieke rechten. Dit geldt wellicht het sterkst voor de medische sector,
waarop Freidson zijn begrip ‘professionele dominantie’ in de eerste plaats toepast
(Freidson, 1977).
In dit moderne verlies van elementen van burgerschap ten behoeve van het sociale
recht op verzorging speelt één factor een beslissende en dominante rol: kennis.
Tegenover de deskundigheid van de professional zou de cliënt voldoende geschoold
moeten zijn en ook over voldoende informatie moeten beschikken om zelf een mate
van zelfstandigheid te behouden. Het valt op dat civiele en politieke rechten tijdens
de zestiger jaren werden uitgebreid in een tevoren traditioneel bolwerk als de
universiteit. Zij die tot kritisch denkende intellectuelen werden opgeleid, realiseerden
hun sociaal recht op scholing binnen het kader en niet ten koste van civiele en politieke
rechten (democratisering van het universitaire bestuur), indien nodig tegen het verweer
van de betreffende professionelen en bureaucra-
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ten (wetenschappelijke staf en bestuurders) in. Maar zij bezaten dan ook het daartoe
benodigde middel: kennis, mondigheid. In een sector als de gezondheidszorg blijkt
een dergelijke mondigheid aan de kant van de cliënten tegenover de professionelen
haast niet te realiseren. De dominantie van de experts is hier dermate sterk, dat zij
daardoor een welhaast magische meerwaarde lijken te bezitten, waarvan zij ten
opzichte van overheid en burgers dankbaar gebruik en soms misbruik maken. In
tegenstelling tot Freidson, zou ik dan ook de ‘kennis’ van medici sociologisch
minstens zo interessant vinden als hun ‘praxis’ (Freidson, 1973, blz. 5).
In dit verband moet opgemerkt worden, dat het de vraag is of inspraak wel de
garantie tegen het afbrokkelen van civiele en politieke rechten biedt, die men er
veelal van verwacht. Het is een modewoord geworden dat verdacht veel in de mond
wordt genomen door moderne professionelen, met name in het onoverzichtelijke
terrein van het sociaal-cultureel welzijn. Hoe complexer een sector is, hoe minder
effect inspraak zal hebben, hoe meer de professionelen hun belangen met succes
kunnen verdedigen.
Een voorwaarde voor effectieve inspraak in de moderne verzorgingsstaat is
juridische kennis van de mogelijkheden en beperkingen binnen het kader van de wet,
alsook sociologische kennis van de institutionele en organisationele structuren die
parameters vormen voor iedere macht en invloed. Weinig burgers zijn in staat
dergelijke kennis te verwerven en te hanteren, zodat de inspraak die eventueel wordt
uitgeoefend, hoogstens emotionele gratificatie teweeg brengt. Doorgaans blijft zij
juridisch en/of sociologisch onzakelijk en de professionelen hebben dan ook meestal
gelijk wanneer zij haar al dan niet openlijk afdoen als ‘ondeskundig’. Kortom, alles
wat na enkele rondes inspraak overblijft, is doorgaans een moeilijk te verwoorden
gevoel van onbehagen, dat maar al te gemakkelijk uitgroeit tot lijdzaamheid of tot
politiek nauwelijks te beheersen ressentiment.
De conclusie uit het voorgaande is dat niet alleen formele scholing noodzakelijk
is voor het in stand houden van modern burgerschap, zoals Marshall suggereert in
zijn analyse van de civiele, politieke en sociale rechten. Essentieel wordt bovenal de
informatie aan burgers met betrekking tot hun verzorging: wat zijn hun rechten, wat
zijn hun mogelijkheden en onmogelijkheden, tot welke instanties moeten zij zich
richten, enz.? In Engeland fungeren sedert de tweede wereldoorlog de Citizens Advice
Bureaux (CAB's), die naast en tezamen met andere informatiecentra burgers
informeren over hun sociale rechten.20. Ons land kent de wetswinkels, het instituut
van de sociale raadslieden, en het steeds meer op de

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

42
CAB's gelijkende ‘Maatschappelijke Advies en Informatiecentra’ (MAIC).
Aanvankelijk dreven deze centra in Engeland en Nederland op het enthousiasme van
vrijwilligers. Met het toenemen van hun belang zullen zij ongetwijfeld
propessionaliseren en middels de subsidiestroom in de banen van de overheid geraken.
In Engeland is hier de aanwezigheid van het aloude dilemma ‘Voluntary’-‘Statutory’
al volop merkbaar.
In 1977 publiceerde de National Consumer Council van Engeland een brochure
met de pakkende titel ‘The Fourth Right of Citizenship’. Daarin werd gesteld dat het
nu zo ver is om aan de drie rechten van Marshall een vierde toe te voegen: het recht
op informatie. Het hoofdstuk waarin dit wordt beargumenteerd, heet: ‘full information
for full citizenship’ (ibid, blz. 4-8). Wellicht is het beter dit niet als een vierde recht
te zien, doch als een voorwaarde voor volledig burgerschap, een a priori voor civiele,
politieke en sociale rechten. Een ding lijkt zeker: het recht op informatie zal zijn
kracht verliezen, indien het middels overmatige professionalisering en overmatige
subsidiëring zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de verzorgingsstaat verliest. De
recente ontwikkeling van het instituut ‘wetswinkel’ is daarvan wellicht een sprekend
voorbeeld. Middels steeds groter wordende overheidssubsidiëring, waarop op grond
van professionele eisen aanspraak werd gemaakt, ontwikkelde de wetswinkel zich
allengs tot onderdeel van het establishment in de moderne verzorgingsstaat. Daarmee
is nog niet gezegd, dat dit instituut nu minder efficiënt functioneert. Wel kan gesteld
worden, dat hier de eerste tekenen van een ‘routinisering van charisma’ waarneembaar
zijn en dat het gevaar van verdergaande professionalisering en bureaucratisering
allerminst denkbeeldig is. In dat geval zal het nog enige belangrijke verschil tussen
de pro-deo advocaat van vroeger en de moderne wetswinkel-advocaat zijn, dat de
eerste de gemeenschap minder kostte.
Sociale rechten worden parasitair ten opzichte van de eerder verworven civiele en
politieke rechten, omdat de door professionelen en bureaucraten verzorgde burger
onmondig dreigt te worden. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat het een
fundamentele fout zou zijn hier in termen van twee tegenover elkaar staande ‘klassen’
te denken: de professionele verzorgers enerzijds en de onmodige verzorgden
anderzijds. De professionelen immers zijn specialisten, maar zij behoren buiten het
relatief kleine circuit van eigen beroep eveneens tot de grote categorie van toenemend
onmondigen - zoals bijvoorbeeld de universiteitsdocent of welzijnswerker ervaart,
wanneer hij in een ziekenhuis wordt opgenomen.
Tenslotte moet ook nog worden opgemerkt dat scholing en informatie niet de enige
mogelijkheden zijn om de mondigheid van de verzorgde bur-
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gers in stand te houden. In dit verband moet nog eenmaal het verschijnsel zelfhulp
genoemd worden. Afgezien van de regressieve tendensen, die in de zelfhulpbeweging
waar te nemen zijn en die in de volgende paragraaf besproken zullen worden, zien
we hier pogingen om bepaalde problemen op rationele wijze, zonder tussenkomst
van professionelen, gezamenlijk op te lossen. Het is een poging tot emancipatie van
moderne ‘expertocratie’ die met name op het gebied van verslaving en van psychische
storingen niet zonder succes schijnt te zijn. Vele zelfhulpgroepen ontwikkelen naar
het oude voorbeeld van ‘Alcoholic Anonymous’ technieken ter oplossing van een
specifiek probleem, in principe zonder overheidssubsidiëring en zonder tussenkomst
van professionelen. Overigens is er ook in toenemende mate sprake van
zelfhulptechnieken die op individuele wijze, zonder groepsvorming, toegepast zouden
kunnen worden.21.

7. Regressieve tendensen
De leden van een moderne professie vertonen in een aantal opzichten kenmerken
van een traditionele stand, zeker indien zij behoren tot één van de sectoren die centraal
staan in de verzorgingsstaat, zoals onderwijs, gezondheid en sociaal-cultuteel welzijn.
Beginnen we met wat oppervlakkige uiterlijkheden.
Standsparaphernalia zijn bijvoorbeeld een bepaalde kledij en een bepaald uiterlijk
(vgl. de witte jas, of de spijkerbroek-met-trui), bepaalde wijzen van aanspreken (vgl.
het ‘waarde collega’. of het onmiddellijk joviaal tutoyeren en bij de voornaam
aanspreken), bepaald taalgebruik (vgl. medische terminologie, of het
semi-wetenschappelijke, sociale jargon met bijbehorende clichés), enz. Sommige
professies lijken op de traditioneel rijke standen, die niet hard behoefden te werken,
zoals het begrip ‘nieuwe vrijgestelden’ suggereert. Waar de feodale standen
gegroepeerd waren rond de factor land, de latere klassen rond de factoren arbeid en
kapitaal, zijn deze professies vooral gegroepeerd rond de factor kennis, of
deskundigheid. In zekere zin vormen de professionelen die de verzorging in onderwijs,
gezondheid en welzijn moeten realiseren, een establishment met gevestigde belangen
en een elite met macht en invloed. Nogmaals deze macht en invloed zijn niet
gebaseerd op land-, of geld- of produktiemidelenbezit doch op het bezit van kennis,
van deskundigheid. Het geeft hen gezag en een grote mate van autonomie.22. Velen
van hen, vooral in de sector van sociaal-cultureel welzijn, roepen om democratisering,
maar hun ideeën ten aanzien van ongelijkheid en elitaire macht zijn reeds land door
de verzorgingsstaat achterhaald; zij immers vormen zelf een elite, onder-
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deel van het establishment van de verzorgingsstaat.
We zien hier dus hoe aan het einde van het geconstrueerde continuum elementen
in de gemoderniseerde verzorging ontstaan, die duidelijk voormoderne trekken
vertonen. De moderne staat heeft de verantwoordelijkheid voor de sociale
grondrechten op zich genomen, maar de uitvoering ervan aan professionele
organisaties en hun deskundigen overgelaten. Alleen op het financiële vlak stelt de
staat grenzen aan de professies, die evenwel moeilijk strak getrokken kunnen worden,
omdat de overheidsbureaucraten niet de expertise bezitten de eisen en aanspraken
van de professionelen op hun mérites té beoordelen. De laatsten zijn daarom in staat
financiële claims te leggen, die met name in tijden van schaarste onverantwoordelijk
kunnen zijn. Voor het overige bezitten de professionelen beleidsmatig wat betreft
de kwaliteit en de kwantiteit van de verzorging een grote mate van autonomie, vooral
in ons land als gevolg van de verzuiling (‘souvereiniteit in eigen kring’) die dan wel
niet meer ideologisch (naar ‘inhoud’) bestaat, maar organisatorisch (naar ‘vorm’)
doorgaat het Nederlandse samenleven te structureren. Deze vormen van autonomie
worden gebruikt om zich op te stellen als traditionele standen, die geen weet hebben
van aansprakelijkheid en verantwoordingsplicht. Freidson formuleerde het aldus: ‘it
seems to be in the nature of professionally organized authority to rely on the force
and prerogatives of its official status rather than to undertake the wearisome effort
of persuading and demonstrating’ (Freidson, 1977, blz. 235). Medische specialisten
en welzijnswerkers vormen uiteraard niet één stand, maar dat was in het voor-moderne
Europa met adel en geestelijkheid ook allerminst het geval. Zij hebben echter één
ding met elkaar gemeen; zij proberen koste wat het kost hun standsmacht ten opzichte
van de overheid en de burgers te behouden, met name in tijden van economische
stagnatie. Hun belangrijkste wapen is hun op deskundigheid gebaseerde autonomie.
Maar deze regressieve tendens kan ook waargenomen worden aan de kant van de
cliënten van de professionele verzorgers. Om dat duidelijk te maken, moet ik de aan
het begin van dit hoofdstuk gegeven omschrijving van modernisering in herinnering
roepen. In navolging van de klassieke sociologische theorie werd dit proces
omschreven als structurele differentiatie gepaard aan generalisering van waarden en
betekenissen. Structurele differentiatie is vooral zichtbaar in het fenomeen van de
specialisering: waar een samenleving moderniseert zullen institutionele sectoren hun
diffuse functionaliteit verliezen en binnen de sociale structuur als geheel specifieke
functies toebedeeld krijgen. Binnen deze sectoren zullen taken op specifieke wijze
verdeeld worden en deze arbeidsdeling zal leiden tot
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bepaalde specialismen die binnen de sociale structuur als geheel van elkaar afhankelijk
zijn.
Durkheim noemde deze wederzijdse afhankelijkheid van de gespecialiseerde
sectoren en arbeidstaken ‘organische solidariteit’, daarmee aangevend dat de diverse
onderdelen van een moderne maatschappij op elkaar betrokken zijn gelijk de organen
in een biologisch systeem. Het is evenwel niet denkbeeldig dat deze differentiatie
een graad van complexiteit bereikt, waarop solidariteit niet langer mogelijk is en de
individuele burger, geplaatst tegenover autonome deskundigen, gevaar loopt vitale
bestanddelen van zijn burgerschap te verliezen. Hij kan dat in lijdzaamheid ondergaan,
hij kan er ook tegen in opstand komen. Om begrijpelijke redenen worden de gevaren
van een te ver doorgevoerde differentiatie vooral vanuit de sociale wetenschappen
gesignaleerd. Geroepen wordt om ‘deschooling society’ (Illich), om ‘responsive law’
(Nonet, Selznick),23. om de inperking van professionele ‘expertocratie’ (Van Doorn).
Geëist wordt dat de institutionele sectoren in de verzorgingsstaat hun macht en invloed
op overtuigende wijze legitimeren - d.w.z. rechtvaardigen niet alleen tegenover de
overheid, maar ook tegenover de burgers die door hen verzorgd worden.
Structurele de-differentiatie ziet men optreden in diverse vormen van
vrijwilliggerswerk en in een verschijnsel als de moderne zelfhulpbeweging. Ik wil
hier vooral op de laatste nader ingaan, omdat zij in een aantal opzichten blijk geeft
van regressieve tendensen.
In een zelfhulpgroep (te onderscheiden van zelfhulporganisatie)24. proberen mensen
die een specifieke, doorgaans immateriële (psycho-sociale) nood ervaren, hun
gedeelde problematiek gezamenlijk, zonder tussenkomst van professionele experts
op te lossen. Zo'n zelfhulpgroep wordt verder gekenmerkt door individuele relaties
(‘face-to-face relations’) waarbij vooral veel waarde wordt gehecht aan het zogeheten
helperprincipe,25. namelijk dat men het beste geholpen wordt indien men een ander
moet helpen met een probleem klaar te komen. Ook indien dergelijke groepen
uitgroeien tot grotere organisaties, eventueel uitgerust met een bureaucratisch apparaat
en met beroepskrachten, dan nog blijft de individuele wederzijdse hulp (‘mutual-aid’)
centraal staan en is men niet uit op belangenbehartiging of maatschappelijke
hervormingen. De ‘Alcoholic Anonymous’ is een zelfhulporganisatie waarin het
‘eigenlijke’ werk plaatsvindt in de kleinere, lokale eenheden. Een organisatie als de
‘Nederlandse Hartstichting’ is dat niet, vanwege haar duidelijke doelstelling van
belangenbehartiging.
Na wat hierboven gezegd werd over zelfhulp in het kader van purita-
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nisme en verlichting, verbaast het niet te vernemen dat naar schatting meer dan een
half miljoen zelfhulpgroepen in de Verenigde Staten werkzaam zijn. Immers hoe
gegeneraliseerd ook, puritanisme en verlichting zijn nog steeds de ideologische
hoekstenen van de Amerikaanse samenleving. Interessanter is het om waar te nemen
hoe ook in onze samenleving deze groepen in aantal toenemen. Anders dan in de
Verenigde Staten waar zelfhulp als het ware een ‘natuurlijk’ onderdeel van de cultuur
vormt; moet deze spectaculaire opkomst van zelfhulpgroepen in een ver doorgevoerde
verzorgingsstaat als de onze, primair gezien worden als een reactie - een reactie op
het professionalisme in de verzorging, op de autonome macht van de professionele
verzorgers en de afhankelijkheid en onmondigheid van de verzorgden, op de groeiende
afstand tussen beiden, enz.
Deze groepen hebben meer dan het woord ‘zelfhulp’ met de eerder besproken
puriteinen en verlichtingsrationalisten gemeen: zoals de puriteinen zich terzake religie
emancipeerden van katholieke en Anglikaanse geestelijken (in zekere zin de
professionelen bij uitstek uit de voormoderne maatschappij) door zich buiten het
organisatietype ‘kerk’ in ‘secten’ aaneen te sluiten en elkaar individueel bij te staan,
en zoals de verlichtingsrationalisten met betrekking tot armoede zich verzetten tegen
overheidssteun (vgl. de voorzieningen van de Poor Law) en initiatieven van
individuele wederzijdse bijstand (vgl. Friendly Societies) toejuichten, zo verwerpen
de hedendaagse zelfhulpgroepen de professionele dominantie terzake hulpverlening
en roepen diegenen die een bepaald probleem ervaren op zich aaneen te sluiten om
middels wederzijdse steun de ervaren nood te lenigen of draagbaar te maken.
Kortom, voor zover de zelfhulpbeweging in de verzorging ontprofessionaliserend
werkt, vormt zij een onderdeel van structurele ontdifferentiëring. In deze specifieke
zin is zij niet ‘progressief’ doch juist ‘regressief’. Hetzelfde geldt voor de culturele
dimensie van de modernisering, die wij omschreven als een generalisering van
waarden en betekenissen. Weber gebruikte hier het begrip ‘rationalisering’. Ook met
betrekking tot deze dimensie kunnen een aantal regressieve tendensen waargenomen
worden.
Ik beperk mij tot twee handzame voorbeelden, die door de lezer zelf met andere
kunnen worden aangevuld.
De kennis van moderne professionelen is voor de burger als leek esoterisch en
hun taalgebruik dientengevolge veelal onbegrijpelijk. Dit wekt in toenemende mate
irritatie op, vooral als het gaat om kennis die voor het alledaagse welzijn van de
burger essentieel is. Meer dan ooit tevoren is professionele kennis gespecialiseerde
vakkennis, waarbij de gebruikte ter-
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men onvermijdelijke vaktermen zijn die voor de ‘insiders’ als een soort stenografie
snel begrijpelijk en toepasbaar zijn. Op het terrein va bijvoorbeeld de geavanceerde
technologie zal dit feit zwijgend worden aanvaard, maar in de voor het alledaagse
leven essentiële sectoren van onderwijs, gezondheid en welzijn werken esoterische
kennis en onbegrijpelijk taalgebruik irriterend - nog sterker: zij zijn politiek verdacht,
want zij symboliseren de professionele dominantie en accentueren de onmodigheid
der burgers. Steeds vaker en luider hoort men roepen om ‘duidelijk verstaanbare
taal’ die gaat over concrete, praktische, gemakkelijk begrijpelijke kennis.26. Of anders
geformuleerd: geroepen wordt om ontgeneralisering, om ontrationalisering - om
ervaringskennis in plaats van cognitieve kennis, om emotioneel na te voelen ideeën
in plaats van abstracte begrippen en schema's, om generalistische in plaats van
specialistische informatie. Het is te vergelijken met religieus fundamentalisme dat
de abstracte theologie de rug toekeert en terug wil keren naar de existentieel relevante
geloofswaarheden.
Een wezenlijk element in de generalisering van waarden en betekenissen is het
overstijgen van het lichamelijke, van het biologische. De diverse takken van kunst,
godsdienst en wetenschap konden zich tenvolle ontplooien toen de mens in staat was
het in zijn lichaam verankerde biologische substraat te overstijgen. Dit moet natuurlijk
niet idealistisch worden opgevat. Het lichaam blijft oorsprong, expressie- en
registratiemiddel voor iedere vorm van ‘cultuur’ (een melodie moet gezongen en
gehoord, een ritme lichamelijk geproduceerd en gevoeld worden). Maar anders dan
bij het dier, fungeert het menselijk lichaam niet als limiet. ‘Cultuur’ uit zich niet
middels biologisch verankerde instincten, doch ligt buiten het lichaam in symbolen,
die overdraagzaam zijn, opgeslagen (traditie!). Woorden en begrippen, gestructureerde
klanken en ritmen, geordende figuren en kleuren, collectief gedefinieerde rollen en
posities - zij vormen het culturele reservoir dat de mens als het ware aantreft als hij
geboren wordt en dat voort zal gaan te functioneren, nadat hij is gestorven. Geertz
argumenteert zelfs op overtuigende wijze, dat deze ‘cultuur’ op haar beurt invloed
heeft uitgeoefend op de biologische evolutie van de mens (Geertz, 1973, blz. 55-86).
Door de gehele cultuurgeschiedenis heen kan men in deze generalisering, die met
'de opkomst van fenomenen als industrie, wetenschap, technologie en bureaucratie
in een stroomversnelling terecht is gekomen, regressieve bewegingen waarnemen.
Men wil dan van de verfijnde, ijle, abstracte symbolen terugkeren naar het
lichamelijk-biologische, naar het instinctmatige, naar het emotioneel direct navoelbare.
Niet zelden werd
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deze regressie geceremonialiseerd, zoals in het middeleeuwse zotheidsfeest en het
carnaval. Vergelijkbare regressieve bewegingen zijn in de moderne samenleving,
die ik eens aanduidde als een ‘abstract society’, duidelijk waarneembaar en zij worden
veelal ‘progressief’ genoemd. Zij zijn evenwel fundamentalistische reacties op de
ver doorgevoerde rationalisering van de moderne maatschappij. Zij werden wel
beschreven en geanalyseerd in termen van ‘narcistische cultuur’ (Lasch) en ook wel
gezien als een symptoom van de ‘val van de publieke mens’ (Sennet).27. Arnold
Gehlen sprak al aan het einde van de vijftiger jaren van moderne ‘Institutionsabbau’
en toenemende subjectivering. Zijn woorden waren toen nog min of meer profetisch.
Zij zijn nu realistisch.
Welnu, fundamentalisering is ook kenmerkend voor vele zelfhulpgroepen: niet
ideeën maar emoties, niet het geestelijke maar het lichamelijke, niet het
maatschappelijke maar het individuele, niet het rationele maar het irrationele staat
in het centrum van de aandacht. We vinden dit ook terug in allerlei religieuze en
semi-religieuze groeperingen, die de mens beloven dat hij zichzelf zal ‘hervinden’.
Een expert op het gebied van deze groepen meende dat het hier een beweging betrof
‘die een enorme mogelijkheid blijkt te hebben voor het opnieuw vitaliseren van de
Noordamerikaanse ziel’. Hier werd volgens hem een poging aangewend om ‘te
komen tot persoonlijk heil door middel van unieke ervaringen opgedaan in de wereldse
zelfhulpgroep’.28. Binnen de vermeende geborgenheid van de kleine groep, van het
kleinschalige, van de krampachtige gezochte Gemeinschaft wordt gespeurd naar wat
genoemd wordt ‘onze wezenlijke kern’: ‘Wat jij voelt en wat jij wilt en wat jij fijn
vindt is van belang en niet wat je door je opvoeding en door de maatschappij geleerd
hebt te moeten vinden of willen ... Het vraagt een andere wijze van met onszelf bezig
zijn, niet meer analyserend praten over iemand, die we zelf zijn, maar praten vanuit
onszelf, wat we nu voelen en willen’.29.
Zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien, is het ethos waarvan deze woorden een
gechargeerde uitdrukking zijn, bij uitstek geschikt de verzorgingsstaat onbedoeld te
ondersteunen.

8. Conclusie
Liefdadigheid en zelfhulp waren in de rationalisering van de verzorging constanten,
die met verschillende sterkte van invloed tot vandaag hun werking bleven uitoefenen.
Liefdadigheid verloor steeds meer haar religieus gehalte en verkreeg zelfs een moreel
dubieus aura, maar hoezeer
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haar waarden, normen en betekenissen zich ook generaliseerden, de charitatieve
impuls, de morele wil tot altruïsme werd nooit volledig uitgeblust, zelfs niet in het
immoralistische ethos van de verzorgingsstaat. In deze zin sluit ik mij dan ook aan
bij de volgende opmerking van A.G.M. van Melsen: ‘Wanneer we activiteiten, die
vroeger uit charitas werden bedreven, nu doen binnen een rechtsbestel, zijn zij
eigenlijk een uitbouw en voltooiing van charitas. Ook in de huidige situatie wordt
een etisch appel op ons gedaan om in het professionele handelen de oorspronkelijke
gedachten van charitas te blijven realiseren en beleven’ (Verslag Forumduscussie,
1980, blz. 142).
Zelfhulp neemt in de rationalisering van de verzorging een enigszins andere plaats
in. Maar alvorens daar nader op in te gaan, wil ik nog kort op het begrip zelfhulp
terugkomen. Zonder twijfel is het een humpty-dumpty woord (H.W.Fowler)-rond,
glad en met snelle pootjes, zodat het moeilijk grijpbaar doch overal inzetbaar is. In
het voorgaande werd het begrip bewust in algemene zin gebruikt, waarbij als
kernbetekenis gezien werd het feit dat men terzake zorg en verzorging de bevoogding
door instituten (bijvoorbeeld de kerk of de staat) en personen (bijvoorbeeld
geestelijken of professionelen) tracht te vermijden, niet alleen omdat men de
onafhankelijkheidsrelaties die door deze bevoogding ontstaan onmenselijk en
ondragelijk acht, doch ook omdat men van mening is dat zij minder efficiënt en
adequaat zijn. De volgende omschrijving van zelfhulpgroepen door Katz en Bender
bevat de essentiële elementen van dit fenomeen en is toepasbaar op de zelfhulp van
de puritein, van de liberaal en van de verzorgingsstaatsburger die zich tracht te
emanciperen van de ‘professionele dominantie’ (Freidson):
‘Zelfhulpgroepen zijn kleine groepen, waarvan men op vrijwillige basis lid wordt.
De leden verlenen wederzijdse hulp en ze proberen een speciaal doel te bereiken.
De groepen worden meestal opgericht door peers die bij elkaar zijn gekomen om
elkaar hulp te geven bij het lenigen van een gemeenschappelijke nood of het oplossen
van een gemeenschappelijke handicap of een probleem waardoor het leven ontwricht
is, of het teweeg brengen van een sociale en/of persoonlijke verandering. De oprichters
en leden van dergelijke groepen vinden dat aan hun behoeften niet wordt of niet kan
worden voldaan door of via de bestaande maatschappelijke instanties. De
zelfhulpgroepen benadrukken rechtstreekse interactie en het nemen door de leden
van verantwoordelijkheid voor zichzelf. Vaak geven ze naast steun op het emotionele
vlak ook materiële hulp. Ze zijn vaak ‘oorzaakgericht’ en verkondigen een ideologie
of hangen waarden aan via welke de leden een versterkt gevoel van eigen identiteit
verkrijgen’ (Van Harberden en Lafaille, 1978, blz. 43).
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Zoals de eerste zin van deze omschrijving al aangeeft, is de zelfhulp nauw gelieerd
aan vrijwilligheid. Met Beveridge kan men vrijwilligheid - ook een humpty-dumpty
woord - omschrijven in termen van ‘private action for a public purpose’ (Beveridge,
1948, blz. 8). Een dergelijke privé-actie voor ‘het nut van het algemeen’ is natuurlijk
alleen mogelijk, indien men gevrijwaard is van bevoogding. De zelfhulp komt vooral
in het geweer als een specifiek probleem ervaren wordt en om een oplossing vraagt,
terwijl de vrijwilliger doorgaans in actie komt omdat hij zich wil inzetten voor ‘een
goede zaak’, voor ‘een goed doel’.
Zelfhulp, zo heb ik in het voorgaande willen aangeven, onderging gedurende de
rationalisering van de verzorging een koersverandering. De puriteinse zelfhulp was
‘inner-direeted’, kwam voort uit een veelal zelfbewust en zelfverzekerd individualisme
dat evenwel op de gemeenschap gericht was. De geseculariseerde, door de verlichting
beïnvloede liberale zelfhulp verkreeg een dimensie van egoïsme die aan het puriteinse
individualisme met zijn nadruk op zelfopoffering nog geheel vreemd was. Deze trend
heft zich voortgezet in de moderne verzorgingsstaat. Zelfhulp wordt hier nog steeds
gekenmerkt door verzet tegen bevoogding, maar deze is niet langer de existentieel
‘concrete’ bevoogding van een dominante kerk, van een feodale staat, of van
absolutistische instituten. Het is een ‘abstracte’ bevoogding door bureaucraten, die
ingewikkelde regels en procedures hanteren en door professionelen, die ingewikkelde
kennis en expertise bezitten en in een onbegrijpelijk jargon spreken. Zoals ik elders
heb uiteengezet genereert deze ‘abstracte’ bevoogding een anti-institutionele
mentaliteit, die in processen als privatisering en subjectivering waarneembaar is (vgl.
Zijderveld, 1972a en 1972b; ook Gehlen, 1962; Sennett, 1977; Lasch, 1980). Vele
zelfhulpgroepen in de huidige verzorgingsstaat volgden deze ontwikkeling.
En hoe staat het nu met de vrijwilligheid in de verzorgingsstaat? Dat thema verdient
een aparte bespreking. Het vormt het hoofdmotief voor het volgende hoofdstuk.

Eindnoten:
1. Zie voor deze begrippen vooral Parsons, 1966 en 1971.
2. In navolging van Weber en Mannheim kunnen we onder substantiële rationaliteit verstaan het
vermogen de werkelijkheid waar te nemen en te ervaren in termen van orde en structuur, het
vermogen ook om verbindingen tussen fenomenen te leggen, zodat de werkelijkheid geen
zinloze chaos is doch veeleer een betekenisvol en te begrijpen geheel vormt. Onder functionele
rationaliteit wordt dan verstaan het vermogen doeleinden op te stellen en vervolgens te zoeken
naar adequate middelen ter verwerkelijking van deze doeleinden. Weber sprak resp. van
Wertrationalität en Zweckrationalität. De begrippen substantiële en functionele rationaliteit
stammen van Mannheim. Zie Mannheim 1960, blz. 51-57.
3. Zie hiervoor Zijderveld, 1973.
4. Het nu volgende is een nadere uitwerking van een eerder verschenen publikatie: Zijderveld,
1980.
5. Deze sociologische interpretatie heb ik overgenomen van Ephraim H. Mizruchi, Syracuse
University, die daarover een publikatie voorbereidt.
6. In het hoofdstuk over ‘Het ethos van de verzorgingsstaat’ kom ik op het moralisme terug en
wordt een ruimere omschrijving gegeven.
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7. De gegeneraliseerde betekenis van ‘professional’ is opvallend. Oorspronkelijk immers had het
woord betrekking op een religieus geladen beroepsopvatting: ‘I profess’.
8. Ook indien zij tot de vrije beroepen behoren, zullen professionelen sterk gebureaucratiseerd
zijn. Vlg. Freidson, 1973, blz. 185-202.
9. Zie vooral Goglin, 1976, blz. 151-192: Société et Assistance principalement en France.
10. Zie de beschrijving van dit proces in één plaats in Nederland door H.F.J.M. van den Eerenbeemt,
1980.
11. Froissart geeft een levendige beschrijving van de opruiende toespraken van John Ball, die
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2. Vrijwilligheid en vermaatschappelijking
‘Voluntary action is a theme whose debate engenders a merry tussle
between instinct and reason. “It will always have a place in democracy”,
says Instinct. “It represents one of the fundamental and eternal values”.
“Why?” says Reason (as always). “Your ancestors said the same of charity
as they understood it. And yet you now hate that old-world charity and
deny its virtue. Will your voluntary action stand better against the criticism
of future generations? And what is voluntary action anyway?”’ (Marshall,
1949, p. 345.)

1. Inleiding: de vrijwilligheidsdiscussie
Het is niet toevallig dat de rol van de vrijwilliger in de moderne samenleving veelal
samen met het functioneren van de verzorgingsstaat ter discussie wordt gesteld. De
verzorgingsstaat biedt immers het actuele raamwerk waarbinnen moderne vormen
van vrijwilligheid gestalte moeten krijgen. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat
is dan ook een van de meest ingrijpende gebeurtenissen geweest in de geschiedenis
van vrijwilligheid. De eerste keer dat vrijwilligheid en verzorgingsstaat expliciet ter
discussie werden gesteld, is nu al weer meer dan dertig jaar geleden. Direct na de
oorlog heeft met name Beveridge er zijn uiterste best voor gedaan om aan te tonen
dat in de door hem ontworpen ‘social service state’ nog alle ruimte bestond voor
vormen van vrijwillige actie. In zijn systeem van sociale verzekering worden dan
wel de meest elementaire soorten van behoeftigheid overwonnen, dat betekende
geenszins dat in het totale welzijn van de mens werd voorzien.
Tussen de door de ‘social service state’ geboden minimum-garanties en een als
redelijk opgevat welzijnsniveau was de kloof nog zo groot, dat alleen een
weloverwogen stimulering van het vrijwillig initiatief soelaas zou kunnen bieden.
In het organiseren van de sociale zekerheid moest de staat er op toezien dat het eigen
verantwoordelijkheidsbesef van de burgers op niveau zou blijven; dat de individuele
burger zijn uiterste best zou blijven doen om voor zichzelf en zijn omgeving meer
te realiseren dan hem op grond van de staatsgaranties zou worden verstrekt (cf.
Beveridge, 1948, blz. 6-7). Voor de liberaal Beveridge heeft eigenlijk altijd
vastgestaan dat het die richting moest uitgaan: de staat biedt een pakket van
belangrijke minimum-garanties, maar de ruimte boven die staatsminima blijft het
onvervreemdbaar jachtterrein van individueel en vooral vrijwillig initiatief. Men kan
zich dan ook Beveridge's boosheid voorstellen teen de Engelse
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labour-regering direct na de oorlog de sociale dienstverlening te exclusief tot staatstaak
ging rekenen. Dat was Beveridge een doorn in het oog. Zijn ‘social service state’
had voor de staat weliswaar een belangrijke maar toch vooral een beperkte taak
weggelegd. Waar het op de uitvoering van het zekerheidsstelsel aankwam waren het
de particuliere instellingen die het werk dienden te verrichten. Op die manier, zo
dacht Beveridge, zou de samenleving uitgroeien tot één grote ‘friendly society’, tot
één grote solidaire gemeenschap van particuliere instellingen. In Beveridge's eigen
woorden: ‘So at last human society may become a friendly society - an Affiliated
Order of branches, some large and many small, each with its own life in freedom,
each linked to all the rest by common purpose and by bonds to serve that purpose’
(Beveridge, 1948, blz. 324).
Marshall, van wie reeds wat kritische aantekeningen over vrijwilligheid in de kop
van dit hoofdstuk werden vermeld, had goed gezien dat Beveridge's liberaal utopia
lang op zich zou laten wachten. Voor hem was duidelijk dat de sociale dienstverlening
in het algemeen een steeds ruimer staatsingrijpen zou betekenen. Marshall spreekt
dan ook niet over de verzorgingssamenleving als een ‘friendly society’ maar als een
‘mutual aid society run by the State’ en hij realiseert zich terdege dat een ontwikkeling
die deze richting inslaat het karakter van vrijwilligheid belangrijk kan wijzigen
(Marshall, 1949, blz. 347).
Sinds Beveridge en Marshal hun hoop en vrees ten aanzien van de ontwikkeling van
vrijwilligheid en verzorging op schrift stelden, zijn er inmiddels meer dan dertig jaar
verlopen. De eerste schuchtere voorzieningen op het terrein van de sociale
verzekeringen zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwassen verzorgingsstaat, en dat
geldt zeker voor de landen van Noordwest-Europa. Die ontwikkeling heeft duidelijk
gemaakt hoezeer Beveridge op het punt van vrijwilligheid en het ‘friendly
society’-ideaal buiten de waard heeft gerekend. Een blik op de hedendaagse discussies
over vrijwilligheid en verzorgingsstaat laat zien dat er van de door Beveridge
voorspelde volle harmonie van beide veel te wensen overblijft.
De vrijwilligheidsdiscussie van vandaag is in belangrijke mate een herhaling van
het debat van dertig jaar terug. Nog steeds staan dezelfde twee visies, weliswaar
enigszins aangepast, tegenover elkaar. Enerzijds is er de opvatting dat
vrijwilligerswerk en overheidsingrijpen elkaar wederzijds moeten stimuleren,
anderzijds is er ook een opvatting die de onverenig-baarheid van beide voor het
voetlicht haalt en het accent op een veel omvattender overheidsingrijpen legt.
Een goed voorbeeld van de eerstgenoemde positie is het zgn. Wolfen-
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den Report (Wolfenden, 1978). Dit rapport vormt de neerslag van het onderzoek dat
een commissie onder leiding van Lord Wolfenden heeft verricht naar de plaats van
vrijwilligheid in Engeland, en met name naar de rol die vrijwilligheid daar in de
komende vijfentwintig jaar zou gaan spelen.
In het verslag staan vier soorten van sociale dienstverlening centraal. De meest
elementaire vorm van sociale dienstverlening is afkomstig van wat de commissie
het ‘informal system’ noemt. Dat is de verzorging die wordt geboden door gezin,
vrienden, familie en buren. Het aandeel van dit systeem in het totale
dienstverleningspakket wordt door de commissie nog steeds aanzienlijk geacht, ook
al wordt betreurd dat er over de feitelijke omvang zo weinig harde gegevens
beschikbaar zijn. Daarnaast opereert een ‘commercial system’ van sociale
dienstverlening. De commissie is het erover eens dat er voor dit systeem geen grote
toekomst bestaat. Het kan hoogstens in de vorm van aan vullende of extra
verzekeringen aan het totale verzorgingspakket bijdragen. Het derde systeem van
sociale dienstverlening is dat van de overheid, of wel het ‘statutory system’. Dat
systeem is in de loop van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zo in omvang
toegenomen dat menigeen er al van uit gaat dat sociale dienstverlening buiten die
sector niet meer voorkomt. De commissie wijst op de grote voordelen die aan deze
vorm van sociale dienstverlening zijn verbonden, maar sluit de ogen niet voor een
aantal nadelen. Met name spreekt ze haar bezorgdheid uit over de hoge kosten die
overheidszorg doorgaans met zich mee brengt. Maar ook de gevaren van rigiditeit
en bureaucratisme passeren de revue, evenals dat van een overtrokken
professionalisering waardoor van democratische controle steeds minder sprake is en
de cliënt in een ondergeschikte positie wordt gemanoeuvreerd. Tenslotte wijst ze in
dit verband op het gevaar dat het pakket van staatszorg steeds gemakkelijker als
vanzelfsprekendheid, als vanzelfsprekend ‘recht’ wordt ervaren en de betrokkenheid
der burgers naar de achtergrond verdwijnt (ef. Wolfenden, 1978, blz. 25). Het vierde
door de commissie onderscheiden systeem van sociale dienstverlening is de zgn
‘voluntary sector’. De rol van dit verzorgingssysteem is in de loop der tijd aan
aanzienlijke verandering onderhevig geweest; waar vroeger enigerlei vorm van
vrijwilligheid het centrum der verzorging vormde, dient de inbreng van vrijwilligheid
in het huidige tijdsgewricht vooral als aanvullend te worden opgevat, Er is de
commissie heel wat aan gelegen om de afkalving van dit vergorging-systeem een
halt toe te roepen en om wegen te vinden voor een aan de huidige omstandigheden
aangepaste wederopbloei van vrijwillige activiteit. De mogelijkheden voor zo'n
wederopbloei denkt de commissie te vinden
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in de accentuering van wat zij zelf noemt een ‘pluralistic pattern of social provision’.
Ze hecht daar zoveel waarde aan dat ze de Engelse regering dringend in overweging
geeft om een sociaal plan op te stellen waarin de ruimte voor vrijwillige activiteit
voor eens en altijd is vastgelegd. Als dat niet gebeurt, zo voegt ze er dreigend aan
toe, dan zullen in de komende vijfentwintig jaar niet alleen de verschillen de
vrijwillige organisaties verdwijnen, maar zal ook de verzorging van de individuele
burgers minder goed geschieden dan mét zulke vrijwilligheidsinzet mogelijk was
geweest (cf. Wolfenden, 1978, blz. 193).
Een zelfde ‘positieve’ opvatting over vrijwilligheid - positief in de zin dat gewezen
wordt op de mogelijkheid om staatsverzorging en vrijwillige verzorging parallel te
laten lopen - wordt gevonden in het onlangs verschenen deelrapport Vrijwilligersbeleid
van een op initiatief van CRM ingestelde interdepartementale commissie (CRM,
1980). Hoewel de aandacht in dit rapport vooral beschouwend en inventariserend
van aard is, kan de overwegend positieve opvatting over de rol van vrijwilligheid in
onze samenleving er betrekkelijk gemakkelijk uit worden gedestilleerd. Dat blijkt al
uit de context waarin het vrijwilligersprobleem wordt geplaatst en de terminologie
die daarbij wordt gebezigd.
De ontwikkeling van de verzorgingsstaat heeft, zo stelt het rapport, drastische
gevolgen gehad voor de rol die de vrijwilliger traditioneel heeft gespeeld. Aan
vrijwilligers lijkt nu slechts behoefte te zijn als het gaat om relatief onbelangrijke
taken, waarvoor zich, zegt de commissie, veelal vrouwelijke vrijwilligers melden.
Vrijwel overal moet worden geconstateerd dat de inbreng van vrijwilligers terugloopt.
Zo valt duidelijk waar te nemen dat de invloed van vrijwilligers in de besturen van
instellingen aan erosie onderhevig is. De commissie constateert bovendien dat de
animo om zich voor allerlei tijdrovende aspecten van vrijwilligerswerk in te zetten
juist door de enorme explosie van alternatieve tijdsbestedingspatronen voor de vrije
tijd aan het afnemen is. Daar komt nog bij dat de banden van veel Nederlanders met
levensbeschouwelijke instellingen van vrijwilligerswerk sterk zijn verminderd en
dat het geheel van collectieve voorzieningen zo professioneel en perfectionistisch is
opgezet dat het menigeen de prikkel ontneemt om daar zelf nog een bijdrage aan te
leveren (CRM, 1980, blz. 14). Dat tij, zo vindt de commissie, moet gekeerd worden.
In het verlengde van de voornemens van het kabinet om op de rol van de vrijwilliger
een sterker accent te gaan leggen, rekent de commisie het zich tot taak de
mogelijkheden aan te dragen die dat voornemen werkelijkheid kunnen doen worden.
Het verschil met het Wolfenden-rapport ligt eigenlijk alleen in de wat scherpere
kritiek op het zgn. professionalisme in de
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welzijnszorg. Dit eerste deelrapport besteedt vrij veel passages aan de negatieve
invloed van de voortschrijdende professionalisering en vindt op die manier aansluiting
bij de steeds groeiende groep van anti-professionalisten, waarvan Illich en Freidson
de meest welsprekende woordvoerders zijn.1.
Inmiddels is die professionalisme-kritiek ook doorgedrongen tot het centrum van
bureaucratie en professionalisme bij uitstek, het ministerie van CRM. Het is nog niet
zo lang geleden dat de toenmalige staatssecretaris op niet mis te verstane wijze inging
op de schaduwzijden van de verzorgingsstaat en de noodzaak van een herwaardering
van vrijwilligheid: ‘Hoe belangrijk de verworvenheden van de
verzorgingsmaatschappij ook mogen zijn, zij houden het gevaar in zich de mensen
onmondig en onzelfstandig te maken. De mensen hebben de direete betrokkenheid
bij eigen en andermans welzijn voor een groot deel verloren. Zij hebben steeds meer
geleerd, pijn en verdriet te ontlopen en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid
af te wentelen. Zij hebben “geleerd” de zorg voor de eigen gezondheid uit te besteden
aan een steeds volmaakter lijkend gezondheidszorgsysteem. Van de andere kant
wordt de verantwoordelijkheid voor eigen welzijn langzamerhand geheel van de
mensen afgenomen door de alom tegenwoordige verzorgingssystemen. (...) Mede
daarom worden wij gedwongen naar andere wegen voor gezondheidsbevordering
om te zien. Wegen die de mensen minder afhankelijk maken van de
verzorgingssystemen. De nadruk zal hierbij moeten liggen op zelfhulp,
vrijwilligerswerk, kleinschaligheid van organisatie en decentralisatie van bestuur’
(Hendriks, 1976, blz. 2).
Drie jaar later, bij de installatie van de interdepartementale commissie, doet de
volgende staatssecretaris, Kraaijeveld-Wouters, dit alles nog eens over: ‘Eigenlijk
is het onthutsend’, zegt ze, ‘dat zo'n herleving (van het vrijwilligerswerk, Adr.) juist
ontstaat in een periode dat wij als samenleving dachten dat onze verzorgingsstaat
welhaast volkomen was. (...) Maar wij hebben in onze ijver om het systeem volmaakt
te maken vooral stilgestaan bij het nuttig werk van beroepskrachten en de aandacht
was niet gericht op het belangrijke gegeven dat nog steeds immens veel maatschappelijk nuttig - werk door burgers op vrijwillige basis wordt verricht.’ De
angst overheerst dat dit vrijwilligerswerk nog verder zal verdwijnen indien geen
maatregelen worden getroffen. Maar zelfs die maatregelen bergen al weer een gevaar
in zich: ‘Beleid, organisatie en het treffen van regelingen leiden immers haast vanzelf
tot professionalisering. Dit is het dilemma van de verzorgingsstaat. Terwille van de
vrijheid en de ontplooiing van mensen zijn regelingen nodig, maar deze kunnen
tegelij-
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kertijd leiden tot inperking van het eigen initiatief, van vrijheid en
ontplooiingsmogelijkheden’ (Kraaijeveld-Wouters, 1979, blz. 12-13).
Hoe dit alles ook zij, het koor dat de lof van een nieuw soort vrijwilligheid zingt,
groeit zowel qua omvang als geluidsniveau. Dat daarmee de nuchterheid het wel
eens moet afleggen tegen ‘wishful thinking’ hoeft geen betoog. In de moderne
vrijwilligersliteratuur kunnen de meest verrassende ‘trends’ worden waargenomen
en ook goedklinkende maar vooral nietszeggende lippendienst is niet van de lucht.
Een uitspraak als de volgende mag daarvoor model staan: ‘Het vrijwilligerswerk
bevordert de ontplooiing van een democratische samenleving; hierbij wordt niet
uitsluitend gedacht aan de parlementaire democratie, maar aan een kwalitatief
gedifferentieerde, open en pluralistische samenleving’ (Ruygers, 1977, blz. 107-108).
Maar het zijn niet alleen positieve geluiden die over vrijwilligheid en vrijwilligers
worden gehoord. Met name zijn het de professionele organisaties die afhoudend
reageren op nieuwe vrijwillige initiatieven, die hun arbeidsterrein doorkruisen.
Interessant is hoe de vakbonden op vrijwilligheid reageren. Zij richten zich er
vooral op om de ‘hypocrisie’ op de korrel te nemen, waarmee vrijwilligheid door
haar voorstanders wordt bejegend. Een van de vele voorbeelden van dit afhoudende
standpunt is te vinden in een brochure die onder verantwoordelijkheid van de
vrouwenbond van het NVV is gepubliceerd en waaraan de volgende, bepaald
veelzeggende titel werd meegegeven: Werkt U ook zo graag voor niets? (NVV,
1979). Daarin leest men onder meer het volgende: ‘De regering heeft het goed in de
gaten. Vrijwilligers zijn een goedkope en gemakkelijk bruikbare groep. Bezuinigingen
zijn daar mogelijk waar je vrijwilligers kunt inzetten. CRM is dan ook zeker geneigd
hier aandacht aan te besteden en energie in te steken. En dat met gevleugelde woorden
als “verantwoordelijkheid”, “bekommernis” en “solidariteit”. Het belangrijkste
argument dat steeds in regeringsnota's terugkomt, is dat “burgers verantwoordelijk
zijn voor elkaar”’. Tegen vrijwilligerswerk pleit vooral dat er meestal geen sprake
is van ‘onkostenvergoeding, van verzekering bij ongevallen, of van een
arbeidsovereenkomst waarin rechten en plichten van de vrijwilligster vastgelegd
zijn’. De bond zei het liefst ‘neen’ tegen vrijwilligerswerk maar weet ook dat ze zich
zo'n ongeclausuleerd ‘neen’ nauwelijks kan permitteren. Dat zou immers veel te hard
tegen teveel zere benen tegelijk aanschoppen. Daarom mág vrijwilligheid, als er
maar een serieuze poging wordt ondernomen om een kritische houding aan te nemen
en als erop wordt aange-
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drongen dat het betreffende vrijwilligerswerk in het sociale zekerheidsstelsel wordt
opgenomen. In het jargon van de schrijfsters klinkt dat als volgt: ‘Een andere
mogelijkheid is om je toch, maar dan kritisch, in te zetten in de bestaande
dienstverlenende instellingen als bejaardenzorg, ziekenhuis, etc. En dan, samen met
andere vrijwilligers, die voorwaarden te eisen die nodig zijn om volwaardig te kunnen
werken: zoals inspraak, begeleiding, verzekering, onkostenvergoeding’ (NVV, 1979,
p. 8 en 13).
Dergelijke reserves ten opzichte van vrijwilligerswerk komen ook tot uitdrukking
in het rapport Vrouwen in het Vrijwilligerswerk dat in 1979 door de
Emancipatie-Commissie werd uitgebracht. Daar heet het dat de oriëntatie op
vrijwilligerswerk een obstakel is voor roldoorbreking en vrouwenemancipatie
(Emancipatie-Commissie, 1979).
Kortom, naast alle positieve en optimistische geluiden over de rol van vrijwilligheid
in de moderne verzorgingsstaat zijn er ook nogal wat negatieve. Die laatste komen
er vooral op neer dat vrijwilligheid steeds verder in de verzorgingsstaat moet worden
ingebouwd en dat het vrijwilligerswerk als vorm van onbetaalde arbeid zoveel
mogelijk moet worden ingekrompen.

2. Vrijwilligheid, betekenissen en toepassingen
Het valt aan te nemen dat de vrijwilligersdiscussie wordt bemoeilijkt door de variatie
van betekenissen en bijbetekenissen die doorgaans met het begrip in verband wordt
gebracht. Vrijwilligheid kent over het algemeen een duidelijk positieve ‘lading’ en
het zal de critici alleen al op die grond moeite kosten zich onomwonden tegen
vrijwilligheid en vrijwilligerswerk te verklaren. Voor de vraag wat onder het begrip
vrijwilligheid moet worden verstaan, geldt eigenlijk hetzelfde als voor de
vrijwilligersdiscussie in het algemeen. Waar de hedendaagse discussie in feite een
herhaling vormt van de discussie van dertig jaar geleden, zo geldt ook dat Marshalls
vraag - verzuchting eigenlijk - ‘What is voluntary action anyway?’ dertig jaar later
nog steeds geen duidelijk antwoord heeft gekregen.
Meestal wordt het vrijwilligheidsbegrip direct verbonden met het terrein van de
sociale dienstverlening. Dat is begrijpelijk wanneer we er van uit gaan dat de
preoccupatie met sociale zekerheid en sociale dienstverlening een van de meest
kenmerkende aspecten van de geschiedenis van de twintigste eeuw is geweest. De
categorie vrijwilligheid is echter met die koppeling aan het ‘sociale’ aspect van
burgerschap niet volledig gedefinieerd.2.
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Burgerschap - ‘citizenship’ in Marshalls terminologie - bestaat uit meerdere aspecten
dan alleen het sociale, of sociaal-economische. Heel wezenlijk is bijvoorbeeld het
politieke aspect van burgerschap dat met name in de vorige eeuw alle aandacht, en
dus ook ‘vrijwillige’ aandacht, voor zich heeft opgeëist. En is het tegelijkertijd niet
redelijk om te vermoeden dat in de zeer nabije toekomst een cultureel aspect van
burgerschap steeds grotere aandacht krijgen zal? Ik denk dan met name aan de op
ons af komende informatie-explosie. Burgerschap veronderstelt momenteel dat de
leden van een gemeenschap een vrij hoog niveau van informatie in stand houden.
De ‘officiële’ informatieverschaffers slagen er steeds minder in om in de groeiende
informatiebehoefte te voorzien, en op dit moment kan al duidelijk worden onderkend
dat vrijwilligheid zich in de vorm van wetswinkels, juridische EHBO's,
Maatschappelijke Adviesen Informatiecentra, etc. op dit terrein aan het richten is.3.
Met de vaststelling dat vormen van vrijwilligheid door de geschiedenis heen een
belangrijke rol hebben gespeeld bij het streven naar volwaardig burgerschap, is
uiteraard nog niets over de betekenis van het vrijwilligheidsbegrip zelf gezegd. Dat
laatste is overigens ook niet erg gemakkelijk. De vrijwilligheidscategorie kent zovele
verschillende, bijna-verschillende en ook tegenstrijdige connotaties, dat elk streven
om in die veelheid enige lijn te ontdekken haast uitzichtloos lijkt. Zo verwees
vrijwilligheid oorspronkelijk naar iets elitairs, terwijl met name in de moderne vormen
van vrijwilligerswerk juist het egalitaire, de gelijkheid, voorop staat. Het elitaire
karakter kwam vooral hierin tot uiting dat alleen diegenen die zich konden vrijmaken
van de triviale sleur van het economische produktiebedrijf, zich de ‘luxe’ van
vrijwilligerswerk konden permitteren. De egalitaire opvattingen die momenteel zo
sterk met vrijwilligheid worden verbonden, uiten zich onder meer in de hierboven
genoemde vormen van informatieverschaffing, die er zoveel mogelijk op uit zijn om
de ongelijkheid op het punt van informatie als factor in de totale maatschappelijke
ongelijkheid terug te dringen. Vrijwilligheid verwijst zeker ook naar creatieve en
‘innovatieve’ aspecten van het menselijk samenleven. In de vrijwilligheidsdiscussie
die zich meteen na de oorlog op initiatief van Beveridge ging afspelen, werd
herhaaldelijk gewezen op dit creatieve effect van vormen van vrijwilligheid, waardoor
het ‘dichtslibben’ van maatschappelijke interactiepatronen zou kunnen worden
voorkomen. Dit is overigens een element dat vrijwel onverkort in de meer recente
verhandelingen over de introductie van vrijwilligheid in het maatschappelijke bestel
kan worden teruggevonden.
Een andere connotatie van vrijwilligheid heeft te maken met de nadruk
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op het zgn. particuliere initiatief. In deze betekenis komt tot uiting dat vrijwilligheid
veelal in confrontatie verkeert met de staat als machtige allesregelaar. Een vrijwillige
organisatie is in principe op particuliere leest geschoeid en wordt derhalve niet door
de staat gecontroleerd. Wellicht in verband hiermee heeft vrijwilligheid in de loop
der tijd ook het odium van het ‘amateuristische’, het ‘niet-deskundige’ op zich
geladen. Met name de vrijwillige bestuurder van stichting of vereniging heeft het
vanwege zijn ondeskundigheid steeds moeilijker gekregen om zich tegenover de wel
deskundige, ‘professionele’ staf te handhaven. Het gebeurt dan ook niet zelden dat
een stichtingsbestuur in welzijnsland een louter papieren lichaam vormt en ook alleen
al daardoor irritatie opwekt. In de politiek dreigt een vergelijkbare ontwikkeling: de
groeiende invloed van het ambtelijk apparaat dat zijn macht vooral aan zijn
ondoordringbaarheid ontleent, laat in vele gevallen voor de ‘vrijwillige’ politicus
nauwelijks beleidsruimte over.
Tegelijkertijd heeft dit amateuristische aspect van vrijwilligheid ook een positieve
lading. Zeker in deze tijd lijkt het nodig om de voortgaande professionalisering Van Doorn spreekt al over ‘expertocratie’ (Van Doorn/Schuyt, 1978, blz. 37) - een
tegenwicht te bieden. Het amateurisme en de relatieve ondeskundigheid van de
vrijwillige bestuurder zou zo'n tegenwicht kunnen zijn, al was het maar omdat ze het
de professionals onmogelijk maken zich geheel in zich zelf te keren.
Vrijwilligheid is hierboven al verbonden met het emancipatiebegrip. Verschillende
vormen van politieke en sociaal-economische emancipatie zijn gedragen door groepen
van vrijwilligers. Maar ook hier lopen de verschillende connotaties weer uiteen. Aan
de ene kant kunnen we constateren dat de ‘verheffing’ van achtergestelde groepen
door een type vrijwilligheid werd gedragen dat zich om structurele verbeteringen
nauwelijks bekommerde en slechts oog had voor een op individuele personen gerichte
‘liefdadigheid’. Aan de andere kant staan dan de moderne emancipatiebewegingen
die hun vrijwilligheid vooral richten op de structurele verbetering van
leefomstandigheden van bepaalde bevolkingsgroepen.
Beziet men dit geheel van connotaties dat aan het vrijwilligheidsbegrip kan worden
gehecht - en de lijst kan uiteraard aanzienlijk worden uitgebreid - dan valt op dat de
meeste betekenissen die hier zijn opgesomd, kunnen worden samengevat onder de
noemer van het ‘buitengewone’. Vrijwilligheid verschijnt in al de aangehaalde
voorbeelden als een element dat aan het normale maatschappelijke proces iets schijnt
toe te voegen. Vrijwilligheid lijkt de normale loop van de gebeurtenissen te verzach-
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ten of te wijzigen, ze zorgt voor een nieuwe ontwikkeling, die weliswaar al vlug tot
normaal maatschappelijk patroon wordt en vanaf dat moment alleen nog door een
nieuwe vrijwilligheidsimpuls voor inertia kan worden behoed. Vrijwilligheid lijkt
een additie op het normale leven te zijn, een versiering die zich van het normale
leven onderscheidt maar die tegelijkertijd dat normale leven ook leefbaar houdt. Zo
bezien heeft vrijwilligheid iets van het spel, zoals dat door Huizinga werd omschreven.
Ook het spel onderscheidt zich van de gewone, automatische processen van het
dagelijks leven. Spelen, zegt Huizinga, betekent een uittreden ‘... in een tijdelijke
sfeer van activiteit met een eigen strekking’ (Huizinga, 1950a, blz. 35). Tegenover
het ‘meenens’ van het normale maatschappelijke patroon staat de ‘gekheid’ van het
spel. Waar Huizinga er echter de nadruk op legt dat het spel vooral ook wordt
gekenmerkt door zijn afgeslotenheid en begrensdheid, zijn ‘onnut’ karakter en
‘amorele’ afkomst, blijkt tevens dat het vrijwilligheidsbegrip zich van de spelcategorie
onderscheidt. De afgrenzing van het spel ten opzichte van het normale
maatschappelijke patroon is blijkbaar een andere, een scherpere, dan die tussen
vrijwilligheid en het normale leven. Net als het spel is vrijwilligheid een additie op
het normale maatschappelijke patroon, maar, anders dan het spel, blijft vrijwilligheid
veel sterker op dat maatschappelijke patroon betrokken. De betrokkenheid op het
leven van alle dag kan uit de vrijwilligheidscategorie niet worden weggedacht.
Vrijwilligheid is en blijft ‘maatschappelijk relevant’: ze formuleert juist op een zeer
indringende manier de nauwe relatie die er tussen de twee onderscheiden werelden
bestaat. Anders dan het spel kenmerkt vrijwilligheid zich juist door de morele
betrokkenheid van het individu op zijn medemens, door de verantwoordelijkheid
voor eigen en andermans welzijn. Vrijwilligheid vormt als het ware de verbinding
tussen de individuele acties van de burgers en de ‘werktuiglijk aflopende’
maatschappelijke structuren en processen.
Elke definitie van vrijwilligheid die aanspraak op algemene geldigheid wil maken,
moet van deze twee elementen uitgaan; ze dient geformuleerd te worden romdom
de peilers van het ‘additionele’ enerzijds en de ‘maatschappelijke betrokkenheid’
anderzijds.

3. De definitie van vrijwilligheid
De vrijwilligheidsdefinitie die het best aan de bovengenoemde eisen voldoet is
afkomstig van - opnieuw - Beveridge. Voor hem was vrijwilliglieid het beste
getypeerd als ‘private action for a public purpose’ (cf. Beve-
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ridge, 1948, blz. 8). Jammer was dat hij de ‘public purpose’ identificeerde met ‘social
advance’, zodat hij alleen oog had voor vormen van vrijwilligheid die op het terrein
van de sociale dienstverlening een rol speelden. Zien we echter van die inperking af,
dan verschijnt vrijwilligheid ook in zijn omschrijving als de brug tussen twee
‘werelden’, de wereld van het private individuele bestaan en de wereld van de
‘officiële’ openbaarheid. Vrijwilligheid is dan een beweging die de ruimte tussen
die twee werelden opvult. Het is tegelijkertijd in die opvulling dat het ‘buitengewone’
karakter van vrijwilligheid tot uiting komt; het buitengewone verwijst immers naar
de maatschappelijke gerichtheid van ‘private action’, terwijl het ‘gewone’ betrekking
heeft op het normale maatschappelijke leven, in deze definitie vertegenwoordigd
door de verwijzing naar ‘public action’.
Een van de voordelen van een definitie als deze is dat ze ons in de gelegenheid
stelt om de variabiliteit van de vrijwilligheidscategorie duidelijk te maken; want als
vrijwilligheid een plaats heeft in de ruimte tussen het publieke en het private, dan is
de geschiedenis van die ‘ruimte’ tegelijkertijd de geschiedenis van vrijwilligheid.
Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen die zich tussen de private en de
publieke pool van het menselijk handelen in de loop der tijden hebben voltrokken
(en daarmee ook een beter zicht op de ontwikkelingen van het vrijwilligheidsbegrip)
moeten we daarom enige aandacht schenken aan de op dat punt relevante literatuur.
Het resultaat van die excursie zal zijn dat Beveridge's definitie nader kan worden
gespecificeerd.
Het ontstaan van het onderscheid tussen het private en het publieke leven wordt, in
navolging van Hannah Arendt, meestal geplaatst in de hellenistische traditie waarin
de polis zich als aparte entiteit naast gezin of familie ontwikkelde. De polis of stadstaat
was het terrein waarop de individuele mens zich pas werkelijk kon onderscheiden;
het leven in de oikia, het huishouden, stak er wat dat betreft maar mager en
onbetekenend bij af. Het private leven in de individuele huishouding
vertegenwoordigde de sfeer van de harde noodzakelijkheid, van louter overleven,
terwijl het openbare optreden in de stadstaat vrijheid, gelijkheid, eer en aanzien
garandeerde. Voor de Grieken in de polis vormde het publieke leven op de eerste
plaats een soort vlucht uit de ‘futility of individual life’ en daarmee de enige
mogelijkheid om in dit leven althans nog iets van onsterfelijkheid te realiseren
(Arendt, 1958b, blz. 55-56).
De verhouding tussen het publieke en het private is in de loop van de westerse
geschiedenis voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Het negatieve karakter
van het private, zo kenmerkend voor de Griekse
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voorkeur voor het publieke, werd in het klassieke Rome al enigszins gemodificeerd.
Daar werd de basis gelegd voor een betrekkelijk even-waardige coëxistentie van het
publieke en het private. Het ‘alleenrecht’ van het publieke kwam door de opkomst
van het christendom nog sterker onder druk te staan. Het christendom verwijderde
zich immers in verschillende opzichten vrij expliciet van de publieke sfeer. Vervolgens
vervaagt in de middeleeuwen het onderscheid tussen het publieke en het private
vrijwel geheel, en dat ten gunste van het private. Habermas heeft er terecht op gewezen
dat in de middeleeuwen van een aparte sfeer van ‘Oeffentlichkeit’, althans in
sociologische zin, geen sprake was (Habermas, 1962, blz. 19). Pas tegen het einde
der middeleeuwen, met de opkomst van handel en handelscentra die het bereik van
de oude feodale samenleving verre overtroffen, keerde ook het onderscheid tussen
een publieke en een private sfeer weer terug. Het waren de nieuwe steden of stadstaten
die voor de publieke sfeer het décor vormden. De relatieve zelfstandigheid van die
sfeer werd slechts vergroot toen de betrekkelijk kleine ‘Stadtwirtschafte’ zich tot
nationale economieën gingen verbreden (cf. Habermas, 1962, blz. 31). Die
ontwikkeling heeft uiteindelijk geleid tot de moderne staat, het hedendaagse centrum
van ‘Oeffentlichkeit’.
Intussen had zich echter met de opkomst van het kapitalisme een soort tussensfeer
ontwikkeld, een sfeer die tussen het private en het publieke een min of meer
zelfstandige functie vervult. Habermas en Arendt spreken in dat verband over ‘die
öffentlich relevant gewordene Privatsphäre’ en doelen daarmee op de sociale en
economische aspecten van het leven die uit de oorspronkelijke huishouding zijn
losgebroken. Waar economische produktieprocessen met de opkomst van het
kapitalisme niet langer tot de grenzen van de individuele huishouding beperkt konden
blijven, werd een deel van de private sfeer ook buiten die sfeer relevant (cf. Habermas,
1962, blz. 33). Die ontwikkeling betekende ook dat allerlei sociale patronen die met
het produktieproces in verband stonden zich aan het keurslijf van de privé-huishouding
ontworstelden. Ook zij kwamen terecht in de ruimte tussen het publieke en het private.
Daarnaast, zo suggereert Habermas, vond ook vanuit de publieke sfeer een
verschuiving naar die tussensfeer plaats, waardoor de staat zich vrij exclusief met
rechtspraak, externe verdediging en interne ordebewaking ging bezighouden. Met
name in de periode van de liberale ‘nachtwakerstaat’ kwamen verschillende
oorspronkelijk publieke functies in die tussensfeer terecht (Habermas, 1962, blz.
146).
Het is deze tussensfeer, deze ‘öffentlich relevant gewordene Privatsphäre’, die in
de literatuur doorgaans met de term ‘maatschappij’ wordt be-
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noemd. De tweedeling tussen het publieke en het private is daarmee een driedeling
geworden: tussen de sfeer van het exclusief-publieke, de sfeer van de staat enerzijds,
en de sfeer van het exclusief-private, de sfeer van de individuele huishouding, is een
derde sfeer ontstaan, nl. die van de maatschappij.
Welke zijn nu de consequenties van deze ontwikkeling voor de definitie die Beveridge
van vrijwilligheid heeft gegeven? Duidelijk is dat onder de noemer ‘private action
for a public purpose’ verschillende zaken kunnen worden begrepen. In de eerste
plaats - en het lijdt geen twijfel dat Beveridge vooral in die richting heeft gedacht kan die omschrijving duiden op een type vrijwillige activiteit dat zijn doel vindt in
het ‘maatschappelijke’ tussenveld. Beveridge's gebruik van de term ‘public’ verwijst
primair naar de ‘öffentlich relevant gewordene Privatsphäre’, zeker niet naar de
elementen van een in strikte zin opgevatte staatstaak. Er is al eerder op gewezen dat
Beveridge zich verzette tegen elke bemoeienis van de staat met taken die op het
niveau van het particuliere initiatief konden worden volvoerd. Zijn pleidooi ging niet
in de richting van een verzorgingsstaat, maar veeleer in de richting van een
‘verzorgingsmaatschappij’,4. een ‘Affiliated Order of branches’ (Beveridge, 1948,
blz. 324).
Maar Beveridge's definitie wijst ook nog op een andere mogelijkheid. De
gerichtheid van het private individu op de publieke zaak kan evengoed een gerichtheid
zijn op de staat, op de sfeer van het strikt publieke. De verantwoordelijkheid voor
eigen en andermans welzijn wordt op die manier zoveel mogelijk in handen van de
staat gelegd; vrijwilligheid in deze versie onderscheidt zich door het feit dat het
maatschappelijke tussenveld als het ware wordt overgeslagen en dat de ‘vrijwillige’
aandacht vooral gericht is op de realisering van structurele, door de staat
geautoriseerde regelingen. Dit type vrijwilligheid is er op gericht zich zelf voortdurend
overbodig te maken en lijkt een vorm te zijn die kenmerkend is voor de moderne
verzorgingsstaat, waarin staat en maatschappij steeds hechter met elkaar zijn
verbonden.5.

4. Vrijwilligheid en maatschappijtypen
Nu in algemene zin op de variabiliteit van vormen van vrijwilligheid is gewezen,
wil ik trachten het vóórkomen en de aard van vrijwilligheid te verbinden met de
typen maatschappij die uit de hierboven ontwikkelde driedeling kunnen worden
afgeleid. Ter verduidelijking wordt die driedeling op de volgende pagina eerst in
beeld gebracht.
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Deze voorstelling van zaken impliceert dat de onderlinge relaties tussen de drie sferen
variabel zijn. Op basis van die variabiliteit van de relaties tussen de drie sferen kunnen
verschillende maatschappijtypen worden onderscheiden. Zo'n maatschappijtype
wordt dan geconstrueerd op basis van de relaties die er tussen de maatschappij, het
maatschappelijke tussenveld, enerzijds en de beide andere sferen anderzijds kunnen
bestaan.
Die relaties kunnen natuurlijk van velerlei soort zijn. In de hier voorgestelde
constructie vormt de mate van (on)afhankelijkheid van het maatschappelijke
tussenveld het uitgangspunt voor de typologie.
Uit bovenstaand schema resulteren dan logischerwijze de volgende vier typen:

Het eerste hier onderscheiden type noem ik de centripetale maatschappij; zowel de
staat als de individuele microcosmos zijn hier gericht op het maatschappelijke
tussenveld. De maatschappij vormt hier het zwaartepunt van de betreffende
samenleving. Er bestaat een tendens om zoveel mogelijk staatstaken door het
maatschappelijk tussenveld te laten behartigen, evengoed als er een tendens bestaat
om primaire sociale verhoudingen naar het maatschappelijk tussenveld over te
hevelen. Over de inkleuring van dit type maatschappij straks meer.
Het tweede maatschappijtype dat uit dit schema kan worden afgeleid noem ik de
centrifugale maatschappij. Het gaat hier om een type waarin het maatschappelijk
tussenveld sterk aan betekenis heeft ingeboet. De maatschappij is er aan erosie
onderhevig, een erosie die twee kanten tegelijk uitwerkt. Op de eerste plaats verliest
de maatschappij een deel van haar betekenis en functies aan de staat, de representant
van het strikt publieke, terwijl ze aan de andere kant te maken krijgt met een privatise-
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ringsproces, waardoor ook het individu zich steeds verder uit de maatschappij
terugtrekt. Ook op dat maatschappijtype wordt straks uitvoeriger ingegaan.
In het derde hier onderscheiden maatschappijtype is het vooral de staat die als
zwaartepunt van de samenlevingsorde fungeert. Het moge er dan wel op lijken dat
het individu sterk ‘naar buiten’ is gericht en participeert in allerlei maatschappelijke
activiteiten, dat neemt niet weg dat deze activiteiten onder volstrekte staatscontrole
staan. Dit is het totalitaire maatschappijtype.6. Tenslotte suggereert het schema nog
een vierde maatschappijtype, waarin het zwaartepunt geheel bij het individu en zijn
leefwereld is komen te liggen. Zowel staat als maatschappij hebben hier hun relatieve
onafhankelijkheid grotendeels verloren en zijn in feite overgeleverd aan de grillen
van individuen en groepen. De beste aanduiding voor een dergelijk maatschappijtype
is eertijds door Durkheim gegeven, toen hij de institutieloze maatschappij als een
anomische kenschetste.
Over de twee laatstgenoemde maatschappijtypen zal in dit verband niet worden
uitgeweid. De reden daarvan is simpel. Ook al zullen er in onze moderne westerse
samenleving best elementen aangewezen kunnen worden die als concrete invulling
van het totalitaire of anomische maatschappijtype zouden kunnen worden beschouwd,
het lijdt geen twijfel dat de westerse maatschappij niet op die leest is geschoeid. De
hier onderscheiden centrifugale en centripetale maatschappijtypen vormen tezamen
een veel betere benadering van de samenleving waarin wij leven. Vanuit strikt
definitorisch gezichtspunt komt daar nog bij dat vrijwilligheid in een totalitair of
anomisch maatschappijtype nauwelijks voorstelbaar is. Al met al reden genoeg om
de aandacht vooral te richten op de twee eerstgenoemde maatschappijtypen en die
te bezien op hun implicaties voor vormen van vrijwilligheid.
In het centripetale maatschappijtype valt zowel van de kant van de staat alsook van
de kant van de private microcosmos een tendens tot vermaatschappelijking waar te
nemen. Dit is ongetwijfeld het maatschappijtype dat Beveridge voor ogen had toen
hij zijn sociale verzekeringsplannen lanceerde. Het is ook het maatschappijtype dat
Durkheim zich voorstelde toen hij zijn hoop stelde op de organische solidariteit van
mensen in een moderne maatschappij. Natuurlijk zijn er geen concrete samenlevingen
te noemen waarin dit type in al zijn zuiverheid tot uitdrukking is gebracht; de concrete
werkelijkheid is nu eenmaal te divers en te weerbarstig om breukloos in sociologische
typologieën te kunnen worden ondergebracht. Maar dat neemt niet weg dat er
samenlevingen bestaan die dit type beter
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benaderen dan andere dat doen. Als we klassieke auteurs als De Tocqueville, Weber
en Huizinga7. mogen geloven dan zijn zij met name in de Verenigde Staten op dit
type maatschappij gestoten. Bij voortduring hebben zij zich in ieder geval verbaasd
over de eigenaardige combinatie van liberalistische principes met een sterke
associatiedrang. Waar de liberale idee van een zo ver mogelijk terugdringen van de
staatsinvloed doorgaans wordt verbonden met de assumptie van een ver doorgevoerd
individualisme, viel het hun juist op dat individualisme en associatiegeneigdheid in
de Verenigde Staten geen tegenstelling vormden, maar in een voor Europese begrippen
haast onbegrijpelijke harmonie konden samengaan.
De Tocqueville heeft zich over die vermaatschappelijkingstendens in de Verenigde
Staten op de volgende, inmiddels klassieke wijze uitgelaten: ‘Amerikanen van alle
leeftijden, sociale stand en ontwikkeling zijn aan een stuk door bezig met zich te
groeperen in verenigingen. Er zijn daar niet alleen groeperingen op het gebied van
handel en industrie, maar nog duizend andere: godsdienstige, ethische, belangrijke
en onbelangrijke, met geweldig veel en buitengewoon weinig leden, met zeer
algemene en heel bijzondere doelstellingen. (...) In Amerika troffen wij verenigingen
aan van wier mogelijkheid wij niet het flauwste idee hebben gehad. Vaak heb ik de
grenzeloze vindingrijkheid bewonderd waarmee de bewoners van de Verenigde
Staten aan de dadendrang van een grote groep medeburgers een gemeenschappelijke
doelstelling wisten te geven en hen in volkomen vrijheid dat doel lieten
verwerkelijken’ (De Tocqueville, 1971 blz. 199). Voor al zulke doelstellingen, voegt
De Tocqueville er nog veelbetekenend aan toe, zou in Frankrijk het initiatief door
de overheid of de staat moeten worden genomen en in Engeland waarschijnlijk door
een adellijk heer.
Zo mogelijk nog meer verwondering over de Amerikaanse versie van een
centripetale maatschappij spreekt uit Huizinga's prachtige Amerika-analyse (Huizinga,
1950b). Hij legt er als historicus de nadruk op dat het denkschema waarin een
tegenstelling wordt gemaakt tussen individualisme en associatie best eens typisch
Europees van karakter kan zijn en dat het op de Amerikaanse situatie niet, of in
geheel andere zin, van toepassing is: ‘Het individualisme van den Amerikaanschen
kolonist, opstandeling, pionier heeft weinig gemeen met dien geestesstaat, welken
wij onder denzelfden naam aan het begrip der Renaissance plegen te verbinden. Het
vertoont zich eensdeels als het puriteinsche zelfstandigheidsgevoel, dat de
gemeenschappen van Nieuw-Engeland sticht, andersdeels als de primitieve geest
van den werker in de wildernis, die voedsel vindt, zoolang er nog een stuk natuur
onbedwongen is. Uit die twee komt het modern Ameri-
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kaansche hoogontwikkelde individualisme voort: dat van den ondernemer, die er
prat op gaat dat in hem de oude pionierszin voortwerkt. En ook dat van Amerika's
hoogste geesten: Emerson en Whitman, bij wie het uiterste individualisme overgaat
in zijn tegendeel en de wereld omvat’ (Huizinga, 1950b, blz. 270). Daarnáást, niet
daartegenover, staat ‘... de cultuuraandrift die wij gewoonlijk geneigd zijn als het
tegendeel van individualisme te beschouwen: die van associatie, of maatschappelijke
organisatie, of wel gemeenschapszin. (...) Het eigenaardige is, dat die
gemeenschapszin het individualisme niet opheft, maar er veeleer aan ondergeschikt
blijft’ (Huizinga, 1950b, blz. 270). Samenvattend, en verwijzend naar het onderscheid
tussen staat en maatschappij, besluit Huizinga als volgt: ‘Want dit is duidelijk, als
men de Amerikaansche maatschappelijke organismen in hun geheel overziet, dat
juist de eigenlijke staatsgedachte daarin zwak, het gevoel van een sociale en moreele
eenheid te vormen daarentegen sterk is’ (Huizinga, 1950b, blz. 272). Beide
vermaatschappelijkingstendenzen komen derhalve in Huizinga's beschrijving naar
voren. Allereerst wees hij op de vermaatschappelijking van het individu dat zich met
anderen aaneensluit in de vele verschillende verenigingen, en vervolgens stipuleert
hij dat de staat vele van de functies die elders wel onder zijn verantwoordelijkheid
vallen in de Amerikaanse samenleving mist.
Anderhalve eeuw na De Tocqueville's beschrijving en meer dan een halve eeuw
na Huizinga's analyse mag natuurlijk niet meer zo beslist over dé Amerikaan worden
gesproken en zijn er genoeg tekenen die wijzen op een flinke verzwakking van de
zo algemeen veronderstelde gemeenschapszin. Desondanks zijn nog heel wat restanten
van de door De Tocqueville en Huizinga beschreven
‘vermaatschappelijkingstendenzen’, zeker voor de Europese bezoeker, vrij opvallend
in de Amerikaanse samenleving waarneembaar.
Bezien we dit type maatschappij wat nadrukkelijker op de beide
vermaatschappelijkingstendensen die het omvat. De verhouding tussen staat en
maatschappij kenmerkt zich door een grote afstandelijkheid van de kant van de staat
in maatschappelijke aangelegenheden. Met name op het punt van de
sociaal-economische orde bezit het maatschappelijke middenveld een relatief grote
autonomie. Zo'n situatie heeft zich in de moderne wereld vooral in de negentiende
eeuw voorgedaan. Sinds het einde van de mercantilistische periode heeft het
kapitalisme zich ontwikkeld in de richting van een steeds onafhankelijker
sociaal-economische orde, een steeds onafhankelijker maatschappelijk tussenveld,
waarbij er voor de staat hooguit een ‘nachtwakersfunctie’ was weggelegd. De
vermaatschappelijking van de staat heeft derhalve betekend dat er ruimte werd
gecreëerd
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voor een relatief autonoom maatschappelijk tussenveld. Dat tussenveld is daarmee
echter nog niet ‘opgevuld’. Die opvulling ligt besloten in de andere
vermaatschappelijkingsrelatie, nl. die tussen het individu en de maatschappij uit het
door mij gebruikte schema. In dat verband kan worden gewezen op het
vermaatschappelijkingsproces waardoor het individu in een conglomeraat van
verenigingen wordt opgenomen, op de vermaatschappelijking van de godsdienstige
beleving, op de vermaatschappelijking van de wetenschap en met name de sociale
wetenschap, en nog heel andere vermaatschappelijkingsprocessen. Om een indruk
te geven van dit facet van het centripetale maatschappijtype volgt hier een kort exposé
van de drie bovengenoemde vermaatschappelijkingstendenzen.
Voor wat betreft de vermaatschappelijking van de individuele oriëntatie kunnen
de beide typen van de ‘inner-’ en ‘other-direeted man’, zoals die door Riesman
werden geformuleerd, als uitgangspunt dienen. De ‘innerdireeted man’ wordt door
Riesman ten tonele gevoerd als het prototype van een slag mensen dat erop is gericht
om de problemen waar een samenleving mee te kampen heeft vanuit eigen initiatief
tot een oplossing te brengen. De ‘inner-direeted man’ is degene die de ruimte voor
maatschappelijke activiteit, of dat nu economische, politieke of sociale activiteiten
zijn, op eigen initiatief en vol van ondernemingszin tracht op te vullen. Hij gaat
daarbij zeker niet ‘rücksichtslos’ te werk, maar wordt in zijn maatschappelijke
dadendrang door zijn eigen geweten (veelal op de zgn. ‘Protestant Ethic’ gebaseerd)
tot terughoudendheid gedwongen. Die maatschappelijke oriëntatie begint met de
gelijdelijke verdwijning van de ‘inner-direeted man’ en de opkomst van de
‘other-direeted man’ soms groteske proporties aan te nemen. De
vermaatschappelijking loopt dan gelijdelijk uit op de volledige ‘oplossing’ van het
individu in het brede maatschappelijke tussenveld. De ‘other-direeted man’ is iemand
die krampachtig gericht is op conformisme, iemand die zijn uiterste best doet om
zich in niets van anderen te onderscheiden, iemand kortom, wiens leven vooral door
schuld en schaamtegevoelens wordt bepaald. Aan het begin van de jaren vijftig was
het voor Riesman al duidelijk dat die categorie van mensen zich, in ieder geval in
de Verenigde Staten, snel aan het uitbreiden was en met enig afgrijzen blikte hij
vooruit naar de situatie waarin nog slechts van een ‘lonely crowd’ sprake zal zijn
(Riesman, 1950, blz. 15-26). In het midden van dat decennium was het Whyte die
in The Organization Man op soortgelijke aspecten van dit doorgeschoten
vermaatschappelijkingsproces inging: hij schilderde het bestaan van de zakenman
die zich moet voegen in een team en zich vooral niet moet durven onderscheiden
van zijn teamgenoten. Eenmaal thuis in suburbia bevindt hij zich
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opnieuw in een situatie waarin hij heeft geleerd dat elke manifestatie van eigenzinnig
gedrag door zijn buurtgenoten zeker niet in dank zal worden aanvaard (Whyte, 1956).
Ook over de vermaatschappelijking van de godsdienst is, vooral in de Verenigde
Staten, veel geschreven. Vele auteurs hebben de door hen ‘ontdekte’ centripetale
tendensen van de Amerikaanse samenleving beschouwd als een gevolg van de
vermaatschappelijking van de godsdienst. Godsdienst en godsdienstige beleving
ontwikkelden zich steeds sterker tot een maatschappelijke activiteit, tot een dimensie
die het gemeenschapsleven in sterke mate doortrok. Maatschappelijke
organisatiepatronen volgden in structureel opzicht veelal het voorbeeld van de
godsdienstige denominatiestructuur en werden in cultureel opzicht doorgaans
overgoten met een moralistisch sausje, produkt van de confrontatie van protestantse
ethiek en Amerikaans verlichtingsdenken.8.
Ook in dit opzicht zou van het ‘doorschieten’ van deze
vermaatschappelijkingstendens gesproken kunnen worden. Op het moment dat de
godsdienstige beleving al haar zelfstandigheid verloren heeft en volledig in het
maatschappelijke organisatiepatroon is opgelost, verschijnt de godsdienst hooguit
als een burgerlijke conventie waarnaar bij bijzondere gelegenheden wordt verwezen.
Bellah's ‘civil religion’ kan hiervan in zeker opzicht als voorbeeld worden gezien
(Bellah, 1967).
De verhouding tussen individuele godsdienstige beleving enerzijds en het
maatschappelijke tussenveld anderzijds kan ook op andere manieren tot uiting komen.
De ‘verzuiling’ die het grootste deel van de twintigste eeuw het gezicht van de
Nederlandse ‘maatschappij’ heeft bepaald heeft immers evenzeer op die verhouding
betrekking. Daar moet echter wel direct bij worden aangetekend dat deze
vermaatschappelijking niet tot één maatschappelijk tussenveld aanleiding is geweest,
maar in feite verschillende ‘minimaatschappijen’ heeft gegenereerd.9.
De vermaatschappelijking van het meer cognitieve aspect van 's mensen oriëntatie
is tot uitdrukking gekomen in de ontwikkeling van de wetenschap. Opnieuw kunnen
we constateren dat die vermaatschappelijkingstendens zich vooral in de Verenigde
Staten heeft doorgezet. Wetenschap, en zeker ook de sociale wetenschap, is daar
vanouds gericht geweest op het oplossen van maatschappelijke problemen. De zgn.
‘social problems approach’ die de Amerikaanse sociologie zo sterk heeft beïnvloed
en die door Coser als het resultaat wordt beschouwd van een combinatie van ‘Christian
moralism and Progressive reform’ (Coner, 1979, blz. 291) vormt nog steeds de
hoofdmoot van de Amerikaanse sociologie. Een ‘theoretische’ oriëntatie, die zo
kenmerkend was voor grote delen van de
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Europese sociologie, is er betrekkelijk lang als een overbodige luxe beschouwd. Het
is dan ook opvallend dat de theoretische oriëntatie die door de Europees geschooide
Talcott Parsons in Amerika werd geïntroduceerd, heel lang met argusogen is bekeken.
Pas in haar verbinding met een sterk Amerikaans gekleurd functionalisme werd die
oriëntatie aanvaardbaar (Adriaansens, 1976, blz. 49). In die vorm is ze vervolgens
direct na de tweede wereldoorlog naar het Europese vasteland overgewaaid en kreeg
de sociologie ook in ons land een sterk beleidsgericht accent. Toch lijkt het vermoeden
gerechtvaardigd dat diep onder die oppervlakte van beleidsoriëntatie, in de
Westeuropese sociologie althans, een veel hardnekkiger restant aan ‘idle curiosity’
een rol is blijven spelen.
Natuurlijk kunnen op nog veel meer maatschappelijke terreinen elementen van
dit vermaatschappelijkingproces worden aangegeven. Ik laat het echter bij de hier
genoemde voorbeelden omdat ze zich zo goed laten contrasteren met de tendensen
die zich in het tweede, het centrifugale maatschappijtype voordoen.
Dit centrifugale maatschappijtype, zo blijkt uit het schema, impliceert een tweetal
tendensen die lijnrecht staan tegenover het dubbele vermaatschappelijkingsproces
van de centripetale maatschappij. De maatschappij, het maatschappelijke tussenveld,
is aan een erosieproces onderhevig dat twee kanten tegelijk uitwerkt. Voor wat de
verhouding tussen staat en maatschappij betreft (de linker pijl uit het schema) is hier
sprake van verstatelijking. Allerlei oorspronkelijk maatschappelijke aangelegenheden
komen steeds sterker onder direete of indireete controle van de staat te verkeren. Die
ontwikkeling heeft met name op het terrein van de verzorging plaatsgevonden, maar
mag zeker ook op strikt economisch terrein niet worden veronachtzaamd. De
zelfstandigheid van de verschillende particuliere instellingen, of het nu gaat om
verenigingen of bedrijven, raakt in dit maatschappijtype onder zware druk. De
relatieve autonomie van het maatschappelijke tussenveld komt door de toenemende
vervlechting van staat en maatschappij steeds verder uit het vizier. De ontwikkeling
van de verzorgingsstaat vormt in feite het prototype van een proces waardoor staat,
maatschappij en individu steeds hechter met elkaar verbonden raken en hun
onafhankelijkheid zien teruglopen. Voor het individu betekent dit dat hij van steeds
grotere groepen en steeds abstractere grootheden afhankelijk raakt. In de woorden
van De Swaan: ‘De resultante van een veelheid van onderling verstrengelde en elkaar
versterkende ontvouwingsprocessen in een gegeneraliseerde verafhankelijking tussen
mensen in groeiende getale’ (De Swaan, 1976).
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Maar de maatschappij erodeert in dit type niet slechts in de richting van de staat. Het
schema wijst tegelijk op de mogelijkheid dat het maatschappelijke onder toenemende
druk komt te staan van hernieuwde individualiserings- en privatiseringstendensen.
Willen we het contrast met de vermaatschappelijkingstendensen van het centripetale
maatschappijtype tot uitdrukking brengen dan zou in dit verband juist over
‘ontmaatschappelijking’ moeten worden gesproken: het individu trekt zich uit een
verstatelijkte maatschappij terug in de veilige omgeving van het kleine en het eigene.
Dat een dergelijke ontwikkeling zich op het vlak van de individuele oriëntie zou
inzetten zodra de abstractiegraad van het maatschappelijk leven het
invoelingsvermogen van het individu te boven ging vormt bepaald geen nieuwe
kennis. De ‘klassieke driehoek’ van de sociologie, Marx, Durkheim en Weber, hebben
ieder in hun eigen bewoordingen op de gevaren van zo'n ontwikkeling gewezen. Nog
niet zo lang geleden zijn die formuleringen verder aangescherpt door o.m. Zijderveld
(Zijderveld, 1970).
Recentelijk is de kritiek op de privatiseringstendesen van de moderne samenleving
ook uit de Amerikaanse hoek tot stormkracht aangezwollen. In The Fall of Public
Man beschrijft Sennett hoe de mens eigenlijk al sinds het midden van de negentiende
eeuw het belang van de maatschappelijke openbaarheid is gaan miskennen en zich
daarvoor in de plaats vooral op de eigen beperkte kring is gaan oriënteren. Die
voorzichtige aanzetten van weleer zijn inmiddels, zo betoogt Sennett, uitgegroeid
tot een haast ongebreidelde persoonlijkheidscultus, een rusteloos zoeken naar
‘authenticiteit’, waardoor conventionele gedragsvormen - de kern toch van het
maatschappelijke tussenveld - almaar naar de achtergrond zijn gedrukt (Sennett,
1977). Sennett laat er geen misverstand over bestaan dat hij zich in dit moderne
narcisme bepaald niet vinden kan. Datzelfde geldt voor Lasch die in The Culture of
Narcissism Sennetts analyse grotendeels onderschrijft. Het hedendaagse narcisme
is voor hem de psychologische keerzijde van de gegeneraliseerde afhankelijkheid
waarin de individuele mens verstrikt is geraakt. Dat narcisme betekent echter geen
werkelijke bevrijding: de hang naar ‘authenticitiet’ heeft vaak als resultaat dat
individuele mensen tegen elkaar worden opgezet. Onze samenleving, zegt Lasch,
heeft de intermenselijke relaties zo vervormd dat duurzame liefde en vriendschap
steeds moeilijker gerealiseerd kunnen worden. Onder slogans als ‘assertiviteit’ krijgen
persoonlijke relaties veelal een soort strijdkarakter. Het onvermogen om echte
‘commitments’ aan te gaan manifesteert zich onder meer in modieuze formules als
‘open marriage’ en ‘open-ended commitments’ (Lasch, 1980, blz. 62-63).
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In dit kader van privatisering mogen ook de apologeten van ontprofessionalisering
en ontbureaucratisering gerangschikt worden. De reeds aangehaalde Illich en Freidson
horen daar zeker toe, maar ook kleinschaligheidsprofeten als Schumacher mogen
niet vergeten worden (Schumacher, 1979).
Op het vlak van de privatisering van de religieuze beleving staat Luckmanns The
Invisible Religion model. Waar onder de publieke godsdienst, de ‘civil religion’ werd
opgevoerd als voorbeeld van het vermaatschappelijkingsproces van de godsdienst,
is de ‘invisible religion’ de resultante van een ontmaatschappelijkingsproces.
Luckmann wijst op een ontwikkeling waarbij de officiële kerken hun functie als
‘zingever’ meer en meer hebben verloren. Individuele mensen zijn daarvoor in de
plaats hun eigen zingevingssystemen gaan samenstellen. De godsdienstige beleving
wordt een privé-aangelegenheid en vormt daarmee een protest tegen de betekenisloze
structuren van de abstracte samenleving (Luckmann, 1967). Hoezeer die twee
tegengestelde tendensen van ‘civil religion’ en ‘invisible religion’ gelijktijdig in de
moderne samenleving voorkomen, moge blijken uit de discussies die inmiddels tussen
voorstanders van de privatiseringsthese en voorstanders van de ‘publieke godsdienst’
- these zijn gehouden.10. Tenslotte is ook de wetenschap, en de sociale wetenschap
in het bijzonder, aan deze privatiseringstendens niet kunnen ontsnappen. Het is
opvallend dat met name sinds de tweede helft van de jaren zestig sociologen naar
hun eigen functioneren zijn gaan kijken en de maatschappij min of meer uit het oog
zijn verloren. De aandacht voor (de verschillen in) theoretische perspectieven heeft
vele sociologen vooral op de sociologie zelf teruggeworpen. ‘The theorist pulls
himself together’, heet dat dan in Gouldners ‘reflexieve sociologie’ (Gouldner, 1971,
blz. 479). Met name het beleidsaspect van de sociologie raakte min of meer in
diskrediet, al was het maar vanwege het feit dat velen de mening waren toegedaan
dat de sociologie het verkeerde beleid steunde. Ziet men in deze
aandachtsverschuiving van de kant van individuele sociologen al een aanwijzing
voor een ‘ontmaatschappelijkingstendens’, ook de theoretische inhoud van de
verschillende ‘moderne’ perspectieven in de sociale wetenschap en de sociologie in
het bijzonder draagt de kenmerken van een privatiseringstendens. De verruiming
van de aandacht voor de kleinschalige interactieprocessen, zoals die onder meer in
de fenomenologische sociologie en de ethnomethodologie gestalte krijgt, vormt
daarvan een goed voorbeeld. Dat zich de laatste jaren in de sociologie een trend heeft
ontwikkeld die het zoeken naar authenticiteit ook naar het terrein van de wetenschap
heeft overgeplant, is even onmiskenbaar als het feit dat wanneer men van
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mening is die sociologische authenticiteit gevonden te hebben, dit de communicatie
met andersdenkenden nagenoeg onmogelijk maakt.

5. Consequenties voor vrijwilligheid
De analyse van de twee maatschappijtypen zal inmiddels hebben duidelijk gemaakt
dat ook het fenomeen vrijwilligheid niet door de daar besproken tendensen onberoerd
blijft. Waar de hier gehanteerde definitie van vrijwilligheid - ‘private action for a
public purpose’ - zijn meest voor de hand liggende aansluiting vindt bij het
centripetale maatschappijtype, waarin de vermaatschappelijkingstendens het
vrijwillige initiatief van privé-personen omvat, mag niet de fout worden gemaakt te
veronderstellen dat in een samenleving waarin die vermaatschappelijkingstendens
minder op de voorgrond staat, ook vrijwilligheid zou zijn verdwenen.
Het is onmiskenbaar dat met de opkomst van de verzorgingsstaat de ruimte voor
vermaatschappelijkingstendensen is afgenomen, tegelijk met de ruimte voor een min
of meer onafhankelijk maatschappelijk tussenveld. Het is tevens onmiskenbaar dat
met de ‘verstatelijking’ van het maatschappelijke midden, de ‘traditionele’ vormen
van vrijwilligheid her veelal tegen de voortschrijdende staatsverzorging niet hebben
kunnen bolwerken.
Deze gegevens bepalen het beeld van de vormen van vrijwilligheid die heden ten
dage in onze samenleving kunnen worden onderkend. In het verlengde van de
hierboven gegeven analyse zou ik vier typen van vrijwillige actie willen onderscheiden
die in de moderne samenleving voorkomen.
In de eerste plaats is dat het type vrijwilligheid dat vrijwel niet is aangetast door
de ‘ontmaatschappelijking’ van het centrifugale maatschappijtype en als ‘traditionele’
vorm van vrijwilligheid in onze samenleving is blijven voortbestaan. Het is niet
onaannemelijk dat zulke traditionele vormen van vrijwilligheid hun recruteringsveld
in overwegende mate bij het oudere deel van de bevolking hebben. Voorbeelden van
zulke organisaties zijn de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, de zogeheten
‘service-organisaties’, het Rode Kruis, het plaatselijke kerkkoor, etc. Als actieve
vormen van vrijwilligheid, o.m. tot uitdrukking komend in een bloeiend
verenigingsleven, maken ze slechts een beperkt deel uit van het totale
vrijwilligheidsbeeld van de moderns samenleving. De steeds toenemende vervlechting
van individu, staat en maatschappij, maakt het bovendien niet aannemelijk dat deze
vorm van vrijwilligheid zich ooit nog eens in volle omvang zal kunnen herstellen.
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In de tweede plaats is er een type ‘traditionele’ vrijwilligheid dat wel door de
ontwikkelingen van het centrifugale maatschappijtype is aangetast en waarin
vrijwilligheid eigenlijk nog slechts in naam bestaat. Onder deze categorie vallen de
moderne sportverenigingen en vele andere organisaties op het recreatieve vlak.
Kenmerkend voor deze vorm van vrijwilligheid is dat het grootste deel van de
participanten veelal een strikt consumentistische houding aanneemt. Men is van de
betreffende organisatie lid geworden om ‘recreatie te consumeren’. Ook op andere
terreinen, ooit bolwerken van traditionele vrijwilligheid, heeft dit consumentistische
patroon zijn intrede gedaan. Het lidmaatschap van een woningbouwvereniging heeft
vrijwel niets te maken met het onderschrijvan van de ideële doelstellingen van de
betreffende vereniging, maar staat voor het woningzoekende individu louter in het
kader van het vinden van een huis.
Een derde type van vrijwilligheid in de moderne samenleving laat zien hoe de
privatiseringstendens van het centrifugale maatschappijtype ook op het vlak van
vrijwilligheid betekenis heeft gekregen. Deze categorie van vrijwillige actie ligt in
het verlengde van het zich terugtrekken uit de abstracte en grootschalige verstatelijkte
maatschappij en van de poging om ‘weer tot zichzelf te komen’.
Kleinschaligheidsbewegingen, deprofessionaliseringsbewegingen, bezinningsgroepen
en zelfhulpgroepen behoren tot deze categorie. Een ander aspect van de moderne
privatiseringstendens ten aanzien van vrijwilligheid kan in het verschijnsel van de
‘vrijwilligercentrale’ worden ontdekt. De vrijwilligercentrale11. fungeert als een markt
die vraag en aanbod van vrijwilligheid met elkaar in verband tracht te brengen. Dat
betekent veelal dat losse privé-personen op die markt figureren; van een
‘vrijwilligersorganisatie’ is dan in strikte zin geen sprake.
Het vierde type van vrijwilligheid in de moderne samenleving sluit aan bij wat
eerder is gezegd over de verschillende manieren waarop Beveridge's definitie van
vrijwilligheid kan worden geïnterpreteerd. Bij het gemis van een autonoom
maatschappelijk tussenveld kan de vrijwillige actie van burgers of groepen van
burgers direct refereren aan de staat of de overheid. Het ‘private handelen’ slaat dan
als het ware het aan erosie onderhevige maatschappelijke tussenveld over en klopt
direct bij de overheid aan. Dit soort vrijwilligheid manifesteert zich het best in
actiegroepen die vooral uit zijn op structurele verbetering van levensomstandigheden.
De morele betrokkenheid op de maatschappij kan hier slechts op één manier tot
uitdrukking komen, nl. in de claim dat de overheid, als representant van de
verstatelijkte maatschappij, met maatregelen komt die bestaande onrechtvaardigheden
uit de weg ruimen. Het paradoxale feit doet zich hier voor dat vrijwilligheid tot de
verdere verstatelijking van

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

75
de maatschappij bijdraagt. In dit laatste type zien we ook dat vrijwilligheid zich
verbindt met politieke keuzes en voorkeuren, iets waarvan bij de meeste soorten van
traditionele vrijwilligheid nauwelijks sprake was.
Keren we nu terug naar de vrijwilligersdiscussie waarmee ik deze uiteenzetting
begonnen ben, dan blijkt dat een groot deel van de tegenstelling tussen voor- en
tegenstanders van vrijwilligheid afkomstig is van de onduidelijkheid met betrekking
tot het type vrijwilligheid waarvan men zich voor- of tegenstander verklaart. De
vakbonden, overigens zelf in belangrijke mate voorbeelden van traditionele
vrijwilligheidsorganisaties die zich in sterke mate tot consumentenorganisaties van
het tweede type hebben ontwikkeld, wensen slechts dan over vrijwilligheid te denken
als er een structurele bijdrage tot de verbetering van de samenlevingsorde van kan
worden verwacht. Aan traditionele vormen van vrijwilligheid die over het algemeen
meer op de lotsverbetering van individuele personen zijn gericht zonder dat daarvan
een structurele ‘follow-up’ mag worden verwacht, kunnen zij hun instemming niet
betuigen. Ook de anti-professionaliseringsbewegingen en zelfhulpgroepen van het
type drie liggen bij de vakvereniging niet altijd even gemakkelijk. Zulke bewegingen
kunnen immers een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid van onze sterk
geprofessionaliseerde maatschappij. Via de professionele instellingen en hun
vertegenwoordigers is er bij verschillende vakbonden ook enige huiver binnengeslopen
ten aanzien van de bijdrage van vrijwilligerscentrales.
Daartegenover staat de vooralsnog voorzichtig geformuleerde opvatting van de
rijksoverheid dat de tijd nu rijp is om vrijwilligheid opnieuw een belangrijke plaats
in onze samenleving te geven. Uit de formuleringen zoals die tot nu toe tot ons zijn
gekomen en waarvan er in de eerste paragraaf verschillende zijn vermeld, kan worden
afgeleid dat daarbij gedacht wordt aan verschillende van de hier genoemde typen
van vrijwilligheid.
Overal waar gesproken wordt over de eigen verantwoordelijkheid van de burger
voor zijn en andermans welzijn wordt de indruk gewekt dat men een mixture van
het eerste en het derde type voor ogen heeft. Duidelijk is in ieder geval dat de
herintroductie van vrijwilligheid voorzover die door de rijksoverheid (en ook andere
overheden) wordt bepleit er zeker niet op is gericht om het nieuwe vrijwillige initiatief
in een volgende professionaliseringsgolf te laten uitlopen. Zo'n ‘structureel’ effect
zou tezeer in strijd komen met de financiële schaarste die voor de verschillende
overheden ongetwijfeld als aanleiding voor hun vrijwilligheidsenthousiasme heeft
gefungeerd.
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Mijn eerste conclusie uit het voorgaande is dat vormen van vrijwilligheid zich zullen
blijven manifesteren zolang onze samenleving zich met behulp van de twee typen
van centripetale en centrifugale maatschappij laat beschrijven. Waar eerder is
vastgesteld dat vrijwilligheid, in de definitie die aan Beveridge is ontleend, de meeste
affiniteit bezit met het centripetale maatschappijtype vanwege de
vermaatschappelijkingstendensen die daarin een rol spelen, betekent dat uiteraard
niet dat wanneer elementen van het centrifugale type op de voorgrond treden meteen
ook vrijwilligheid zou zijn verdwenen. Natuurlijk, indien we bij wijze van
gedachtenexperiment zouden veronderstellen dat de tendensen van het centrifugale
maatschappijtype het alleenvertoningsrecht zouden verwerven, waardoor in feite nog
slechts van radicaal geprivatiseerde individuen sprake zou zijn, dan was er weliswaar
‘private action’, maar deze zou zeker niet meer op een ‘public purpose’ gericht zijn.
Iets dergelijks, zij het in omgekeerde vorm, geldt overigens ook voor een situatie
waarin de vermaatschappelijking zo ver kan worden doorgevoerd dat het private
individu niets anders dan conformisme rest. Iets daarvan kwam tot uitdrukking in de
voorbeelden die ons door Riesman en Whyte werden verstrekt. Gelukkig zijn beide
situaties geen concrete realiteit; was dat wel het geval dan was er immers veel meer
dan alleen de verdwijning van vrijwilligheid te betreuren.
Een tweede conclusie sluit daar direct bij aan. De vormen van vrijwilligheid die
in onze samenleving voorkomen, zullen zich in sterke mate laten typeren door de
tendensen die door het centrifugale maatschappijtype worden omvat. Dat betekent
dat allerlei uitingsvormen van vrijwilligheid op verschillende manieren worden
beïnvloed door verschijnselen als privatisering, consumentisme en op structurele
aanpassing gerichte actie.
Een derde conclusie sluit dit betoog af. Overal daar waar de indruk wordt gewekt
dat traditionele vormen van vrijwilligheid, inclusief hun meestal sterk persoonlijk
gekleurd engagement, als een ‘los’ accessoire aan de moderne samenleving moeten
worden gehecht, is er van een vrijwilligersbeleid nauwelijks sprake. Een van de
gevolgen van de steeds verder voortschrijdende vervlechting van onze
samenlevingsstructuren is dat welhaast ieder onderdeel van beleid, dus ook
vrijwilligersbeleid, met vrijwel alle andere beleidsonderdelen is verbonden.
Cultuurbeleid is alleen als integraal beleid voorstelbaar, zo suggereert de hier geven
macrosociologische analyse. Dat zou een positieve conclusie zijn indien het niet ook,
vanuit diezelfde sociologische analyse, duidelijk was dat wij er met elkaar niet in
zullen slagen om het over zo'n integraal beleid eens te worden.

Eindnoten:
1. Cf. Ivan Illich, 1972 en Eliot Freidson, 1977.
2. Het is T.H. Marshall geweest die het fenomeen ‘citizenship’ of burgerschap in een drietal
componenten heeft onderscheiden, het ‘civiele’, het ‘politieke’ en het ‘sociale’. In die volgorde,
zegt Marshall, hebben die drie componenten zich in de geschiedenis van het Westen op de
voorgrond gedrongen. In de achttiende eeuw ligt het accent vooral op de verwerving van de
klassieke burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van
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contract, etc. In de negentiende eeuw komen met name de politieke rechten in het centrum te
staan, zoals het kiesrecht, terwijl het met name de twintigste eeuw is geweest die zich door de
groei van ‘sociale rechten’ laat typeren, waaronder zeker ook de door de staat gegarandeerde
sociale minima moeten worden gerekend. Cf. Marshall, 1977.
Een soortgelijke redenering kan worden gevonden in de publikatie van de Engelse National
Consumer Council die als titel draagt The Fourth Right of Citizenship; daarin wordt betoogd
dat aan Marshalls driedeling nog een vierde aspect moet worden toegevoegd, nl. het recht op
informatie, dat met name in het huidige tijdsgewricht een rol van betekenis is gaan spelen.
Het begrip ‘verzorgingsmaatschappij’ zoals dat in dit hoofdstuk wordt gebruikt wijkt enigszins
af van de betekenis die daaraan door Van Doorn (cf. Van Doorn/Schuyt, 1978, blz. 17-46, ‘De
verzorgingsmaatschappij in de praktijk’) wordt gegeven. Voor Van Doorn is het de
‘verzorgingsstaat’ die een ‘verzorgingsmaatschappij’ in stand houdt. Deze beide begrippen
staan derhalve niet op dezelfde manier met elkaar in contrast als hier het geval is. Dat contrast
komt het beste tot uitdrukking wanneer wordt vastgesteld dat in de hier gebruikte terminologie
de groei van de verzorgingsstaat een toenemende druk legt op de onafhankelijkheid van de
verzorgingsmaatschappij.
In hoofdstuk 3 staat de hier bedoelde vervlechting van staat en maatschappij centraal. Het begrip
verzorgingsstaat wordt daar aan de hand van twee integratie- of vervlechtingsdimensies
gedefinieerd.
De term totalitaire maatschappij is uiterst ongebruikelijk; meestal wordt gesproken over totalitaire
staat. Het schema maakt duidelijk waar dit gebruik op stoelt. In de totalitaire maatschappijvorm
is er immers van een min of meer zelfstandig maatschappelijk tussenveld geen sprake. Zo'n
maatschappelijk tussenveld kan slechts bestaan als privé-personen zich vanuit hun
onafhankelijkheid voor hun eigen en andermans welzijn kunnen en mogen interesseren. In een
totalitaire staat is daarvoor geen ruimte; dat gold voor Lenins versie van het marxisme evengoed
als voor het nazisme van Hitler. Het is met name Arendt geweest die de degeneratie van het
maatschappelijke in verband heeft gebracht met de opkomst van het nazisme: ‘The philistine's
retirement into private life, his single minded devotion to matters of family and career was the
last, and already degenerated product of the bourgeoisie's belief in the primacy of private interest.
The philistine is the bourgeois isolated from his own class, the atomised individual who is
produced by the breakdown of the bourgeois class itself. The mass man whom Himmler organized
for the greatest mass crimes ever committed in history (...) was ready to sacrifice everything belief, honor, dignity - on the slightest provocation. Nothing proved easier to destroy than the
privacy and the private morality of people who thought of nothing but safeguarding their private
lives. After a few years of power and systematic co-ordination, the Nazis could rightly announce:
“The only person who is still a private individual in Germany is somebody who is asleep”’
(Arendt, 1958a, blz. 338-339).
Cf. De Tocqueville, 1971, Weber, 1956, en Huizinga, 1950b.
Een van de fraaiste analyses van de wijze waarop puritanisme en verlichting in Noord-Amerika
in elkaar hebben gegrepen is ongetwijfeld McWilliams, 1973, met name de hoofdstukken 5 tot
en met 10.
Zie hiervoor met name hoofdstuk 3.
Zie hiervoor met name het speciale nummer van Sociological Analysis dat in 1976 werd
uitgebracht. Zie bovendien Thung, 1980.
Het verslag van het experiment met de door CRM gesteunde vrijwilligerscentrales maakt
duidelijk dat ook hier de verhouding tussen vrijwilligers en de bestaande ‘professionele’
instellingen niet altijd even gemakkelijk is geweest. Cf. CRM, 1975.
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3. Verzorgingsstaat en maatschappij
1. Inleiding
De ‘verzorgingsstaat’ verkeert momenteel in het middelpunt van veler belangstelling.
Ieder zichzelf respecterend periodiek ruimt een grote plaats in voor de discussie over
de zegeningen en de fricties die aan de moderne verzorgingsstaat zijn verbonden.
Zeker van de moderne intellectueel, een categorie overigens die door diezelfde
zegeningen met de dag in aantal toeneemt, wordt verwacht dat hij over deze materie
met enige kennis van zaken meespreekt.
De laatste tijd is het juist de problematische kant van de verzorgingsstaat die de
gemoederen bezig houdt. Regelmatig verschijnen er publikaties die wijzen op de
onvermijdelijkheid van een neergang van het inmiddels bereikte verzorgingsniveau.
Het zijn vooral politieke en politiekeconomische discussies waarin de grenzen van
de verzorgingsstaat worden besproken. Analoog aan de inzichten van de Club van
Rome die zich een aantal jaren geleden in snel tempo over de intellectuele wereld
verspreidden, is er ook in de discussie over de verzorgingsstaat sprake van een steeds
toenemende erkenning dat ‘er ergens een grens moet zijn’. Tot nu toe is die grens
vooral in economische termen geformuleerd. Om het eens heel simpel te zeggen: de
verworvenheden van de verzorgingsstaat zijn langzamerhand zo veelvormig en vooral
zo duur geworden dat het allemaal niet meer lijkt op te brengen. ‘Bestek 81’, en alle
bezuinigingsmaatregelen die daarop zijn gevolgd, vormen daarvan de politieke
vertaling. Ook al gaat het bij deze bezuinigingen ‘slechts’ om het afremmen van de
groei der collectieve bestedingen, dat neemt niet weg dat zo'n ‘beperkte’ ingreep een
waar schokeffect heeft op onze samenleving en op ons denken daarover.
Zo verscheen onlangs een publikatie van Van Doorn en Schuyt over De
Stagnerende Verzorgingsstaat (Van Doorn/Schuyt, 1978). Daarin wordt niet alleen
gewezen op de econornische fricties die aan het fenomeen verzorgingsstaat zijn
verbonden, maar koman ook andere sociaalwetenschappelijke aspecten aan bod. Die
inbreng van de kant van de sociale wetenschappen is verheugend en vanzelfsprekend
tegelijk. Juist omdat de sociologie als systematische wetenschap ontstaan is in de
confrontatie
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met snelle en ingrijpende maatschappelijke veranderingen, zoals industrialisering,
urbanisering, technologisering, etc., mag men toch verwachten dat de ontwikkeling
en de problemen van de verzorgingsstaat een haast ‘natuurlijke’ sociologische
thematiek vormen. Waar echter de laatste decennia, zeker ook in de Nederlandse
sociologie, de aandacht voor het ‘macro’-gebeuren, d.w.z. de studie studie van
samenlevingen in vergelijkend en historisch perspectief, gering is geweest, lijkt het
de crisis van de verzorgingsstaat te zijn die de macro-sociologie weer in het zadel
helpt.1.
In dit hoofdstuk zal ik op typisch sociologische aspecten van de verzorgingsstaat
ingaan. Negatief geformuleerd betekent dit dat de discussie over de hoogte van de
verzorgingsvoorzieningen hier niet in het centrum van de aandacht zal staan. Het
gaat hier veel meer om de algemene interactiepatronen die voor de ontwikkelde
verzorgingsstaat kenmerkend lijken te zijn.
Zulke interactiepatronen kunnen op verschillende niveaus worden bestudeerd,
variërend van de kleinste en meest persoonlijke relaties tot de omvattende en algemene
relaties op het niveau van de totale samenleving. In dit hoofdstuk gaat het vooral om
dat laatste: de verzorgingsstaat wordt hier vanuit een macro-sociologisch gezichtspunt
bezien. Maar ook daarmee is de thematiek van dit hoofdstuk nog onvoldoende
afgebakend. Binnen het kader van een macro-sociologische analyse zal ik me beperken
tot één duidelijk thema. Dat thema verbindt het fenomeen van de verzorgingsstaat
met de vorm waarin het maatschappelijk tussenveld, de ‘maatschappij’, is gegoten.
Onder termen als ‘maatschappij’ of ‘maatschappelijk tussenveld’ moet dan niets
anders worden verstaan dan het enorme terrein dat ligt tussen het niveau van het
geprivatiseerde individu enerzijds en de sfeer van de publieke overheid anderzijds.2.
Tussen die twee niveaus bestaat een ‘tussenveld’ van allerlei grote en kleine
maatschappelijke verbanden. Bedrijven horen in dat maatschappelijke tussenveld
thuis, net zo goed als verenigingen, politieke partijen, scholen, universiteiten, kerken,
vakverenigingen, ondernemersverbonden, etc. De diversiteit van organisaties die
samen het maatschappelijke tussenveld bevolken is nauwelijks met een pen te
beschrijven.
Sociologen hebben dat desondanks vanouds geprobeerd. Zij hebben er zich met
name op gericht om studie te maken van de ontwikkelingen die zich in dat
maatschappelijke tussenveld voltrekken. Vandaar dat zich in de geschiedenis van de
sociologische wetenschap een veelheid van begrippenkaders laat onderkennen die
de veelvormigheid van de maatschappelijke tussenstructuur op lijn moest brengen.
Veel van zulke begrippenka-
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ders hadden oorspronkelijk vooral op tweedelingen betrekking. Te denken valt in
dit verband aan Tönnies' beroemde tegenstelling tussen Gemeinschaft en Gesellschaft,
of aan Durkheims onderscheid tussen mechanische en organische solidariteit. Verder
was er natuurlijk nog Maine's onderscheid tussen ‘status’ en ‘contract’, Redfields
tweedeling van ‘folk-’ en ‘urban societies’, Mannheims tegenstelling tussen
substantiële en functionele rationaliteit en ook Parsons' onderscheid tussen associatie
en bureaucratie.
Natuurlijk zijn die indelingen niet allemaal hetzelfde. Tönnies' Gesellschaft
benadrukt andere facetten van de moderne samenleving dan Durkheims organische
solidariteit, terwijl ook Redfields gebruik van de categorie ‘folk-society’ maar weinig
gemeen heeft met Parsons' associatiebegrip. Eigenlijk is het enige waarin deze
tweedelingen met elkaar overeenstemmen, gelegen in de omstandigheid dat de
eerstgenoemde pool verwijst een nog-niet-moderne samenleving, terwijl de tweede
pool steeds op een bepaald facet van de moderne samenleving betrekking heeft.
Hoewel men twijfels mag hebben over de waarde van dit soort tweedelingen in
concreet empirisch onderzoek, staat hun heuristische waarde buiten kijf. In de
naoorlogse ontwikkeling van de sociologie is door verschillende auteurs getracht om
die betrekkelijk ongenuanceerde indelingen te verfijnen. Het
‘patroonvariabelenschema’ van Parsons is daarvan reeds een klassiek voorbeeld
(Parsons, 1951, blz. 58-67). Een ander voorbeeld ligt besloten in de wijze waarop
Shils uitwerking heeft gegeven aan zijn zgn. ‘center-periphery thesis’ (Shils, 1975,
blz. 3-107). Het is deze uitwerking die in de analyse van dit hoofdstuk zal worden
gevolgd.
Wat is nu de probleemstelling die aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt? Gezegd is al
dat een poging wordt ondernomen om het bestaan van de verzorgingsstaat te verbinden
met de structuur van het maatschappelijk tussenveld. Die algemene probleemstelling
valt in twee onderdelen uiteen. Allereerst moet worden ingegaan op de belangrijkste
sociaal-structurele kenmerken van de verzorgingsstaat. Daartoe wordt gebruik gemaakt
van een op Shils' these geïnspireerd model. Gesteld zal worden dat een
verzorgingsstaat, opgevat als een samenleving waarin de overheid zich garant stelt
voor de verzorging van haar burgers op een aantal afgebakende terreinen, sterke druk
legt op de onafhankelijkheid en de vormgeving van het maatschappelijke tussenveld.
In de tweede plaats wordt de stelling geponeerd dat de betrekkelijk ongelijke
ontwikkeling van de verzorgingsstaat in als ‘modern’ te boek staande westerse landen
uit de structuur van hun maatschappelijk tussenveld zou kunnen worden begrepen.
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2. Modernisering en het maatschappelijke tussenveld
Edward Shils beschrijft de ontwikkeling naar moderniteit als een proces waarin
‘center’ en ‘periphery’ van een samenleving steeds nadrukkelijker op elkaar betrokken
raken. Konden in een voor-moderne samenleving centrum en periferie betrekkelijk
los van elkaar opereren, in een moderne samenleving ontstaat een veel hechtere
relatie tussen beide. Onder ‘centrum’ van een samenleving verstaat Shils het
conglomeraat van instellingen die in economische, politieke, militaire of culturele
zin gezag uitoefenen. Het centrum is de plaats waar het beleid gemaakt wordt, waar
de voor een samenleving belangrijke beslissingen worden genomen, waar de culturele
ontwikkeling van een samenleving bepaald wordt, etc. De periferie bestaat uit die
lagen en sectoren van de samenleving die zich naar dat gezag hebben te richten, die
zich in ieder geval op enigerlei wijze aan dat gezag refereren (cf. Shils, 1975, blz.
39). Modernisering is nu een proces waarbij zowel in horizontale als in verticale zin
centrum en periferie op elkaar betrokken raken. Waar Shils spreekt over horizontale
integratie doelt hij op de mate waarin de verschillende levenssectoren van een
samenleving van elkaar afhankelijk raken. Gevorderde arbeidsdeling en
differentiatieprocessen in het algemeen zijn voorbeelden van dit horizontale
integratieproces. Zoals Durkheim erop heeft gewezen dat arbeidsdeling een nieuw
soort afhankelijkheid en daarmee een nieuw soort integratie of solidariteit met zich
mee brengt, zo wijst ook Shils op de omstandigheid dat differentiatieprocessen de
sectoren van een samenleving sterker met elkaar integreert, of - letterlijk - tot eenheid
maakt. Segmentatie is het tegenovergestelde van een hoge mate van horizontale
integratie: de maatschappelijke sectoren staan dan als het ware los van elkaar,
dupliceren elkaar en hebben weinig onderlinge relatie.
De ‘center-periphery’ -dimensie verwijst evenwel niet slechts naar het horizontale
integratieproces. Ook een verticale integratiedimensie kan worden onderscheiden.
Die verticale integratie heeft betrekking op de mate van centrale gezagsuitoefening
en de mate waarin de leden van een bepaalde collectiviteit in die centrale
gezagsuitoefening betrokken zijn. Shils noemt voorbeelden van federaties, waarin
over het algemeen een geringe mate van verticale integratie is gerealiseerd, minder
in ieder geval dan in eenheidsstaten waar localisme en provincialisme in de
gezagsuitoefening vrijwel afwezig zijn (cf. Shils, 1975, blz. 40-41).
Als we deze twee dimensie van horizontale en verticale (des)integratie zouden
gebruiken om samenlevingen naar hun moderniseringsgraad te typeren, dan resulteert
het volgende schema:
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Zoals iedere schematische voorstelling dient ook dit schema met de nodige
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Wat duidelijk is, is dat in cel d de onderste
limiet van het moderniseringsproces is geformuleerd. Durkheim sprak in dat verband
over een gesegmenteerde samenleving. In zo'n voormoderne samenleving staat de
bevolking (de periferie) over het algemeen ver af van de centrale instituties (het
centrum). Niet alleen is er sprake van een versnippering van de samenlevingsorde
in talloze kleine en min of meer autarkische eenheden, maar ook op het punt van de
politieke gezagsuitoefening bestaat er geen duidelijke band tussen centrum en
periferie. Prototype van zo'n samenlevingsvorm is de feodale maatschappij. In
vergelijking met de moderne samenleving lijkt de feodale als het ware te ‘groot’ voor
de beschikbare communicatiemiddelen. De middelen waarmee sectoren en individuen
onderling met elkaar verbonden kunnen worden ontbreken. Er is geen ‘markt’ die
grote groepen mensen in economische zin van elkaar afhankelijk maakt, er is geen
‘bureaucratie’ die centrum en periferie in één ‘Herrschaftsverband’ integreert.
Politieke controle is er uiterst gebrekkig en in feite beperkt zulke controle zich tot
de direete en persoonlijke relatie van leenheer en leenman. De mogelijkheden voor
onpersoonlijke gezagsuitoefening, voor onpersoonlijke loyaliteit en voor
onpersoonlijke marktverhoudingen zijn vrijwel afwezig. Feodaliteit is daarmee in
velerlei opzicht het tegenovergestelde van de moderne gecentraliseerde staat waarin
centrum en periferie dankzij de ontwikkeling van ver-reikende communicatiemiddelen
veel sterker op elkaar betrokken zijn.
Modernisering is de beweging die van cel d naar cel a verloopt. In cel a hoort de
samenleving die zowel in horizontale als in verticale zin sterk in geïntegreerd. Als
een sterk gemoderniseerd prototype voert Shils hiervan de ‘massasamenleving’ ten
tonele. Daar moet echter direct worden bijvermeld dat Shils zich nogal afzet tegen
de negatieve evaluaties die doorgaans aan het begrip massasamenleving zijn en
worden gekoppeld. Onder massasamenleving, zegt Shils, wordt meestal het volgende
begrepen: ‘a ter-
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ritorially extensive society, with a large population, highly urbanized and
industrialized. Power is highly concentrated in this society, and much of the power
takes the form of manipulation of the mass through the media of mass communication.
Civic spirit is low, local loyalties are few, primordial solidarity is virtually nonexistent.
There is no individuality, only a restless and frustrated egoism. It is like the state of
nature described by Thomas Hobbes, except that public disorder is restrained through
the manipulation of the elite and the apathetic idiocy of the mass. The latter is broken
only when, in a state of crisis, the masses rally around some demagogue’ (Shils,
1975, blz. 92).
Wordt het begrip massasamenleving echter geplaatst in het raamwerk van de
horizontale en verticale integratie van centrum en periferie, dan ontstaat een wat
genuanceerder beeld. Naast al die ‘vervelende’ facetten van een massasamenleving
kan dan ook gewezen worden op de omstandigheid dat de processen van verticale
integratie in ieder geval méér mensen hebben doen participeren in de collectieve
overheidsbesluitvorming: de periferie is dichter bij het centrum gekomen. Via
verkiezingsprocedures en de activiteiten van politieke partijen is vrijwel ieder lid
van de moderne samenleving althans in formele zin bij de overheidsbesluitvorming
betrokken. Er kan op gewezen worden dat de sociale en economische emancipatie
van de periferie in de moderne massasamenleving als in geen andere is gevorderd,
en dat zulks in belangrijke mate het gevolg is van het proces van horizontale integratie
dat doorgaans met de term industrialisering wordt aangeduid. Shils heeft ongetwijfeld
gelijk als hij vaststelt dat zulke moderniseringsprocessen de mensheid met een arsenaal
aan nieuwe materiële en culturele mogelijkheden hebben verrijkt. Tegelijkertijd
echter moet men zich, juist met de dimensies van horizontale en verticale integratie
voor ogen, steeds afvragen of de enorme netwerken die dat moderniseringsproces
heeft opgeleverd de menselijke maat niet te boven gaan; of mensen er überhaupt in
kunnen slagen om zich ‘thuis’ te voelen in een bouwwerk dat de grootte van een huis
vele malen overtreft. De onderlinge afhankelijkheid tussen individuele personen
heeft plaatsgemaakt voor een ‘gegeneraliseerde afhankelijkheid’ (cf. De Swaan,
1976, blz. 43-45), een afhankelijkheid van technologische processen, van economische
processen, van onpersoonlijke, universalistische standaarden. Hoe verder dit
horizontale en verticale vervlechtingsproces voortschrijdt, des te dringender wordt
de vraag of mensen er ooit in zullen slagen om hun loyaliteit en solidariteit te beleven
in zulke ‘abstracte’ grootheden. Weber was daarover al erg pessimistisch en sprak
van een voortgaande ‘onttovering’; modernisering betekende voor hem dat de ban
van het persoonlijke,

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

83
van het magische, van het charisma door de steeds uitdijende netwerken werd
gebroken. Naar de mate dat zulke vervlechtingsprocessen voortgang zullen vinden
en de mensheid er niet in slagen zal om zich met zulke afstandelijke symbolen te
engageren, dreigt de massasamenleving inderdaad uit te lopen op het beeld waarvan
Shils in 1962 nog vond dat het veel te pessimistisch was (cf. Shils, 1975, blz. 92).
Hoe vreemd het ook moge klinken, vervreemding, anomie, egoïsme, immoralisme
en gebrek aan loyaliteit vormen zo de onvermijdelijke gevolgen van een ver (te ver?)
voortgeschreden integratieproces. Hoezeer de moderne mens ook profiteren mag van
de geneugten van de samenleving waarin hij leeft, hij betaalt er voor de prijs van
zijn onafhankelijkheid en van zijn persoonlijke solidariteitsrelaties. Het netwerk van
gegeneraliseerde afhankelijkheid, waarvan de mazen steeds kleiner worden, maakt
hem ondergeschikt aan een abstract systeem in plaats van aan een concrete heerser;
een slaaf zonder meester, abstracter machteloosheid is welhaast niet denkbaar!
Vanuit dit overtrokken beeld heeft het zin om in te gaan op de beide resterende
cellen. Er moet voor gewaarschuwd worden om deze twee cellen niet als een soort
noodzakelijk tussenstadium in het moderniseringsproces te beschouwen. Het volledig
uiteenlopen van het horizontale en verticale integratieproces is daarvoor te
onwaarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand om te veronderstellen dat de twee
integratieprocessen normaal gesproken gelijk op zullen gaan. Wat is dan wél de zin
van de cellen c en b? Voor mij bestaat die zin hierin dat de beide cellen verwijzen
naar samenlevingen die weliswaar opgenomen zijn in het brede moderniseringsproces
en in vele opzichten zowel in horizontale als verticale zin zijn geïntegreerd, maar
die desondanks op een niet onbelangrijk aspect van ofwel verticale of horizontale
integratie een verrassende onevenwichtigheid ten toon spreiden. In cel c gaat het
daarbij om samenlevingsstructuren die in de meeste opzichten de bredere
moderniseringstrend hebben gevolg en met name op het terrein van industrialisering,
urbanisering, etc. de massa van de bevolking in een netwerk hebben geïntegreerd.
In het opzich van de politieke integratie, het verticale aspect, zijn deze moderne
samenlevingen echter ‘achtergebleven’. Als voorbeeld van dit type samenleving
mogen de Verenigde Staten gelden. Hoewel de ‘framers’ van de Constitutie een
duidelijke voorkeur hadden voor een staatsvorm met een sterk centraal gezag, is van
politieke centralisatie in de Verenigde Staten altijd veel minder terechtgekomen dan
in de nationale staten van West-Europa. Huntington onderscheidt een drietal aspecten
van politieke modernisering en betrekt die op de ontwikkelingen in Europa en de
Verenigde Staten. Voor wat het eerste aspect betreft, politieke participatie, mag
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zeker gesteld worden dat de ontwikkeling in de Verenigde Staten sneller is gegaan
dan in Engeland en op het Europese continent het geval was. Maar voor Huntington
beslaat dat slechts een klein onderdeel van het politieke moderniseringsproces. Voor
wat de beide andere aspecten betreft zijn het juist de Verenigde Staten die ten opzichte
van Europa aanzienlijk zijn achter gebleven. Zowel op het vlak van de differentiatie
van politieke structuren als op het vlak van de rationalisering van het gezag, doet
zich, zegt Huntington, het eigenaardige feit voor dat de Amerikaanse politieke
structuur nog steeds voormoderne, haast ‘feodale’, trekken is blijven vertonen.
Huntington stelt vast dat het politieke stelsel dat door de kolonisten op Amerika werd
overgeplant veel gelijkenis vertoonde met de politieke structuur van Tudor-Engeland.
Dat is des te opvallender omdat eigenlijk al in de tijd van de kolonisten het moederland
de weg insloeg naar politieke centralisering: ‘The American political system of the
twentieth century still bears a closer approximation to the Tudor polity of the sixteenth
century than does the British political system of the twentieth century. “Americanisms
in politics, like Americanisms in speech”, as Henry Jones Ford put it, “are apt to be
Anglicisms which died out in England but survived in the new world”. The British
broke their traditional patterns in the seventeenth century. The Americans did not
do so then and have only partially done so since then’ (Huntington, 1969, blz. 98).
In het algemeen kan gesteld worden dat al die moderne samenlevingen die zich
onderscheiden door een beperkte mate van politieke centralisatie of verticale integratie
in deze categorie thuishoren.
Cel b suggereert een geheel andere samenlevingsvorm. Daar gaat de verwijzing
uiteraard naar een moderne samenleving die echter op het vlak van de horizontale
integratie veel te wensen over laat. Dat wil zeggen dat de afhankelijkheidsrelaties
tussen de verschillende levenssectoren en tussen de individuen die zulke sectoren
‘bevolken’ betrekkelijk gering zijn. Een typisch voorbeeld van zo 'n
samenlevingsvorm in de moderne tijd lijkt de Nederlandse situatie ten tijde van de
verzuiling. De Nederlandse staatsstructuur vertoonde ongetwijfeld een hoge mate
van politieke centralisatie in de zin dat centrum en periferie althans op dat punt een
‘eenheid’ vormden. Ook binnen de verschillende zuilen zelf kon gesproken worden
van een sterke centralisatie op het vlak van de gezagsuitoefening. Tussen de zuilen
echter bestond weinig contact en weinig onderlinge afhankelijkheid. De verzuilde
samenlevingsstructuur deelde Nederland als het ware op in een aantal vrij autonome
segmenten, die in de meest letterlijke zin van het woord aan zichzelf genoeg hadden.
Ieder zuil kende zijn eigen verenigingen en organisaties, van werknemers- tot
werkgeversorga-
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nisatie, van jeugd- tot dahliavereniging, van het groene tot het wit-gele kruis. Een
zuil vormde een vrijwel afgerond geheel van organisaties waarbinnen elk zuilenlid
zijn leven haast volledig kon slijten. Men zou kunnen zeggen dat in zo'n type
samenleving moderniseringsprocessen zich meer op het formele machtsaspect hebben
gericht dan op de verbreiding van solidariteit. Van horizontale afhankelijkheid en
integratie tussen centrum en periferie is hier maar in uiterst beperkte zin sprake.
Typisch is dat die horizontale desintegratie zo sterk in onze Nederlandse samenleving
verankerd was dat zelfs de externe bedreiging van de tweede wereldoorlog daaraan
geen afbreuk heeft kunnen doen. Leek het er tijdens de oorlog nog op dat de
doorbreking van de op religieuze inspiratie gegrondveste verzuiling niet lang op zich
zou laten wachten, alle gedachten aan een ‘doorbraak’, in welke richting dan ook,
werden al in 1946 gelogenstraft. Er mag zelfs gesteld worden dat vanaf dat moment
tot het begin van de jaren zestig onze verzuilde samenlevingsvorm een ware hoogtij
heeft beleefd (cf. Thurlings, 1978, blz. 115-122).
Onze Nederlandse verzuiling is niet het enige voorbeeld van het samengaan van
een grote mate van verticale integratie met een geringe mate van horizontale integratie.
Binnen het kader van de moderne samenlevingen kan nog gedacht worden aan
‘verzuilingen’ die dan wel niet op een religieus criterium, maar bijvoorbeeld op een
ethnisch criterium zijn gebaseerd. Gedacht kan worden aan de Belgische situatie
waar de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen tot een sterk gesegmenteerde
structuur aanleiding is geweest, of aan de situatie van Québec in Canada (cf.
Zijderveld, 1978b). De Nederlandse Verzuiling blijft echter uniek in het feit dat de
verschillende gesegmenteerde groepen in ruimtelijk opzicht nauwelijks van elkaar
gescheiden waren. Katholieken en protestanten, liberalen en socialisten, waren in de
meest letterlijke zin van het woord elkaars buren.
Als we uit deze voorstelling van zaken een conclusie zouden mogen trekken dan
moet die vooral betrekking hebben op de gevolgen van zo'n onevenwichtigheid in
het moderniseringsproces. Schematisch gezien komt het op het volgende neer. In cel
d is er van vervlechting of integratie tussen centrum en periferie niet of nauwelijks
sprake; het private individu slijt zijn leven in kleine, overzichtelijke
gemeenschapspatronen. Van een ‘maatschappij’ kan daar eigenlijk niet eens gesproken
worden: buiten de direete sfeer van het private gaat het afhankelijkheidsnetwerk
niet.3. Machtsnetwerken en solidariteitsnetwerken blijven daar beperkt tot het bereik
van de persoonlijke relaties; elke poging om aan die beperking te ontsnappen leidt
tot diffusie en versnippering. In cel a gaat het om een
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steeds voortgaande vervlechting of integratie. Van kleine en overzichtelijke
gemeenschapspatronen is vrijwel geen sprake meer. Er dreigt zelfs een situatie dat
ook in deze samenlevingsvorm voor een zelfstandige ‘maatsehappij’ geen ruimte
meer bestaat. Maatschappij en staat raken zo volledig met elkaar verweven dat het
onderscheid tussen beide steeds verwrongener en kunstmatiger overkomt. De
onevenwichtigheden van de cellen c en b kunnen nu worden beschouwd als evenzovele
aanknopingspunten voor een min of meer onafhankelijke maatschappelijke
tussenstructuur. In cel b drijft het bestaan van zo'n betrekkelijk onafhankelijk
tussenveld op de gebrekkige horizontale integratie van de betreffende samenleving.
De zuilen van een dergelijke structuur vormen als het ware het laatste aanknopingspunt
voor de traditionele en beperkte vorm van solidariteitstoewijzing. Zij zijn de
tussenstations die de totale route nog enigszins overzichtelijk maken, de
maatschappijen van de ‘middle range’, de ‘links’ tussen ‘tradition and modernity’
(cf. Zijderveld, 1978a). In cel c zijn het de elkaar overlappende associaties van
beperkte omvang die zo'n zelfde functie vervullen en tesamen het maatschappelijke
tussenveld vormen.

3. De verzorgingsstaat als massasamenleving
Van het begrip ‘verzorgingsstaat’ zijn vele omschrijvingen in omloop. De kern van
al die omschrijvingen ligt steeds in de accentuering van de verantwoordelijkheid van
de collectieve overheid, de staat, voor de ‘verzorging’ van de burgers. De rol van de
staat in de verzorging van de burgers van een samenleving is niet iets dat van de ene
op de andere dag tot stand is gekomen. De verzorgingsstaat is niet ‘ontstaan’ op het
moment dat de staat zich planmatig met de opbouw van een sociaal verzekeringsstelsel
is gaan bezighouden. Waar die planmatige aanpak vooral sinds de tweede
wereldoorlog gestalte heeft gekregen gaat de oorsprong van de verzorgingsstaat veel
verder in de geschiedenis terug.4. De ontwikkeling van een verzorgingsmaatschappij
- d.w.z. een samenleving waarin de verzorging van de burgers via een min of meer
zelfstandige intermediaire structuur tot stand kwam5. - tot een verzorgingsstaat kan
beter als een geleidelijk proces van horizontale en verticale integratie worden opgevat,
in de betekenis die hiervoor aan die termen is gegeven. De vervlechting van staat en
maatschappij is, veelméér dan een politiek droom- of schrikbeeld, vooral een
uitingsvorm van de gegeneraliseerde afhankelijkheid die het moderniseringsproces
ons heeft gebracht. De traditionele liberalistische politieke filosofie die de mens
vooral het recht gaf om zich op verschillende gebie-
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den onafhankelijk van de staat te mogen opstellen, is een reactie op de
onvermijdelijkheid van die vervlechting. Het is kenmerkend dat de
verzorgingsstaatformule de accenten anders legt: in plaats van het recht op vrijheid
ten opzichte van de overheid staat daarin het recht op bescherming en verzorging
van de kant van de overheid centraal. Waar de verzorgingsstaat in economisch opzicht
een herverdelingsformule impliceert, dient hij in sociaal-politiek opzicht vooral als
garantieformule te worden beschouwd. De individuele burgers krijgen de garantie
van een redelijk bestaansminimum en zij krijgen die garantie met name van de
overheid.
Zo bezien valt het niet moeilijk om de verzorgingsstaat op te vatten als een stelsel
dat zich in Shils' terminologie als massasamenleving laat beschrijven. Voor wat de
verticale dimensie van de verzorgingsstaat betreft springt met name het
bureaucratische organisatieprincipe in het oog. Het vormt het instrument bij uitstek
voor de bestuurlijke integratie van de verzorgingsstaat. Weber zag in de bureaucratie
het moderne ‘instrument van de macht’ (cf. Vroom, 1980); het maakte de integratie
van centrum en periferie in veel grotere omvang mogelijk en deed gezagsnetwerken
boven strikt persoonlijke relaties uitstijgen. De bureaucratie verlegde de legitimiteit
van gezagsuitoefening van de sfeer van het persoonlijke en traditionele naar de
universaliteit van regel en wet. Het onpersoonlijke karakter van de onderlinge relaties,
de nadruk op verticale, hiërarchische verhoudingen, het formèle karakter van de
regels waaraan de participanten zich moeten houden en hun afgebakende
deskundigheid, vormen de belangrijkste elementen van dit organisatieprincipe dat
er als geen ander in slaagt om grote groepen mensen in verticale zin met elkaar te
integreren.
De verzorgingsindustrie van de verzorgingsstaat is in sterke mate op dit
bureaucratische organisatieprincipe gebaseerd. De overheidsgaranties met betrekking
tot de verzorging op het terrein van inkomen, onderwijs, huisvesting, verpleging,
etc. hebben een apparaat in het leven geroepen dat alleen op bureaucratische wijze
in de hand kan worden gehouden. Zelfs daar waar de overheid de uitvoering van
verzorgingsaspecten in handen heeft gesteld van op het oog autonome stichtingen
en verenigingen (zoals in Nederland voornamelijk als nasleep van de verzuiling nog
in belangrijke mate het geval is) staat zulk ‘particulier initiatief’ steeds in vrijwel
volstrekte financiële afhankelijkheid. Het is met name die financiële afhankelijkheid
die ervoor zorgt dat de verzorgingsmaatschappij in organisatorisch opzicht een
verlengstuk van de bureaucratische overheid wordt; het tegemoetkomen aan
subsidievoorwaarden e.d. veronderstelt immers een organisatiestructuur bij de
verschillende instellingen die op ambtelijke regelingen kan inspelen. Zonder zelf
bureaucratisch geordend te zijn zou-
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den de instellingen in de meest letterlijke zin van het woord het contact met de
overheid verliezen.
Maar het is met de bureaucratische verzorgingsindustrie als met elke andere
bureaucratie. Waar objectief-rationeel gesproken de bureaucratie het moderne
instrument van de macht is en er als geen ander in slaagt lijn te brengen in een
omvangrijke en gigantische taak, is het juist haar rationaliteit die de spankracht van
het menselijke voorstellingsvermogen blijkt te overtreffen. Merton, Gouldner en
Selznick waren de eersten die deze discrepantie tot studieonderwerp maakten en
wezen op de ‘unanticipated consequences’ van de bureaucratische ordening,
consequenties die de beoogde effectiviteit van de organisatie deden teruglopen.6. In
de moderne verzorgingsstaat komt die discrepantie tot uiting in de verzelfstandiging
van het bureaucratische apparaat, waardoor de relatie tussen verzorgingsinstanties
en verzorgingspubliek steeds afstandelijker wordt. De bureaucraten keren zich als
het ware naar binnen al was het maar om zich te beschermen tegen de kritiek van
hun cliënten, een kritiek overigens die alleen al daardoor nog eens extra wordt
aangewakkerd. De afstandelijkheid tussen verzorgers en verzorgden mag overigens
niet als een vorm van gebrekkige integratie worden opgevat. Integendeel, van
wederzijdse onafhankelijkheid is in het geheel geen sprake en het is juist de grote
mate van afhankelijkheid die de ongelijkheid tussen instanties en cliënten als een
steeds groter onrecht doet gevoelen. Het is dus zeer wel mogelijk dat een hoge mate
van verticale integratie, zoals die kenmerkend is voor de moderne verzorgingsstaat,
samengaat met intense gevoelens van onmacht en conflict.
Ook ten aanzien van de horizontale integratie-dimensie kan de verzorgingsstaat
als een ‘gevorderde’ massasamenleving worden beschreven. Horizontale integratie
van centrum en periferie, heeft, zoals al eerder is gesteld, betrekking op zaken als
arbeidsverdeling, specialisatie, de ontwikkeling van de markt en met name op de
wijze waarop individuen en groepen zich ondanks deze differentiatieprocessen met
elkaar verbonden weten. Zoals de bureaucratie er in slaagt om de omvang van het
‘Herrschaftsverband’ boven de menselijke maat uit te tillen, zo kunnen ook de
‘horizontale’ afhankelijkheidsnetwerken hun doorzichtigheid verliezen. In de
verzorgingsstaat is die toestand in verschillende opzichten reeds bereikt. Een goed
voorbeeld daarvan is de wijze waarop de specialiseringstendens tot uitdrukking is
gekomen in de onstuitbare professionalisering van de moderne verzorgingsstaat.
Steeds meer verzorgingstaken worden als specialismen gedefinieerd, hetgeen onder
meer betekent dat daartoe een specifieke opleiding moet zijn gevolgd die de
deskundigheid van
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de verzorger garandeert.
Deze horizontale afhankelijkheidsrelatie tussen deskundigen en cliënten lijkt de
ongelijkheid tussen vraag- en aanbodzijde van het verzorgingsproces nog eens
aanzienlijk te vergroten, ofwel doordat deskundigheid überhaupt afstand schept,
ofwel doordat op die manier de verwachtingen aan de kant van het publiek zo hoog
worden opgeschroefd dat het onmogelijk wordt hen ook feitelijk in te lossen (cf. Van
Doorn/Schuyt, 1978, blz. 40). In wat meer theoretisch jargon zou hier gesproken
kunnen worden van ‘deskundigheidsinflatie’: per eenheid deskundigheid wordt naar
het gevoel van het verzorgingspubliek steeds minder verzorgingsresultaat geleverd.
Het is waarneembaar dat door dit soort processen een sterk antagonistische houding
bij het publiek ontstaat ten opzichte van de verzorgingsindustrie. Het is in dat kader
dat Illich zich sterk heeft gemaakt voor de ‘deprofessionalisering’ van de samenleving
(cf. Illich, 1972).7.
Bureaucratisering en professionalisering vormen slechts twee - belangrijke voorbeelden van de vergaande horizontale en verticale integratie van een
samenlevingsstructuur. Zij ‘integreren’ in de zin dat de onderlinge afhankelijkheid
van centrum en periferie toeneemt. Dat die groeiende afhankelijkheid in vele gevallen
als het probleem bij uitstek van de moderne verzorgingsstaat moet worden beschouwd,
doet aan die vaststelling als zodanig niets af. Het bewijst eens te meer dat de
functionele rationaliteit van moderniserende samenlevingen uit de pas kan lopen met
de spankracht van 's mensen invoelingsvermogen. De grootschaligheid van de
moderne samenleving veronderstelt een menstype dat met die grootschaligheid is
mee-geëvolueerd. De mate echter waarin heden ten dage allerlei
privatiseringsbewegingen de kop op steken, maakt duidelijk dat de mens (nog?) niet
in staat is om zijn loyaliteit en solidariteit over de abstracte netwerken van de moderne
samenleving uit te smeren.8. Het ideaal van de verlichting, de ongelimiteerde
broederschap, is voor de meeste mensen te abstract.

4. Opkomst en ontwikkeling van de verzorgingsstaat in sociologisch
perspectief
Over de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de factoren die in die ontwikkeling
van belang zijn geweest is inmiddels het nodige geschreven en onderzocht.
De meest systematische studie op dit terrein is door Wilensky onderno-
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men. In publikaties van 1965 en 1975 wees hij er op dat de economische groei, samen
met de demografische en bureaucratische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan,
hoofdoorzaak vormt van de opkomst en ontwikkeling van de verzorgingsstaat (cf.
Wilensky en Lebeaux, 1965, Wilensky, 1975). Wilensky baseerde die stelling op de
gegevens uit een vergelijkend onderzoek in 64 landen naar de hoogte van de door
de staat betaalde verzorgingsvoorzieningen.
Eigenlijk valt zijn stelling in twee uitspraken uiteen. In de eerste plaats impliceert
ze dat economische groei een noodzakelijke voorwaarde is voor de opkomst van de
verzorgingsstaat. Zonder economische groei zou verzorgingsstaat niet mogelijk zijn
geweest. Het tweede aspect van de stelling gaat verder. Economische groei is in
Wilensky's opvatting niet slechts een noodzakelijke, maar haast een voldoende
voorwaarde voor de opkomst en ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Geen land
dat zijn economie in snel tempo heeft zien groeien, zo betoogt Wilensky, is voorbij
kunnen gaan aan de constructie van regelingen waardoor de burgers uitzicht kregen
op staatsverzorging. Natuurlijk betekent dat niet dat er geen verschillen zouden
bestaan tussen de verzorgingsvoorzieningen in verschillende economische
groei-landen. Die verschillen zijn duidelijk waarneembaar en Wilensky zegt ervan
dat ze in belangrijke mate kunnen worden verklaard uit demografische factoren,
zoals de leeftijd van de bevolking van een land, of uit factoren die te maken hebben
met de lengte van de periode dat het verzorgingssysteem in werking is geweest. Maar
ook dit type van factoren leidt er uiteindelijk toe dat de verschillen tussen de diverse
verzorgingsstaten op termijn kleiner worden. Wilensky formuleert dan ook een
‘convergentie-hypothese’ waarin hij aangeeft dat welke de culturele en politieke
verschillen tussen de verschillende landen ook mogen zijn, de ontwikkeling gaat in
de richting van steeds grotere gelijkheid op het punt van
verzorgingsstaatvoorzieningen: ‘economic growth makes countries with contrasting
cultural and political traditions more alike in their strategy for constructing the floor
below which no one sinks’ (Wilensky, 1975, blz. 27).
Eenmaal vastgesteld dat alle ‘rijke’ landen in de richting van een verzorgingsstaat
evolueren, blijft toch de verbazing over de enorme verschillen in het niveau van de
door de staat gedragen verzorgingslasten. Zo besteedde Zweden in 1966 17.5% van
zijn bruto nationaal produkt aan sociale zekerheid en Zwitserland, toch ongeveer
even ‘rijk’, slechts 9.5%. West-Duitsland besteedde in datzelfde jaar 19.6%, terwijl
de Verenigde Staten niet verder kwamen dan 7.9%. Oostenrijk kwam tot maar liefst
21% terwijl het staatsuitgavenniveau voor de sociale zekerheid in Japan
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op 6.2% bleef hangen. Zulke grote verschillen, zegt Wilensky, vragen om een
verklaring die uitstijgt boven de factor economische groei alleen, maar zeker ook
boven factoren als demografische structuur, leeftijd van het voorzieningenstelsel en
de aard van het politieke en economische stelsel (cf. Wilensky, 1975, blz. 30 en 50).
Voor de genoemde verschillen worden ook door Wilensky verklaringen
gesuggereerd. Zijn belangrijkste suggesties terzake hebben te maken met de factor
politieke centralisatie enerzijds en de factor sociale heterogeniteit anderzijds. Politieke
centralisatie bevordert de ontwikkeling van een verzorgingsstaat volgens Wilensky
in sterke mate, gegeven natuurlijk het algemene uitgangspunt van economische groei.
Zo'n eenvormige verklaringssuggestie is ten aanzien van de andere factor niet te
geven. Het beschikbare feitenmateriaal blijkt ten aanzien van de factor sociale
heterogeniteit aanzienlijk weerbarstiger: waar in sommige landen, zoals België en
Nederland, groepstegenstellingen de ontwikkeling van de verzorgingsstaat niet
merkbaar hebben vertraagd en wellicht zelfs hebben bevorderd, blijkt de sociale
heterogeniteit in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, juist als rem op de
verzorgingsstaatontwikkeling te fungeren. Vandaar dat Wilensky vooralsnog tot de
conclusie komt dat alléén in een politiek gedecentraliseerde structuur de effecten
van sociale heterogeniteit op de ontwikkeling van een verzorgingsstaat negatief zijn
(Wilensky, 1975, blz. 53).
Mij dunkt dat het mogelijk is om deze door Wilensky geopperde suggestie met behulp
van het theoretisch schema van horizontale en verticale integratie enigszins te
verfijnen. Die verfijning werkt twee kanten uit. In de eerste plaats zou ik de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat niet in eerste instantie gedefinieerd willen zien
door de stijging van het niveau van overheidsuitgaven terzake van verzorging. In de
sociologische omschrijving van het verzorgingsstaatbegrip, zoals die hiervoor is
gegeven, vormen die overheidsuitgaven veeleer de uitdrukking van een veel
belangrijker gegeven, nl. de graad van horizontale en verticale vervlechting. De
tweede verfijning die ik zou willen aanbrengen heeft te maken met de status van de
variabele ‘sociale heterogeniteit’. Wilensky suggereert in feite dat die variabele,
althans voorzover ze betrekking heeft op ethniciteit en religie, geen zelfstandige
invloed uitoefent op de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, maar alleen in
combinatie met de variabele politieke centralisatie een rol van betekenis speelt. Hij
illustreert dat aan de hand van onder meer het voorbeeld van de Verenigde Staten
enerzijds en de Nederlandse Verzuiling anderzijds. In het eerste geval, zegt hij, is
de sociale he-
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terogeniteit gecombineerd met een geringe mate van politieke centralisatie en
ontwikkelt zich een rem op de groei van de verzorgingsstaat, in het andere geval is
sociale heterogeniteit gekoppeld aan een hoge mate van politieke centralisatie en
groeit de verzorgingsstaat in snel tempo. Eigenlijk suggereert hij op die manier dat
de sociale heterogeniteit voorzover ze op een religieus criterium was gebaseerd in
beide landen gelijk was, maar dat de variabele politieke centralisatie uiteindelijk
voor de zo sterk uiteenlopende maatschappelijke tussenstructuur verantwoordelijk
was (cf. Wilensky, 1975, blz. 54). Het schema van horizontale en verticale integratie
maakt duidelijk dat juist de verschillen die op het punt van sociale heterogeniteit
tussen de Verenigde Staten en het Nederland ten tijde van de verzuiling in de ongelijke
ontwikkeling naar de verzorgingsstaat een rol kunnen hebben gespeeld.
In het maatschappelijke vervlechtingsproces dat doorgaans met de term modernisering
wordt aangeduid kunnen op basis van ons theoretisch schema een tweetal vormen
van ‘partiële modernisering’ worden onderscheiden. De eerste vorm van partiële
modernisering bestaat in het relatieve achterblijven van de verticale bij de horizontale
integratie. Anders gezegd, vormen van horizontale integratie, zoals arbeidsdeling,
marktontwikkeling en associatievorming, verkrijgen in zo'n situatie een veel zwaarder
accent dan vormen van verticale integratie waartoe politieke centralisering en
institutionalisering moeten worden gerekend. Deze ongelijke accentuering van de
twee onderscheiden integratieaspecten ligt aan de basis van een min of meer autonoom
maatschappelijk tussenveld. Dat maatschappelijke tussenveld, dat ‘eiland van
gebrekkige modernisering’, noem ik het associatieve, omdat de horizontale vormen
van verbinding er relatief het meeste nadruk krijgen. Tegenover dit associatieve
tussenveld staat een andere ‘gebrekkige’ vorm van modernisering, ditmaal echter
gebasserd op de achterblijvende horizontale integratie. In een dergelijk gestructureerd
maatschappelijk tussenveld wordt de nationale gemeenschap doorkliefd door
scheidslijnen die haar in segmenten uiteen doen vallen. Omdat deze maatschappelijke
tussenstructuur aansluit bij de relatieve overaccentuering van het verticale
integratieaspect wordt ze door mij de bureaucratische genoemd.
Wilensky's verklaringssuggestie zou nu als volgt kunnen worden geherformuleerd:
in een relatief moderne samenleving, dat wil zeggen in een samenleving waar onder
invloed van technologische en industriële ontwikkeling een belangrijke mate van
economische groei heeft plaatsgegrepen, verloopt de ontwikkeling naar een
verzorgingsstaat sneller indien het
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maatschappelijke tussenveld van die samenleving een ‘bureaucratische’ is; in het
geval dat maatschappelijk midden van een samenleving op wezenlijke punten vooral
‘associatief’ van aard is, zal dat de ontwikkeling van de verzorgingsstaat vertragen.
Let wel, beide formuleringen gaan er van uit dat er tegen de opkomst en ontwikkeling
van een verzorgingsstaat geen kruit gewassen is, gegeven het relatieve hoge niveau
van economische en industriële ontwikkeling. Het gaat erom aan te geven vanuit
welke vorm van partiële modernisering de gang naar volledige modernisering het
snelst wordt gezet. Het is daarbij mijn indruk dat de gemakkelijkste overgang naar
het moderne vervlechtingsstadium te maken is vanuit de bureaucratische
tussenstructuur.
Een dergelijke veronderstelling moet natuurlijk nader worden onderzocht. In zo'n
onderzoek dat uit de aard der zaak vergelijkend en historisch van opzet moet zijn,
dienen indices te worden ontwikkeld rondom de verschillende vormen van horizontale
en verticale integratie. Goed vergelijkbare gegevens moeten ter beschikking staan
over allerlei aspecten die met die integratiedimensies te maken hebben, zoals
economische ontwikkeling, specialisatiegraad, professionaliseringsgraad,
verenigingsgraad, aard en type van vereniging, politieke participatie, politieke
organisatie, etc. De uitwerking van een dergelijk onderzoek kan natuurlijk niet in
het bestek van dit hoofdstuk worden volvoerd. Maar dat betekent niet dat er met de
genoemde veronderstelling vooralsnog niets zou kunnen worden gedaan. Integendeel,
vooruitlopend op zo'n onderzoek zou alvast kennis genomen kunnen worden van de
verschillende sociaal-culturele dimensies die achter de sociaal-structurele hypothese
schuilgaan. Waar die hypothese in feite behelst dat de onafhankelijkheid van een
associatieve tussenstructuur bestendiger is dan die van een bureaucratische, moet
wat dieper op het karakter van beide typen worden ingegaan. In dat verband is het
nuttig om die beide typen in een concrete vergelijking tegenover elkaar te plaatsen
en meer dan tot nu toe is geschied de betekenisdimensies naar voren te halen.
De mogelijkheid dient zich aan om die vergelijking te koppelen aan twee concrete
voorbeelden, nl. de Verenigde Staten en het Nederland ten tijde van de verzuiling.
Zo'n vergelijking is alleen al interessant omdat in beide, nl. in de ontwikkeling van
de Noordamerikaanse associatieve tussenstructuur alsook in de ‘verzuilde’
bureaucratische structuur de religie een zeer centrale rol heeft gespeeld. Voor de
verzuiling spreekt dat natuurlijk vanzelf; daar was de godsdienst immers het criterium
voor maatschappelijke affiliatie en dat criterium fungeerde op zodanige wijze dat de
Nederlandse samenleving uitblonk op het punt van horizontale desinte-
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gratie. In Noord-Amerika was de invloed van de godsdienst in de vormgeving van
het maatschappelijk tussenveld eveneens groot. Waar De Tocqueville eens heeft
gezegd dat de geschiedenis van een land of volk alleen dan begrijpelijk wordt wanneer
ze tegen het decor wordt geplaatst van de ideologische stromingen die de geboorte
van dat land of volk hebben begeleid, geldt voor de Verenigde Staten dat het het
puritanisme was dat aan zijn wieg heeft gestaan. Maar hier is er geen sprake van dat
die religieuze factor heeft bijgedragen tot een gesegmenteerde tussenstructuur.
Integendeel, de maatschappijstructuur die dankzij - of ondanks, afhankelijk van de
aspecten waarop de nadruk wordt gelegd - dit puritanisme bestaansrecht heeft
gekregen, kenmerkte zich vooral door een hoge mate van horizontale integratie en
een betrekkelijk geringe mate van verticale integratie.
Het is nuttig om in dit verband kort in te gaan op de historische context waarin
die religieuze factor zulke verschillende effecten kon hebben. Het lijdt geen twijfel
dat het puritanisme zoals zich dat met de eerste kolonisten in New England vestigde,
doortrokken was van sectarische elementen. In de terminologie van dit hoofdstuk
betekent dit dat die start bepaald niet als bijdrage gezien kan worden aan een bredere
vorm van horizontale integratie. De ‘gulzigheid’ van de secte, waardoor geen enkele
vorm van afwijkende religieuze opinie of maatschappelijke praktijk werd getolereerd,
maakte van New England een uiterst rigide samenleving. Men mag er ongetwijfeld
van uit gaan dat dit sectarische element sterk werd gevoed door het Europese verleden
van de kolonisten. Gewend als zij waren aan strijd, en met name aan godsdienststrijd,
konden zij vrijwel niet anders dan hun maatschappelijke en kerkelijke organisatie
op de peilers van weerbaarheid en defensiviteit optrekken. Naarmate echter duidelijk
werd dat - door de relatieve zelfstandigheid ten opzichte van het moederland, door
de homogeniteit van de eigen bevolking, door de zich steeds verwijdende horizon
van de ‘frontier’, etc. - zulke defensieve attitudes in de meest letterlijke zin van het
woord overbodig waren, vervaagde het sectekarakter van eertijds en manifesteerde
zich een eigenaardig proces dat de intolerante scherpslijperij van weleer tot een vaag
en tolerant moralisme omvormde. Voor Noord-Amerika heeft dit betekend dat deze
vorm van ‘secularisering’, deze toewending naar de wereld, de verschillende varianten
van het protestantisme als zgn. denominaties door het leven liet gaan. Elke claim
van direete verbondenheid met de staat als burgerlijk overheidsorgaan verdween
naar de achtergrond, en daarmee werd ook het secte-karakter doorbroken. De
verschillende denominaties werden op die manier de gedifferentieerde elementen
van een structuur die vooral door een praktisch-
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religieuze oriëntatie, door moralisme, werd geïntegreerd. Voor het individu betekende
dit dat de organisaties, associaties, of denominaties waarvan het lid was, voortaan
slechts een beperkte claim op zijn loyaliteit konden leggen; het lidmaatschap van de
ene associatie sloot althans in principe het lidmaatschap van een andere niet uit. Deze
religieuze of kerkelijke reorganisatie heeft in belangrijke mate model gestaan voor
de vorming van associaties op niet-religieus vlak. Ongetwijfeld paste een dergelijke
organisatiestructuur veel beter bij de expansieve neigingen van grote groepen
kolonisten. Maatschappelijke associaties, al of niet geaffilieerd met religieuze
denominaties, schoten als paddestoelen uit de grond. Het is interessant om te zien
hoe een ‘model-Amerikaan’ als Benjamin Franklin, door Weber als getuige van de
calvinisme-kapitalisme these opgeroepen, rond het midden van de achttiende eeuw
zijn tijdgenoten ook in verenigingsdrang voorop ging. Hij was de oprichter van de
‘Junto’, een geheim genootschap van kunstenaars en zakenlieden, hij stichtte een
eerste echte uitleenbibliotheek, organiseerde een academie voor de opleiding van
jonge mensen, nam het initiatief voor de oprichting van een vrijwillige brandweer
en was medeoprichter van een ziekenhuis en een brandverzekeringsmaatschappij.
Bovendien was hij dan nog de oprichter van de American Philosophical Society,
fungeerde een tijd als grootmeester van de vrijmetselarij en trad op als promotor van
een maatschappij die zich met de koop, verkoop en ontwikkeling van landerijen in
het Amerikaanse westen bezig hield (Schlesinger, 1944, blz. 3).
De godsdienst deed in dit alles nog slechts dienst als praktisch moralisme; ze
doortrok het maatschappelijk associatiepatroon, maar deed dat niet als splijtzwam,
doch veel meer als integrerend bestanddeel. Dat brengt ons op een eigenaardige
paradox: in het Amerikaanse protestantisme leidde het seculariseringsproces tot een
merkbare religieuze inslag van het gehele maatschappelijke leven. Secularisering,
opgevat als een tweeledig proces van enerzijds de differentiatie van godsdienst en
maatschappelijke gemeenschap en anderzijds de veralgemening of vervaging van de
religieuze oriëntatie op de ‘wereld’ tot een soort moralisme, zorgde ervoor dat het
maatschappelijk leven integraal doordrongen werd van dit religieuze ‘aftreksel’. (Het
is hier overigens niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de wijze waarop het
verlichtingsdenken met zijn accentuering van een ‘natural religion’ deze ontwikkeling
met name in de loop van de achttiende eeuw heeft bevorderd. Zie daarvoor o.m.
McWilliams, 1973, hfdst. 5 t/m 10 en Dahrendorf, 1963.) Het is precies dit aftreksel,
deze gegeneraliseerde godsdienstigheid, die in het hedendaagse Amerika nog steeds
een merkbare rol speelt. Menig bezoeker zal zich erover verbazen
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dat in talloze organisaties en instellingen, van universiteiten tot ‘service clubs’, van
overheidsorganen tot fraternities, deze vorm van godsdienstigheid zo op de voorgrond
treedt. Ieder Inaugural Adresss van een nieuw gekozen president, of het nu gaat om
een president van de Verenigde Staten of een president van een universiteit, is
doordrenkt met verwijzingen naar de Bijbel, en met name naar die passages daaruit
die direct betekenis hebben voor het maatschappelijk handelen in het algemeen. Deze
bijna ceremoniële ‘civil religion’ vormt op de ontwikkelingslijn van het Amerikaans
protestantisme, dat eertijds met toch zeer fundamentalistische opvattingen was gestart,
een volstrekt ander uiterste. We mogen derhalve vaststellen dat de ontwikkeling van
maatschappelijke instituties weliswaar de lijnen heeft gevolgd die werden uitgezet
door de ontwikkeling van de godsdienst, maar dat zich vandaaruit een betrekkelijk
zelfstandige maatschappelijke tussenstructuur heeft ontwikkeld die slechts in zeer
algemene, haast ceremoniële zin nog met de godsdienst was verbonden.
Het contrast met de ontwikkeling van de Nederlandse verzuiling is dan duidelijk.
Ook al lijkt het erop dat godsdienstigheid zich in de periode van de verzuiling een
soortgelijke plaats in de maatschappelijke tussenstructuur verworven heeft als in de
Verenigde Staten het geval was, het tegendeel is eerder waar. De wijze waarop in
Nederland, maar ook in verschillende andere landen van West-Europa het religieuze
element bepalend is geweest voor de bredere maatschappelijke ontwikkeling, loopt
geenszins parallel met de ontwikkelingen die hierboven voor de Verenigde Staten
zijn geschetst. In de eerste plaats heeft zich het denominationele element van de
godsdienst hier nooit goed kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat van een volstrekte
loskoppeling van kerk en staat in de geschiedenis van de godsdienst in Nederland
eigenlijk nooit volledig sprake is geweest. Godsdiensttegenstellingen kwamen daarom
ook bijna altijd als een ‘strijd om de staat’ tot uitdrukking. Dat begon in feite reeds
met de tachtigjarige oorlog die weliswaar oorspronkelijk vooral een vrijheidsoorlog
was, maar zich al spoedig ook langs de lijnen van godsdienstige tegenstellingen ging
bewegen en een strijd werd tussen reformatie en katholicisme. Die strijd vormde de
oorsprong van de defensieve houding die eeuwenlang het religieuze klimaat in ons
land voor een groot deel heeft bepaald. Defensiviteit, een houding die op het
Noordamerikaanse continent steeds overbodiger bleek, werd in de verhoudingen van
onze lage landen een bittere noodzaak. Men denke in dat verband bijvoorbeeld aan
de wijze waarop de katholieke minderheid zich in de zeventiende en achttiende eeuw
in schuilkerken heeft moeten organiseren, maar ook aan de wijze waarop het re-
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formatorische volksdeel steeds angst heeft gehad voor de veronderstelde Roomse
infiltratie van het nationale openbaar bestuur.
Thurlings beschrijft de ontwikkeling van die religieuze defensiviteit in een aantal
fasen (Thurlings, 1978, blz. 56-57). De eerste fase, zegt hij, is die van de schuilkerken,
waarin de katholieke minderheid zich tegenover de protestantse heersers moest
staande houden. De tweede fase, die de periode van 1795 tot 1860 besloeg, gaf een
katholieke minderheid te zien die inmiddels zo was uitgezuiverd dat ze zich steeds
meer als emanciperende kerk kon gaan opstellen, en van een verbond met de liberalen
ook de feitelijke ruimte voor zo'n emancipatie verwachtte. Het was ook in die periode
dat de ‘liberale’ grondwet tot stand kwam, die in een aantal opzichten, zij het
onbedoeld, de emancipatiedrift in verzuilingsdrift deed omslaan. Want vanaf dat
moment trok de verzuiling over ons land. Thurlings spreekt in dat verband over een
derde fase in de geschiedenis van het katholieke volksdeel, de fase van de verzuilende
kerk ‘... die zich achter het bolwerk van haar eigen organisaties terugtrekt teneinde
de gelovigen te behoeden voor de gevaren van de moderne wereld en evenzeer om
van daaruit een krachtige uitvalsbasis te construeren voor politieke akties tegen
diezelfde wereld’ (Thurlings, 1978, blz. 57). De eenheid van het katholieke volksdeel,
tot uitdrukking komend in een hoge mate van organisationele centralisering, betekende
derhalve eens te meer een aanslag op de eenheid van het Nederlandse volk. Weliswaar
waren er nu verbeteringen te bespeuren in de relatie tussen het katholieke en het
protestantse volksdeel, tot uitdrukking komend in een soort monsterverbond rond de
schoolstrijd en in de verslechterde verhouding met de liberalen en later ook met de
socialisten, in feite betekende deze defensieve organisatieopzet van het katholicisme
in Nederland dat ook de andere ‘volksdelen’ zich als ‘zuilen’ gingen organiseren.
Het is daarom niet teveel gezegd indien de sterk religieus geïnspireerde defensiviteit
aan de oorsprong wordt geplaatst van de maatschappelijke tussenstructuur die als
verzuiling te boek staat.9. Een defensiviteit, die extra impulsen heeft gekregen van
de koppeling van religieuze en politieke strijd, een koppeling die in Noord-Amerika
betrekkelijk snel was verbroken. Dat heeft betekend dat de religieuze verdeeldheid
niet kon worden ‘opgeheven’ in een bredere integratieve structuur, in een meer
gegeneraliseerde, een ‘lossere’ opvatting van religiositeit. De verschillende zuilen
ontwikkelden zich tot afgeronde organisatorische segmenten die niet volstonden met
een gedeelteiljk beroep op de loyailteit van hun leden, maar die als echte ‘gulzige
instituties’ zowel het religieuze als het maatschappelijk leven van hun ‘gelovigen’
bepaalden.
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In Nederland, althans in de periode van de verzuiling, was er derhalve geen plaats
voor een ‘zelfstandige’ maatschappelijke tussenstructuur. De intermediaire structuur
van de verzuiling was er een die grotendeels onder ‘auspiciën’ van kerk en religie
tot stand kwam. In dat opzicht betekent de verzuiling een ontwikkeling die diametraal
staat tegenover de associatieve structuur waartoe de ontwikkeling van het Amerikaanse
protestantisme aanleiding heeft gegeven. Waar in de geschiedenis van de Verenigde
Staten in feite sprake was van een steeds voortgaande ‘vermaatschappelijking van
de godsdienst’, betekende verzuiling vooral een ‘religionisering van de
maatschappelijke tussenstructuur’. In het eerste geval ontwikkelde zich een
associatieve structuur die als ‘buffer’ tussen individu en overheid kwam te staan, in
het tweede geval ontwikkelde zich vooral een scheidslijn tussen individuen en groepen
onderling.
Zuilen kunnen maar moeilijk als ‘buffers’ tussen individu en overheid worden
beschouwd; in feite vormen zij een soort ‘mini-staatjes’ die ieder voor zich
gekenmerkt worden door een hoge graad van verticale integratie. Veelmeer dan
‘buffers’ die erin slagen om individuele eisen aan de overheid middels een ‘checks
and balance system’ te verzachten en tegelijkertijd het individu beschermen tegen
een direete aantasting van zijn vrijheid door de overheid, vormen de zuilen juist
‘geleiders’ van de relatie tussen individu en collectiviteit. Hun feitelijke
onafhankelijkheid van de overheid is veel geringer dan op het eerste gezicht lijkt.
Juist omdat verzuiling het resultaat is geweest van een emancipatiestrijd die
voortdurend aan de staat, aan de overheid heeft gerefereerd, (zij het dat zulks steeds
geschiedde vanuit de ‘souvereiniteit in eigen kring’ of het ‘subsidiariteitsbeginsel’)
was haar onafhankelijkheid grotendeels schijnonafhankelijkheid. Het effect van zo'n
‘intermediaire structuur’ op de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zal daarom
zeker niet zo negatief, zo remmend zijn geweest als van een tussenstructuur die als
buffer tussen individu en overheid heeft kunnen optreden. De geringe
onafhankelijkheid van de verzuilde tussenstructuur heeft de opkomst en de voortgang
van de door de economische groei mogelijk geworden verzorgingsstaat nauwelijks
kunnen afremmen.
Tot zover is in feite beweerd dat de onafhankelijkheid van het maatschappelijk
tussenveld dat op verzuilde wijze is gestructureerd minder groot is dan die van een
associatief maatschappelijk tussenveld, en dat daardoor de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat minder ‘hinder’ heeft ondervonden. Vrijwel alle beweringen hebben
zich tot nu toe echter op het vlak van de sociale structuur bewogen; het ware wenselijk
dat de grotere affiniteit die de verzuiling heeft met de ontwikkeling van de verzor-
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gingsstaat ook in culturele zin enigermate werd aangeduid.

5. Sociaal-culturele dimensies van associatie en bureaucratie
De vergelijking tussen de overwegend associatieve tussenstructuur van de Verenigde
Staten, zoals die zich in belangrijke mate tot ver na de tweede wereldoorlog heeft
weten te handhaven, en de overwegend bureaucratische tussenstructuur van het
verzuilde Nederland, die in de periode tussen 1946 en 1960 tot volle wasdom kwam,
behoeft niet tot het sociaalstructurele niveau beperkt te blijven. Organisatieprincipes
en typen van maatschappelijke tussenstructuur staan nu eenmaal niet op zichzelf. Op
allerlei ingewikkelde wijzen zijn zij verbonden met waardenpatronen en
houdingencomplexen. In deze paragraaf gaat de aandacht uit naar de individuen die
zich in de verschillende maatschappelijke tussenvelden bevinden en vooral naar de
wijze waarop zij zich in die structuren opstellen.
Vooreerst zou ik de suggestie willen doen dat het associatieve organisatieprincipe
verbonden is met een waarde- of houdingenpatroon waarin een egalitair element
voorop staat: mensen verbinden zich met elkaar in allerlei samenlevingsverbanden
niet zozeer op grond van een hiërarchiek moment, maar veeleer op grond van het
feit dat zij allen ‘burgers zijn voor de wet’ en vanuit die positie het recht hebben om
in samenwerking met anderen hun eigen doeleinden te bereiken. Over die
doelstellingen zelf, hoe verschillend ze ook mogen zijn, wordt betrekkelijk weinig
strijd gevoerd; het accent komt vooral te liggen op de wijze waarop en de
samenwerkingsrelaties waarmee die doelstellingen worden nagejaagd. De vrijheid
van vereniging resulteert in dit type tussenstructuur in een veelheid van
maatschappelijk georiënteerde verenigingen. De vereniging, in het Engels doorgaans
met het pleonasme ‘voluntary association’ aangeduid, vormt het kernstuk van deze
intermediaire structuur waarin en waardoor de individuele leden aan hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan hun vrijwilligheid, gestalte kunnen
geven. Het is niet voor niets dat de studie van zulke ‘voluntary associations’ lange
tijd een vrijwel totale Amerikaanse aangelegenheid is geweest. Waar Europese
wetenschappers zich met dat fenomeen hebben beziggehouden is dat vrijwel altijd
geweest nadat ze zich in de Verenigde Staten over de veelvuldigheid en de
veelvormigheid van het verenigingsleven hadden verbaasd. Dat gold in eerste instantie
voor De Tocqueville, die in de dertiger jaren van de vorige eeuw
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door de Verenigde Staten trok, het gold voor Weber die pas in Amerika zijn
zenuwinstorting volledig te boven kwam, en zeker ook voor Huizinga die als geen
ander heeft gezien hoe de vereniging het instrument was dat het Amerikaanse
individualisme binnen de perken hield.10. Aan deze twee kenmerken van egalitarisme
en maatschappelijke verantwoordelijkheid of vrijwilligheid mag een derde worden
toegevoegd, nl. individueel activisme, d.w.z. de geneigdheid en de verwachting
tegelijk dat de eigen activiteiten iets aan de wereld kunnen veranderen. De
geschiedenis van de Verenigde Staten is bij voortduring door dit pragmatisme en
optimisme getekend. De ‘American Creed’ is op zich al een optimistische invulling
van 's mensen maatschappelijke mogelijkheden. Consequentie van dit alles is dat in
de Amerikaanse samenleving de individuele mensen langer geneigd zijn om het al
of niet slagen in de maatschappij als een persoonlijk succes of als een persoonlijke
mislukking op te vatten.
Het intermediaire patroon van de verzuiling contrasteert ook op dit niveau met de
associatieve tussenstructuur. Tegenover het egalitarisme staat een zwaar accent op
de machtsongelijkheid van enerzijds de elite van de zuil en anderzijds de grote massa
der gelovigen. Bovendien is de organisatie van de zuil, met inbegrip van de
hiërarchische verhoudingen, min of meer ‘voorgegeven’: van een vorm van vrije
vereniging, van vrije aaneensluiting, is nauwelijks sprake. Over de ‘lijdelijkheid’ of
passiviteit van de leden van een zuil is met name door Lijphart en Daalder geschreven
(Lijphart, 1979, Daalder, 1974). Als dan toch de sociale structuur van de verzuiling
verstaan moet worden als het resultaat van een maatschappelijk emancipatieproces
op religieuze grondslag, dan is het zeker geen emancipatie geweest van grote groepen
individualistisch en activistisch ingestelde individuen, maar veelmeer een emancipatie
waarbij de kar door een betrekkelijk kleine elite werd getrokken.
Het hier geschetste beeld moge dan in een aantal aspecten overtrokken zijn, het is
duidelijk dat de mentaliteit die met de verzuiling gepaard ging niet tezeer contrasteerde
met de mentaliteit die voor het leven in een verzorgingsstaat nodig is. De
afhankelijkheid van het individu binnen het geheel van de verzorgingsstaat vertoont
veel overeenkomst met de afhankelijkheidsrelaties die binnen de zuil tussen elite en
gelovige bestaan. De verticaliteit van beide relaties wijkt in ieder geval terdege af
van de relaties die in een associatief maatschappelijk tussenveld overheersen.
In het voorgaande heb ik geprobeerd om Wilensky's stellingen ten aanzien van de
opkomst en ontwikkeling van de verzorgingsstaat in een bre-
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der theoretisch kader te plaatsen. Was voor Wilensky de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat vooral geïndiceerd door de stijging van het niveau der ‘welfare state
expenditures’, in de omschrijving die hier van verzorgingsstaat is gegeven was de
relatieve hoogte van de staatsuitgaven terzake niet meer dan een indicator van het
proces van horizontale en verticale vervlechting. Het was die vervlechting of integratie
die de kern van het verzorgingsstaatsverschijnsel vormde. Vanuit dat theoretisch
kader ontstond de mogelijkheid om de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in
verband te brengen met de wijze waarop het maatschappelijke tussenveld is
gestructureerd. Daarbij werd Wilensky's stelling rond de variabelen politieke
centralisatie en sociale heterogeniteit geherformuleerd en werd met name het begrip
sociale heterogeniteit in de twee typen van maatschappelijke tussenstructuur
uiteengelegd.

6. Stagnatie in de verzorgingsstaat?
In het begin van dit hoofdstuk is er op gewezen dat de hernieuwde discussie over de
verzorgingsstaat vooral leek ingegeven door de sterke economische teruggang van
de laatste jaren. De geringere financiële mogelijkheden en de groeiende vraag naar
voorzieningen op allerlei vlak zijn ook inderdaad door de economische recessie
geïndiceerd. Als men echter op die grond een stagnatie in de verzorgingsstaat meent
te moeten ontwaren dan kan dat slechts indien de hoogte van de verzorgingsuitgaven
door de staat als wezenskenmerk van verzorgingsstaat wordt gehanteerd. Het lijkt
dan voor de hand te liggen om te veronderstellen dat waar economische groei de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat bevordert, het de economische teruggang moet
zijn die een regressie in de verzorgingsstaatontwikkeling moet opleveren.
De sociologische omschrijving van het verzorgingsstaatbegrip, waarbij het accent
vooral werd gelegd op het horizontale en verticale integratie- of vervlechtingsproces,
weerspreekt echter een zo eenvoudige gedachtengang. Een lager niveau van
verzorging hoeft immers op zich niets te veranderen aan het netwerk van
gegeneraliseerde afhankelijkheid waarin groepen en individuen terecht zijn gekomen.
Het proces van technologische vooruitgang waardoor steeds nieuwe
communicatiemiddelen met een steeds groter bereik de laatste restanten van
onafhankelijkheid op de proef stellen, wordt door de economische teruggang niet
automatisch een halt toegeroepen. Daar komt bij dat de recessie het voor een overheid
alleen maar lastiger maakt om de ooit opgenomen taak van ‘herverdeler’
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van middelen en rechten te blijven waarmaken. In feite slaagt ze daar alleen in indien
ze het omvangrijke geheel van regels, voorschriften en wetten met nieuwe
verordeningen uitbreidt.
Het moge dan ongetwijfeld waar zijn dat het de economische groei is geweest die
de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in de hand heeft gewerkt, het blijft echter
ook alleszins waarschijnlijk dat de economische neergang aan dat sociologische
aspect van de verzorgingsstaat geen enkele afbreuk zal doen.

Eindnoten:
1. Naast de genoemde publikatie van Van Doorn en Schuyt, mogen zeker de publikaties van F.
van Heek in dit opzicht niet onvermeld blijven. Cf. Van Heek, 1972 en 1973.
2. In hoofdstuk 2 is aan de differentiatie van de drie sectoren van staat, maatschappij en individu
ruime aandacht geschonken. Er moet op gewezen worden dat ook in dit hoofdstuk de betreffende
begrippen in de daar geformuleerde zin worden gebezigd.
3. Habermas heeft er op gewezen dat in de feodale middeleeuwse samenleving van een maatschappij
in sociologische zin geen sprake was. Cf. Habermas, 1962, blz. 19. Zie verder hoofdstuk 2.
4. Men is er langzamerhand aan gewend geraakt om de verzorgingsstaat met Keynes en Beveridge
te laten beginnen. Hoe onvoorzichtig een dergelijke gedachte in feite is, is duidelijk gemaakt
in hoofdstuk 1.
5. Voor de wijze waarop in dit hoofdstuk het begrip verzorgingsmaatschappij wordt gebruikt, kan
verwezen worden naar noot 4 van hoofdstuk 2.
6. Cf. Merton, 1957, Gouldner, 1954 en Selznick, 1966.
7. Men zou, analoog aan het zgn, bureaucratie-debat zoals zich dat in het werk van Merton,
Gouldner en Selznick op de verticale integratiedimensie voltrekt, ook een
‘professionalisme-debat’ kunnen onderscheiden. Het gaat hier dan om de horizontale
integratiedimensie en de auteurs die zich in dat debat hebben gestort zijn o.a. Illich, Freidson,
en voor Nederland zeker ook Van Doorn.
8. Cf. hoofdstuk 2, m.n. par. 4.
9. In de sociologische analyses van de verzuiling heeft de defensie-hypothese altijd een belangrijke
rol gespeeld. Cf. Thurlings, 1978 en Goddijn, 1957.
10. Cf. De Tocqueville, 1971, Weber, 1956 en Huizinga, 1950b.
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4. Het ethos van de verzorgingsstaat
1. Inleiding
De successen en gebreken van de verzorgingsstaat en de door haar gereguleerde
maatschappij zijn in de sociale wetenschappen alom in discussie. Centraal staan
daarbij de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat en de beheersbaarheid van de
verzorgingsmaatschappij, alsmede het curieuze feit dat het hier om een staats- en
maatschappijvorm gaat, die niet op een duidelijke ideologie, of wat tegenwoordig
ook wel ‘filosofie’ heet, gebaseerd is (vgl. o.a. Van Heek, 1972; Wilensky, 1975).1.
Het laatste toont aan, dat de problematiek van de verzorgingsstaat een
kennissociologische dimensie heeft, die gepaard gaat aan en nauw verbonden is met
de economische en politicologische dimensies van betaalbaarheid en beheersbaarheid.
Opvallend is evenwel, hoe minimaal de kennissociologische gedachtenvorming
omtrent deze problematiek tot nu toe gebleven is. In dit essay wil ik pogen om in het
kader van de cultuursociologie een beperkte kennissociologische bijdrage tot
genoemde discussie te leveren.2.
Uitgangspunt van mijn bijdrage is de durkheimse stelling, dat de verzorgingsstaat
weliswaar niet stoelt op een uitgesproken wereldbeschouwing, zoals bijvoorbeeld
de USSR historisch en althans retorisch stoelt op het marxisme en de staat Israel op
het zionisme, dat zij evenwel niet zonder een vorm van ethos zou kunnen bestaan.
Iedere staats- en maatschappijvorm moet een aantal fundamentele waarden en normen
bezitten, dat zorg draagt voor een bepaald soort van solidariteit - hoe minimaal, hoe
vaag, hoe weinig doordacht en pluriform deze solidariteit ook zijn mag.
Indien de verzorgingsstaat en de door haar gereguleerde maatschappij primair een
soort van ‘technocratisch’ produkt is, indien - om met Wilensky te spreken - ieder
land dat industrialiseert en aldus blootgesteld wordt aan tamelijk uniforme
economische, technologische en demografische ontwikkelingen, vroeger of later met
de opkomst van een verzorgingsstaat dient rekening te houden, wat kan dan het ethos
zijn dat de verzorgingsstaat bijeenhoudt? Wat is dan de ‘moral bond’ (Nisbet), de
minimale ‘conscience collective’ (Durkheim), het samenbindende
‘Weltanschauungssystem’ (Mannheim)? De beheersbaarheid van de verzor-
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gingsmaatschappij is, zoals we bijvoorbeeld duidelijk bij ons in Nederland kunnen
zien, een groot probleem, maar er is desalniettemin een vorm van maatschappelijke
en culturele orde. Wat is het ethos van de verzorgingsstaat?
Dit is uiteraard geen puur academische vraag. Zij is evenzeer en wellicht ook
primair een politieke vraag. Men kan haar beantwoorden door de verzorgingsstaat
en de verzorgingsmaatschappij te funderen op een totalitair regime, gevoerd in de
naam van een politieke en/of religieuze ideologie. Het marxisme en - vooral in de
derde wereld in toenemende mate - de islam blijken ideologieën te zijn, met behulp
waarvan men een verzorgingsstaat kan funderen op een duidelijke en in veel opzichten
harde wereldbeschouwing. De vraag is uiteraard voor hoelang men moderne
individuen met een politiek opgelegde, totalitaire ‘conscience collective’ in bedwang
kan houden. Dit lukt meestal zolang men van buitenaf door een vijand bedreigd
wordt. Wanneer deze vijand politiek verzwakt, of al te duidelijk een vermeend
karakter krijgt, zal de stem van de dissidenten sterker en overtuigender worden.
De vraag naar het ethos van de verzorgingsstaat is kennissociologisch veel
interessanter en politiek ook veel moeilijker, indien we te maken hebben met
samenlevingen die niet geregeerd worden door één partij en één ideologie. In een
dergelijk democratisch regime kan het voornoemde technocratische karakter van de
verzorgingsstaat de schijn wekken, dat de door haar gereguleerde maatschappij in
het geheel geen samenbindend ethos zou hebben. Dat is echter sociologisch niet
mogelijk en het is dan ook de taak van de (kennis)sociologie om aan te geven wat
de aard en de contouren van het ethos van een democratische verzorgingsstaat, zoals
we die in Noord-Amerika en vooral in Noordwest-Europa kunnen waarnemen, zouden
kunnen zijn.
Zowel ultra-conservatieven als links-radicalen hebben het bij de beantwoording
van deze vraag gemakkelijk: de eersten zien de verzorgingsstaat als het resultaat van
socialistische politieke machinaties en lamenteren over de nieuwe ‘road to serfdom’.
Wilensky heeft m.i. deze positie op overtuigende wijze als onhoudbaar, want in strijd
met de feiten, bewezen. Links-radicalen zien de verzorgingsstaat doorgaans als een
onaanvaardbaar vat vol liberale en socialistische tegenstellingen, dat gebaseerd is
op een veelal versluierde doch niettemin onmiskenbare kapitalistische economie.
Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit, dat ook zgn. socialistische landen als de
USSR gedefinieerd kunnen worden als verzorgingsstaten. Evenals in het genoemde
conservatisme ziet men hier het technocratische karakter van de verzorgingsstaat
over het hoofd. Trouwens, ik zal argu-
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menteren dat wat hier met betrekking tot de westerse verzorgingsstaten als politieke
en sociaal-economische zwakte beschreven wordt (hun politieke principeloosheid),
kennissociologisch juist als sterkte moet worden aangemerkt. De verzorgingsstaat
is het technocratisch produkt van economische, demografische en bestuurlijke
modernisering en het kennissociologisch interessante aan haar is het feit, dat zij mits men niet overgaat tot totalitaire dwang - ideologisch tolerant, neutraal, zo men
wil ‘waardevrij’ is: als een spons is zij in staat om diverse politieke theorieën en
overtuigingen te absorberen en dat is voor een echt moderne maatschappij - die ik
eens omschreef als een ‘abstract society’ - een ideale politieke en sociaal-economische
context. Alleen conservatieve ‘individualisten’, die klagen over de ‘road to serfdom’
en links-radicale ‘collectivisten’, die in de westerse verzorgingsstaat een typisch
kapitalistische ‘repressieve tolerantie’ zien, zijn verklaarde tegenstanders van de
verzorgingsstaat. Indien men echter modernisering ziet als een proces in de richting
van een toenemend ‘abstracte’ samenleving - een punt dat hieronder nog nader
besproken zal worden - dan moet men wel tot de conclusie komen, dat beide posities
die uiterlijk aan elkaar zijn tegengesteld, met elkaar gemeen hebben dat zij zich buiten
de stroom van de modernisering plaatsen.
Samenvattend kan dan de probleemstelling van dit hoofdstuk als volgt worden
geformuleerd: uitgaande van het feit dat de verzorgingsstaat het min of meer
automatische en technocratische resultaat is van economische, demografische en
bestuurlijke ontwikkelingen (vgl. Wilensky, 1975) en dus in zichzelf ideologisch
neutraal is; alsmede uitgaande van het sociologische (durkheimse) postulaat, dat
iedere maatschappij een vorm van solidariteit, een vorm van ethos nodig heeft om
niet in chaos onder te gaan; ten derde, uitgaande van de politieke keuze dat men de
nodige orde in een moderne verzorgingsstaat niet wenst te funderen op een totalitaire
politieke en/of religieuze wereldbeschouwing (vgl. marxisme, islam) - moet de
kennissociologische vraag gesteld worden, wat dan het ethos van de verzorgingsstaat
en de door haar gereguleerde maatschappij zou kunnen zijn. Hierop aansluitend moet
ik ter inleiding nog één punt bespreken.
Economische, demografische en bestuurlijke ontwikkelingen, gedreven door
industrialisering, urbanisering en toenemende dominantie van wetenschap en techniek,
maken de opkomst van de verzorgingsstaat voor ieder moderniserend land
onweerstaanbaar. Maar, zoals o.a. Wilensky heeft geargumenteerd, dit betekent niet
dat er niet grote verschillen in politieke vormgeving en culturele levensstijl kunnen
en zullen optreden. In navolging van Max Weber ga ik hier nog een stap verder. Ik
zal argumenteren, dat een bepaald ethos in een land haaks zal staan op de verzor-
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gingsstaat en aldus de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de verzorgingsstaat
aldaar voor langere tijd kan blokkeren - evenals het confuciaanse ethos, volgens
Weber, haaks stond op de ontwikkeling van het kapitalisme en de rationele
bureaucratie in het antieke China, ondanks het opmerkelijke feit dat alle materiële
voorwaarden voor de opkomst van hoog-kapitalisme aanwezig waren. Naar mijn
mening staat bijvoorbeeld het ethos van de zgn. ‘American Creed’ (vgl. Myrdal,
1969) haaks op de uitbreiding van de verzorgingsstaat in de USA, terwijl hetzelfde
geldt voor het ethos van de ‘Iemoto’ (vgl. Hsu, 1975 en Nakane, 1979) in Japan. Zij
zullen zeer waarschijnlijk de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van de
verzorgingsstaat in de USA en Japan niet radicaal kunnen blokkeren, maar vertragend
werken kunnen zij wel! In dezelfde lijn verder denkend kan men de vraag stellen,
wat dan het ethos zou kunnen zijn, dat wèl bij de verzorgingsstaat past? Welk ethos
heeft een Wahlverwandtschaft met een niet-totalitair georganiseerde verzorgingsstaat?
- een situatie dus die te vergelijken is met het puriteinse ethos dat, geheel anders dan
bijvoorbeeld het confuciaanse ethos, een uitgesproken (hoewel nooit daarvoor
ontworpen en bedoelde) Wahlverwandtschaft had met het hoog-kapitalisme.
Hiermee heb ik de probleemstelling opnieuw en korter geformuleerd: welk ethos,
duidelijk afwijkend van bijvoorbeeld de ‘American Creed’ of het Japanse ‘Iemoto’,
past bij een niet-totalitaire verzorgingsstaat? Niet alleen de ‘American Creed’ en het
Japanse ‘Iemoto’ staan er haaks op. Ook het marxistische ‘collectivisme’ en het
islamitische religieuze fanatisme verdragen zich slecht met het ideologisch-neutrale
en ‘waardevrije’ karakter van de verzorgingsstaat. Zonodig met gebruik van geweld
en verdrukking zullen zij in een gemoderniseerd of nog moderniserend land deze
neutraliteit ideologisch opvullen. Een doctrinair ethos wordt dan de verzorgingsstaat
opgelegd en deze kan dat uiteraard absorberen. Interessanter is echter de situatie,
waarin de verzorgingsstaat niet totalitair georganiseerd wordt, doch als het ware
uitgeleverd is aan het vrije spel der ideologische krachten. Welk ethos past in een
dergelijke situatie niet en welk ethos past in een dergelijke situatie wel bij de
verzorgingsstaat?3.

2. Criteria voor moderniteit: welvaart, differentiatie, generalisatie
Wanneer een maatschappij begint te moderniseren zal de verzorgingsstaat vroeger
of later haar deel worden. De verzorgingsstaat is een fenomeen,
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dat maatschappijen met verschillende historische en sociaal-culturele achtergronden
en zelfs met verschillende politieke stelsels uniformeert. Er zullen verschillen in
organisatie, ontwikkelingsgraad en politieke stijl blijven bestaan, maar achter deze
verschillen kan een fundamentele convergentie worden waargenomen - een
convergentie, zo zagen we, die ideologisch-neutraal en in deze zin ook technocratisch
is. Industrialisatie, urbanisatie, bureaucratisering, dominantie van
(natuur)wetenschappen en technieken en de daarmee gepaard gaande demografische
veranderingen (vgl. bevolkingsgroei en vergrijzing) - processen die we gemakshalve
onder de noemer ‘modernisering’ samenvatten - leiden tot een situatie, waarin een
vorm van verzorgingsstaat onontbeerlijk en onontkoombaar is. Kortom, de
verzorgingsstaat is een produkt van modernisering en haar graad van ontwikkeling
indiceert de graad van moderniteit van een bepaald land.
Om van een volgroeide moderne verzorgingsstaat te kunnen spreken moeten vooral
drie condities aanwezig zijn: welvaart (‘affluence’), ver doorgevoerde structurele
differentiatie (werkverdeling, specialisering) en een extensieve generalisering
(abstrahering) van betekenissen en waarden. Het gaat hier om drie dimensies van de
modernisering, die kunnen dienen als criteria voor moderniteit. Daarbij zal de
kennissocioloog uiteraard primair geïnteresseerd zijn in de laatste twee criteria.
In de ‘klassieke’ sociologie, die zich altijd primair gericht heeft op het proces van
modernisering, heeft de structurele differentiatie als sociologisch probleem centraal
gestaan. De werkverdeling was bijvoorbeeld voor Durkheim de cruciale variablele
in de overgang van wat hij noemde mechanische naar organische solidariteit.
Modernisering was voor Weber vooral een proces van rationalisering, waarbij hij
steeds gefascineerd werd door de ‘efficiency’ van de bureaucratie - een functionele
rationaliteit die tot stand kwam door een nauwkeurige verdeling van machten en
bevoegdheden middels een structurele differentiatie van posities en taken. In deze
traditie van de ‘klassieke’ sociologie werd de veranderende positie van institutionele
sectoren, zoals het gezin, de godsdienst en het recht geanalyseerd. Stonden zij in
traditionele samenlevingen nog in het centrum van het maatschappelijke leven, tijdens
de modernisering veranderen zij tot relatief autonome, op specifieke maatschappelijke
functies toegespitste afdelingen van een grote sociale structuur. Maar daarbij
veranderde vooral ook de sociaal-structurele positie van het individu. Simmel
bijvoorbeeld stelde dat het moderne individu tengevolge van de structurele
differentiatie moet leven in een complex netwerk van groepsaffiliaties.
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Het is a.h.w. het snijpunt van diverse groepen, die ieder hun eigen vorm van loyaliteit
vereisen en het een diversiteit aan identiteiten aanbieden of opleggen. M.a.w. het
moderne individu moet een veelvoud van rollen spelen, die niet alleen met elkaar in
conflict kunnen komen, doch het ook beletten te leven vanuit één duidelijke set van
waarden, betekenissen en normen.
Een belangrijk resultaat van deze differentiatie is dat moderne waarden en
betekenissen niet hecht meer in individuen en groepen verankerd zijn. Zij worden
vrijblijvend, ambigu en uitwisselbaar - een situatie die op meesterlijke wijze door
Robert Musil in zijn Der Mann ohne Eigenschaften werd beschreven. W.I. Thomas
somde het puntig op, toen hij schreef: ‘There are many rival definitions of the
situation, and none of them is binding’. Het is de sociaal-psychologische fundering
van wat ik genoemd heb ‘de abstracte samenleving’.
In dit vrijblijvend en abstract worden van waarden en betekenissen ligt al de
generalisatie besloten, die ik als derde criterium voor moderniteit noemde. Overal
waar het proces van modernisering doorzet, zien we deze generalisering. Zij uit zich
bijvoorbeeld in de economie door de ontwikkeling van de concrete en nog simpele
ruilhandel, waarin de waren a.h.w. van hand tot hand gaan, naar het abstracte
geldverkeer, dat wellicht zijn toppunt van rationaliteit en abstractie heeft bereikt in
het credit-card systeem, waarin men zelfs geld - dit opmerkelijke resultaat van
abstrahering en generalisering - niet meer ziet. (In Die Philosophie des Geldes heeft
Simmel het steeds ijler, abstracter en rationeler worden van het economische handelen
door toedoen van het geld beschreven en sociologisch geanalyseerd.)
Kenmerkend is in deze generalisatie de omslag van middel tot doel, van vorm tot
inhoud, van functie tot betekenis. In de bureaucratie is dat duidelijk aantoonbaar:
hoe moderner het handelen georganiseerd wordt, hoe belangrijker de discussies over
procedures zullen worden. Dit kan zover worden doorgedreven, dat de procedures,
die uiteraard slechts middelen zouden moeten zijn, tot doel worden, terwijl de in de
procedures opgeslagen functionele rationaliteit het begrijpen van inhouden en
inhoudelijke verbanden (substantiële rationaliteit) overwoekert. Ver doorgevoerde
functionele rationaliteit kan dan ook leiden tot een absurde substantiële irrationaliteit.
Door deze generalisatie wordt inmiddels ook het bereik van de menselijke
communicatie steeds ruimer, zij het steeds formeler en abstracter: het credit-card
systeem reikt over alle grenzen, evenals de ‘moeilijk grijpbare’ multinationals.
Gelijkerwijze zijn de moderne nation-states, die

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

109
over culturele grenzen van nationaliteit en ethniciteit heenreiken, vergeleken bij de
stadstaten uit voor-moderne tijden, abstract en rationeel: gegeneraliseerde politieke
structuren, waarmee het individu zich maar met moeite kan identificeren.
Onlangs heb ik deze generalisering op de moeilijk te vertalen formule gebracht
van een alles omvattende en doordringende ‘supersedure of meaning by function’ een proces van abstrahering van waarden en betekenissen, dat niet alleen vergaande
consequenties heeft voor de moraal (vgl. vrijblijvendheid, ambiguïteit, etc.), maar
ook voor de sociaal-economische structuur van een samenleving: de ‘abstracte
samenleving’ namelijk is een ideale maatschappelijke context voor de verzorgingsstaat
met haar ideologisch-neutrale, technocratische, principeloze karakter. Dit is een
Wahlverwandtschaft die ik hier slechts vermeld, doch niet verder kan uitwerken.
Veeleer moeten we nu op zoek gaan naar een ethos, dat een Wahlverwandtschaft
zou kunnen hebben met de verzorgingsstaat in een niet-totalitair georganiseerde
samenleving. De formulering van deze zin geeft reeds aan, dat ik op zoek wil gaan
naar een geconstrueerd type van ethos, welke de ‘objectieve mogelijkheid’ in zich
heeft te zullen passen bij de verzorgingsstaat. Om dit type zo heuristisch mogelijk
te doen zijn, plaats ik het vergelijkenderwijs naast twee andere geconstrueerde typen
en geef ik enkele illustraties.
Ethos I staat haaks op het karakter van de verzorgingsstaat. Ethos II staat er
onverschillig tegenover. Ethos III past bij de verzorgingsstaat als een hand in een
handschoen. Het gaat hier om geconstrueerde typen, maar zij bevatten dimensies
welke in de ervaringswerkelijkheid voor een ieder, die sociologische ogen heeft,
waarneembaar zijn. Vooral zullen de typen hopelijk in staat zijn om processen die
om ons heen plaatsvinden en die middels de conventionele methoden en technieken
van sociologisch onderzoek niet (be)grijpbaar zijn, inzichtelijk te maken. Typen zijn
immers altijd middelen tot een rationeel Verstehen van maatschappelijke processen
en fenomenen - dat wil zeggen, zij zijn middelen tot het verwerven van sociologische
substantiële rationaliteit.

3. Drie typen ethos
3.1. Ethos I: ‘moralisme’
Wat betreft de moderniseringsgraad van de maatschappelijke condities,
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waarbinnen dit type ethos fungeert, gelden de volgende criteria: er is materiële
welvaart (‘affluence’), terwijl ook de sociale structuren, waartoe dit ethos behoort,
gedifferentieerd zijn. In deze twee opzichten is de maatschappij, waarbinnen dit type
ethos fungeert, modern te noemen. Er heerst echter een vooralsnog lage graad van
generalisering. De betekenissen, de waarden en de normen blijven traditioneel en
worden veeal naief geaccepteerd en gevolgd. De samenleving wordt niet ervaren als
een ‘abstracte maatschappij’ doch als een ‘concrete gemeenschap’ - een ‘community’
die zin geeft aan het leven. Deze stand van zaken, die in veel opzichten nog
voor-modern is, wordt versterkt door het hier te bespreken type ethos.
Een belangrijk kenmerk van het moralistisch ethos is het feit, dat een duidelijk
fixeerbaar stel waarden, normen en betekenissen zonder veel reflectie geaccepteerd
wordt als ‘natuurlijk’, ‘normaal’, ‘juist’, ‘objectief’. De waarden, normen en
betekenissen zijn als het ware van God (of de goden, of de natuur, of de menselijke
rede) gegeven, maar worden niet op fundamentele (theologische of wijsgerige) wijze
doordacht. Er wordt veel gemoraliseerd in termen van veelal vage religieuze waarden.
Dat wil zeggen, het moralistisch ethos is gebaseerd op een vage religiositeit en het
universele moralisme van ‘Alle Menschen werden Brüder’ (mits men past binnen
de normen van eigen groep en cultuur).
Het moralistisch ethos is voorts optimistisch en activistisch. Wie zich in wil zetten,
kan het leven van zichzelf en medemensen leefbaar maken. Door gezamenlijke
inspanningen kan de wereld er beter op worden. Wat Freyer de idee van de
‘Machbarkeit’ heeft genoemd, staat hoog in het vaandel van dit type ethos (vgl.
Freyer z.j., hfdst. 1).
Gemeenschapszin is in dit ethos een centrale waarde. Individuen behoren tot en
zijn verantwoordelijk voor een ‘community’, dat hen - mits zij zich er daadwerkelijk
voor inzetten - een onvervreemdbare identiteit verschaft. Gemeenschapszin is steeds
nauwgekoppeld aan de waarde van de inzet (‘commitment’): Wie zich niet inzet voor
de gemeenschap, stelt zichzelf buiten de samenleving. Zowel in vrijwillige organisaties
(‘voluntary associations’) als in de direete werkkring draagt een ieder zijn steentje
tot de gemeenschap bij.
Het moralistisch ethos stoelt op een sterk geloof in gezag. Met name wordt de rol
van sterke leiders, die niet alleen leidinggeven doch vooral ook ten aanzien van de
noodzakelijke ‘commitment’ inspirerend werken, sterk geaccentueerd. De leider
wordt loyaal gevolgd en hij functioneert dan ook autoritair in een systeem van
paternalisme.
Toch is er in het moralistisch ethos veel ruimte voor gelijkheid. De lei-
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der mag dan wel een uitzonderlijke, gezagvolle positie innemen, de leden van de
groep denken en voelen toch in termen van egalitarisme. Dit gevoel voor gelijkheid
draagt echter twee belangrijke kenmerken: a. de gelijkheid geldt primair voor de
leden van eigen groep; d.w.z. zij is discriminatoir en onderscheidt tamelijk scherp
tussen ‘wij’ en ‘zij’; b. de gelijkheid is er een van kansen, zeer zeker niet van
resultaten; d.w.z. zij is prestatief en meent dat natuurlijke ongelijkheden (bijvoorbeeld
tengevolge van lichamelijke en/of geestelijke deficiëntie) middels charitatieve acties
gecompenseerd dienen te worden.
Het moralistisch ethos is doorgaans apolitiek. Zet men zich in voor de gemeenschap
dan is dat steeds in termen van niet-partijgebonden, vrijwillige acties. D.w.z. politiek
en/of religieus geïnvolveerde actiegroepen, die zich ad hoc formeren om een bepaald
doel in de maatschappij te verwerkelijken, komen binnen dit type ethos nauwelijks
voor. De inzet is nietpartijgebonden (politieke partijen, of fundamentalistische
religieuze groeperingen als secten spelen een geringe rol in de community-activities
van moralisten), zelden ad hoc (men denkt, spreekt en werkt graag in termen van
projecten), en doorgaans locaal (de direete maatschappelijke omgeving inspireert tot
vrijwillige actie, niet ‘de maatschappij’).
In het moralistisch ethos vinden we verder een sterk gevoel voor ‘het openbare’,
voor ‘the public realm’, voor ‘die Oeffentlichkeit’. Persoonlijke gevoelens van
authenticiteit, identiteit en individuele vrijheid blijven als het ware verpakt in de
rollen die men officieel en publiekelijk speelt. Dat wil zeggen, in dit type ethos treffen
we geen romantische zucht naar ‘Gemeinschaft’ aan, doch veeleer de waarden
‘verantwoordelijkheid’ en ‘representativiteit’. Men weet zich als individuele
rollenspeler verantwoordelijk voor bepaalde opgaven en men vervult deze in het
besef dat de vereiste ‘performance’ representatief moet zijn. De gemeenschappelijke
belangen zijn dan ook in dit ethos veel belangrijker dan de privé-belangen. De notie
van ‘community’, die in dit ethos zo zwaar weegt, is dan ook niet romantisch en
emotioneel, doch veeleer utilitaristisch en pragmatisch.
De sociale controle is in dit ethos uiteraard sterk aanwezig: het individu kan zich
niet terugtrekken op eigen verantwoordelijkheid, doch dient publiekelijk te laten zien
wat het in de gemeenschap waard is. Het is niet alleen verantwoordelijk, maar kan
ook geroepen worden rekenschap af te leggen: ‘responsibility’, gefundeerd in
‘commitment’, blijft steeds nauw verbonden met ‘accountability’. Dat wil zeggen,
in het moralistisch ethos kunnen nooit ‘de structuren’, of ‘de maatschappelijke
omstandigheden’, of ‘de economische situatie’, of ‘het noodlot’ verantwoordelijk
gesteld worden voor menselijk falen. Het is steeds het individu dat faalt en dat
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met hulp van zijn medemensen weer op het goede spoor geholpen dient te worden.
Zoals ik al eerder kort aanduidde, komen we vele van de kenmerken van dit type
ethos tegen in de zgn. ‘American Creed’ en in de Japanse ‘Iemoto’. We kunnen hier
kort zijn over de eerste, omdat die elders genoegzaam beschreven is (doorgaans in
termen van ‘Protestant Ethic’). Ik wijs er slechts op dat met name de Amerikaanse
service clubs (Rotary, Lions, Kiwanis, Jaycees, Zonta, etc.) - typisch vrijwillige
organisaties ten behoeve van wederzijdse contacten en maatschappelijk dienstbetoon
- bijna alle karaktertrekken van het moralistisch ethos in zich verenigen. Zij zijn
moralistisch, optimistisch-activistisch, paternalistisch; zij worden gekenmerkt door
een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en inzet in de ‘community’; zij
benadrukken gelijkheid, die evenwel exclusief is en primair gezien wordt in termen
van kansengelijkheid; zij zijn apolitiek voor zover zij principieel ‘non-partisan’ willen
blijven; zij hechten sterk aan het publieke, het representatieve, het zakelijk-utilitaire
(vlg. hfdst. 5).
Interessanter is het wellicht dit type ethos te illustreren aan de hand van de zgn.
Japanse ‘Iemoto’ door Francis Hsu onlangs uitvoerig beschreven en geanalyseerd.
Ik licht hier slechts een klein aantal kenmerken van dit sociologisch zo uitermate
interessante instituut uit deze beschrijving en analyse (vgl. ook Nakane, 1979).
Buiten het in Japan belangrijke verwantschapssysteem (de ‘dozoku’ die ik hier
niet nader kan bespreken) kent deze maatschappij een organisatieprincipe, dat
toegepast wordt op talloze kunsten en vaardigheden en de kenmerken draagt van een
pseudo-verwantschapssysteem - de iemoto, een woord dat doorgaans met behulp van
twee Chinese lettertypen wordt beschreven, die respectievelijk betekenen
‘huishouding’ en ‘origine’. Hsu zegt: ‘In essence it is an organization consisting of
a master of some art of (or? A.Z.) skill; i.e. pottery making, flower arranging,
calligraphy, judo, songs, etc., and his disciples. The group is called an iemoto and
the master is the lemoto of his iemoto’ (Hsu, 1975, blz. IX v.).
De iemoto, die in groot aantal en in allerlei variaties in Japan schijnt voor te komen,
houdt het midden tussen een gilde en een school met eigen stijl en meester: ‘There
are not only the well-known schools of flower arrangement, tea ceremony, judo,
painting and calligraphy, but there are also schools of dancing, Kabuki, No drama,
archery, horsemanship, singing, cloth-designing, koto playing, miniature gardening,
cooking, the art of manners, incense burning and, of course, the groups of samurai
who were not called iemoto but who nevertheless were organized on the same
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principle’ (ibid, blz. 62).
De kern van een iemoto is de leraar-leerling verhouding, die autoritair en
paternalistisch is. Daaromheen verhouden zich de leden van de iemoto als
familieleden, hoewel zij dat in werkelijkheid zelden zijn: ‘each iemoto is a giant
kinship establishment, with the characteristic closeness and inclusiveness of
interpersonal links, but without kinship limitations on its size’ (ibid, bl.z 152).
Volgens Hsu is de geest van dit instituut als een ethos diep doorgedrongen in de
gehele Japanse cultuur, ook daar waar de iemoto in werkelijkheid niet voorkomt:
‘the spirit of iemoto prevails among businessmen, industrial workers, teachers,
professors, and students in modern universities where the iemoto does not formally
exist. Its spirit is apparent in the all-inclusive and nearly unbreakable
command-obedience, succor-dependence relationship between the old and the young,
the senior and the junior, the superior and the subordinate. It is well known, for
example, that there is very little horizontal mobility among professors in different
universities, and employees tend to remain for life in the same business firms in
which they began their working careers’ (ibid, blz. 151). In de ondertitel van zijn
boek noemt Hsu de iemoto ‘the heart of Japan’.
Kortom, iemoto is niet alleen een organisatieprincipe beperkt tot bepaalde
hooggewaardeerde vaardigheden en kunsten. Het is vooral ook een ethos, dat ver
buiten deze kring van vaardigheden en kunsten de Japanse cultuur doordrenkt.
Interessant is bijvoorbeeld het hoofdstuk in Hsu's studie, waarin hij dit ethos relateert
aan de industrialisering van Japan. Het heeft daar geleid tot paternalistische
werkgever-werknemer relaties (de zgn. oyabun-kobun en de onjo shugi, respectievelijk
de ouderkind relatie en de vriendelijke behandeling van employees) en tot een visie
op de industriële organisatie als een soort ‘community’, waarover men soms met
veel misbaar klaagt (zoals ook de leden van een gezin kunnen klagen), maar waarmee
men zich toch in alle rangen en standen wezenlijk verbonden voelt. Het bedrijf zorgt
vaderlijk voor zijn werknemers: hun behuizing, hun gezondheid, de educatie van
hun kinderen, hun oude dag, enz. In ruil daarvoor ontvangt het de inzet en loyaliteit
van zijn werknemers.
Aan dit paternalisme gaat een sterke nadruk op ‘performance’ en ‘achievement’
gepaard. Met volle inzet werkt men voor de ‘local community’, dat wil zeggen: het
bedrijf. Hoewel deze industriële vrede waarschijnlijk minder universeel zal zijn als
Hsu suggereert, geeft het volgende lied dat door de werknemers van de Matsushita
Company iedere dag voor het begin van het werk gezongen wordt, een duidelijk
beeld van dit mora-
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listisch ethos: ‘For the building of a new Japan, let's put our strength and mind
together, doing our best to promote production, sending our goods to the people of
the world, endlessly and continuously, like water gushing from a fountain. Grow,
industry, grow, grow, grow! Harmony and sincerity. Matsushita Electricity!’ (ibid,
blz. 211).
In het hoofdkwartier van één van de Amerikaanse service clubs werd me verteld
hoe belangrijk het was om ‘service’ als wederzijdse vriendschap en maatschappelijk
dienstbetoon wereldwijd te organiseren. Het hoofd van het zgn. ‘extension office’
kon er moralistisch over praten, doch stelde tegelijkertijd zeer pragmatisch: ‘My job
is to sell service as a product’. Harmonie en oprechtheid met als verkoopprodukt
elektriciteit of maatschappelijk dienstbetoon. De ‘American Creed’ heeft meer te
maken met de Japanse ‘iemoto’ dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.

3.2 Ethos II: ‘amoralisme’
Voor de moderniseringsgraad van de maatschappelijke condities, waarbinnen dit
type ethos fungeert, gelden de volgende criteria: er is materiële armoede (‘poverty’),
terwijl de sociale structuren waartoe dit ethos behoort weinig gedifferentieerd zijn.
Ook is er een lage graad van generalisering. De betekenissen, de waarden en de
normen zijn hecht verankerd in een traditie, waarover zeer weinig wordt gereflecteerd.
Religieuze en/of magische denkvormen kenmerken het individuele bewustzijn
vooralsnog meer dan wetenschappelijke en technologische. Met andere woorden, de
maatschappij waartoe het ethos ‘amoralisme’ behoort, is nog voormodern.
Het belangrijkste kenmerk van een dergelijke samenleving is het feit, dat het leven
zó sterk gedomineerd wordt door de strijd om het bestaan, om het in stand houden
van een bestaansminimum voor eigen kring (gezin, familie, clan, etc.) dat morele
waarden en normen en het moraliseren ‘luxegoederen’ moeten blijven: ‘people living
on the very edge of subsistence have no time for anything else but scraping by as
best they can; they have no time for intellectual pursuits and precious little interest
in morality’ (Barraclough, 1979, blz. 41). Armoede, miséria, tristeza, wantrouwen,
gebrek aan loyaliteit kenmerken dit bestaan en maken het ethos niet alleen
amoralistisch doch ook pessimistisch en fatalistisch. Een natuurramp kan op ieder
moment het resultaat van hard werken vernietigen en honger bewerkstelligen. De
plaatselijke elite kan en zal wat er aan hulp komt middels corrupte acties en misbruik
van machtsposities grotendeels

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

115
absorberen. Machtige multinationals, erop uit winst te maken, zuigen werkkrachten
op en bederven de kleinschalige markt. Of het nu ‘de goden’ zijn, danwel ‘het
noodlot’, danwel ‘de plaatselijke elite’, danwel ‘de multinationals’ - de overtuiging
bestaat dat de situatie hopeloos is. Men is niet in staat een duidelijke verbinding te
leggen tussen inspanning en resultaat. Het gevolg is een ethos dat beladen is met
lethargie, melancholie, pessimisme en een onuitgesproken angst en wantrouwen.
In een dergelijke situatie kan natuurlijk geen duidelijke gemeenschapszin
ontwikkeld worden, terwijl ook inzet (‘commitment’) niet verwacht mag worden.
Men trekt zich terug op eigen kleine kring (Banfield: ‘amoral familism’) en is niet
bereid of in staat zich te organiseren om bestaanscondities gezamenlijk te verbeteren.
Er is weinig animo voor ‘self-government’ en ‘mutual aid’. Men richt zich primair
op eigen, kleinschalige belangen in het hier-en-nu.
Het amoralistisch ethos is niet autoritair en paternalistisch, maar men berust in de
bestaande machts- en gezagsstructuren, zonder veel overtuiging en animo. Individuen
die erop uit zijn een officiële positie te verwerven (burgemeester, hoofd van de politie,
bureaucratische hiërarchie in de stad, etc.) worden gewantrouwd, omdat men aanneemt
dat ook zij zonder gemeenschapszin deze aspiraties bezitten: natuurlijk zijn zij erop
uit middels corruptie zichzelf en naaste verwanten te bevoordelen.
Deze berusting ten opzichte van officiële macht en gezag kan leiden tot een sterk
geloof in de wet en de staat, zoals Banfield observeerde in het zuiden van Italië in
de vijftiger jaren. Het amoralistisch ethos bezit dan fascistisch potentieel. Dezelfde
berusting kan natuurlijk ook leiden tot een anarchistische houding, waar de wet en
de staat in het geheel geen vat op kunnen krijgen. Aangezien amoralisten in hun
fatalisme niet zichzelf kunnen organiseren, zullen dan plaatselijke ‘sterke mannen’,
die niet verbonden zijn met wet en staat het heft in handen nemen en zorgen voor
een plaatselijke ‘orde’, doorgaans gebaseerd op geweld en intimidatie. Het is boeiend
om het functioneren van de mafia op Sicilië in dit licht te zien, zoals door Blok
onlangs werd gedaan. Hier is nog sprake van orde. Een stap verder in de richting van
anarchie is het banditisme, dat o.a. door Hobsbawm werd beschreven en geanalyseerd.
(vgl. Blok, 1975; Hobsbawm, 1972).
In dit ethos is de waarde ‘gelijkheid’ uiteraard een onbekende luxe. Men denkt
evenmin in termen van gelijkheid van kansen als in die van gelijkheid van resultaten.
Ook is men niet in staat duidelijke politieke houdingen aan te nemen. Zoals het in
dit ethos onmogelijk is een verbinding tussen inspanning en resultaat te zien, is het
onmogelijk een band te zien
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tussen politieke ideologie en politieke actie ter verbetering van het dagelijkse bestaan.
Het gevolg is dat politieke overtuigingen en stellingnames, indien die er al zijn,
onbereikbaar en erratisch blijven. Ieder poging te komen tot een politiserende
conscientization, ondernomen door geurbaniseerde modernisten, stuit onherroepelijk
op deze politieke lethargie.
Er is in dit ethos ook weinig ruimte voor publiek en representatief bewustzijn.
Men accepteert op conventionele wijze posities als die van de dorpspriester of de
burgemeester, maar het individu zelf blijft bevangen in eigen face-to-face groep.
Zoals er geen ‘sense of community’ is, is er geen ‘public spirit’. Overigens betekent
dit privatisme niet, dat de amoralist subjectivistisch en estheticistisch zou zijn. Het
privatisme drijft hier niet op dit soort luxueuze romantiek, doch veeleer op fatalisme,
lethargie en wanhoop.
De sociale control tenslotte zal gering zijn, omdat dit ethos te atomistisch is: men
leeft en zwoegt in eigen kleine groep. Faalt men, dan wordt de oorzaak gezocht bij
abstracte factoren als ‘de natuur’, ‘de goden’, ‘het noodlot’ - vooralsnog zelden bij
concrete factoren als het ‘land tenure system’ van de latifondia of hacienda (Blok,
Huizer), de corruptie van de plaatselijke elite, de economische macht van de
multinationals, etc.
Om de bespreking van dit type ethos niet al te abstract te houden heb ik het
opgevuld met illustratief materiaal. Daarbij beperk ik mij tot de derde wereld, al zou
ik ook gegevens kunnen aanvoeren vanuit de negentiende-eeuwse wereld der
Nederlandse arbeiders (vgl. Brugmans, 1929, blz. 181) of uit de Amerikaanse
arbeidersklasse van deze eeuw.4.
Gaan we nu op zoek naar verdere illustraties van dit type ethos, dan moet voorop
met nadruk worden gesteld dat het mij hier niet gaat om een type dat de
sociaal-psychologische kenmerken van boeren in ontwikkelingslanden zou weergeven.
Het zou waanzin zijn te stellen, dat de boeren in de derde wereld altijd en wezenlijk
lethargisch zijn, dat zij niet politiek te organiseren zijn, dat daarom pogingen tot
sociaal-economische verbetering van hun bestaan onrealistisch zijn. Daarmee zouden
we niet alleen het geconstrueerde ethos-type hypostateren, doch tevens zelf fatalistisch
worden. Wel gaat het mij er om met behulp van dit type een aantal ethos-dimensies
aan te geven, die vergeleken bij het eerste en derde type een specifieke relatie tot de
verzorgingsstaat hebben.
Wanneer ik nu naar illustraties van het amoralistisch ethos-type zoek en daarbij
vooral materiaal vind in studies over boeren in de ontwikkelingslanden, dan wil ik
daarmee niet pretenderen een bijdrage te leveren tot de zgn.
ontwikkelingsproblematiek (al geloof ik wel dat de kennissoci-
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ologie in die problematiek tot nu toe teveel verwaarloosd werd). Veeleer wil ik het
amoralisme als type aanschouwelijker maken, om vervolgens de kennissociologische
aspecten van de verzorgingsstaat in Noord-Amerika en Noordwest-Europa te kunnen
belichten.
In een studie, die in een aantal opzichten thans wat verouderd is, stelt Banfield de
vraag, waarom de boeren van een klein dorp in het zuiden van Italië niet te organiseren
zijn om in gemeenschappelijke actie hun bestaan te verbeteren. ‘Americans are used
to a buzz of activity having as its purpose, at least in part, the advancement of
community welfare’, zegt hij, gewend als hij kennelijk is aan het moralistisch ethos.
Maar in het dorpje waar hij zijn onderzoek verrichtte - in de regio ten zuidwesten
van Napels - heerst een lethargisch ethos, dat iedere gemeenschappelijke actie schijnt
te blokkeren. Hij noemt het ‘amoral familism’, omdat het gespeend is van
maatschappelijke morele waarden en zich bijna uitsluitend richt op het gezin. Men
wantrouwt niet alleen buitenstaanders, doch ook de eigen dorpsgenoten en zeker die
individuen, die zich in een officiële positie voor de gemeenschap zouden willen
inzetten. Men is ervan overtuigd dat zij deze positie zullen misbruiken voor eigen
privé-voordeel. Er heerst weliswaar een legalistisch vertrouwen in staat en wet, omdat
men anders een oorlog van allen tegen allen zou kunnen verwachten, maar gefundeerd
in overtuiging is dit vertrouwen allerminst. In zijn studie over Sicilië overigens heeft
Blok op overtuigende wijze aangetoond dat mafiosi met gebruik van intimidatie en
terreur een zekere mate van orde in stand zullen houden, wanneer staat en wet niet
in staat zijn de samenleving bij elkaar te houden (vgl. Blok, 1975).
Pessimisme, fatalisme, privatisme, legalisme, wantrouwen tegenover potentiële
leiders en angst voor de toekomst - het zijn de bouwstenen van een amoralistisch
ethos, dat Banfield nauwkeurig beschreven en geanalyseerd heeft. Om hun situatie
te verbeteren zouden deze boeren zich moeten organiseren, maar het ethos verhindert
hen dit te doen. Er zouden impulsen van buitenaf moeten komen, maar ook wat dat
betreft is Banfield weinig optimistisch. ‘Amoral familism’ als alles doordringend
ethos heeft volgens hem een verlammende uitwerking.
Huizer deelt dit pessimisme van Banfield niet. Naar aanleiding van persoonlijke
waarnemingen en grondig onderzoek in Midden-Amerika zegt hij: ‘It appears that
peasants can be mobilized quite well if the purpose of the mobilization is to change
the existing status quo for a system under which the peasants can reasonably expect
effective improvements’ (Huizer, 1973, blz. 2). De lethargie die hier bestaat, is geen
symptoom van natuurlijke of traditionele (onveranderlijke of onveranderbare) factoren,
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die mensen ertoe leiden zich aan een status quo vast te klampen, doch veeleer het
resultaat van een langdurige periode van onderdrukking door landeigenaren. Met de
antropoloog Allen R. Holmberg spreekt Huizer van een ‘culture or repression’,
weervan de grondslagen gezocht moeten worden in het economische
uitbuitingssysteem van de latifundi of hacienda - een essentiële factor die m.i. door
Banfield teveel verwaarloosd werd (vgl. ook Blok). Het amoralistisch ethos is hier
geen autonoom element van een soort metafysische ‘peasant mentality’, doch het
produkt van sociaal-economische en politieke omstandigheden.
Na dit met de nodige nadruk gezegd te hebben, mogen we ook in Huizers
beschrijving van de boeren in Midden-Amerika en Zuid-Amerika de kenmerken van
ons tweede ethos-type aanwijzen: tristeza, apathie, wantrouwen, lage organisatiegraad,
gebrek aan leiderschap, wanhoop, ressentiment. Het zijn de kenmerken, volgens
Huizer, van een machteloze doch potentieel revolutionaire mentaliteit - een ethos
dat gezien moet worden als reactie op de ‘resistance of change’ aan de kant van de
locale machthebbers, de landbezittende elite.
Dit is niet de plaats Huizers optimisme met betrekking tot de politieke
organiseerbaarheid van deze arme boeren in de derde wereld en hun mogelijke
conscientization te bediscussiëren. Zijn ‘pressure cooker’-theorie (‘They let
themselves be repressed, exploited and utilized, but the resulting frustration brings
an increasing awareness that other ways are open to them’, ibid., blz. 143) zou wel
eens te naïef en te romantisch kunnen zijn. Alleen al de machtige positie die de
multinationals met name in deze regionen innemen, noopt tot voorzichtigheid. Of
heeft de recente overwinning van de Sandinisten in Nicaragua juist het gelijk van
Huizer geïllustreerd? Hoe dit ook zij, Huizer uitte zich onlangs in een interview in
dit opzicht veel voorzichtiger en pessimistischer (vgl. Huizer, 1979). Maar wat ook
de oorzaken van en de mogelijke remedies voor het amoralistisch ethos mogen zijn,
we komen enkele van de belangrijkste kenmerken van dit ethos-type tegen in Huizers
studie. Zij zijn kennissociologisch gezien van essentieel belang voor de problematiek
van de ontwikkelingslanden.

3.3. Ethos III: ‘immoralisme’
De moderniseringsgraad van de maatschappelijke condities voor dit ethos-type wordt
gekenmerkt door de volgende criteria: er is welvaart (‘affluence’), de sociale structuren
zijn sterk gedifferentieerd en er is een hoge graad van generalisering van waarden
en betekenissen. Met andere woorden, dit ethos fungeert in een rijke en abstracte
samenleving. De be-
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tekenissen, waarden, normen en motieven zijn niet langer hecht verankerd in de
traditie en de instituties, doch zijn ‘sozial freischwebend’ (Alfred Weber, Mannheim):
vrijblijvend, uitwisselbaar, voortdurend bereflecteerd (‘Dauerreflexion’, Schelsky)
en emotioneel geconsumeerd (‘subjectivisme’, Gehlen).
Tegelijkertijd is het handelen sterk gespecialiseerd en ingebed in formele
(bureaucratische) structuren, waarin functies en procedures hun middel-karakter
steeds meer verliezen en belangrijker worden dan betekenissen en inhouden. Dit is
een schijnbare paradox, die ik elders heb getracht uit te leggen: terwijl door
differentiatie en generalisering het moderne leven steeds ‘abstracter’ en ‘rationeler’
wordt, schijnen moderne individuen steeds ‘emotioneler’ en ‘irrationeler’ te worden.
In dit ethos-type worden de ‘objectieve’, ‘normale’, ‘natuurlijke’ waarden en
normen van vroeger in hun vanzelfsprekendheid verworpen. Men verzet zich tegen
dit soort van ‘objectiviteit’ door enerzijds te geloven dat waarden en normen steeds
sociaal-cultureel en economisch geconditioneerd zijn en dus relatief, en anderzijds
voortdurend het accent te leggen op ‘persoonlijkheid’, op ‘authenticiteit’, op
‘spontaniteit’, op ‘vrijheid’, op ‘gemeenschap’, etc. In een voortdurende strijd tegen
wat als vervreemding wordt gebrandmerkt, richt men zich op ‘het direete’, ‘het
subjectieve’, ‘het eigenlijke’.
Nauw hiermee verbonden is het feit dat in dit ethos-type de consumptie belangrijker
is dan de produktie. Beide begrippen moet men ruim opvatten: het emotionele ervaren
is belangrijker dan het handelen, authenticiteit belangrijker dan traditie, het subjectieve
belangrijker dan het objectieve. Niet alleen geproduceerde goederen worden
geconsumeerd, ook menselijke relaties, ideeën, theorieën, ervaringen: men nuttigt
ze tot zij beginnen te vervelen, waarna men ze inruilt voor ander consumptiemateriaal.
In het maatschappelijk verkeer zullen dan ook loyaliteit en
verantwoordelijkheidsgevoel laag genoteerd staan: wanneer een relatie (huwelijk,
vriendschap) niet meer ‘goed zit’, ruilt men haar in voor een andere, wat daarvan
dan ook de consequenties mogen zijn.
Het immoralistisch ethos kent geen optimisme, doch ook geen pessimisme. Het
staat geheel in het teken van de consumptie hier-en-nu. De primaire vraag is hier dan
ook niet ‘wat kan ik doen, wat kan ik in de wereld uitrichten?’, doch ‘wat levert het
mij aan ervaringen op, wat betekent het voor mij?’. Toch is de immoralist niet
werkschuw, maar als hij werkt, staat dit steeds in het teken van een gratificerend
consumentisme.5. In dit type ethos wordt niet primair gevraagd naar het resultaat van
handelen, doch naar de motieven: ‘gemotiveerd bezigzijn’ wordt hoger gewaardeerd
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dan produktief handelen. Dat wil zeggen, dit ethos kent geen activisme, maar is ook
niet verstrikt in lethargie. Veeleer is er sprake van een estheticistisch hedonisme: een
niet aflatend zoeken naar (veelal emotionele) ervaringen, naar subjectieve gratificaties,
naar ‘kicks’. Daarbij - en hier ligt een fundamentele Wahlverwandtschaft met de
‘abstract society’ - is stijl belangrijker dan inhoud, zijn ‘fads and fashions’ attractiever
dan moeizaam verworven culturele creativiteit. Zij worden door de media massaal
verbreid, zij worden massaal geconsumeerd en vormen aldus economisch
aantrekkelijke winstobjecten. Wanneer overigens in een cultuur stijl de overhand
krijgt over inhoudelijke creativiteit, spreken we van ‘decadentie’. Het immoralistisch
ethos is in dit opzicht inderdaad decadent te noemen.6.
Gemeenschapszin is in het immoralistisch ethos uiteraard slechts uiterst zwak
aanwezig. Voor de immoralist is het begrip ‘community’, zoals dat in het moralistisch
ethos centraal staat, eigenlijk onbegrijpelijk. Waar de moralist spreekt over zijn
‘community’, waarmee hij zich verbonden voelt en waarvoor hij zich verantwoordelijk
weet, zal de immoralist spreken over ‘de maatschappij’, ‘de structuren’ of ‘de
overheid’ en hen ervaren als de producenten van vervreemding. Wel is er in het
immoralistisch ethos een romantische ‘search for community’, maar dat is niet de
‘community’ van de moralist doch een utopisch ‘warme’ Gemeinschaft, waarin
ervaringen geconsumeerd worden. De waarde van inzet (‘commitment’) is hier zeker
aanwezig, maar ook die is in consumentisme ingebed en verkrijgt daarmee een andere
morele lading. Men zet zich pas voor een zaak in, wanneer men er zeker van is dat
deze inzet emotioneel zal bevredigen, wanneer men zich er mee kan identificeren.
De existentialisten noemen dat ‘engagement’. In dit soort inzet staan niet het
verantwoordelijkheidsgevoel en het besef van representativiteit centraal, doch de
zucht naar authenticiteit. Deze is uiteraard niet traditioneel en institutioneel verankerd.
Het is moeilijk voor de immoralist om zich in te zetten voor de ‘community’, of voor
een kerkgenootschap, of voor een politieke partij, want dat soort van inzet geeft
weinig bevrediging. ‘Engagement’ is noodzakelijkerwijs vrijblijvend en door dit
gebrek aan loyaliteit is het even moeilijk om immoralisten te organiseren als bij
amoralisten het geval is. Er is evenwel een verschil. Immoralisten zijn niet passief
en lethargisch, tenzij hun welvaart extreme dimensies aanneemt. In tegendeel, zij
kunnen zeer actief zijn. Indien zij emotioneel betrokken raken bij een bepaalde zaak
(‘an issue’), dan zullen zij zich al snel ad hoc bijeenscharen en (doorgaans met behulp
van emotionele leuzen en gezangen) tot actie overgaan om als belangengroepering
druk uit te oefenen op de politieke besluitvorming. De
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vele actiegroepen zijn daarvan een voorbeeld. Wil men evenwel vanuit een bepaalde
politieke of religieuze partij de deelnemers aan dergelijke demonstraties voor langere
tijd binden, dan stoot men onherroepelijk op het consumentisme, waarin
vrijblijvendheid en gebrek aan loyaliteit kenmerkend zijn. Overigens zien we hier
ook een belangrijk verschil met de moralisten. In het moralistisch ethos staan
verantwoordelijkheid en representatie centraal. In het immoralistisch ethos ligt het
accent veel meer op vrijblijvendheid en demonstratie.
In het immoralistisch ethos staat gezag laag genoteerd, terwijl de gelijkheid als
centrale waarde wordt aangemerkt. Men noemt dat ‘democratisering’ of ‘nivellering’.
Gelijkheid echter is niet, zoals in het moralistisch ethos, gelijkheid van kansen, doch
primair gelijkheid van resultaten. In Nederland komen we deze belangrijke
accentverschuiving bijvoorbeeld tegen, wanneer scholieren moeten loten om aan de
universiteit te kunnen gaan studeren. Ook het voorstel om talent extra te belasten
moet in dit licht worden gezien. Overigens is deze gelijkheid van resultaten een
onderdeel van het immoralistisch consumentisme, hetgeen duidelijk wordt, indien
men het verbindt met de eerder besproken waarde van het ‘gemotiveerd bezigzijn’
- een waarde die in het immoralistisch ethos belangrijker is dan het resultaat van
werken. Met andere woorden, de inzet (het ‘engagement’) kan geheel consumentistisch
blijven: de motivatie is belangrijker dan de resultaten en de resultaten die er zijn,
dienen (middels politiek ingrijpen) gelijk te zijn. Wanneer echter gelijkheid als
algemeen consumptiegoed gepropageerd wordt, doch objectief - zo men wil:
structureel - niet te verwerkelijken is, creëert men een fundamenteel ressentiment.
Ondanks alle motivatie blijken resultaten niet gelijk te zijn en dat veroorzaakt
ontevredenheid en maatschappelijke haatgevoelens (vlg. van Baal, 1974).
Radicaal-socialistische ideologieën kunnen daar met enig succes op inspelen, maar
zij zullen weer stuk lopen op consumentisme wanneer zij vanuit een partij de
ontevredenen willen organiseren en tot loyaliteit (‘klassebewustzijn’) willen oproepen.
Veeleer zal deze ontevredenheid zich uiten op emotionele doch vrijblijvende manier.
In Nederland ziet men dat in het welhaast krampachtig zoeken naar ervaringen van
verdrukt worden. Steeds tallozer schijnen de minderheden te worden, die verdrukt
worden: vrouwen, gastarbeiders, homofielen, kleine mensen, uitzonderlijk grote
mensen, roodharigen, jongeren, ouderen, etc. Dat wil zeggen, ieder individu in onze
samenleving behoort tenminste tot één verdrukte minderheid en heeft daarmee het
recht zijn of haar lot te beklagen. Deze emotioneel gratificerende ervaring krijgt dan
bovendien nog enorme dimensies, indien men de kans krijgt op de televisie of over
de radio zijn
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leed uit te dragen. Kortom, ook het ressentiment is consumentistisch.
Immoralisten zijn sterker verpolitiseerd dan moralisten, maar ook hier staat weer
het consumentisme centraal. De politiek speelt zich voor de immoralist niet primair
af op plaatselijk niveau. Hij is veel meer betrokken bij de landelijke politiek en bij
bepaalde ‘schrijnende’ problemen van de wereldpolitiek. Dat wil zeggen, de politieke
problematiek moet ver genoeg van zijn huis af liggen om vrijblijvendheid te kunnen
handhaven, tegelijkertijd moet men tòch politiek geëngageerd kunnen zijn. Dat laatste
wordt gerealiseerd door van de landelijke politiek en de wereldpolitiek een soort van
‘show’ te maken, die door de media gepresenteerd wordt. De show moet
onderhoudend zijn - opgevoerd, niet zozeer door politieke leiders doch door politieke
persoonlijkheden (‘personalities’). De show moet af en toe vooral ook schokkend
zijn. Men ervaart dan allerlei emoties en toont zijn ‘engagement’ door per giro een
bedrag op het één of ander noodfonds over te maken.
Zoals in dit ethos de notie van ‘community’ nauwelijks ontwikkeld is, heeft men
hier ook weinig begrip voor de notie van ‘het publieke’ en ‘het representatieve’. Dit
is de notie van ‘the public realm’, van ‘die Oeffentlichkeit’ waarin men publieke
rollen speelt en maskers draagt, waarin men bepaalde boven-individuele
verantwoordelijkheden heeft en een positie bekleedt die een bepaalde representativiteit
vereist. Voor de immoralist zijn dergelijke noties, als hij er al over nadenkt,
‘ouderwets’ en ‘burgerlijk’. (Historisch gezien zijn deze noties inderdaad nauw
verbonden met de bourgeoisie, maar dat wordt met het label ‘burgerlijk’ nauwelijks
bedoeld.) Voor de immoralist is het publieke het tegendeel van het private met zijn
ervaringen en emoties. Het is de sfeer van de oneigenlijkheid en de vervreemding.
De immoralist zal dat vertalen met termen als ‘de maatschappij’, ‘de staat’, ‘de
bureaucratie’. Los daarvan staat voor hem de ‘echte’ gemeenschap, waar
niet-traditionele en niet-geïnstitutionaliseerde waarden, normen, betekenissen en
motieven ervaren kunnen worden - wederzijds uitgewisseld en vrijblijvend
geconsumeerd. Het is een ‘anti-institutional mood’, die het hele immoralistisch ethos
doordrenkt (vgl. Zijderveld, 1972).
Richard Sennett heeft dit onlangs uitvoerig beschreven en historisch geanalyseerd
in een studie die als kenmerkende titel draagt: ‘the fall of public man’. Met de opkomst
van het kapitalisme en het toenemen van het secularisme, zo argumenteert hij, is de
moderne mens steeds narcistischer geworden: hij klaagt over maatschappelijke
vervreemding en zoekt voortdurend naar authenticiteit, persoonlijkheid, sociale
warmte, gemeenschap, intimiteiten. Sennett is van mening dat deze ontwikkeling,
die in de

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

123
19e eeuw inzette en in onze dagen zeer manifest geworden is, uiteindelijk tot fratricide
moet leiden - tot moord op die medemensen die ervaren worden als buitenstaanders,
als elementen die niet bij de warme gemeenschap behoren. Deze aan een ‘personality
cult’ gepaard gaande ‘search for community’ kan men duidelijk waarnemen in het
substitueren van etnische saamhorigheid - de alom bediscussieerde ‘ethnicity’ - voor
klassenaffiliatie, alsmede in de overtuiging dat de werkelijkheid pas ‘echt’, pas
‘authentiek’ is, indien zij ervaren kan worden als een reflectie van eigen emotionele
zelf-ervaring. Het voert volgens Sennett niet tot bevrijding, authenticiteit, creativiteit,
grotere menselijkheid, etc., doch verhit de gemoederen tot er kortsluiting optreedt.
We zien hoe immoralisme in het radicaliseren van anti-publieke waarden vervalt tot
agressie, waarin uiteindelijk alleen nog de dood geconsumeerd kan worden. Wellicht
is voor menig immoralist dit aspect - en niet de eraan verbonden politieke ideologieën
- het meest aantrekkelijke in het hedendaagse terrorisme: wat ook de doelstellingen
van de terrorist mogen zijn, hij offreert in ieder geval de opwinding van het vivere
pericolosamente (vgl. Zijderveld, 1979, blz. 87 v.).
Ik zie hier af van verdere illustraties, aangezien de meeste dimensies van het
immoralistisch ethos duidelijk waarneembaar zijn in onze eigen Nederlandse
samenleving. Ter afsluiting van deze sectie wil ik in het kort een vraag bespreken,
die ik als volgt zal formuleren: hoe is het mogelijk dat tijdens de modernisering na
de tweede wereldoorlog in ons land het moralistisch ethos bijna totaal verdrongen
werd door het immoralistisch ethos, terwijl dat in een ver-gemoderniseerd land als
de USA niet het geval is geweest? Nogmaals, de verzorgingsstaat breidt zich snel
uit in de USA en het moralistisch ethos heeft de laatste twintig jaren veel aan terrein
verloren. Toch is dit ethos bij lange na niet zo op de achtergrond gedrongen door het
immoralistisch ethos-type als dit in Nederland het geval is. Hoe komt dat?
Bij wijze van hypothese zou ik hier in aansluiting op hoofdstuk 3 willen wijzen
op twee aspecten, die Nederland van de USA doen verschillen: a. de verzuiling en
b. een ander verloop van de secularisering.
De verzuiling heeft aan de Nederlandse sociale structuur een verticale opbouw
gegeven, die mede door het ingebouwde autoritaire paternalisme (de zuilen werden
‘van bovenaf’ gestuurd) allerlei veranderingsprocessen snel en grondig kon geleiden.
Met name de generalisering van betekenissen, waarden, normen en motieven - een
proces dat radicaal tegengesteld is aan religieuze fundamentalisering - kon via de
zuilen als kanalen snel
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en uitgebreid de gehele Nederlandse samenleving, als het ware van boven tot onderen,
aantasten. Modernisering vond dan ook in Nederland na de tweede wereldoorlog
snel en radicaal plaats en we namen deze modernisering vooral waar in het
verschijnsel van de ideologische ontzuiling. Secularisering betekende hier dan ook
vooral een ideologische uitholling van de zuilen: de godsdienst zelf en de religieus
gevulde zuilenorganisaties verloren hun fundamentalistische betekenis en werden
‘werelds’, ‘vrijblijvend’, zoniet ‘consumptief’.
Daarmee vergeleken is de Amerikaanse samenleving steeds veel meer horizontaal
gestructureerd geweest. Met name de talloze ‘voluntary associations’, die niet zoals
bij ons verzuild waren, hebben steeds als intermediaire structuren tussen staat en
individu gefungeerd. Door deze horizontale structuur hebben veranderingsprocessen
- met name de ideologische veranderingen der generalisering - een geheel ander
karakter gekregen. Religieus fundamentalisme kan zich hier gemakkelijker in stand
houden en waar generalisering plaatsvond, gebeurde dit niet verticaal doch
horizontaal: de maatschappij ‘religioniseerde’, een vaag soort van religiositeit spreidde
zich als een ‘civil religion’ en moralistisch ethos uit: ‘the Protestant Ethic’, ‘the
American Creed’.
Het fundamentalisme van de Nederlandse zuilen werd snel en grondig opzij
gedrongen door een generaliseringsproces, dat geen structurele uitweg in een ‘civil
religion’ en moralistisch ethos vond. De secularisering was radicaler en de
opengeslagen ideologische gaten werden opgevuld door het immoralisme - een
wereldbeschouwing en ethos overigens dat historisch gezien (‘ideengeschichtlich’)
in de 19e eeuw al duidelijk wortels had geschoten in de Europese wijsbegeerte (vgl.
uiteraard Nietzsche, maar ook een fenomeen als het dandyisme. Mann, 1962).

4. De verzorgingsstaat en de drie ethos-typen
De kenmerken van de verzorgingsstaat behoeven hier niet uitvoerig besproken te
worden. We weten dat haar wezen bestaat uit een aantal minimale standaarden voor
inkomen, yoeding, behuizing, gezondheid en scholing en dat dit verzorgingspakket
voor ieder individu een politiek verankerd (grond) recht is, dat niets met liefdadigheid
te maken heeft: Het is ook genoegzaam bekend, dat de realisering van dit
verzorgingspakket rust op een complex economisch systeem, gereguleerd wordt door
een even complex juridisch systeem en georganiseerd moet worden door een massieve
bureaucratie (vgl. wat wel genoemd wordt ‘het oerwoud van subsidieregelingen’).
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De verhouding tussen deze verzorgingsstaat en het moralistisch ethos-type is
wederzijds negatief. Om te beginnen kan de verzorgingsstaat op de ‘community’,
waarop dit type ethos zich zo sterk richt, geen greep krijgen. De ‘community’ van
het moralistisch ethos kan niet gesubsidieerd en juridisch gereguleerd worden. Wel
is het eventueel mogelijk de vrijwillige organisaties te subsidiëren, maar moralistische
vrijwilligers zullen daarin een groot gevaar voor de voor hen zo wezenlijke
‘commitment’ zien. Zo is een belangrijk middel om de inzet van vrijwilligers te
garanderen en te vergroten de ‘fund raising’, die steeds nauw gekoppeld wordt aan
allerlei charitatieve acties.7. Trouwens, in het moralistisch ethos wil men het materiële
en geestelijke welzijn van de mensen in eigen kring verzorgen - dat is zeker de
instelling van de Japanse ‘Iemoto’, maar ook die van de ‘American Creed’.
De verzorgingsstaat zal ook geen greep kunnen krijgen op het apolitieke
individualisme van dit ethos. Collectieve uitgaven ten behoeve van het
verzorgingspakket bijvoorbeeld zullen door de moralisten veracht worden, omdat
zij veel te sterk gegeneraliseerd zijn: na een ‘fund raising’ - activiteit kunnen de leden
van een vrijwillige organisatie het opgebrachte geld aan een zelf uitgekozen goed
doel afstaan, terwijl de verzorgden van de verzorgingsstaat bureaucratische nummers
in een kaartsysteem blijven, waarvoor via belastingen op bureaucratische wijze geld
werd opgebracht. voor dit verzorgingspakket is ook geen enkele inzet meer vereist.
Men kan er zijn morele energie niet meer in kwijt. De ‘Machbarkeit der Welt’,
gebaseerd op de gecoördineerde inspanning van individuen, die zich verantwoordelijk
voelen en die aanspreekbaar zijn, verdwijnt in de verzorgingsstaat teveel uit het
vizier. Daar zal zich het moralistisch ethos tegen verzetten.
Verantwoordelijkheidsbesef en aanspreekbaarheid (‘accountability’) zijn in dit ethos
even belangrijk als individuele vrijheid. Deze waarden worden door de
verzorgingsstaat fundamenteel bedreigd.
Kortom, niet alleen zal de verzorgingsstaat maar moeilijk greep krijgen op het
moralistisch ethos (het kan er uiteraard wel totalitair overheen walsen), doch ook
omgekeerd staat dit ethos haaks op de verzorgingsstaat en de technocratische
principeloosheid.
Indien de verzorgingsstaat en een door haar gereguleerde maatschappij dan niet
bij dit ethos-type past, welke staats- en maatschappijvorm past er dan wel bij? Deze
vraag kan kort en bondig beantwoord worden: het traditionele kapitalisme met zijn
nadruk op ‘free enterprise’ - dat wil zeggen een sociaal-economisch en polltlek
systeem met een minimum aan staatsinmenging, een maximum aan decentralisatie,
handhaving van de eigendom van produktiemiddelen bij de kapitaalverschaffers,
alsook van
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het concurrentieprincipe op een vrije markt. En waarschijnlijk bovenal:
maatschappelijke ordening middels vrijwillige organisaties (‘voluntary associations’).
De verhouding tussen de verzorgingsstaat en het amoralistisch ethos-type is geheel
anders. Dit ethos staat zeker niet haaks op de verzorgingsstaat, terwijl omgekeerd
de verzorgingsstaat op dit ethos ook wel greep zou kunnen krijgen. Het amoralisme
is ten opzichte van de verzorgingsstaat indifferent en zou men besluiten om over de
lethargie van dit ethos heen een verzorgingsstaat en verzorgingsmaatschappij op te
richten (d.w.z. zou men radicaal moderniseren), dan zou dat wat dit ethos betreft
betrekkelijk gemakkelijk kunnen gebeuren. Men zou tevens veel armoede opruimen
en wellicht op gerichte wijze daarmede het ethos-type doen veranderen. Wel is het
waarschijnlijk, dat andere machten zich tegen een dergelijke verandering van
maatschappijstructuur en ethos teweer zullen stellen, zoals met name plaatselijke
elites, die hun belangen met alle hun ter beschikking staande machtsmiddelen zullen
verdedigen, of multinationals, die hier goedkope arbeidskrachten hadden gevonden
en vergelijkbare belangen op het spel hebben staan.
Het interessantste is in kennissociologisch opzicht de verhouding tussen de
verzorgingsstaat en het immoralistisch ethos-type. Hier is namelijk sprake van een
wederzijdse aantrekkingskracht - een Wahlverwandtschaft, welke te vergelijken is
met de door Weber ontdekte relatie tussen de protestantse ethiek en de geest van het
kapitalisme. De verzorgingsstaat heeft gemakkelijk greep op immoralistische
individuen en groepen, terwijl het immoralisme omgekeerd het technocratische en
principeloze karakter van de verzorgingsstaat en dus de verzorgingsstaat zelf
ondersteunt. Ik vermeld de belangrijkste dimensies van deze curieuze
Wahlverwandtschaft.
Wezenlijk voor deze relatie is het consumentisme van het immoralistisch ethos.
Het is een attitude die uiteraard goed past bij de verzorgende activiteiten van de
verzorgingsstaat, terwijl het daaraan gekoppelde irrationalisme uiterst gemakkelijk
manipuleerbaar is. Uiteraard bestaat de verzorgingsstaat uit miljoenen functionarissen
die verzorging produceren en er alle belang bij hebben cliënten te bezitten die dit
produkt zonder veel tegenstribbelen willen consumeren. Met andere woorden
consumentisme is belangrijk voor de economische sector, maar zij is even belangrijk
voor de verzorgingssector. Het moralistisch ethos levert cliënten die het produkt niet
willen consumeren. Het amoralistisch ethos levert cliënten die er indifferent tegenover
staan. Maar het immoralistisch ethos levert cliënten
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die niets liever doen dan consumeren - of het nu goederen, ideeën, emoties, danwel
stukken verzorging zijn.8.
Met andere woorden, in dit type ethos wordt het individu even gemakkelijk
afhankelijk van de verzorgingsstaat als het individu in het amoralistisch ethos zou
zijn. Het verschil is evenwel dat men zich in het laatste ethos passief en lethargisch
zal laten verzorgen, terwijl men in het immoralistisch ethos zich als het ware actief
opstelt: men wil verzorgd worden, men zoekt - veelal op emotionele wijze - naar
uitbreiding van het pakket (grond)rechten, men vecht - veelal op emotionele wijze
- voor eenmaal verworven (grond) rechten. Het consumentisme past in de
verzorgingsstaat als een hand in een handschoen.
Wellicht wordt dit alles nog het beste geïllustreerd door de omslag van het
subsidiariteitsprincipe in de verzorgingsstaat. Aanvankelijk immers betekende dit
principe, dat sociaal-politieke maatregelen dienen te beginnen waar bij de burgers
nog geen initiatieven te verwachten zijn, terwijl zij moeten eindigen zodra deze wel
op gang zijn gekomen (vgl. Boettcher, 1961, blz. 261). In een volgroeide
verzorgingsstaat echter heeft het privéinitiatief de neiging om via subsidiëring zo
snel mogelijk door de overheid ‘overgenomen’ te worden, en vervolgens de
desbetreffende ‘service’ zorgeloos en zonder al te veel inspanning te kunnen
consumeren.
Omgekeerd draagt dit ethos ook bij tot het functioneren van de verzorgingsstaat.
De fundamentele vrijblijvendheid en het gebrek aan loyaliteit versterkt alleen maar
de technocratische principeloosheid, de ideologische neutraliteit van de
verzorgingsstaat, terwijl de vermelde ‘anti-institutional mood’ - het emotionele verzet
tegen de traditionale instituties - de macht van het verzorgingsstaatsapparaat zal
vergroten. Dit verzet tegen de traditionele instituties heeft geleid tot een situatie,
waarin de verzorgingsstaat met haar bureaucraten en professionelen als in een moderne
vorm van etatisme de overhand kan krijgen.
We komen daarmee tot een interessante conclusie: het immoralistisch ethos is niet
het produkt van de verzorgingsstaat, want er zijn verzorgingsstaten die het zonder
dit ethos kunnen stellen (vgl. USSR), terwijl de wereldbeschouwelijke en ideologische
hoofdlijnen van het immoralisme historisch gezien veel ouder zijn dan de moderne
verzorgingsstaat; omgekeerd is de verzorgingsstaat zeker niet het produkt van het
immoralistisch ethos, want de verzorgingsstaat is ideologisch gezien het
technocratische resultaat van materiële moderniseringsprocessen en komt - het moet
nogmaals gezegd worden - voor in samenlevingen, die het immoralisme niet gedogen,
Kortom, zij hebben ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis, doch kwamen in westerse
landen steeds meer bij elkaar, terwijl zij elkaar
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stimuleerden. In Noordwest-Europa is dat sedert ongeveer 1960 zeer duidelijk het
geval, in Noord-Amerika zal dat m.i. in de nabije toekomst ook steeds sterker
gebeuren, al zal daar het vigerende moralistische ethos zeker nog langere tijd remmend
werken.
Een laatste afrondende vraag: wat gebeurt er in termen van ethos, wanneer de
verzorgingsstaat, om wat voor reden dan ook, begint te stagneren? Deze vraag vereist
een afzonderlijke bespreking. Ik vermeld hier slechts een paar punten, die mij
belangrijk voorkomen.
Ten eerste zullen er in een dergelijke situatie grote politieke spanningen optreden,
omdat individuen en groepen die in consumentisme zijn groot geworden, niet snel
bereid zullen zijn en vooral ook niet in staat zullen zijn om op rationele wijze hun
consumptief gedrag te veranderen. Het eerder besproken ressentiment zal in alle
lagen van de bevolking groeien en mogelijkerwijs explosief worden. Dat zal dan niet
een proletarische revolutie tegen een kapitalistisch systeem zijn, doch een
consumentistische reactie vanuit alle lagen der bevolking op een inkrimpend
verzorgingspakket. Ten tweede zullen op wereldbeschouwelijk gebied stemmen
opkomen die roepen om een vorm van hernieuwd fundamentalisme - politiek en/of
religieus fundamentalisme. We mogen aannemen dat dit fundamentalisme, als het
al op zou komen, gematigd zal blijven. Waarschijnlijk zal het niet veel verder komen
dan het herintroduceren van enkele waarden uit het moralistisch ethos. Voor een
radicaal religieus en/of politiek fundamentalisme (zoals dat gevonden kan worden
in fanatieke vormen van christendom, islam of marxisme), zullen de burgers van de
westerse verzorgingsstaten waarschijnlijk reeds al te immoralistisch zijn. Een dergelijk
fundamentalisme kan alleen kans van slagen hebben, indien deze westerse
verzorgingsstaten - bijvoorbeeld door een energiecrisis van grote omvang - ineen
zouden storten. Als de verzorgingsstaat wegvalt, heeft het immoralistisch ethos zijn
sociale, economische en politieke grond verloren. Maar - en ik permitteer me tot slot
deze waarderende uitspraak - het is een troost te beseffen, dat het omgekeerd ook
het geval is.
Vooralsnog zullen verzorgingsstaat en immoralistisch ethos er zorg voor dragen,
dat wij in onze samenleving een leven kunnen voeren, gebaseerd op welvaart en
betrekkelijke vrijheid. Alleen religieuze en/of politieke fundamentalisten zullen dit
goed, dat historisch gezien zonder precendent is, willen demoniseren.

Eindnoten:
1. Het is niet nodig hier het begrip verzorgingsstaat weer eens te definiëren. Wel moet gesteld
worden, dat ik o.a. in navolging van Wilensky het fenomeen verzorgingsstaat niet beperk tot
‘democratische’ politieke systemen. Ook de USSR kan als verzorgingsstaat beschouwd worden.
Het begrip verzorgingsmaatschappij daarentegen verdient een nadere begripsbepaling. Van
Doorn geeft dit begrip een specifiek Nederlandse betekenis, doordat hij het omschrijft als het
maatschappelijke middenveld tussen de burgers en de staat - een veelal chaotisch geheel van
talloze organisaties en hun professionele functionarissen, dat historisch gezien moet worden in
het licht van de verzuiling en de recente ontzuiling. Zie Van Doorn en Schuyt, blz. 30 vv. Ik
gebruik het begrip hier ruimer, namelijk als een type samenleving, waarin de voornaamste
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doeleinden van de verzorgingsstaat, zoals minimale standaarden voor inkomen, voeding,
behuizing, gezondheid en scholing, grotendeels gerealiseerd zijn. Zie Wilensky, 1975.
Wat betreft de these, dat de verzorgingsstaat niet op één duidelijke ideologie stoelt nog het
volgende. Ik zal argumenteren, dat de verzorgingsstaat niet het resultaat is van één bepaalde
ideologie, zoals met name door ultraconservatieven en links-radicalen veel wordt beweerd.
Veeleer moet in navolging van Wilensky gesteld worden, dat deze staatsvorm, onafhankelijk
van politieke ideologieën, oprijst in een samenleving, wanneer zij snel begint te industrialiseren.
Intussen betekent dit niet, dat de verzorgingsstaat ook ideologieloos zou zijn. Verder ontbreekt
één uniforme ideologie. Zie voor een helder overzicht van verzorgingsstaatideologieën George
en Wilding, 1978.
Voor de verhouding tussen kennissociologie en cultuursociologie zie mijn in de literatuurlijst
vermelde inleiding tot de kennissociologie, vooral hoofdstuk 1.2.
Het begrip ethos verdient een nadere omschrijving. Het dient gekoppeld te worden aan het
begrip wereldbeschouwing. Kortheidshalve omschrijf ik in navolging van Clifford Geertz
wereldbeschouwing als het geheel van opvattingen en theorieën over een vermeende structuur
van de werkelijkheid - ‘the assumed structure of reality’. D.w.z. een wereldbeschouwing, die
vroeger voornamelijk religieus en/of magisch van aard was, thans doorgaans sterk
(natuur)wetenschappelijk getint zal zijn, bevat al dan niet gesystematiseerde opvattingen over
een aan de natuur, de samenleving en de geschiedenis ten grondslag liggende orde. Daar is
steeds een ethos aan gekoppeld, dat aangeeft hoe men zich vanuit de wereldbeschouwing heeft
te gedragen (moraal, ethiek) en hoe men in overeenstemming met de wereldbeschouwing een
esthetische levensstijl ontwikkelt, hoe men de werkelijkheid ‘juist’ ervaren en emotioneel
beleven kan. Geertz omschrijft een ethos kort en adequaat als ‘the approved style of life’. Door
haar ethos krijgt een groep een eigen karakter en onderscheidt zij zich van andere groepen.
Sumner omschreef ethos dan ook als ‘the sum of the characteristic usages, ideas, standards, and
codes by which a group was differentiated and individualized in character from other groups’
(Sumner, 1960, blz. 48). Het begrip ideologie is met wereldbeschouwing en ethos nauw verwant,
maar dient toch onderscheiden te worden. Het geeft een wereldbeschouwing aan, die op expliciete
wijze bepaalde belangen van een groep politiek verdedigt en de acties van de leden van de groep
in het licht van die belangen legitimeert. Zie mijn inleiding tot de kennissociologie, 1974, blz.
90 v.
In een artikel, dat dateert uit 1964, deelt Murray Hausknecht uitgesproken amoralistische
kenmerken toe aan de Amerikaanse ‘blue-collar workers’. Freedman and Smith vatten de kern
van zijn betoog aldus samen: ‘He sees the blue collar workers as a member of a distinctive
subculture. In this culture, life is focused on the family, which also provides the model for all
social relationships. These relationships are largely personal or primary and the worker is only
minimally committed to the impersonal or secondary relationships of the society beyond the
family. He neither understands nor trusts the larger community. His “misantropic and intolerant
perception of others”, combined with a fatalistic feeling that he is powerless to change the
world, result in his avoiding the voluntary association with its impersonal social relationships’
(Smith, Freedman, 1972, blz. 156).
Onder ‘consumentisme’ versta ik de houding, waarin men voortdurend er op uit is ‘iets’ te
consumeren - niet alleen voedsel en genotsmiddelen, maar ook relaties en informaties. Het
consumentisme is altijd sterker emotioneel en irrationeel, dan cognitief en rationeel. Dat geldt
ook voor de permanente begeleidende reflecties en woorden.
Het begrip decadentie moet natuurlijk met voorzichtigheid gehanteerd worden, vooral na het
verschijnen van Richard Gilman, 1978. Zie voor een relativering van diens nogal verabsoluteerde
mening schter de recensie van Frank Kermode, 1979.
Smith en Freedman wijzen er in het laatste hoofdstuk van hun leeswaardige literatuurbespreking
op, dat het vrijwilligerswerk in de USA sedert de zestiger jaren steeds meer in de banen van de
‘welfare state’ terecht is gekomen, met name in navolging van het Peace Corps. Zij wijzen op
VISTA (‘Volunteers in Service to America’) en CAP (‘Community Action Program’), doch
ook op het conservatieve en linkse verzet tegen dergelijke door de staat georganiseerde
vrijwilligersassociaties (Smith, Freedman, blz. 200 vv.).
Van Doorn wijst ook op dit punt: ‘Het gevaar bestaat dat het establishment van de
verzorgingsstaat, als ieder establishment bedacht op zelfhandhaving, het eigen voortbestaan zal
trachten te legitimeren door bij voortduring te verwijzen naar een groeiende schare van zwakken,
kwetsbaren, kansarmen, en onderliggenden in de samenleving’ (Van Doorn, Schuyt, 1978, blz.
41).
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5. Lotgevallen van een moralistisch ethos: service clubs in de
verzorgingsstaat
1. Inleiding1.
Vanaf het eerste begin ging in de service-club beweging2. van Amerika moralisme
gepaard aan zakelijkheid. Deze dubbelsporigheid van naief idealisme enerzijds en
vaak harde berekening en pragmatisme anderzijds is kenmerkend voor de gehele
Amerikaanse cultuur. Aan de ene kant wil men zich als lid van een service club actief
inzetten voor het verbeteren van de omringende ‘community’, zonder daarbij uit te
gaan van duidelijke politieke en/of religieuze principes. Men is er niet op uit via
politieke acties de maatschappelijke en politieke structuren te veranderen, of het één
of ander religieus heil te verkondigen. Veeleer wil men op kleine schaal en op
algemene en nogal vage wijze ‘goed doen’ en ‘menselijk zijn’. Men wil als individuen
in de direete omgeving (en dus niet in ‘de maatschappij’) iets bijdragen tot een
kwaliteitsverbetering van het leven. Maar aan de andere kant verwacht men ook, dat
deze inzet in de activiteiten van de club, waar men op introductie lid van heeft kunnen
worden, persoonlijke voordelen zal opleveren - niet in de eerste plaats sociaal prestige,
of materieel gewin, of politieke invloed (al kan dat ook meespelen), doch vooral
moreel prestige en wat genoemd wordt ‘personal growth’, tot uitdrukking komend
in psychische onafhankelijkheid en maatschappelijke zekerheid. Op deze wijze, zo
gelooft men, werpt de inzet - de ‘commitment’ - vruchten af in het beroep en in de
zakenwereld.
De oorsprong van Rotary kan deze dubbelsporigheid van moralisme en zakelijkheid
illustreren.3. De oprichter Paul Harris, die rond de eeuwwisseling als jurist in Chicago
werkzaam was, vond de ‘business world’ een verstikkende jungle, waarin corruptie
en het recht van de sterkste ongebreideld heersten. Vooral ook bemerkte hij, hoe hij
als jongeman die in deze zakenwereld carrière moest maken, alleen stond. Het toen
nog ongebreidelde kapitalisme met het concurrentieprincipe als hoeksteen leidde tot
een hoogst egoïstisch individualisme en bevorderde de corruptie
Harris was er niet op uit dit kapitalisme grondig te veranderen. Het individualisme,
het concurrentieprincipe, het doeleinde carrière te maken moesten volgens hem en
velen van zijn tijdgenoten veeleer gelouterd wor-

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

130
den. Zij waren er van overtuigd dat niet alleen de samenleving als geheel, maar ook
het zakenleven en de beroepswereld er baat bij zouden hebben, indien de jungle
moreel gebreideld zou worden. Met enkele vrienden richtte Harrie in 1995 de ‘Booster
Club’ op.4. Aanvankelijk kwamen zij op hotelkamers bij elkaar. Toen het duidelijk
werd dat de club een langer leven beschoren zou zijn, vergaderden zij roterend in de
huizen van de leden. Na één jaar reeds werd de club omgedoopt tot ‘Rotary’.
Aanvankelijk had het veel weg van een ‘fraternity’, een soor gezelligheidsvereniging:
er werd verteld over het werk in de zaken- en beroepswereld, terwijl ook wel adviezen
en wederzijdse immateriële steun uitgewisseld werden. Allengs groeide echter het
besef, dat er in de jungle van de samenleving in Chicago behoefte was aan moreel
hoogstaande ‘businessmen’ en ‘professionals’. Rotary zou een voedingsbodem moeten
worden voor mensen met moreel hoogstaande principes, werkzaam in diverse
beroepen en in diverse takken van de zakenwereld. In Rotary heet het ‘vocational
service’ en de standaarden van deze professionele ethiek5. leidde tot het tegenwoordig
vooral in Europa veel gewraakte ballotagesysteem (lidmaatschap op voordracht) en
classificatiesysteem (niet meer dan één vertegenwoordiger van een beroep of tak van
business in dezelfde club).
In overeenstemming met het sociaal-filosofische klimaat van Amerika in die dagen
- sterk beïnvloed door het sociaal darwinisme, met name door Herbert Spencer bleef deze ‘vocational service’ sterk individualistisch en moralistisch. Het zijn
kenmerken, die we ook nu nog bij alle service clubs tegenkomen. Iedere rotarian zou
in zijn werkomgeving getuige moeten zijn van ethische principes, welke duidelijk
zouden moeten verschillen van het egoïsme en de corruptie in de jungle. Deze
principes kunnen wellicht het beste samengevat worden met het Britse ideaal van de
‘gentleman’, die er nooit op uit is een ander een beentje te lichten ten behoeve van
eigen voordeel - dat wil zeggen, een echte traditionale liberaal.
Dit liberalisme is sterk individualistisch, omdat er het idee aan ten grondslag ligt
dat de zakenwereld en daardoor de samenleving als geheel er beter op zullen worden,
indien ieder voor zich zijn impulsen zou beheersen en zich als gentleman zou
gedragen. Door de individuele leden zou vanuit de Rotary clubs een louterende
werking op de beroeps- en zakenwereld uit moeten gaan. Dit is één van de redenen,
maar uiteraard niet de enige en wellicht ook niet de belangrijkste, waarom uitbreiding
in getal - het magische ‘extension’ - voor deze organisaties zo belangrijk is. Dit
liberalisme is ook moralistisch, omdat aan deze ethiek van de gentleman geen
duidelijke, al dan niet religieus of politiek verankerde leer of doctri-
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ne ten grondslag ligt. Het lijkt op een vaag humanisme, soms gelardeerd met wat
deïstische noties, en richt zich in algemene termen op ‘goed doen’ en ‘menselijk
zijn’. Hoe sterk ook gehamerd wordt op de inzet van de leden (‘commitment’),
ideologisch zijn de service clubs zeer vrijblijvend.6.
We stoten hier inmiddels op een andere dubbelsporigheid, die ook kenmerkend is
voor andere service clubs. Als politiek en sociaal-economisch systeem wordt het
kapitalisme geenszins verworpen. Het tegendeel is veeleer het geval. Maar er wordt
wel gezocht naar een morele loutering van dit systeem. Of anders gezegd, men poogt
de uitwassen van het systeem - egoïsme en corruptie in de eerste plaats - moreel te
breidelen. Als er al kritiek op het kapitalisme is, is die van morele, niet van politieke
aard. Zij is individualistisch, niet structureel.
Begon Rotary dus als een ‘fraternity’ met hooggestemde morele idealen voor
‘businessmen’ en ‘professionals’, allengs groeide de club uit tot een respectabele
organisatie met wijdere doeleinden. De snelle uitwaaiering van Harris' club was
opmerkelijk. Het is sociologisch gezien merkwaardig om waar te nemen, hoe vijf
jaren nadat één man in 1905 een club met tamelijk vage doeleinden had opgericht,
zestien clubs hun eerste gezamenlijk conferentie hielden in Chicago. Dit is uitgegroeid
tot de massale conventies, die de meeste service clubs jaarlijks organiseren. In 1915
waren er in de USA en Canada honderdvijftig Rotary clubs. Op dit moment bestaat
Rotary International met een riant hoofdkwartier in Evanston, illinois uit ongeveer
17 000 clubs in 370 districten met meer dan 800 000 leden. De formule van een
service club was kennelijk aangeslagen. Wat is die formule en waarom slaat zij aan?
Al tamelijk vroeg heerste in Rotary het idee, dat deze afzonderlijke clubs iets
zouden moeten betekenen voor de ‘community’ waarin zij voorkomen. ‘Service to
the community’ werd een belangrijk doeleinde. Door het classificatiesysteem was
een pluriform professioneel profiel van de ‘community’ aanwezig, waardoor een
veelvoud van maatschappelijke en economische vaardigheden en invloedskanalen
beschikbaar was. Bovendien zou het ballotagesysteem kunnen garanderen, dat de
morele elite van de omringende gemeenschap lid zou worden, waardoor de invloed
van de club nog groter kon zijn.
De leden dienden zich in de omringende samenleving voor de zwakkeren in te
zetten - de invaliden, de langdurig zieken, de ouden van dagen, de wezen, etc. terwijl
er in bijna alle service clubs grote aandacht heeft bestaan voor de jeugd en voor
diverse vormen van jeugdwerk. Hier gaat het om categorieën van mensen, die in de
jungle en bij de afwezigheid van iedere vorm van verzorgingsstaat hopeloos in de
knel kwamen. Maar ook
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hier weer een typisch Amerikaans kenmerk: in deze ‘service to the community’ gaat
het niet om wat we tegenwoordig onder maatschappijhervorming verstaan, waarbij
al dan niet radicaal aan de bestaande sociaal-economische structuren gesleuteld wordt,
doch veel bescheidener (veel individualistischer) en veel naïever (veel moralistischer)
om maatschappelijke hulp in de vorm van liefdadigheid (‘charity’). Deze liefdadigheid
richt zich niet op ‘de maatschappij’ doch op de ‘community’, de direete sociale
omgeving, en zij wordt niet gerealiseerd door professionele hulpverleners doch door
amateurs die zich als vrijwilligers inzetten. De hulpverlening, met andere woorden,
is en blijft bewust kleinschalig.
Dit soort maatschappelijk dienstbetoon is uiteraard niet ontdaan van
wereldvreemdheid. Het eerste project uit de geschiedenis van Rotary is daarvan
wellicht een sprekend bewijs. Het werd reeds in 1907 door Harris en zijn clubgenoten
uitgedacht. Tot het hulp bieden aan de nooddruftigen van Chicago rekenden zij het
oprichten van publieke toiletten voor dames en heren buiten het stadhuis van Chicago.
Op deze wijze zouden de burgers niet langer gedwongen worden de toiletten in de
bars en de warenhuizen te gebruiken met de morele plicht daar iets aan de bar te
drinken of in het warenhuis te kopen. De clubgenoten richtten tezamen met
vertegenwoordigers van enkele andere organisaties een commissie op - in het
algemeen een hartstocht onder de leden van diverse service organisaties. De commissie
droeg de fraaie naam ‘United Societies Committee for Public Comfort Stations’. De
leden van deze commissie vergaderden twee jaren lang, twee maal per maand. De
door hen uitgeoefende druk leidde inderdaad tot de oprichting van twee ‘comfort
stations’, waarop weer de baren winkeleigenaars van Chicago's zakendistrict ‘the
Loop’ verontwaardigd reageerden. Volgens hen was het niet waar dat mensen die
hun toiletten gebruikten ook moreel verplicht waren geld te spenderen. Daarom
vonden zij deze twee publieke faciliteiten een totaal overbodige maatregel en een
onverantwoord gebruik van belastinggelden door de overheid.
Deze kleinschaligheid is opvallend gebleven. Wij hebben eens een vergadering
bijgewoond van een kleine, plaatselijke service club in New England, waarin bankiers
en zakenlieden die in hun werk met enorme financiële bedragen te maken hadden,
serieus en langdurig vergaderden ovër de verdeling van een paar beurzen aan
scholieren. Gevraagd naar de grootte van deze beurzen, waarvan er niet meer dan
twee per jaar werden uitgereikt, hoorden wij tot onze verbazing dat zij de vijftig
dollar niet overschreden. Het is gemakkelijk dit te ridiculiseren, maar daarmee
ontneemt men zich de mogelijkheid inzicht te krijgen in het Amerikaanse ideaal van
‘stewardship’, dat religieuze (puriteinse) oorsprongen heeft: men is ver-
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antwoordelijk gesteld over geld en hoe weinig het ook moge zijn, men is moreel
verplicht het goed te beheren en te verdelen. Nergens geldt sterker dan hier, dat men
ervan overtuigd is het grote niet waard te zijn, indien men het kleine niet eert.
Overigens moet hieraan ogenblikkelijk worden toegevoegd dat de service
organisaties als internationale grootheden veelal beschikken over een hulpfonds, dat
op tamelijk grote schaal steun verleent. Zo heeft Lions International een gerespecteerd
fonds, dat zich vooral richt op de bestrijding van oogziekten, niet alleen in Amerika
maar bijvoorbeeld ook in Afrika. Niet zelden werken deze organisaties op dit niveau
dan ook samen met de Verenigde Naties. Ook hier dus weer die dubbelsporigheid:
op locaal niveau wordt de kleinschaligheid gerespecteerd, zoniet gekoesterd, maar
op internationaal niveau (het niveau van de hoofdkwartieren) heerst de
grootschaligheid, zowel wat betreft de projecten als wat betreft de organisatie. In de
hoofdkwartieren regeren ware managers, die in een strikt bureaucratische geleding
hun scepters zwaaien over hun afdelingen. Het is een dubbelsporigheid die men in
de USA vaak tegenkomt.
Niet alleen Rotary breidde zich verrassend snel uit. Andere gelijksoortige
organisaties volgden in haar voetsporen. De formule bleek aan te slaan, aanvankelijk
alleen in Noord-Amerika, allengs ook ver daarbuiten. In 1921 ontstond in Oakland,
California de Soroptimistclub, ook wel eens de vrouwelijke Rotary genoemd - thans
een internationale organisatie met over de 60 000 leden. Minder naar Rotary
gemodelleerd en meer specifiek gericht op vrouwen die een verantwoordelijke positie
in de samenleving innemen, is Zonta International, opgericht in 1919 Buffalo, New
York. Met 700 clubs verdeeld over 48 landen telde deze organisatie in 1977 ongeveer
25 000 leden. Uiteraard staat in deze twee vrouwelijke service clubs de emancipatie
van vrouwen in de moderne samenleving als doelstelling voorop.
In 1911 werd door Melvin Jones een aantal ‘fraternities’, waarin het accent nog
uitsluitend lag op onderlinge hulp, gebundeld tot ‘the Royal Onder of Lions Clubs’,
hetgeen later uitgroeide tot Lions International. Het is op dit moment veruit de grootste
internationale service organisatie met over de 1 200 000 leden.7. De eerste Kiwanis
club werd in 1915 in Detroit, Michigan opgericht. Op dit moment telt Kiwanis
International over de 285 000 leden. De enige grote internationale service club, die
in Europa werd opgericht, is de Britse Round Table, door Louis Marchesi in 1927
in Engeland gesticht.
Een aparte plaats neemt de in 1915 in St. Louis opgerichte Junior Chamber of
Commerce in. Naar aanleiding van de afkorting worden de
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leden doorgaans aangeduid met Jaycees. Evenals bij Round Table het geval is, blijft
het ledenbestand beperkt tot ‘businessmen’ en ‘professionals’ onder de 40 jaar. In
de Junior Chamber staat niet de ‘service to the community’ als doelstelling voorop,
doch veeleer de training in ‘management’, in ‘leadership’ van de individuele leden.
Service projecten in de direete omgeving worden opgezet en uitgevoerd als middel
tot dit doel. Zij geven de individuele leden de mogelijkheid hun organisatievermogen
en leiderscapaciteiten te ontwikkelen. Ik kom op dit punt later terug.8.

2. De service-club formule
Na deze eerste kennismaking moeten de kenmerken van de service-club formule nu
nader besproken worden, om deze vervolgens te relateren aan het fenomeen
verzorgingsstaat.
Er zijn diverse duidelijke verschillen tussen de genoemde service clubs - verschillen
in organisatie, verschillen in cultuur (in stijl, mentaliteit en ideologie), verschillen
ook in maatschappelijke samenstelling van het ledenbestand. Deze onderlinge
verschillen zijn bovendien in Noord-Amerika weer anders dan in West-Europa,
terwijl bijvoorbeeld ook weer een Rotary of Lions club in Kansas City in vele
opzichten zal verschillen van een Rotary of Lions club in Amsterdam of Stockholm.
Er is geen beginnen aan deze verschillen op te sommen en uit te leggen.
Ik wil in deze paragraaf veeleer trachten de service-club formule, die we in de
inleiding in grote lijnen al tegenkwamen, wat scherper in de focus te krijgen, om
vervolgens de vraag te stellen, hoe het komt dat dit typisch Amerikaanse fenomeen
buiten Amerika heeft kunnen aanslaan. De service-club formule is het geheel van
kenmerken, dat we - zij het met variaties - bij alle service organisaties zullen
tegenkomen.
Zoals in de inleiding werd gezegd, is het typisch Amerikaanse individualisme een
hoeksteen van de service club. Er ligt aan ten grondslag de gedachte, dat het individu,
indien het zich serieus inzet (vgl. ‘Protestant Ethic’) en zich verantwoordelijk weet
voor de gemeenschap, waarin het leeft en werkt, in staat is om a. iets in het leven te
bereiken (‘succes’, ‘carrière’, etc.) en b. dit leven voor zichzelf en anderen beter
leefbaar te maken. Met andere woorden, het individu legt gewicht op de
maatschappelijke schaal. In dit individualisme is niet alleen weinig begrip voor de
noodzaak en de (politieke) mogelijkheden tot structurele maatschappijverbetering,
er is bovendien een sterke afkeer van al teveel staatsinmenging - niet alleen om
kapitalistische (politiek-economische) redenen, doch voor-
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al ook om morele redenen. Met andere woorden, het ‘laissez-faire’ principe, gekoppeld
aan de overtuiging dat ieder goedwillend en hardwerkend individu een succesvolle
carrière kan maken (‘from rags to riches’, ‘from log cabin to White House’, Horatio
Alger, etc.) heerst nog oppermachtig. Begrijpelijkerwijs moeten bepaalde sociale
categorieën in de Amerikaanse samenleving, die geconfronteerd worden met
structurele barrières in hun levenskansen - de negers, de Indianen, de arme blanken
in het zuiden (de zogeheten ‘white trash’) en andere minderheden - buiten het blikveld
van dit moralistisch individualisme vallen.
Bezien vanuit het perspectief van de inderdaad verbazingwekkende carrières van
grootindustriëlen als Rockefeller, Carnegie en Frick - door de nietsontziende
muckrakers als ‘robber barons’ bestempeld9. - was de Amerikaanse samenleving rond
de eeuwwisseling (de tijd, waarin de service-club beweging aanving) inderdaad een
bruisende maatschappij vol kansen en mogelijkheden. Maar bezien vanuit het
perspectief van diverse sociale categorieën was het een jungle van uitbuiting, corruptie
en structurele machteloosheid. Daar was een rechtvaardigende theorie voor: het
sociaal darwinisme predikte immers dat ook de maatschappij wordt gekenmerkt door
het evolutieprincipe van de ‘survival of the fittest’.10. En als de sociaal-darwinisten
in termen van collectiviteiten gingen denken (bijvoorbeeld over het ‘negro problem’),
dan vervielen ze maar al te gauw tot een triest racisme: negers vormden dan een ras
dat nu eenmaal biologisch minder ‘fit for survival’ was dan de blanken.
Nu is het interessant waar te nemen hoe de service clubs geheel in de traditie van
dit individualisme passen, doch de uitwassen ervan, met name het racisme, in het
geheel niet wensen te volgen. Zelden of nooit hebben zij gezien dat de positie van
minderheden structurele kenmerken droeg, die een structurele aanpak vereisten. Maar
hun moralisme - de andere hoeksteen van de service-club formule - weerhield hen
van racistische stellingnamen. Ten opzichte van het zogenaamde ‘negerprobleem’11.
evenals ten opzichte van andere maatschappelijke problemen, bleven zij steeds
traditioneel liberaal. Als zij maatschappelijk kritisch waren, waren zij het steeds in
termen van dit traditionele liberalisme.
Tot nu toe besprak ik de meer sociaal-economische dimensies van het
individualisme. Het wordt echter evenzeer gekenmerkt door een psychologische
dimensie, die eveneens typisch Amerikaans is. Het is zelfs niet overdreven hier van
psychologisme te spreken. In onze gesprekken met bestuurders en leden van
Amerikaanse service clubs hoorden wij steeds weer, hoe ‘personally gratifying’ het
was om lid te zijn van een service club en deel te nemen aan haar activiteiten. Wie
zich werkelijk inzet voor
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zijn club, zo was de algemene opinie, ontvangt als individu iets in retour - het heet
‘personal growth’.
Het lidmaatschap zou de persoonlijkheid verrijken en middels deze verrijking van
de persoonlijkheid zou men weer meer succes in zijn beroep boeken. Dat wil zeggen,
deze psychologistische dimensie is niet onzakelijk romantisch, zoals bijvoorbeeld
in de ‘counter culture’ van de zestiger jaren veelal het geval was, doch zakelijk,
pragmatisch en in die zin rationeel: deze dimensie garandeert succes in de
maatschappij.
In geen organisatie staat dit zo centraal als bij de Jaycees. Niet alleen de steeds
goed opgezette en goed georganiseerde projecten van maatschappelijk dienstbetoon,
waaraan de leden actief dienen deel te nemen, doch ook de organisatie zelf geeft een
mogelijkheid om de persoonlijkheid te ontwikkelen, om leiderscapaciteiten te
ontplooien die in werk en leven van pas zullen komen. Om in dat opzicht zoveel
mogelijk leden de gelegenheid te bieden ervaringen op te doen, worden jaarlijks alle
leidinggevende posities in de JC-organisatie - van wereldpresident tot voorzitter van
een commissie in een plaatselijke club - gewisseld. Organisationeel gezien is dit een
gigantische jaarlijkse verschuiving, die tot organisationele instabiliteit aanleiding
zou moeten geven. (Dat werd inderdaad als gevaar vermeld en gevreesd, maar in
werkelijkheid valt het met de instabiliteit van JC erg mee.) In het licht van de
doelstelling van deze club, is deze jaarlijkse bestuursverschuiving evenwel een
logische aangelegenheid.
Dit is organisatiesociologisch gezien een interessant fenomeen: de organisatie is
tegelijkertijd doel en middel - het doel is individuele leden te trainen in
leiderscapaciteiten, het middel is (naast andere middelen zoals formele
trainingsprogramma's en service projecten) de organisatie zelve waarin men diverse
leidersfuncties kan bekleden. Dit komt men, hoewel veel minder sterk, ook in andere
service organisaties tegen: voor sommige leden is het aantrekkelijk om in de
organisatie van de basis uit (de locale club) naar de top toe (bijvoorbeeld het
hoofdkwartier in Chicago) carrière te maken.
Het is dan ook in dit licht, dat men het ceremonialisme van de service clubs moet
bezien. De wereldpresident van een service organisatie - een functie die steeds voor
één jaar wordt vervuld en waarvoor men door de leden op de conventie gekozen
wordt - is voor de duur van zijn termijn een uitermate belangrijke persoonlijkheid,
een echte Amerikaanse VIP, Hem, of in het geval van vrouwelijke organisaties: haar,
vallen eerbewijzen ten deel, die in het politieke leven doorgaans alleen staatshoofden
ontvangen. De algemeen secretaris van de organisatie - een full-time functie op het
hoofdkwartier gestationeerd - heeft doorgaans niet alleen gezag

H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

137
en prestige, maar vooral ook veel macht, alleen al door het bekende bureaucratische
feit dat een dergelijke functionaris door de jaren heen aan de top van de organisatie
heeft gezeten en meer dan wie ook weet, wat er gebeurt of zou moeten gebeuren.
Met andere woorden, het ceremonialisme is nauw verweven met een ver doorgevoerde
bureaucratisering.
Voor de observerende buitenstaander lijkt het er vaak op, alsof de leden van een
service organisatie met elkaar een groot organisatiespel spelen, waarin bepaalde
posities en personen als ‘gezaghebbend’ en ‘machtig’ worden gedefinieerd en als
zodanig ook vol eerbied worden behandeld. Iedereen weet intussen wel dat dit gezag
en deze macht niet verder strekken dat de tamelijk enge grenzen van de eigen
organisatie. in de grote maatschappij betekenen deze functies weinig en ook in ‘de
wereld’ van de service clubs zijn zij tamelijk irrelevant, omdat men doorgaans niets
van de andere service organisaties afweet. Het gezag, het prestige en de macht zijn
beperkt tot eigen organisatie en daarbinnen zijn zij ingebed in een uitgebreid
ceremonialisme.
We moeten tenslotte nog kort terugkomen op de andere hoeksteen van de
service-club formule: het moralisme. Daarbij trekken vooral twee dimensies onze
aandacht: het functioneert al dan niet manifest als loutering en legitimering van het
kapitalisme, terwijl het tevens moet garanderen dat uitsluitend moreel hoogstaande
individuen uit de omringende samenleving tot het ledenbestand zullen toetreden
(namelijk middels ballotage).
De eerste dimensie werd reeds afdoende in de inleiding besproken. Er werd
gewezen op het feit, dat de service-club beweging weliswaar past binnen het
kapitalistisch bestel, er evenwel niet kritiekloos tegenover staat. De kritiek is echter
uitsluitend van morele aard, waarbij het individualistisch liberalisme bepalend is
gebleven. Hoewel ook dit zelden openlijk wordt uitgesproken, krijgt de observerende
buitenstaander vaak ook het gevoel dat de service-activiteiten in de ‘community’
bedreven worden om te laten zien, dat men moreel hoogstaand is en dat het verdedigde
kapitalisme niet noodzakelijkerwijs behoeft te vervallen tot onethisch gedrag.
Concurrentie om maar een voorbeeld te noemen, is voor de leden van Amerikaanse
service club een onbetwijfeld groot goed, omdat het individuen tot betere prestaties
kan aansporen. Maar het mag niet verworden tot een ‘throat cutting competition’.
Indien moreel gelouterd en gebreideld, is het een grote waarde, maar losgemaakt van
iedere moraliteit verwordt het tot een moordend mechanisme, Tegen dat laatste wil
de service club zich in de maatschappij teweerstellen.
In dit zelfde licht moet ook de vermelde kleinschaligheid gezien worden. De sociale
projecten van een afzonderlijke club op locaal niveau zijn
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doorgaans minimaal in omvang en werking - zeker gezien de enorme afmetingen
van de Amerikaanse sociale problemen. Er wordt slechts in de uiterste marge wat
gesleuteld en dit sleutelen wordt principieel gedaan voor vrijwilligers en dus door
amateurs. Maar het is de morele inzet die moet bewijzen dat het hier om goedwillende
burgers gaat, die het kleine weten te eren en dus ook in het grote betrouwbaar en
zowel moreel als financieel kredietwaardig zijn.
Ook de elitaire dimensie vraagt om een andere interpretatie. Men wil in de
Amerikaanse service clubs bewust een elite zijn, maar dan een morele, niet een
sociale of politieke elite! Door hun ijver en inzet in de club tonen de leden aan dat
zij van goede wil zijn, dat zij de ‘community’ een warm hart toedragen, dat zij
altruïstisch zijn. In de grote steden van Amerika kan (met name in het geval van
Rotary) dit elite-idee zeker snobistische trekken aannemen, zoals dat ook in Europa
duidelijk het geval is. Maar ook dan blijft toch nog veel sterker dan in Europa gebeurt,
de morele dimensie aanwezig. Indien het lidmaatschap van een service club in
Amerika prestige verschaft, is dat steeds primair moreel en eerst secundair sociaal
prestige.

3. Service clubs en de verzorgingsstaat
Nu is het sociologisch interessant de kenmerken van deze service-club formule te
relateren aan de verzorgingsstaat, zoals die zich met name in Noordwest Europa
heeft ontwikkeld.
Service clubs hebben in Europa goed wortel geschoten. Ons eigen land is daarvan
een voorbeeld. In 1923 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse Rotary club
opgericht. In 1977 had deze organisatie in ons land 250 clubs. Lions richtte eveneens
in Amsterdam in 1951 zijn eerste club op. In 1977 waren er in ons land reeds 150
clubs met ruim 4 000 leden. In 1957 werd de eerste Junior Kamer opgericht en in
1977 waren er in ons land ongeveer 1 600 Nederlandse Jaycees (en uiteraard veel
meer oud-Jaycees boven de 40) verdeeld over 50 clubs. De eerste Nederlandse
Kiwanis club werd in 1965 gesticht. In 1977 had deze organisatie in ons land 10
clubs met meer dan 200 leden. Het aantal clubs neemt in de diverse organisaties nog
steeds toe. Dit is een opmerkelijk feit, want het gaat hier om een typisch Amerikaans
fenomen in een sociaal-culturele en economiche context, die allesbehalve Amerikaans
is. Het voor ons onderwerp meest relevant verschil tussen ons land en de USA is
gelegen in de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de verzorgingsstaat. Het is
alleszins begrijpe-
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lijk, dat de service-club formule het goed doet in de Amerikaanse samenleving, waar
ook nu nog de verzorgingsstaat niet de omvang en de invloed heeft, die zij bij ons
bezit. Hoe is het te verklaren, dat desalniettemin deze formule ook aan deze kant van
de Atlantische Oceaan aanslaat?
Wij beschikken ten aanzien van deze vraag nog niet over voldoende empirisch
materiaal. Toch laten zich enkele hypothesen opstellen. Ten eerste is het mogelijk
dat de aantrekkingskracht van de service-club formule juist gelegen is in haar van
de verzorgingsstaat afwijkende karakter. Participatie in service clubs zou dan
gebaseerd zijn op een negatieve waardering van de verzorgingsstaat, van de inherente
nivellering, het consumentisme, het immoralisme (vgl. hfdst. 4). Volgens deze
hypothese zouden de meeste leden van service clubs in ons land dissidenten binnen
de verzorgingsstaat en de verzorgingsmaatschappij moeten zijn.
Het is voorts mogelijk, dat vooral de expressieve dimensie van de service clubs het ‘fraternity’ - en ‘sorority’-aspect - aantrekkelijk is, met name voor die individuen
die in de verzorgingsmaatschappij een geïsoleerde positie innemen: de kleine
zelfstandige, de zakenman, de ‘professional’ (artsen, tandartsen, ingenieurs, etc.) zij die niet behoren tot de in de verzorgingsstaat verankerde ambtenarij, noch tot de
door vakbonden gesteunde en sociaal-politiek verzorgde arbeidersstand. De service
club biedt een trefpunt voor gelijkgezinden, die in de verzorgingsmaatschappij niet
in het centrum staan.
Zolang de verzorgingsstaat en de door haar gereguleerde maatschappij in volle
bloei zijn, zullen deze clubs maatschappelijk geïsoleerd blijven staan en zal juist hun
aantrekkingskracht voor de sociaal geïsoleerden primair in dit isolement liggen. Dit
is een situatie die totaal anders is dan de positie van service organisaties in
Noord-Amerika. Laten we dit isolement van service clubs in een verzorgingsstaat
en verzorgingsmaatschappij eens nader bezien.
De belangrijkste kenmerken van de verzorgingsstaat zijn bekend. Zij behoeven
hier slechts kort opgesomd te worden: a. een aantal door de overheid gegarandeerde
maatschappelijke rechten, met name minimum standaarden voor inkomen, voeding,
gezondheid, behuizing en scholing; b. een relatieve nivellering van traditionele
verschillen in inkomen, macht, status en gezag; c. een toename van consumentisme,
als een houding van de burgers, waarin gratis of goedkoop aangeboden diensten en
goederen als vanzelfsprekend en rechtmatig worden geaccepteerd; d. een enorme
groei van het bureaucratisch apparaat, dat de verzorging moet reguleren; e. een
enorme toename van het aantal organisaties en beroepen, die de verzorging
professioneel verwerkelijken. Deze kenmerken staan één voor
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één haaks op de kenmerken van de service-club formule.
Om te beginnen is de dienstverlening van de verzorgingsstaat niet individualistisch
doch juist collectivistisch en categoriaal. Dat wil zeggen, niet zozeer als individu,
doch als representant van een sociale categorie kan men aanspraak maken op de
voorzieningen van de verzorgingsstaat. Dit komt al tot uitdrukking in het simpele
feit, dat men steeds onder een nummer geregistreerd staat. Schuyt merkte eens op:
‘De moderne samenleving begint steeds meer te lijken op een weeshuis; er wordt
voor je gezorgd, maar je krijgt geen aandacht’ (Van Doorn en Schuyt, 1978, blz. 94).
Toch zou een meer op personen gerichte, individualistische hulp, zoals die in service
clubs veelal wordt gepraktiseerd, geen soulaas bieden. De verzorgingsstaat heeft het
consumentisme gecreëerd: het ontvangen van hulp wordt niet langer als een in
moralistische liefdadigheid gewortelde gunst, doch als een recht, een grondrecht,
ervaren, waarvoor men niemand hoeft te bedanken (ibid, blz. 382). Omgekeerd, hulp
waarvoor men dankbaar moet zijn - liefdadigheid die de hulpverlener een goed gevoel
geeft (‘personal gratification’) doch de hulpontvanger onmondig maakt - wordt in
toenemende mate verafschuwd door de consumentist. Zij roept ressentiment op en
wellicht zelfs verholen haat ten opzichte van de goedbedoelende hulpverlener.
Waar dus het service-ideaal van de Amerikaanse service-organisaties
individualistisch en moralistisch is, is de service door de moderne verzorgingsstaat
aangeboden collectivistisch en consumentistisch. Bovendien is deze service, anders
dan in de service clubs die werken vanuit het vrijwilligers- en amateursprincipe,
volledig geprofessionaliseerd. Van Doorn heeft er terecht op gewezen, dat de
Nederlandse verzorgingsstaat, die eerst echt goed na de tweede wereldoorlog op
gang gekomen is, een veelvoud van organisaties en instituties aantrof, die op verzuilde
wijze burgers verzorgden: onderwijs, gezondheidszorg, en het hele veld van
maatschappelijk en cultureel welzijn werden door zuilenorganisaties onder de banier
van het particulier initiatief verzorgd (ibid, blz. 302). De invloed van de
verzorgingsstaat hierop was meer dan van financieel-economische aard, hield meer
in dan subsidiëring. Die invloed bestond ook en vooral uit formalisering: de verzorging
werd van nu af aan strikt gebureaucratiseerd en geprofessionaliseerd. Het heeft
aanleiding gegeven tot een groot en massief middenveld tussen burgers en overheid,
dat Van Doorn aanduidt met ‘verzorgingsmaatschappij’. Ook dit aspect staat natuurlijk
lijnrecht tegenover het amateuristische en informele karakter van de service clubs.
In het establishement van deze ‘verzorgingsmaatschappij’ is voor dit soort
amateuristische vrijwilligersorganisaties geen plaats.
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Hier behoeft nauwelijks nog aan worden toegevoegd, dat natuurlijk ook de mentaliteit
van de professionele hulpverleners in die ‘verzorgingsmaatschappij’ tegenovergesteld
is aan de mentaliteit van de leden van de service clubs. De eersten zijn steeds geneigd
collectivistisch te denken en te streven naar structurele veranderingen, terwijl de
laatsten individualistisch en traditioneel liberaal denken, spreken en handelen. De
eersten vormen het establishment van de ‘verzorgingsmaatschappij’, de laatsten zijn
in deze maatschappij noodzakelijkerwijs slechts buitenbeentjes.
De conclusie kan slechts zijn, dat onder het vigerende regime van de
verzorgingsstaat de oorspronkelijke, typisch Amerikaanse servicegedachte, gebaseerd
op individualisme, moralisme en kleinschalig amateurisme, geen relevante plaats in
de maatschappij kan innemen. In deze maatschappij is en blijft de hulp- en
dienstverlening collectivistisch, consumentistisch en zowel gebureaucratiseerd als
geprofessionaliseerd. Service clubs zullen maatschappelijk geïsoleerd blijven staan
en slechts aantrekkingskracht uitoefenen op die maatschappelijke categorieën, die
in de verzorgingsmaatschappij zelf reeds sociaal geïsoleerd staan. Bovendien zal er
binnen deze organisaties plaatsvinden, wat in de organisatiesociologie doelverlegging
wordt genoemd: het expressieve moment zal het instrumentele moment overheersen
en service clubs zullen weer primair ‘fraternities’ worden, waarin men gelijkgezinden
uit diverse beroepen kan ontmoeten en van waaruit men wellicht ook enig
maatschappelijk prestige kan putten.
Hoe staat het echter met de verhouding tussen service clubs en verzorgingsstaat,
indien de laatste om wat voor reden dan ook gaat stagneren? Hebben service clubs
dan meer maatschappelijke levensvatbaarheid?

4. Service clubs en de stagnerende verzorgingsstaat
Het is duidelijk dat eventuele grenzen van de economische groei tevens de grenzen
van de verzorgingsstaat zullen uitmaken. Of anders gezegd, het is duidelijk dat
economische stagnatie het stagneren van de verzorgingsstaat met zich mee zal
brengen. Er zijn op dit moment alle tekenen dat een dergelijke stagnatie inderdaad
de rijke landen danig parten speelt. De verzorgingsstaat heeft altijd al door toedoen
van zowel politiek ‘links’ als politiek ‘rechts’ op de tocht gestaan, maar dat bleek in
de tijden van economische expansie slechts een politiek debat te zijn. Nu is het
inkrimpen van de verzorgingsstaat een bittere noodzaak geworden en het zal tot veel
politie-
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ke spanningen en conflicten aanleiding geven. De debatten en acties rond ‘Bestek
'81’ zijn daarvan een (waarschijnlijk nog maar matte) voorbode.
Steeds duidelijker is het geworden, dat het gehele voorzieningenpakket, waaraan
wij op echt consumentistische wijze gewend zijn geraakt en dat wij als een pakket
(grond)rechten zijn gaan zien, onbetaalbaar is geworden. Bovendien is het gehele
maatschappelijke middenveld met zijn professies en organisaties in toenemende mate
onbeheersbaar geworden (ibid, blz. 34 v.). Van Doorn argumenteert ten aanzien van
het laatste dat in dit middenveld talloze organisaties opereren (een ietwat chaotische
erfenis van de verzuiling van weleer), die ieder een grote mate van autonomie genieten
(ze hebben hun eigen ‘beleidslogica’) en gecontroleerd worden door deskundigen
en bureaucraten, die niet alleen oneconomisch denken, doch vooral ook erop uit zijn
eigen terrein angstvallig te bewaken. ‘Het lijkt aannemelijk’, aldus Van Doorn, ‘dat
de beheersbaarheid van instellingen afneemt naarmate het aandeel van de professionele
deskundigheid, kwantitatief en kwalitatief, toeneemt’ (ibid, blz. 33).
Tegen de achtergrond van deze toenemende onbetaalbaarheid en onbeheersbaarheid
voert Van Doorn een pleidooi voor het terugdringen van de professies en organisaties
in wat hij noemt de ‘verzorgingsmaatschappij’. hij signaleert dat er steeds sterker
wordt geroepen om ‘het eerherstel van de vrijwilliger’ en vermeldt in één adem ‘de
strijd tegen al te gemakkelijke hospitalisering in de gezondheidszorg, de ontstane
twijfel aan het op grote schaal isoleren van bejaarden in tehuizen’. Het zou hier gaan
om ‘een beleid dat minder geloof hecht aan de bestaande deskundigheidsformule’
(ibid, blz. 36). Hij spreekt zelfs van ‘de opkomst van wat wel het “nieuwe particulier
initiatief” is genoemd: alternatieve, informele, spontane, door de direete omgeving
ontwikkelde hulpvormen’. Het zou gepaard moeten gaan met ‘de afbouw of tenminste
(.....) het afremmen van veel opgeblazen expertocratie’ (ibid, blz. 37).
Anderen gaan nog verder dan Van Doorn. Zij beschrijven met F.A. von Hayek de
verzorgingsstaat als een ‘road to serfdom’ en roepen met M. Friedman om een
herleving van de aloude sociaal-darwinistische positie van het economisch
individualisme, gefundeerd op het concurrentieprincipe. Friedman is van mening dat
de verzorgingsstaat een welvaartspeil teweeg heeft gebracht dat een steeds groter
deel van de bevolking in staat stelt zelf voor de voorzieningen op gebied van
onderwijs, gezondheid en welzijn te betalen - een vrije markt, waarop het individu
als in een soort van profijtbeginsel zelfstandig moet opereren.12. Voorwaarde voor
dat alles is intussen wel dat de economie niet mag stagneren en daar wringt de
sociaal-economische en politieke schoen. Hoe aantrekkelijk de-
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ze en soortgelijke theorieën voor velen ook mogen zijn, zij lijken toch niet meer te
zijn dan conservatieve wensdromen, want als de economie en dus de verzorgingsstaat
stagneert, dan zullen allerlei politieke conflicten oplaaien, die uiterst moeilijk
beheersbaar zullen zijn. Allerlei groeperingen in de samenleving - niet in de laatste
plaats de professionele verzorgers en de bureaucraten - zullen hun verworven rechten
verdedigen tegen iedere vorm van afkalving.
Het is dan ook tegen deze achtergrond dat de stelling geponeerd moet worden, dat
vrijwilligersorganisaties, zoals de service clubs en andere vrijwillige associaties, ook
in een stagnerende verzorgingsstaat niet mogen rekenen op een grotere
maatschappelijke functionaliteit. In Engeland hield een officiële regeringscommissie
onder leiding van Lord Wolfenden in 1975 een enquête onder verschillende
vrijwilligersorganisaties. Rotary antwoordde dat zij altijd er op uit was geweest een
pioniersrol in de maatschappij te spelen door gaten in het netwerk van staatsverzorging
op te sporen en zo mogelijk ook te dichten: ‘the Rotary Clubs will continue to indicate
to the communities in which they exist those gaps in the “welfare” net which need
to be filled, and to give a lead in suggesting methods of filling them’ (Levy, 1978,
blz. 256). Maar kijkt men naar de projecten die door deze en andere service clubs in
Engeland of hier in Nederland worden geëntameerd, dan steekt de kleinschaligheid
schril af bij dit voor de Wolfenden commissie geformuleerde programma. Een Engelse
‘Director of Social Service’ - een door de Britse verzorgingsstaat aangestelde
‘professional’ met een warm hart voor de amateuristische vrijwilliger op zijn gebied
- merkte eens laconiek op: ‘There is no doubt that Rotarians have much to give, but
if it is to be relevant it will have to be on terms which society itself dictates ..... This
country is going to be a very different place for the next generation of Rotarians.
Whether you like it or not, you can do little about the process itself. But coming to
terms with it is quite another matter’ (ibid, blz. 252).
Kortom, het is vooralsnog moeilijk in te zien, hoe deze en soortgelijke
vrijwilligersorganisaties in een volgroeide verzorgingsstaat en
verzorgingsmaatschappij als Nederland (of als Zweden, of als de Bondsrepubliek),
danwel in een sociaal-economische en politieke situatie die wellicht als ‘post-welfare
state’ gekarakteriseerd moet worden, maatschappelijk relevant kunnen zijn. In beide
contexten zijn zij gedoemd terug te keren tot de oorsprong van Rotary: ze zullen
wezenlijke ‘booster clubs’ zijn, waarin de banden van vriendschap en eventueel het
sociaal prestige belangrijker zijn, dan het hooggestemde ideaal van ‘service to the
community’.

Eindnoten:
1. In het kader van een breder project over de verhouding tussen ‘voluntary associations’ en
verzorgingsstaat bezochten de auteurs in oktober 1978 de hoofdkwartieren van Rotary
International, Lions International, Kiwanis International en Zonta International in en buiten
Chicago, alsook dat van Jaycees International in Miami. We hadden voorbereide gesprekken
met verschillende ‘officials’ in deze hoofdkwartieren en ontvingen uitgebreide informatie over
de organisationele opzet van deze clubs. In mei 1979 werden vervolgens een aantal clubs binnen
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deze organisaties op locaal niveau bezocht in New England en in Kansas City. Tijdens dit
bezoek werden een twintigtal interviews met individuele leden afgenomen. In Nederland werden
diverse clubs bezocht en een klein aantal individuele leden geïnterviewd.
Informatiemateriaal bieden de verschillende periodieken van deze organisaties, alsmede brochures
en een klein aantal boeken. Het betreft bijna zonder uitzondering propagandamateriaal, dat
gelezen werd om de ‘sfeer’, de ‘mentaliteit’ van service clubs te leren kennen.
Het begrip ‘service club’ is moeilijk in het Nederlands te vertalen. Het gaat om vrijwillige
associaties die zowel expressief als instrumenteel zijn - expressief omdat zij vriendschapsbanden
willen kweken, instrumenteel omdat zij een vorm van maatschappelijke dienstverlening en
wederzijds hulpbetoon willen realiseren. We richten ons op die service clubs, die zowel in
Europa als in Noord-Amerika opereren (Rotary, Lions, Kiwanis, Zonta en Jaycees). Zij heten
ook wel ‘service organizations’.
Voor gegevens over Rotary maakte ik gebruik van de goede studie van Roger Levy, 1978.
Informatief was ook W. Visser, 1973. Verrassend objectief en dus informatief was Van Kol,
SJ, 1953.
Sinclair Lewis beschrijft in zijn bekende en sociologisch relevante roman Babbitt (1922) een
vergadering van de ‘Booster Club’. Naast deze club noemt hij ook Rotary.
De socioloog denkt hier uiteraard aan Durkheims ideeën over de noodzaak van professionele
ethiek in een door organische solidariteit gekenmerkte maatschappij.
Zie het ethos-type ‘moralisme’ in hfdst. 4. Aangezien Rotary geheel ten onrechte vaak gelieerd
werd gedacht aan de vrijmetselaarsbeweging, werd het priesters per decreet van 4 februari 1929
verboden lid te worden van deze organisatie. Per decreet van 20 december 1950 werd dit verbod
herhaald, terwijl leken werden aangespoord het lidmaatschap te vermijden. Afhankelijk van
plaatselijke situaties konden bisschoppen dit lidmaatschap voor hun gelovigen verbieden. Het
Nederlandse episcopaat deed dat in 1930. Eerst in december 1964 verklaarden de bisschoppen
dat ‘in de huidige omstandigheden’ hun gelovigen geen dispensatie meer behoefden te vragen
voor een dergelijk lidmaatschap. Vgl. Visser 1973, blz. 128. Van Kol, 1953 geeft een objectieve
beschrijving van Rotary en laat er geen misverstand over bestaan dat z.i. deze organisatie niets
met vrijmetselarij of anti-katholicisme te maken heeft. Toch verdedigt hij de bisschoppen
wanneer zij leken van een Rotary-lidmaatschap willen weerhouden: ‘voor de katholieken in
ons vaderland, die zich door sterke katholieke organisatie emancipeerden uit de verdrukking,
was het standpunt van het episcopaat zeer begrijpelijk’ (ibid., blz. 58). Het verbod hield geen
verdenking in ten opzichte van Rotary, maar moest gezien worden ‘tegen de achtergrond van
het katholieke organisatieleven in Nederland’ (ibid., blz. 61). Van Kol redeneert dus in termen
van de verzuiling. Bovendien, zo voegt hij aan dit argument nog toe, ‘het zo intense
Rotary-clubleven laat voor een druk bezet zakenman of voor een vooraanstaand beoefenaar der
vrije beroepen nauwelijks ruimte open voor een actieve deelname aan katholieke organisaties.
Het belang van het katholieke verenigingsleven zou in ons land zeker geschaad worden door
het lidmaatschap van Rotary toe te staan’ (ibid., blz. 62). Sedert 1930 zijn uiteraard de
maatschappelijke omstandigheden veranderd en het is dus de vraag, zo gaat hij verder, of deze
beslissing niet herzien moet worden. Maar deze vraag ‘kunnen we rustig overlaten aan de
Nederlandse Bisschoppen, die van de gewijzigde omstandigheden natuurlijk even goed op de
hoogte zijn als wie dan ook’ (ibid., blz. 62). Deze gezagsgetrouwe opmerking was natuurlijk
kenmerkend voor de verzuiling uit die dagen.
De top-managers van Lions International in het hoofdkwartier buiten Chicago waren erg trots
op deze omvang van hun organisatie. Collega's in andere service clubs reageerden daarop in
hun gesprekken met ons met de opmerking, dat een al te agressief groeibeleid kan leiden tot
kwaliteitsverlaging van het ledenbestand.
De president van JC International voor het jaar 1978 vertelde ons, dat zijn organisatie geen
echte service club was. Dat werd door alle Jaycees die wij hebben gesproken steeds weer
herhaald. Toch nemen zij wel deel aan alle overleg tussen de diverse service organisaties.
Overigens deelde dezelfde president mede, dat hij tevens lid was van Rotary, hoewel hij
boordevol kritiek was op deze organisatie. Desgevraagd zei hij, dat hij Rotary gebruikte voor
businesscontacten. Vele Jaycees gaan na hun veertigste jaar, als zij de organisatie moeten
verlaten, naar Rotary.
Zie voor een boeiende analyse van de muckrakers in de USA aan het begin van deze eeuw Den
Hollander, 1976.
Nog steeds de beste analyse van het Amerikaanse Sociaal Darwinisme en zijn invloeden is
Hofstadter, 1967.
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11. Begrippen als ‘negerprobleem’, ‘jodenprobleem’ en ‘bejaardenprobleem’ zijn sociologisch
interessant omdat zij in feite zijn resp. ‘blankenprobleem’, ‘fascistenprobleem’ en
‘jongerenprobleem’.
12. Zie Iwan Sedono, ‘Theorie achter de Verzorgingsstaat’, in: Van Doorn, Schuyt, 1978, blz. 52.
Het is opvallend dat Friedman deze ideeën toepast op de USA, die kwantitatief en kwalitatief
achterlopen bij de verzorgingsstaten van Noordwest Europa. ‘It is true that the United States is
more reluctant than almost any other rich country to make a welfare effort appropriate to its
affluence. Our support of national welfare programs is halting; our administration of services
for the less privileged is mean. We move toward the welfare state, but we do it with ill grace,
carping and complaining all the way.’ Wilensky, 1975, blz. 32.
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Nawoord
Veel sociologische publikaties over de problemen die in de voorgaande hoofdstukken
aan de orde werden gesteld, stijgen niet of nauwelijks uit boven journalisme: vanuit
een formele sociologische scholing worden commentaren geleverd op geïsoleerde
maatschappelijke problemen, waarbij een beleidsmatige common-sense een grotere
rol speelt, dan een geïntegreerd wetenschappelijk en theoretisch kader. Veel van wat
voor beleidssociologie doorgaat, lijdt aan dit wetenschappelijk manco. Zoals van
professionelen in een verzorgingsstaat verwacht mag worden, speculeren de
desbetreffende sociologen er op dat in hun deskundigheid door de beleidsuitvoerders
en het geïnteresseerde publiek geloofd wordt, zodat hun analysen en adviezen ook
als ‘beleidsrelevant’ geaccepteerd zullen worden. Met Freidson, Illich e.a. hekelen
zij de expertocratie van professionelen - met name van de medici, die in dit opzicht
sociologisch ‘vrij wild’ lijken te zijn - en komen zij ook wel tot scherpzinnige analysen
van de manco's van het moderne professionalisme, doch zij blijven merkwaardig
blind met betrekking tot eigen, typisch professionalistische gebreken - te weten
vooral, een standachtig vertrouwen in eigen deskundigheid en beleidsrelevantie. Dat
het evenwel nogal schort aan de wetenschappelijke relevantie van dit soort sociologie,
kan alleen ‘van binnenuit’, door spelbrekende collega's worden vastgesteld. Wij zijn
inderdaad van mening dat er veel schort aan het wetenschappelijke gehalte van
beleidsmatig georiënteerde sociologie in Nederland en dat de beleidsrelevantie van
veel van dit soort sociologie dikwijls door zowel buitenstaanders als ‘insiders’ wordt
overschat.
In Engeland ontstond met name onder invloed van het fabianisme een traditie van
‘social commentary’ gericht op problemen van ‘social policy’. De London School
of Economics was het universitaire tehuis voor deze traditie, die terecht naam verwierf
door het werk van mensen als de Webbs, Marshall en Titmuss. Maar zelfs in deze
traditie waren de gevaren van een oppervlakkig soort journalisme al merkbaar. Onder
de vlag van een ‘interdisciplinaire benaderingswijze’ werden schrandere en soms
ook minder schrandere beschouwingen over maatschappelijke problemen ten beste
gegeven, die in vele gevallen omschreven kunnen worden als het werk van dagloners
- volgens Nietzsche de letterlijke vertaling van het
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begrip ‘journalisme’. De negatieve gevolgen van deze benaderingswijze verdienen
vermelding.
Allereerst is het duidelijk dat men erg ad hoc bezig is en als het ware van probleem
naar probleem holt - en dus steeds achter de problemen aan. Destijds, om maar een
voorbeeld te noemen, waren de beleidssociologen in rep en roer over de ‘affaire
Dennendal’, maar niet lang daarna was het al geen ‘issue’ meer en richtte men zich
weer op iets anders, de Enkastaking in Breda bijvoorbeeld. Bovendien laat men zich
in zijn onderzoek sturen door wat er aan beleidsvragen in de maatschappij leeft
(doorgaans geformuleerd door gebureaucratiseerde beleidsuitvoerders) en niet door
een onderzoekprogramma dat in de traditie van de sociologische wetenschap is
ingebed. Onafhankelijk van de vraag of het te onderzoeken probleem wetenschappelijk
relevant is en onafhankelijk van de vraag ook, hoe een dergelijk onderzoek in de
traditie van de sociologie gevoegd kan worden - om maar niet te spreken van het
wetenschapstheoretische probleem, of en zo ja, hoe wetenschappelijke analysen
uiteindelijk vertaald kunnen worden in normatieve beleidsmaatregelen - wordt
doorgaans een onderzoeksopdracht aanvaard. Daarbij wordt niet zelden met enige
trots bekend gemaakt, hoe groot het onderzoeksbudget is, alsof de te maken kosten
een garantie voor de kwaliteit en een indicatie van de relevantie van het desbetreffende
onderzoek zouden kunnen bieden.
Beleidssociologen zijn cultuursociologisch bezien in dit opzicht inderdaad
‘modern’. Dat wil zeggen, zij passen zich nogal gedachteloos aan bij een typisch
kenmerk van de moderne cultuur, namelijk het zich onhistorisch richten op
deelverschijnselen onder het mom van ‘praktisch’, ‘nuttig’ en ‘efficiënt’ te zijn. De
sociologische discipline dankt haar ontstaan aan het feit dat mensen als De
Tocqueville, Durkheim, Weber, Simmel en Mannheim de hen omringende
werkelijkheid niet als vanzelfsprekend accepteerden, doch haar trachtten te begrijpen
als een historisch gegroeid en hoogst opmerkelijk fenomeen. Deze mentale distantie
ten opzichte van de werkelijkheid, waarin zij met grote betrokkenheid leefden en
werkten, was kenmerkend voor de sociologie en zij is in de hedendaagse
sociologiebeoefening onder invloed van zowel politiek-ideologisch als
beleidsmatig-praktisch georiënteerde sociologen op onverantwoordelijk lichtzinnige
wijze opzij gezet. Dat gebeurde doorgaans middels het peioratieve cliché
‘waardevrijheid’ - een begrip dat met de vermelde mentale distantie niets te maken
heeft (in tegendeel), maar dat het ‘politiek’ steeds goed doet.
Eén van de nadelige gevolgen voor de sociologische discipline was het feit dat er
een steeds grotere distantie ontstond tussen ‘theoretisch’ en ‘praktisch’ georiënteerden
- soms zelfs onderscheiden met de onzinnige
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begrippen ‘zachte’ en ‘harde’ wetenschap. Zij die zich bewust binnen de traditie van
de sociologische discipline wensten te blijven opstellen, kregen in toenemende mate
de neiging zich van de werkelijkheid af te wenden, om zich op esoterische wijze
bezig te houden met vraagstukken van wetenschapstheoretische en theoriehistorische
aard. Dit is een noodlottige polarisatie, die een welhaast wetmatig karakter heeft
aangenomen: naarmate beleidsgerichte sociologen zich verwijderden van de
sociologische traditie en op journalistische wijze - dat wil zeggen, ad hoc maatschappelijke problemen bestudeerden en trachtten deze tot oplossing te helpen
brengen, verwijderden zich theoretisch georiënteerde sociologen van deze
werkelijkheid en begonnen op welhaast scholastische wijze te filosoferen over ‘de
echte wetenschap’, ‘de juiste conceptualisatie’, ‘de theoretische perspectieven in de
sociologie’, enz. Zoals in hoofdstuk 2 werd gesteld, is deze polarisatie kenmerkend
voor de moderne maatschappij en cultuur. Het verbaast niet dat zij vooral in de
Angelsaksische wereld duidelijk waarneembaar is. Wel is het verbazingwekkend dat
sociologen zich daar zo gedachteloos bij hebben aangepast.
Het is onze stellige overtuiging dat de cultuursociologie, verder uit te bouwen in
navolging van de zogenaamde ‘klassieke sociologen’ (over wie wel veel wordt
geschreven tegenwoordig, maar wier wijze van werkelijkheidsbenadering nog weinig
daadwerkelijk wordt toegepast), in staat is om bovenvermelde manco's van de
hedendaagse beleidsgeoriënteerde sociologie te vermijden. Zonder zich terug te
trekken in een werkelijkheidsvreemde scholastiek probeert de cultuursocioloog
fenomenen en problemen van de moderne maatschappij en cultuur te analyseren
binnen een macro-sociologisch theoretisch kader, dat het ad hoc-karakter van deze
fenomenen en problemen wegneemt en hen in een historisch en structureel verband
laat zien. Zij is aldus bij uitstek geschikt om substantiële rationaliteit (vgl. hoofdstuk
1, noot 2) te creëren.
Maar wat is dan haar bijdrage tot de functionele rationaliteit, wat - om hetzelfde
anders te formuleren - is haar praktisch nut? Heeft de cultuursociologie dan niets bij
te dragen tot vraagstukken van beleid, die steeds primair ‘doelrationeel’ zijn?
Voorop gesteld moet worden dat de cultuursociologie er voor moet en zal waken
primair beleidsrelevant te willen zijn. Zij zal getrouw aan haar traditie, steeds denken
vanuit een wetenschappelijk kader en daarom de wetenschappelijke relevantie voorop
stellen. Maar indien deze wetenschap niet werkelijkheidsvreemd en scholastisch is,
doch zich onderdeel weet van de werkelijkheid die bestudeerd wordt, zal het verschil
tussen wetenschappelijk en beleidsmatige relevantie minimaal zijn.
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Ten tweede moet de cultuursociologie toegeven dat zij niet direct beleidsrelevant
kan en zal willen zijn. Er is een niet uit te wissen verschil tussen wetenschap en
beleid, dat het eenvoudigst als volgt kan worden geformuleerd: de wetenschapsman
wikt voortdurend, de beleidsman moet (vaak snel) beschikken. Deze spanning, die
o.i. wederzijds bevruchtend kan werken, kan genegeerd worden ten detrimente van
zowel de wetenschap als het beleid, maar kan onmogelijk ontkend worden. Het
aandragen van substantiële rationaliteit kan de beleidsmaker van dienst zijn in het
doorgronden van de problemen waarvoor hij wordt gesteld, maar op het moment dat
hij ter plekke en ad hoc moet beslissen zou deze zelfde rationaliteit hem wel eens
aan het stotteren kunnen brengen: hij mag niet langer wikken, hij moet nu beschikken,
maar welke rationele keus tussen de alternatieven gemaakt moet worden, wordt hem
door de wetenschap niet verteld. De bijdrage tot de functionele rationaliteit blijft
vanuit de cultuursociologie minimaal: de doeleinden kunnen door haar analysen
verhelderd en uitgezuiverd worden (maar ieder enigszins logisch denkend mens kan
dat), alternatieven met betrekking tot de aan te wenden middelen kunnen op een rij
gezet worden (maar een ieder met een beetje beleidservaring kan dat) en gewezen
kan worden a. op de mogelijke consequenties van de alternatieven op grond van
historische ervaring, alsmede b. op het uiterst vervelende en storende feit van de
onbedoelde consequenties. Hoe minder moderne mensen in staat zijn historisch te
denken en hoe meer zij zelfverzekerd raken met betrekking tot de ‘Machbarkeit’ van
de werkelijkheid (de maatschappij, de cultuur, de natuur en de geschiedenis), hoe
belangrijker met name de laatste twee bijdragen tot de functionele rationaliteit van
beleidsmakers zullen worden. Inmiddels is het de vraag, of de laatsten de rust en het
geduld kunnen opbrengen om met deze twee bijdragen rekening te houden. Zij zullen,
zo vrezen wij, eerder geneigd zijn de ‘direct nuttige’ bijdragen als evenzovele
legitimeringen van eigen beleid ter hand te nemen. Hoe nuttig deze bijdragen werkelijk
zijn of geweest zijn, werd en wordt zelden empirisch onderzocht. Wel staat vast, dat
gezien het typisch moderne geloof in deskundigheid beleidssociologische analysen
en adviezen bruikbaar zijn als legitimeringen van een bepaald reeds uitgezet beleid.
Passen zij daar achteraf gezien onverhoopt niet zo goed in, dan kan men, afgezien
van de vaak hoge financiële kosten, hen zonder veel gevolgen seponeren en in de
bureaukast laten vergelen. De desbetreffende onderzoekers zijn waarschijnlijk
inmiddels al weer met een andere opdracht bezig.
Met nadruk moet intussen worden gesteld, dat het voorgaande geen pleidooi wil
zijn tegen een beleidsoriëntatie binnen de sociologie. De cul-
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tuursociologie is nooit werkelijkheidsvreemd geweest en juist in de problemen van
het beleid verdichten zich de sociaal structurele en culturele dimensies van de
werkelijkheid waarin wij nu leven. Zoals de ondertitel en hopelijk vooral ook de
voorgaande vijf hoofdstukken hebben aangetoond, zijn wij in dit opzicht trouw
gebleven aan de cultuursociologische traditie.
Tot slot willen wij met betrekking tot het hoofdthema ‘vrijwillig initiatief en de
verzorgingsstaat’ onze belangrijkste conclusies samenvatten.
Vrijwilligheid, deze hoeksteen van een democratische samenleving, verandert
fundamenteel van karakter en boet tevens veel aan maatschappelijke betekenis in,
wanneer een maatschappij tot verzorgingsstaat moderniseert. Structureel gezien
atrofieert in dit proces het maatschappelijke middenveld tussen de publieke en de
privé-sfeer, tussen ‘staat’ en ‘individu’ - een centrifugale beweging, waarin
vrijwilligheid slechts moeizaam kan functioneren. Sociaal-cultureel gezien ontstaat
tevens een ‘Wahlverwandtschaft’ tussen deze op zichzelf ideologieloze,
technocratische verzorgingsstaat en een ethos van immoralisme, waarin niet
produceren maar consumeren, niet het institutionele maar het emotionele, niet
objectiviteit doch subjectiviteit, niet het collectieve doch het private voorop komen
te staan. Loyaliteit en verantwoordelijkheid zijn in dit ethos waarden die in
toenemende mate ouderwets zijn. Men handelt en denkt primair in termen van
emotionele gratificatie, die niet uitgesteld doch direct dient te zijn. Dit ethos staat
haaks op de democratische vrijwilligheid van vroeger, waarin men zich
verantwoordelijk wist voor ‘het algemene nut’, voor ‘de gemeenschap’, voor de sfeer
van ‘het publieke’, zonder vooraf de kansen van emotionele gratificatie te berekenen.
Die vormden een donum superadditum. (Overigens is deze ideaaltypische polarisering
niet normatief en waarderend bedoeld. Het is duidelijk dat deze
verantwoordelijkheidszin vóór de opkomst van de verzorgingsstaat zich maar zelden
uitstrekte tot het onrecht van klassetegenstellingen, tot structurele onrechtvaardigheid
en dat in dit opzicht de verworvenheden van de verzorgingsstaat van onschatbare
waarde zijn.)
Gezien tegen deze achtergrond, die als sociale structuur en als cultureel klimaat
voorlopig onze leefwereld zal bepalen, ook indien de verzorgingsstaat op materieel
gebied stagneert, moet iedere roep om ‘eerherstel van de vrijwilliger’ onrealistisch
blijven en daarbij is het onbelangrijk of deze roep voortkomt uit een intrinsieke
waardering van vrijwilligheid zelf, dan wel uit de meer extrinsieke hoop goedkope
en gemotiveerde arbeidskrachten aan te trekken. Het ethos van de verzorgingsstaat
is zozeer ons sociaal-psychologisch deel geworden, dat de vrijwilligheid die niet
direct
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gratificerend op het gemoed werkt, steeds weer na korte tijd haar attractie zal
verliezen. Bovendien, juist in een stagnerende verzorgingsstaat zullen de
professionelen op diverse gebieden een dergelijk eerherstel met argusogen volgen
en trachten iedere vorm van vrijwilligheid in eigen kader in te kapselen.
Ook iedere roep tot terugkeer naar een Gemeinschaft van mensen, die zich niet
langer laten ringeloren door bureaucratische lichamen en hun dominante
professionelen, moet bestempeld worden als een onrealistische reactie - een reactie
op de modernisering, waarvan de verzorgingsstaat het belangrijkste onderdeel is.
Niet alleen is deze roep ‘regressief’, zij is tevens gedoemd onderdeel te blijven van
het immoralistisch ethos dat onbedoeld bijdraagt tot het functioneren van de
verzorgingsstaat en haar bureaucraten en professionelen. Dit is temeer het geval,
omdat zij die de mond vol hebben over de dominante macht van professionelen en
bureaucraten meestal zelf tot het één of andere bureaucratische en professionele
kader behoren. Het is kenmerkend en ironisch om universitaire sociologen te horen
waarschuwen tegen de professionele dominantie van medici, terwijl zij zich zelden
realiseren dat zij zelf wellicht nog sterker gebureaucratiseerd zijn en evenals de
gewraakte medici leven van professionele dominantie. Dit is zeker binnen het
Nederlandse universitaire bestel het geval.
Tenslotte is er nog de roep om een radicale omverwerping van het huidige bestel.
De geschiedenis leert dat een dergelijke revolutie steeds weer uitmondt in een repressie
van velen door weinigen, terwijl aangenomen mag worden dat in een volop
gemoderniseerde samenleving een dergelijke revolutie zal leiden tot een nog grotere
overheersing van bureaucraten en professionelen. Niet alleen vrijwilligheid doch
ook vrijheid zelf zou dan geheel uit het zicht verdwijnen. Wij kunnen daarom slechts
constateren dat vrijwilligheid in de moderne verzorgingsstaat van karakter is veranderd
en voorlopig bepaald zal blijven door consumentistische motieven, die onderdeel
vormen van een immoralistisch ethos. Waar zij nog voorkomt, zal zij in een sterk
geatrofieerd maatschappelijk middenveld moeten opereren en onder de tweeledige
druk komen te staan van de publieke sfeer (‘de staat’) en de sterk geprivatiseerde
sfeer (de ‘intieme groep’, zoniet de ‘intieme relatie’). Zij zal daar ad hoc, kleinschalig
en weinig opvallend voorkomen (vgl. hoofdstuk 2).
Inmiddels dienen de positieve verworvendeden van de verzorgingsstaat voortdurend
voor ogen gehouden te worden. Structurele verbeteringen met betrekking tot
groeperingen, die een achterstand hebben of dreigen te krijgen (verschillende
categorieën van vrouwen, de kleine middenstand,
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buitenlandse werknemers, enz.) dienen uiteraard via ‘piecemeal engineering’
aangebracht te worden. Maar dat neemt niet weg, dat juist de verzorgingsstaat
waarover zoveel geklaagd wordt, een vorm van samenleven teweeg heeft gebracht
die in zijn positieve maatschappelijke aspecten met geen staats- en samenlevingsvorm
uit het verleden te vergelijken is. Veel kritiek op de verzorgingsstaat komt voort uit
een ondoordachte aanpassing aan het immoralistische ethos dat nauw met die
verzorgingsstaat is verbonden. Als zodanig kan zij deze verzorgingsstaat niet schaden,
maar het is de vraag of zij op zinvolle wijze bij kan dragen tot bovengenoemde
noodzakelijke verbeteringen van de verzorgingsstaat. Bovendien, een zich ondoordacht
invoegen in het immoralistisch ethos van de verzorgingsstaat bergt grote gevaren in
zich. Dit punt moet tot slot sterk worden geaccentueerd.
Aan het einde van hoofdstuk 4 werd al gesteld dat het geen zin heeft moreel
vermanend tegen het immoralistisch ethos van de verzorgingsstaat te ageren. Gesteld
werd dat het samengaan van dit ethos met de verzorgingsstaat er vooralsnog zorg
voor draagt, dat wij in onze samenleving een leven kunnen leiden van welvaart en
betrekkelijke vrijheid. Alleen religieuze en/of politieke fanatici, die terugvallen op
een politiek-ideologisch of religieus-theologisch fundamentalisme, zullen dit goed,
dat historisch gezien zonder precedent is, willen demoniseren. Dit neemt niet weg,
dat een reflectieloos accepteren van dit ethos gevaarlijk is. Wanneer in dit ethos op
echt consumentistische wijze voortdurend gezocht wordt naar direete emotionele
gratificaties, die evenwel in een ‘abstracte’ samenleving als de moderne
verzorgingsstaat niet steeds gegeven kunnen worden, dan is het gevaar niet
denkbeeldig dat er een steeds meer uitdijend ressentiment ontstaat, dat geen duidelijke
uitlaat heeft. Dit ressentiment kan zich uiten in een voortdurend kankeren op de
verzorgingsstaat, met name wanneer die materieel moet inkrimpen. Maar dat is nog
een klein euvel vergeleken met de mogelijkheid dat dit ressentiment zich ontlaadt in
de richting van betrekkelijk weerloze minderheden - een richting zo leert de
geschiedenis, waarin ressentiment zich maar al te gemakkelijk pleegt te bewegen.
Ook valt te vrezen dat diverse belangengroepen, met name in een situatie van
stagflatie, hun maatschappelijke en politieke strijd niet langer meer met redelijke
argumenten zullen voeren en het democratische principe van de fair play zullen laten
varen ten behoeve van eigen emotionele gratificatie. Doorgaans is het een eerste
teken, dat het principe van fair play verlaten wordt, wanneer in een strijddebat
(bijvoorbeeld in het parlement) scherpe en scherpzinnige argumentatie verward wordt
met grofheid en onbeschoftheid (vgl. o.a. Sennett, 1974).
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Wie reflectieloos door het immoralistisch ethos wordt gedreven, loopt gevaar tot een
ressentiment te vervallen, dat uiteindelijk tot agressie aanzet tegen iedere
‘buitenstaander’ - wellicht zelfs tegen ieder ander ‘concurrerend’ individu. Een
dergelijk hobbesiaanse situatie, waarin een toestand heerst die Durkheim aangaf met
‘anomie’, en die door de atrofiëring van het maatschappelijk middenveld en de veelal
reflectieloze heerschappij van het immoralistisch ethos allerminst denkbeeldig is
(hoewel gelukkig bij lange na nog niet gerealiseerd), zou zonder twijfel uiteindelijk
leiden tot de totalitaire repressie van velen door enkelen, namelijk door een of andere
dictatoriale partij.
Een eerste stap tot het afwenden van deze gevaren, die natuurlijk niet ons noodlot
vormen en dus afgewend kunnen worden, bestaat uit een bewust onder ogen zien
van de sociaal-structurele kenmerken van de verzorgingsstaat, als mede van het ethos
dat met deze verzorgingsstaat onlosmakelijk verbonden is. Daartoe heeft dit boek
een bijdrage willen vormen.
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