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Crisis en kritiek der 
verzorgingsstaat 
De politieke relevantie van het 
maatschappelijke middenveld 

Voor de instandhouding van de democra
tische rechtsstaat is versterking van het 
morele maatschappelijk middenveld een 
levensvoorwaarde. Door bureaucratise
ring van grate ondernemingen, maat
schappe!Jjke organisaties en de verzor
gingsstaat zeit zullen burgers steeds meer 
onmacht ervaren om in hun Ieven veran
dering te brengen. 

De Nederlandse verzorgingsstaat ken
merkt zich, aldus Schnabel door 'nieuwe 
verhoudingen tussen burger en staat' .1 

Oat is het gevolg, volgens een veelvuldig 
terugkerende gedachte in het verzor
gingsstaatdebat, van veranderingen in de 
positie van het zogenaamde maatschap
pelijke middenveld dat zich tussen burger 
en staat bevindt. Nu bestaat er over de 
aard van dat middenveld en dus ook over 
de veranderingen die hier gaande zijn 
geen eenstemmigheid. 

Van Doorn spreekt over de 'verzor
gingsmaatschappij' als het 'maatschap
pelijk middenveld' tussen staat en burger. 
De kern van dat middenveld wordt val
gens hem uitgemaakt door 'de wereld van 
de dienstverlenende instituties'. De crisis 
der verzorgingsstaat bestaat voor Van 
Doorn dan daarin dat dat middenveld 're
latief autonoom' is geworden, zodanig dat 
de overheid er weinig greep op heeft en 
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de burger zich er afhankelijk van weet.2 
Schuyt heeft die afhankelijkheid van de 
burger nader bepaald. Hij wijst in dit ver
band op de discrepantie tussen het 
rechtskarakter van de verzorging en de 
ervaring van het gunstkarakter ervan bij 
degenen die er gebruik van maken. Het 
betekent dat de begunstigden in een af
hankelijkheidsverhouding blijven verke
ren3 

Als Van Doorn de aandacht vestigt op 
de verzelfstandiging van de 'wereld van 
de dienstverlenende instituties' is het dui
delijk dat hij het over het moderne maat
schappelijke middenveld heeft. Nu is dat 
middenveld niet tot die dienstverlenende 
instituties beperkt. De verzelfstandiging 
van het moderne maatschappelijk mid
denveld manifesteerde zich reeds eerder 
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1 P. Schnabel. 'N1euwe verhoud1ngen tussen burger en 
staat'. Ph A I den burg (red). De nadagen van de verzor
g1ngsstaat Kansen en perspect1even voor morgen (Am
sterdam 1983), 25-67. 
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staat, C J.M Schuyt, Tussen macht en moraal Over de 
plaats van het recht 1n verzorgmgsstaat en democrat1e 
(Alphen aan den R11n 1983) 203-220 
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in de grate invloed die managers en orga
nisatiedeskundigen 1n de samenleving 
verwierven. We komen daarop terug. 

Waar Van Doorn de crisis der verzor
gingsstaat verbindt met een verzelfstan
digd 'eigenmachtig' middenveld, spreekt 
ZiJderveld over die crisis in termen van 
een 'uitholling' van het maatschappelijke 
middenveld. Maar hij heeft dan ook een 
ander, of een andere sector, van het mid
denveld op het oog. Zijderveld heeft het 
over het zgn. traditionele normatlef-institu
tionele m1ddenveld gezin, kerk, de zgn. 
verzuilde organisaties en zijn stellmg is dat 
dat middenveld in de verzorgingsstaat 
aan sterke erosie onderhevig is. Zander 
echter een normatief-inst1tutioneel mid
denveld, waarop de private en publieke 
sferen met elkaar in contact blijven, wordt 
de overheid een abstracte instelling en 
worden de burgers tot een losse verzame
ling atomistische 1nd1viduen. Zij worden 
daardoor ontvankelijk voor anti-parlemen
taire bewegingen. d1e een bedreiging 
voor de democrat1e vormen 4 

Van Doorn en Zijderveld vertegenwoor
digen twee verschillende visies op de hui
dlge verzorgingsstaat. Kortweg gety
peerd gaat het biJ Van Doorn om een ana
lyse van de crisis der verzorgingsstaat en 
biJ Zijderveld om een normatleve kritiek op 
de verzorgmgsstaat. Waarm ligt het ver
schll'? 

Allereerst dient te worden nagegaan 
wat Van Doorn eigenlijk bedoeld als hij 
van een crisis der verzorgmgsstaat 
spreekt. Schnabel he eft erop gewezen dat 
het begnp 'crisis' nooit u1tslu1tend op een 
objectleve maatschappelijke ontwikkeling 
kan slaan. Wil er van een crisis kunnen 
worden gesproken dan d1ent die ontwlk
kelmg tevens als een actuele bedreiging 
voor het bestaan te worden ervaren. 'Niet 
de verandering zelf. hoe totaal ook. 1s dus 
de cnsis. maar de reactle op de verande
nng. wanneer die verandenng althans als 
een fundamentele bedreiging van de ge
deelde maatschappelljke orde wordt ge
voeld'5 Als Van Doorn van een cris1s der 
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verzorgingsstaat spreekt omdat zich een 
'verzelfstandiging der dienstverlenende 
instituties' voordoet, is dat dus niet ade
quaat zolang niet duidelijk is of en door 
wie die verzelfstandiging als een bedrei
ging wordt ervaren. Van belang is daarom 
zijn opmerking dat het de 'economische 
stagnatie' is die het probleem van die ver
zellstandiging zichtbaar heeft gemaakt. 
Vanwege die stagnatie is namelijk het als 
maar UltdiJende aanbod der voorzienin
gen onbetaalbaar geworden en moet het 
worden ingeperkt. Oat betekent voor de
genen die daardoor getrolfen worden een 
acute bedre1ging van het bestaan het
geen zich dan uit in 'gevoelens van onbil
lijke behandeling' en 'kritiek op wat men 
een onrechtvaardige inrichting der sa
menleving acht'. In het bovenstaande ligt 
besloten dat het in Ieite in relatie tot het on
betaalbaar worden van de 'verzelfstan
digde' verzorging is dat Van Doorn van 
een crisis der verzorgingsstaat spreekt. 

Tegenover Van Doorns analyse van de 
crisis der verzorgingsstaat stelt Zijderveld 
de verzorgingsstaat onder normatieve kri
tiek. In Zijdervelds visie ligt besloten dat de 
verzorgingsstaat oak toen zij nag volop in 
haar welvarende op- en uitbouwfase ver
keerde, buiten het beset van haar burgers 
om, de grondslagen van de Nederlandse 
staat als democratische rechtsstaat aan
tastte. Van deze staatsvorm heeft Donner 
gezegd dat haar kracht en essentie ligt in 
haar zelf-beperking. Ze garandeert deal
gemene en formele grondregels waaron
der de burgers volgens hun morele over
tuiging hun persoonlijke en maatschappe
lijke Ieven kunnen 1nr1chten 6 Inherent aan 

4 A C ZIJderveld Transformat1e van de verzorgmgsstaar 
Ph A I den burg (red) De nadagen van de verzorgtngs
staat Kansen en perspeclieven voor morgen (Amster
dam 1983) 195-224 

5 P Schnabel. 'De crts1s 1n de verzorg1ngsstaat als soc.olo
CJISch probleem en als probleem voor soc1ologen·. P 
Thoenes e a . De cns:s als wtdag1ng Opstellen over he
clen en toekomst van de verzorgmgsstaat (Amsterdam 
1984)2951 

6 A M Donner De ontw1kkelmg van het democrat1sch 
den ken J.J A. Thomassen (red). Democrat1e. theoneen 
prakliJk (Alphen aan den RIJniBrussel 1981) 14-46 
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deze conceptie der democratische rechts
staat is daarmee de idee dat de mens zich 
in ziJn persoonlijke en maatschappelijke 
handelen primair op waarden en normen 
dient te orienteren. Daarmee is niet ge
zegd dat in dat handelen geen belangen 
en gevoelens een rol spelen of mogen 
spelen, maar deze dienen vanuit die orien
tatie op waarden en normen een richting 
en grens te worden toegekend. Vanuit 
deze conceptie der democratische rechts
staat komt aan het normatief-institutionele 
middenveld, waar die normen worden 
gesteld en overgedragen, een cruciale 
betekenis toe. Voor het politiek handelen, 
gericht op machtsvorming ter be'i'nvloe
ding van het overheidsbeleid, is de veran
kering in een vitaal normatief-institutioneel 
middenveld namelijk essentieel. Vanu1t 
een zodanig middenveld wordt immers 
niet aileen zin en richting aan het actuele 
politieke handelen gegeven. Een zodanig 
normatief-institutioneel middenveld ver
vult tegelijk een principiele politieke tunc
tie voor instandhouding der democrati
sche rechtsstaat. Het vormt namelijk een 
intermediair en buffer tussen burgers 
enerzijds en politiek en overheid ander
zijds; het verbindt hen beide en houdt hen 
op hun grondwettelijk bedoelde plaats. 

Het laat zich verstaan dat men vanuit de 
twee invalshoeken van Van Doorn en Zij
derveld tot verschillende opvattingen 
komt omtrent de weg die thans met de ver
zorgingsstaat moet worden ingeslagen. 
Om de implicaties daarvan te kunnen 
overzien dient de geschiedenis van dena
oorlogse Nederlandse verzorgingsstaat, 
op basis van het vele dat daarover reeds 
geschreven is, opnieuw te worden bezien. 
Met name dienen de ontwikkelingen op 
het maatschappelijk middenveld nader te 
worden onderzocht. Daaraan is het groot
ste gedeelte van deze bijdrage gewijd. 

Hierbij kan nog het volgende worden 
aangetekend. Van aile wetenschappen 
heeft vooral de moderne sociologie de 
bouwstenen voor de op- en uitbouw der 
verzorgingsstaat aangedragen. De ratio-
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naliser1ng of modernisering van de naoor
logse Nederlandse samenleving, waarop 
alles wat we in het alledaagse Ieven als 
vooruitgang ervaren steunt, voltrekt zich 
in hoge mate als een proces van toene
mende 'sociologisering'. Nu Iaten zich 
binnen die moderne sociologie een aantal 
varianten onderscheiden die elk terug
gaan op een der klassieken der sociolo
gie: Marx, Durkheim en Weber? De twee 
eerstgenoemden staan voor twee sterk 
praktisch georienteerde soc1ologieen: 
Marx voor een praktisch-politieke en Durk
heim, via de omweg van het Amerikaanse 
pragmatisch georienteerde functionalis
me, voor een praktisch-instrumentele so
ciologie. Beide sociologieen zijn op mate
rialistisch georienteerde filosofische voor
onderstellingen gefundeerd de eerste op 
die van historisch materialisme, de 
tweede op die van het biologisch evolutio
nisme. Oat laat zich aan die sociologieen 
niet meer direct aflezen, maar het geeft 
aan beide sociologieen een verhalen dy
namiek. Mits krachtig vanuit geldende 
morele overtuigingen bij de hand gena
men en in toom gehouden Iaten deze so
ciologieen zich voor zinvolle maatschap
pelijke rationaliserings- of modernise
ringsprocessen inzetten. Oat verandert 
naarmate dergelijke overtuigingen aan 
geldingskracht inboeten en mens en sa
menleving aan materiele en/of emotionele 
behoeftenbevrediging het primaat gaan 
toekennen. Dan wordt de weg vrijge
maakt voor een verregaande sociologi
sche rationalisering der samenleving om
dat daarvoor dan de natuurlijke condities 
geschapen zijn. Vergeleken met Marx en 
Durkheim neemt Weber een andere posi
tie in. Het is volgens Weber namelijk niet 
de primaire taak van de socioloog de sa
menleving te veranderen. De socioloog 
dient in de eerste plaats te analyseren on
der welke voorwaarden de samenleving 

7 A Grddens. Capitalism and modern soCial theory an 
analys1s of the wntmgs of Marx Durkhe1m and Max We
ber. Landen 1971 
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zich ontwikkelt zoals ze zich ontwikkelt. 
Voor Weber betekende dat een analyse 
van de gevolgen van het omvattende ra
tlonaliserings-, respectievelijk bureaucrati
seringsproces dat de Westerse samenle
ving in de greep heeft. De moderne socio
logie heeft beurtelings haar referentiepunt 
bij deze klassieken gekozen. Waar ze op 
het denken in en over de verzorgingsstaat 
zulk een stempel heeft gedrukt, kunnen 
korte referenties naar de sociologie aan 
het 1nzicht in de verzorgingsstaat bijdra
gen. 

Herstel en vernieuwing 
De Tweede Wereldoorlog bracht een 
grondige aantasting teweeg van de eco
nomisch-industriele infra-structuur van de 
Nederlandse samenleving. Daartegen
over was er in sociaal-cultureel opzicht 
een hoge mate van continu1teit. Teken 
daarvan was de 'herzuiling' van de naoor
logse Nederlandse samenleving.s 

Wat betekende deze 'herzuiling' voor 
de periode van herstel en de daarop vol
gende opbouw der Nederlandse verzor
gingsstaat? Opmerkelijk 1s dat de sociaal
wetenschappelijke interpretatie van de rol 
der 'verzuiling' in de Nederlandse samen
leving een sterk politieke inslag heeft en 
wei in twee opzichten. Niet aileen heeft 
vooral de verzuiling op het terrein der poli
tiek centraal gestaan. Ook tendeert men 
(daardoor?) naar een eenzijdige politieke 
interpretatie van de verzuiling in het maat
schappelijk Ieven in het algemeen, in zo
verre het accent ook daarin vooral word! 
gelegd op de machts- en organisatiestruc
turen waarin de verzuiling zich mani
festeert. 

Voor wat betreft het eerste zijn vooral de 
analyses van Lijphart en Daalder toonzet
tend geweest. Vanuit hun politicologische 
invalshoek ging hun aandacht vooral uit 
naar de interne machtsstructuur binnen 
verzuilde politieke partijen. Zij schetsen 
het beeld van een betrekkelijk kleine 
machtselite en een massa lijdelijke volge
lingen9 Adriaansens trekt deze interpre-
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tatie als het ware door. Het verschijnsel 
der verzuiling betekent voor hem dat de 
naoorlogse Nederlandse samenleving in 
het algemeen uiteen vie! in verticaal of hier
archisch gestructureerde segmenten. 
Van een horizontale integratie der Neder
landse samenleving was daarom nauwe
lijks sprake. 1o Nu kan, wanneer men haar 
enkel naar haar formele structuur beziet, 
de verzuiling aldus ge1nterpreteerd wor
den. Ook zijn er tendensen in de naoor
logse Nederlandse samenleving aanwijs
baar, waarin de verzuiling tot het !outer in 
stand houden van de bestaande (ver
zuilde) machtsstructuren ge- of verworden 
is. Maar men verliest het zicht op de so
ciaal-culturele en ook politieke betekenis 
der verzuiling wanneer men haar eenzij
dig vanuit deze invalshoek beziet. 

Een realistischer uitgangspunt lijkt het 
om in termen van Zijderveld vast te stellen 
dat de Nederlandse samenleving voor, en 
latent gedurende, de Tweede Wereldoor
log haar integratie vooral vindt in een tradi
tioneel in dit geval verzuild normatief-insti
tutioneel middenveld. Oat betekent niet 
dat het gehele middenveld institutioneel 
van karakter is, maar wei dat instituties er 
de kern van uitmaken. Met instituties wor
den hier dan met name die verbanden be
doeld alwaar, op basis van hierarchische 
gezagsverhoudingen, concreet-histori
sche waarden en normen van christelijke 
signatuur aan volgende generaties wor
den overgedragen. Centraal staan hier 
gezin, school en kerk, waarbinnen de !e
den Verantwortungsethik, arbeidsethos, 
besef van de verhouding tussen rechten 
en plichten, enzovoort word! bijgebracht. 
Niet aileen deze norm en zelf, maar ook de 

8 J.M.G Thurl1ngs. De wankele zwl (Deventer 1971) 
115/116 

9 A LIJphart. Verzwlmg, Pacdicat1e en Kentenng m de Ne
derlandse Pol1tlek. Amsterdam 1968 en H. Daalder, Pol1-
t1senng en Li;deli;kheld, Amsterdam 1974 

10 H P Adr1aansens. A C Zltderveld. Vn;w11/ig lnilialief en 
de verzorgmgsstaat CultuurSOCIOIOQISChe analyse van 
een bele1dsprobleem, Deventer 1981 Deze gedachte 
treft men aan 1n het door Adr1aansens geschreven 
derde hoofdstuk. 
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hierarchisch-institutionele context waarin 
ze worden overgedragen, drukken dante
vens een stem pel op de overige niet-insti
tutionele instellingen op het maatschap
pelijk middenveld: (politieke) organisaties, 
verenigingen, enzovoorts.1 1 

Wanneer na de Tweede Wereldoorlog 
een 'herzuiling' in de Nederlandse samen
leving optreedt laat zich dat ongetwijfeld, 
naar haar formeel-structu rele zijde bezien, 
als een herbevestiging der maatschappe
lijke segmentering interpreteren. Maar is 
niet van grater betekenis dat ook in deze 
periode, via die zuilenstructuur, nog 
steeds een christelijke waarden- en nor
menorientatie wordt overgedragen die 
behalve verschillen, welke als legitimatie 
der katholieke en protestantse zuilen fun
geren, ook een belangrijke eensgezind
heid vertoont? Nu leert de psychologie dat 
niet ondanks maar juist vanwege het feit 
dat partijen het over uitgangspunten eens 
zijn, de confrontaties over de verschil
lende uitleg daarvan des te feller kunnen 
zijn. Oat kan er zelfs toe leiden dat het ge
meenschappelijke element uit het ge
zichtsveld verdwijnt. Maar daarmee heeft 
dat nog niet haar actuele handelingsorien
terende gelding verloren. Vanuit deze in
valshoek bezien is de primaire cultuur-his
torische betekenis van de Tweede We
reldoorlog dat, vanwege de geestelijke en 
materiele nood die ze teweegbrengt, de 
christenen in Nederland weer leerden bid
den. Oat ze dat op katholieke en protes
tantse wijze deden, mag niet uit het oog 
doen verliezen dat daarachter een herbe
leving van een in aanzet gemeenschap
pelijke of gelijkgerichte christelijke waar
denorientatie schuil ging. In het verlengde 
hiervan kan in het algemeen worden 
gesteld dat met de 'herzuiling' zich, door 
de maatschappelijke segmentering heen 
die ze wederom teweegbracht, nochtans 
een hoge mate van normatieve integratie 
der naoorlogse Nederlandse samenle
vi ng voltrok. 12 

Oeze normatieve grondslag bewijst 
haar vitaliteit in het eerste decennium na 

502 

Soc1aakultureel 

de oorlog allereerst in de weerstand tegen 
de 'doorbraakbeweging', in de politiek en 
op de overige terreinen van het maat
schappelijk middenveld. Belangrijker ech
ter dan de consolidering van de verzuilde 
organisatiestructuur als zodanig is het feit 
dat die structuur in deze periode nog als 
medium fungeert, waarlangs een christe
lijke waardenorientatie in de Nederlandse 
samenleving als geheel tot gelding wordt 
gebracht. Bedacht dient namelijk te wor
den dat die waardenorientatie weliswaar 
1n de verzuilde inst1tuties, verbanden en 
organisaties haar thuisbasis had, maar dat 
betekende niet dat de gelding van die 
orientatie zich tot die verzuilde structuren 
beperkte. Zoals in de jaren zeventig de 
culturele modernisering weliswaar in vrij
zinnige of humanistische verbanden haar 
wortels heeft maar vandaar de gehele sa
menleving, zeker ook het christelijke gezin 
en de kerk, doortrekt zo is dat in de jaren 
vijftig met de christelijke waarden- en nor
menorlentatie nog het geval. 

Een indicatie daarvan manifesteert zich 
in de maatschappelijke inspanningen, ge
richt op economisch herstel. Oaarin zien 
we enerzijds een sterk cobperatieve inzet 
van (al of niet verzuild georganiseerde) 
werknemers en werkgevers onder actieve 
begeleiding van de overheid. Een prak
tisch resultaat van die cobperatieve geest 
vormt de zogenaamde geleide loonpoli
tiek waarin, naar huidige maatstaven, 
werknemers met veel minder welvaart als 
loon genoegen nemen dan zij gezien hun 
inzet zouden mogen opeisen. Het econo
misch herstel wordt daardoor ten zeerste 
bevorderd. Anderzijds duidt echter het ver
zet van kerkelijk-confessionele zijde, maar 
niet aileen daar, tegen continu-dienst, 

11 Z1e voor de fundamentele rol van 1nst1tut1es 1n de vor
mlng van de mensel11ke persoonlijkhe1d: H. Gerth, C.W 
Mills. Character and SoCial Structure. The psychology 
of mstltutions (New York 1953) 165 e.v 

12. In Adriaansens' mterpretatie van de gevolgen der 
Tweede Wereldoorlog wordt deze mogel1jkhe1d van 
normat1eve integrat1e der Nederlandse samenleving 
d66r de verzu1l1ng heen. onderschat. Z1e Adnaansens. 
ZIJderveld pag. 85. 
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vrouwenarbeid enzovoort erop dat het 
streven naar welvaart nog geen overheer
send gedragsmotief vormt waaraan ge
heel het persoonlijk en maatschappelijk Ie
ven ondergeschikt wordt gemaakt. Aan 
dat streven worden vanuit een christelijke 
normen- en waardenorientatie nog gren
zen gesteld. Een indicatie voor de gelding 
van die orientatie manifesteert zich overi
gens niet aileen in relatie tot de voortbren
ging, maar ook ten aanzien van de verde
ling van die welvaart. Enerzijds wordt na
melijk vanuit de confessionele politiek de 
soc1ale wetgeving ondersteunt, waarin 
van overhe1dswege een minimum be
staan voor de meest kwetsbaren 1n de sa
menlevmg wordt gegarandeerd. Ander
ZIJds zien we in naam van het partlculier 
init1atief (nader geformuleerd in termen 
van soevereiniteit in eigen kring en het 
subsidiariteitsbeginsel) het streven om 
hier de invloed van de overheid te beper
ken. Men beoogt daarmee rUimte vrij te 
houden voor de traditioneel-gelnstitutio
nallseerde vormen van sociale zorg ker
kelijke diaconie, confessioneel maat
schappelijk werk, enzovoort. 13 

Wat opvalt is dat het traditionele of ver
zuilde normatief-institutionele middenveld 
tot het naoorlogse proces van herstel en 
vernieuwing - zowel met betrekking tot 
de voortbrenging der welvaart als tot de 
verdeling ervan - in een spanningsvolle 
relatie staat. Vanuit dat middenveld waar
deert men dat proces als positief, stimu
leert het zelfs soms, maar stelt daaraan 
vanuit traditionele waardenorientaties te
vens een grens. Degenen die zichzelf en
kele decennia later eenduidig op het 
spoor der modernisering stellen, zullen 
geneigd zijn de remmende invloed die het 
traditionele middenveld in deze periode 
uitoefende te betreuren. Die ondertoon 
proeft men bij Adriaansens en Gastelaars 
wanneer zij over 'onevenwichtigheid' 
(Adriaansens, biz. 85) en 'tweeslachtig
heid' (Gastelaars, biz. 112) in het modernl
seringsproces gedurende deze periode 
spreken. De vraag kan echter worden 
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In de naoorlogse 
herstelperiode wist het 
maatschappelijke 
middenveld nog 
normatieve richting te 
geven. 

gesteld of die modernisering niet kwets
baarder is naarmate zij tot centraal ge
dragsmotief in de samenleving is gewor
den. Daarmee komt de remmende in
vloed van het traditionele middenveld in 
een geheel ander Iicht te staan. Positief te 
waarderen valt dan juist het feit dat het tra
ditionele normatief-institutionele midden
veld in deze periode van opbouw en her
stel nog gezaghebbend normen weet te 
stellen en tot gelding te brengen. Daarin 
bewijst dat maatschappelijk middenveld 
niet aileen haar relevantie voor de actuele 
politiek, maar ook voor de instandhouding 
van de democratische rechtsstaat. Het 
stelt namelijk niet aileen normatieve rich
ting en grens aan de actuele politieke be
sluitvorming en het overheidsbeleid met 
betrekking tot vernieuwing en herstel. Oat 
middenveld vervult daarin tevens en tege
lijk haar principiele intermediaire functie 
tussen politiek en overheid enerzijds en 
burger anderzijds. 

Professionalisering en politisering 
In de geschiedenis van de naoorlogse Ne
derlandse samenleving vormt de over
gang van het economisch en sociaal her
stel naar de op- en uitbouw der verzor
gingsstaat op basis van een liberale groei-

13 Mar1a Gastelaars. Een geregeld Ieven SoCJologie en 
po1!11ek m Nederland 1925 · 1968 (Amsterdam 1985) z1e 
vooral hoofdstuk 3. 
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economie, een geleidelijke maar toch 
principiele omslag. In de verzorgingsstaat 
zet zich namelijk de vooruitgang uit de 
voorafgaande periode niet slechts gein
tensiveerd voort; vooruitgang wordt tot 
centrale drijfveer van het persoonlijke en 
maatschappelijk-politiek handelen. Oat 
geeft haar een bijzondere dynamiek maar 
ook een grote kwetsbaarheid. 

Gedurende de jaren zestig komt de Ne
derlandse samenleving steeds meer in de 
greep van de elkaar versterkende impul
sen tot uitbre1ding van produktie en con
sumptie. In het bedrijfsleven vindt dat zijn 
weerslag in een toenemende rationalise
ring van het arbeids- en produktieproces. 
In het verlengde daarvan liggen proces
sen van fusering, sanering en schaalver
groting, een ontwikkeling die door het po
litiek-economisch beleid van de overheid 
op afstand wordt gestimuleerd. Karakte
ristiek voor deze periode is de opkomst 
van de manager en organisatiedeskun
dige: symbool en drager van het profes
sionele streven naar efficiency ter opvoe
ring van rendement en winst. Het zelfstan
dig kleinbedrijf als economisch en moreel 
referentiepunt in onze samenleving boet 
aan betekenis in. lllustratief zijn de wijzigin
gen in het prestige dat aan bepaalde be
roepen wordt toegekend. Moderne tech
nische beroepen worden hoger gewaar
deerd en de traditionele ambachtelijk
agrarische beroepen lager. 14 

Met het bedrijfsleven als uitvalbasis 
doordringt het organisatorische efficien
cystreven vervolgens het traditionele nor
matief-institutionele middenveld. Hierbij 
kan in het algemeen worden opgemerkt 
dat verzuilde instellingen, vanwege hun 
bestuurlijk-hierarchische gezagsstruc
tuur, een natuurlijke tendens in zich ber
gen organisatorisch te verstarren. Deze in
stellingen kunnen er dan ook zeer mee ge
diend zijn een zekere mate van organisa
torische rationaliteit in zich op te nemen. 
Een dergelijke rationalisering dient dan 
wei te geschieden vanuit een overtuigde 
en onafhankelijke normatief -i nstitutionele 
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identiteit, van waaruit aan die rationalise
ring richting en grens wordt gesteld. In 
deze tijd komen instellingen die in het tra
ditionele normatief-institutionele midden
veld zijn geworteld echter juist vanuit een 
tegenovergestelde richting onder druk te 
staan. Hun bestaan en voortbestaan 
wordt namelijk steeds afhankelijker van 
middelen die worden verstrekt door poli
tiek en overheid, die daaraan jegens de 
ontvangende instelling eisen van effi
ciency op het vlak van organisatie en be
heer verbinden. Daar waar voor deze 
eisen diep gebogen wordt valt op het nor
matief-institutionele middenveld het orga
nisatorische en geestelijke leiderschap in 
feite toe aan de aldaar dienstdoende ma
nagers en organisatiedeskundigen. Waar 
dat gebeurt, en ten principale aileen daar, 
gaan de verzuilde instell1ngen gelijken op 
weliswaar confessioneel gelegitimeerde, 
maar vooral rationeel georganiseerde 
machtsorganisaties. Ontwikkelingen in 
deze richting deden zich bijvoorbeeld 
voor op het terrein van de christelijke geor
ganiseerde sociale zorg. Naarmate men 
zich daar overigens afhankelijk maakte 
van subsidies der overheid raakte men 
verstrikt in haar regelgeving. Deze maakte 
toen deel uit van een snel groeiend stelsel 
van sociale wetgeving waarin de burger 
op een hoog consumptief niveau verze
kerd werd 'van de wieg tot het graf'. Om
dat over de uitgangspunten ervan geen 
grote politieke onenigheid heerste, wordt 
dat stelsel in hoge mate uitgedacht en uit
gevoerd door een explosief groeiend 
corps professioneel opgeleide ambtena
ren.15 

De tendens tot professionalisering van 
samenleving en politiek die voor deze pe
riode van de opbouw der verzor
gingsstaat karakteristiek is, ontvangt haar 

14 F. van Heek. 'Sociale verandermg b1nnen de Neder
landse beroepsprest1gestratiflcat1e' F van Heek. Van 
hoogkapttal!sme naar verzorgtngsstaat. Een halve 
eeuw soCtale verandenng 1920- 1970 (Meppel1973) 
157 180 

15 z,e Marja Gastelaars I h b. hoofdstuk 5. 
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impulsen vooral vanuit die sectoren en 
groeperingen in de samenleving b1j wie 
opvoering van produktie en consumptie 
tot centraal gedragsmotief geworden is. 
Naarmate dat streven 1n de samenleving 
de overhand krijgt leidt het tot, en verbergt 
het zich achter, een toenemende verzelf
standiging van deskundigheid en profes
sionaliteit d1e daarmee tot centrale maat
staven voor het maatschappelijke en poli
tieke handelen worden. Typerend voor 
deze penode is de opkomst der moderne 
sociologie. Het betreft een functionalisti
sche georienteerde sociologie gericht op 
de 1nstrumentele oplossing van sociale 
problemen, die ze daartoe eerst tot orga
nisatieproblemen herdefinieert. Waar zij 
nog Durkheimiaanse basisbegrippen als 
maatschappelijke integratie en evenwicht 
in de mond neemt, z1jn deze begrippen 
van hun oorspronkelijke morele inhoud 
ontdaan. Maatschappelijke (re-)integratie 
betekent voor deze moderne sociologen 
de planmatige reorgan1sat1e en aanpas
sing van de samenleving aan de eisen van 
de snelle industriele ontwikkel1ng.15 

In deze periode van de opbouw der ver
zorgingsstaat ondergaat het maatschap
peiJjk middenveld een eerste rationalise
nngsimpuls, gericht op organisator1sche 
effecliviteit. Aanvankelijk nog ingeperkt 
door traditionele normatief-institutionele 
kaders word! deze impuls steeds vaker, 
vanu1t een streven naar materiele behoef
tebevrediging, tot centrale maatstaf voor 
het maatschappelijke en politieke hande
len. Waar dit gebeurt kan er in formele zin 
nog wei van politieke besluitvorm~ng 

sprake ziJn, maar de normatieve veranke
ring en daarmee de essent1e der politiek 
verdwijnt uit het gezichtsveld. In die zin 
v~ndt er een sterke ontpolitisering plaats in 
deze periode, die door Thoenes is gety
peerd als die der 'grate politieke stilte'. 17 

Ge1nitieerd door een Jongere generalie, 
optredend binnen culturele instellingen: 
onderwijs- en vormingsinstituten, kerken, 
de media, vindt er vanaf eind jaren zestig 
een tweede rationalisenng van het maat-
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schappelijk middenveld plaats. Ze voltrekt 
zich als maatschappijkritiek met het oog 
op emancipatie en zelfontplooiing. De 
welvaart van het Westen, zo is de leidende 
gedachte, berust op uitbuiting van de 
machteloze Derde Wereld en plundering 
der kwetsbare natuur. En onderdrukte de 
Westerse mens in zijn jacht naar produktie 
en consumptie ook eigenlijk niet zichzelf, 
zijn natuurlijke behoefte aan vrijheid en 
creativiteit? Vanuit deze invalshoek word! 
de wiJze waarop gezagsdragers 1n geves
tigde instellingen op het normatief-institu
tionele middenveld zich op christelijke 
waardenorientaties beroepen, als ideolo
gie van machts- en belangenverhoudin
gen bekritiseerd. Vervolgens tracht deze 
jonge kritische generatie posities te ver
werven in besluitvormingsorganen en 
-procedures, waarvan ze voordien voile
dig was buitengesloten, om zo invloed ter 
verandenng te kunnen uitoefenen. Hierbij 
kan aangetekend dat waar zij hun wortels 
hebben in met gezag overgedragen waar
denorientaties, verzuilde instellingen de 
tendens in zich hebben hun geestelijk erf
goed te dogmatiseren. Deze organisaties 
kunnen daarom zeer wei gediend zijn met 
een zekere mate van democratisering 
waardoor ze, via de weg van inspraak en 
medezeggenschap, worden genood
zaakt hun geestelijke identiteit voortdu
rend te actualiseren. Ook voor een derge
lijke emancipatoire rational1sering geldt 
echter dat ze dient te geschieden vanuit 
een overtuigde en onafhankelijke norma
tief-institutionele identiteit om die demo
cratisering, en wat langs die weg aan 
n1euwe ideeen wordt ingebracht, een rich
ling en grens te stellen. Vanuit overheid en 
poliliek word! 1n deze periode echter juist 
een druk in tegenovergestelde richting uit
geoefend. AI of niet gekoppeld aan subsi
dieverstrekking, worden a an het norma-

16 Z1e Mar1a Gastelaars 1.h b hoofdstuk 6 
17 P1et Thoenes. · Beweg1ng. Staat en MaatschappiJ Enk 

Snel. Bart van Steenbergen (red). SoC!ale beweg1ngen 
en cultuur (Utrecht 1986) 11-21 
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tief-institutionele middenveld in toene
mende mate wettelijke regels opgelegd 
die van het emancipatiestreven zijn door
trokken. Waar dit geschiedt worden de 
voorwaarden geschapen waaronder in in
stellingen, die vanouds in het traditionele 
normatief-institutionele middenveld ge
worteld zijn, het bestuurlijke en geestelijk 
leiderschap kan worden overgenomen 
door hen die in plenaire vergaderingen 
voor hun standpunten een meerderheid 
weten te mobiliseren. Deze ontwikkelin
gen hebben zich met name in organisaties 
van christelijk onderwijs op verschillende 
niveaus in hoge mate afgespeeld. 

De emancipatoire rationallseringsten
dens die voor deze periode van de uit
bouw der verzorgmgsstaat karakteristiek 
is, wordt vooral gestimuleerd door d1e 
groeperingen in de samenleving bij wie 
vrije zelfontplooiing tot centraal ge
dragsmotief is geworden. Zij eisen daarbij 
het recht op in vrije discussie uit te maken 
hoe die zelfontplooiing moet worden inge
vuld. Elke beperking van die vrijheid 
wordt al snel opgevat als onderdrukking 
die moet worden bestreden. Overigens 
steekt in de opstelling van deze maat
schappipitici een ambigu element Som
migen keren zich tegen bedriJfsleven en 
technologie enerz1jds en overheid en poli
tlek anderzijds als volledig van economl
sche onderdrukkmg doortrokken en 
daarom totaal verwerpelijk. Anderen gaat 
het er vooral om te bewerkstelligen dat de 
dankzij de moderne produktietechnologie 
snel toenemende welvaart, 1n de vorm van 
verzorgmgsarrangementen, ter beschlk
king komt voor de verwerkel1jking van de 
idealen van emancipatle en zelfontplooi
ing Deze ambigulteit IS gerelateerd aan 
de verschillende posit1es die Marcuse en 
Habermas innemen in de kntische sociolo
Qie, die 1n deze tijd sterk op de voorgrond 
treed!. Deze sociolog1e gaat terug op 
Marx. Maar terwijl Marx de economisch
polltieke machtsverhoudingen wilde ver
anderen om armoede op te heffen, be
doelde de kr1tische theorie het onderdruk-
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kend karakter in de produktie en con
sumptie der moderne welvaart te ontmas
keren en te bestrijden. 18 

In deze periode ondergaat het maat
schappelijk middenveld een tweede ratio
naliseringsimpuls, via kritiek gericht op 
emancipatie en zelfontplooiing. Aanvan
kelijk wordt ze nog normatief begrensd. 
Steeds vaker wordt deze rationaliserings
impuls: vanuit een materialistisch gefun
deerd streven naar vrijheid en geluk, tot 
centrale maatstaf van het politiek-maat
schappelijk handelen. Naarmate dat ge
beurt leidt dat op aile terreinen van het 
maatschappelijk Ieven: gezin, onderwijs, 
kerk enzovoort tot verzet tegen de aldaar 
geldende normen en de gezagsverhou
dingen waarop die steunen. Via een der
gelijke radicale politisering der gehele sa
menleving verdwijnt echter evenzeer de 
normatieve verankering en daarmee de 
essentie der politiek uit het gezichtsveld. 
Deze peri ode is door Thoenes treffend ge
typeerd als die van 'een onbloedige revo
lutie, maar toch een revolutie' .19 

Politieke relevantie van het 
maatschappelijk middenveld 
Eind jaren zeventig breekt een economi
sche recessie uit. Zoals opgemerkt is het 
prima1r vanwege het onbetaalbaar wor
den van de 'verzelfstandigde' verzor
gingsarrangementen dat Van Doorn van 
een 'cnsis van de verzorgmgsstaat' 
spreekt. Van Doorn analyseert die crisis 
vervolgens in de eerste plaats als een be
stuurlljk en financieel 'beheerslngspro
bleem'; het gaat hem er om de verzor
gingsmaatschappij beleidsmatig weer on
der controle te knjgen. 20 In feite opteert 
Van Doorn daarmee voor het rendements
en eff1ciencydenken dat zozeer haar stem-

18 J P. Verhoogt Socrolog,e oo dubbelspoor orn de voor
u !gang en haar grenzen M C Doeser A W Mus
sch eng a (red ) Maatschappe/;;ke relevantw van we
tenschap nonsense of no-nonsense? (Kampen 1985) 
101 117 

19 Z e Thoenes 14 
20 Zre Van Doorn. 34 e v 
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pel drukte op de opbouwfase der verzor
gingsstaat. Om echter van een 'crisis van 
de verzorgingsstaat' te kunnen spreken, zo 
maakte Schnabel duideliJk, dient vooral te 
worden bezien of en door wie de door Van 
Doorn noodzakelijk geachte sanering van 
het stelsel van verzorgingsarrangementen 
als een bedreiging van hun bestaan wordt 
ervaren. Oat gezichtspunt is bij Van Doorn 
niet afwezig maar krijgt relatief weinig aan
dacht. Schuyt heeft meer oog voor deze 
zljde van het sociologisch crisisbegrip. Hij 
wijst erop dat de opbouw der verzorgings
staat zich mede onder invloed van krach
tig georganiseerde belangen- en pressle
groepen nogal willekeurig voltrok. Het ge
vaar bestaat nu dat dat met de afbouw of 
sanering ook gebeurt waarbij 'groepen 
die zelf onvoldoende politieke vuist kun
nen maken, het eerst onder de voet zullen 
worden gel open'. Om dit te voorkomen 
pleit Schuyt voor een 'brede maatschap
pelijke discussie' waarin we het eens moe
ten worden over het verschil tussen 'no
den', waar1n de overheid dient te voorzien 
en 'wensen' die de burger zelf zou moeten 
betalen. 21 

Wat opvalt b1j Van Doorn en Schuyt is 
dat ze in onderlinge aanvull1ng de crisis 
der verzorgingsstaat definieren en trach
ten te bezweren in termen van de verzor
gingsstaat zelf. Eerst IS de welvaart, via het 
efficiencystreven van managers en orga
nisalledeskundigen. opgebouwd en ver
volgens, via discuss1e en 1nspraak van 
emancipato1re beweg~ngen, in de vorm 
van verzorgingsarrangementen verdeeld. 
Nu dienen, v1a een op eff1ciency en rende
ment gericht (overheids-)beleid deze ver
zorgingsarrangementen te worden gesa
neerd waarbij die sanering, via discussie 
en 1nspraak van de potentiele slachtoffers 
ervan. dient te worden gelegitimeerd ZiJ 
het niet meer in het teken van uitbreiding 
maar 1n dat der 1nknmping, blijven Van 
Doorn en Schuyt zich daarmee in fe1te be
wegen binnen de basistermen der verzor
gingsstaat de rationele maakbaarheid 
der samenlev1ng en de mens als (verzor-
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gi ngs)beh oeftig wezen. 
Zijderveld stelt de verzorgingsstaat on

der kritiek omdat het traditionele norma
tief-institutionele middenveld als inter
medialr tussen burger en overheid wordt 
aangetast, waardoor de democratische 
rechtstaat in gevaar wordt gebracht. Hier
biJ kan opgemerkt worden dat ook wan
neer dat middenveld wordt teruggedron
gen maar nochtans de besproken rationa
liseringstendensen weet te kaderen, dat 
middenveld intermediair tussen burger en 
overheid blijft en dat rationaliseringspro
ces drager van maatschappelijke vooruit
gang. Een dergelijke normatieve kadering 
1s dat rationaliseringsproces echter van 
huis uit vreemd. Het is van nature thuis in 
een maatschappelijke context waarbin
nen de mens zichzelf primair als een mate
rieel of emotioneel behoeftig wezen opvat. 
Zulk een context ontwikkelde zich gedu
rende de op-en uitbouw der Nederlandse 
verzorgingsstaat waarin de heersende 
mentaliteit onder meer als 'hedonistisch
consumentistisch' werd getypeerd. Daar
mee werd de voedingsbodem gelegd 
voor de verzelfstandiging van de bespro
ken rationaliseringstendensen in de ge
stalte van een toenemende professionali
sering en politisering der samenleving, 
waarbij tegelljk het traditionele normatief
ins!ltutionele middenveld aan kaderende 
kracht inboette. Dan wordt een ontwikke
ling op gang gebracht waarin de samenle
v~ng gaat gelijken op een losse verzame
ling van geatom1seerde individuen die 
rechtstreeks komen te staan tegenover de 
abstracte regels en rationeel georgani
seerde bureaucratieen van grote onder
nemingen, van welzijnsorganisaties van 
velerlei soort en met name van de verzor
gingsstaat zelf. De politieke gevaren van 
een dergelijke ontwikkeling blijven latent 
zolang die bureaucratieen en hun regels 
aan de subjectieve wensen en behoeften 
der burgers kunnen blijven voldoen. Wan
neer dat niet meer het geval is zullen zij 

21 C J M Schuyt. ·oe z1n van de verzorg1ngsstaat' C J.M 
Schuyl 220~226 
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z1ch door diezelfde bureaucratieen, 
waarop ze hun bestaanszekerheid had
den gebouwd, verraden voelen en tegelijk 
hun onmacht ervaren om in hun levenssi
tuatie verandenng te brengen. In derge
lijke situat1es worden mensen ontvankelijk 
en kwetsbaar voor ant1-democratische 
stromingen. Dan wreekt zich de afwezig
heid van een moreel maatschappelijk mid
denveld waarop de burgers vanuit hun 
waardenorientatles met modernisering en 
vooruitgang, de uitbreid1ng en de inknm
ping ervan, hebben leren omgaan. Voor 
de instandhouding der democratische 
rechtsstaat is versterking van het morele 
maatschappelijk middenveld dan ook een 
levensvoorwaarde. Zijderveld ziet hier
voor !hans twee perspectieven Enerzijds 
'restauratie' van het traditionele normatlef
institutionele middenveld, hetgeen hiJ ove
rigens 'n1et waarschijnlijk' acht Ander
ziJds de 'n1euwe sociale bewegingen' de 
milieu- vrouwen- en vredesbewegingen, 
als aanzet voor een 'n1euw modern mid
denveld', wat hij 'niet onmogelljk' acht 

Zijderveld steunt in ziJn waarschuwende 
kritiek op de verzorgingsstaat en in zijn 
ideeen omtrent versterking van het mid
denveld op vooronderstellingen die haaks 
lijken te staan op die van de voorafgaande 
auteurs. Tegenover Van Doorn en Schuyt 
vat Zijderveld de mens niet opals primair 
een behoefte-wezen, maar als georien
teerd op normen en waarden. En een 
sterk normatiel-institutioneel middenveld 
laat zich ook niet 'rationeel maken' maar 
zal zich spontaan of 'historisch' moeten 
ontwikkelen. In het verlengde van deze 
thematiek l1gt de recentelijk toegenomen 
belangstelling voor de soc1olog1e van Max 
Weber. Deze heel! enerziJds het omvat
tende rationaliseringsproces 1n de 
Westerse samenleving in beeld gebracht 
AnderziJds heeft hij de lijnen uitgezet voor 
de analyse van zowel traditlonele gezags
verhoudingen als van de voorwaarden 
waaronder uit charismatlsch geleide so
ciale beweg1ngen nieuwe normen tot gel
ding komen. 22 
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In het bovenstaande zijn twee benade
ringswljzen van de moderne verzorgings
staat, in termen van cris1s en kritiek, nader 
uitgewerkt en scherp tegenover elkaar ge
zet In werkelijkheid gaat het hier echter 
niet om elkaar uitslu1tende alternatieven 
maar om het zoeken naar hun juiste on
derlinge verhouding met het oog op de 
toekomst der verzorgingsstaat Het komt 
ons voor dat daarbiJ de verkeerde weg 
wordt 1ngeslagen wanneer tussen be1de 
benaderingswijzen oneigenlljke dwars
verblndingen worden gelegd. 

Tekenen daarvan ziJn onmiskenbaar 1n 
het hu1dige sanenngsproces der verzor
gingsstaat waarneembaar. Voorzover 
daarin ru1mte word! gegeven voor discus
sies in de zin van Schuyt over wenselijke of 
noodzakelijke voorz1eningen worden de 
resultaten daarvan veelal door het be
leidsmatige etliciencydenken in de zin van 
Van Doorn, waarin het primair gaat om op
brengsten en uitvoerbaarheid der bezuini
gingen overruled De acute bestaansdrei
ging die daarmee van dat sanenngspro
ces blijl uitgaan maakt crisissymptomen in 
de samenleving los toenemende wetsont
duiking, criminalite1t, enzovoort Overheid 
en politiek lijken !hans deze bittere gevol
gen van hun saneringsbeleid te willen 
voorkomen of te matigen door veelvuldig 
in moralistische termen een beroep te 
doen op de zogenaamde 'zorgzame sa
menlevlng'. Hier neemt men echter een 
verkeerde wissel. Natuurlijk kan het zorg
hebben-voor-elkaar zeer wei besloten lig
gen in, of uitvloe1sel z1jn van, traditionele of 
nieuwe normen en instituties op het mid-

22 Overrgens lrjkt rn de Nederlandse socrologre de belang
stellrng vooral urt te gaan naar een analyse der nreuwe 
socrale bewegrngen. zre 0 Schreuder Soc:a!e bewe
g•ngen. Een systemat:sche ;n/e:dmg. Deventer 1981 
Hans van der Loo. Er,k Snel. Bart van Steenbergen. Een 
wenkend perspect:ef? N:euwe SOC/ale beweg:ngen en 
culturele verandenngen Arnersfoort 1984. Met name 
b,l Schreuder fungeert Weber als referentrepunt Zre 0 
Schreuder. 'Socrale bewegrngen en culturele verande
rrngen Errk Snel. Bart van Steenbergen. 49-61 Zre 
voor de beteken•s van tradrt'onele gezagsverhoudrn
gen rn de rnoderne samenlevrng Eward Shrls. Traa:t:on. 
London 1981 
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denveld der samenleving. Maar tegen 
zulk een moreel middenveld keerde zich 
juist de verzorgingsstaat door eenzijdig de 
geschetste rationaliserings- of modernise
ringsprocessen te schragen. Mede door 
haar toedoen werd enerzijds het traditio
nele normatief-institutionele middenveld 
ondermijnd doordat haar teveel 'moderni
teit' werd opgelegd. Anderzijds werden de 
zogenaamde nieuwe sociale bewegingen 
in relatie tot de democratische rechtsorde 
teveel 'moderniteit' gelaten waardoor ze 
aan de ontwikkeling van een verantwoor
delijk normbesef niet toe kwamen. 23 Een 
zodanig aangelegde verzorgingsstaat die 
om redenen van onbetaalbaarheid en on
bestuurbaarheid tot inkrimping moet over
gaan, mist de legitimiteitsbasis om de sa
menleving in morele termen op haar zelf
zorg, verantwoordel1jkhe1d-voor-elkaar, 
enzovoort aan te spreken. Deze inkrim
pende verzorgingsstaat vindt ten princi
pale haar pendant of spiegeling in een 
amorele 'samenleving' waarin het zorg
hebben-voor-elkaar zich slechts via eco
nomische ruil of toevallige psychologische 
affectie kan voltrekken. 

Hoe kan de analyse der verzorgings
staat in termen van crisis en kritiek wei in 
zinvolle richtiiJnen voor politiek en over
heid worden omgezet? Een paradox 
dringt zich op. Wanneer de inkrimpende 
verzorgingsstaat thans overtuigend een 
normatief appel wil doen op de zorgzame 
samenlev~ng zal ziJ zich in de eerste plaats 
als verzorgingsstaat tot gelding moeten 
brengen. Verzorgingsstaat en verzor
glngsstaat worden hier beschouwd als 
twee gezichten van een en dezelfde over
heid. Die overheid zal met andere woor
den thans in de eerste plaats haar eigen 
primaire verantwoordelijkheid die van
ouds ligt in de handhaving van de grond
normen der democratische rechtsstaat 
dienen waar te maken. Daarbij verdienen 
die rechtsnormen waaraan de burger zijn 
vrijheid en veiligheid ontleent bijzondere 
aandacht. Het wegnemen van de toene
mende bezorgdheid die daaromtrent in 
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de samenleving lijkt te bestaan zou de 
overheid thans een eerste zorg moeten 
zijn. Pas op basis van een zodanige effec
tuering van haar primaire verantwoorde
lljkheid zou de overheid thans mogen 
overgaan tot een herdefiniering van haar 
maatschappelijke zorgfunctie, respectie
velijk sanering van het gegroeide stelsel 
van verzorgingsarrangementen. Die sane
ring zou zich daarbij niet tot een loutere in
krimping mogen beperken. Zij zou moeten 
worden aangevuld met een voorwaarden
scheppend beleid waarmee in de samen
leving de bereidheid wordt gestimuleerd 
om in oude en nieuwe verbanden de on
derlinge zelfzorg (weer) op Z1ch te nemen. 
Daarmee zou de overheid een hoogstno
dige correctie aanbrengen op haar jaren
lange eenzijdige bekommernis om het 
welzijn van het individu ten koste van dat 
der intermediaire maatschappelijke lnsti
tuties.24 Maar ook het meest uitgebalan
ceerde saneringsbeleid met betrekking 
tot het huidige stelsel van verzorgingsar
rangementen is op zichzelf en naar haar 
aard niet toereikend om de samenleving 
verantwoordelijkhe1d-voor-elkaar en zelf
zorg als norm bij te brengen. De beschei
den maar meest adequate bijdrage die de 
overheid daartoe kan leveren is dat zijzelf 
op overtuigende WiJze zorg draagt voor de 
handhaving van die normen waarvoor zij 
van origine verantwoordelijk is. Pas via de 
omweg van een zorgzame handhaving 
van de normen der democratische rechts
staat kan de inkrimpende verzorgings
staat een overtuigend normatief appel op 
de zorgzame samenleving doen. 

23 Men kan z1ch 1n d1t verband afvragen of er n1et een 
spanning bestaat tussen ZIJderveld"s algemene om
schnJving van een ·ethos· als ·een samenhangend ge
heel van normen en waarden" (Zijderveld. Transforma
tie. 217) en ZIJn typermg van het moderne "consument1s
t1sche ethos· dat z1ch met name door 'vnJbliJvendheld" 
ondersche1dt, tenz11 men een 'ant1norm· als vnJbiiJvend
held oak als een 'norm' beschouwt 

24. Vergelljk oak Berger en Neuhaus' opmerk1ng dat 'pu
blic pol1cy should cease and des1st from damag1ng me
dlatmg structures' Peter L. Berger, R1chard John Neu
haus, To empower people The role of mediating struc
tures m public policy (Washington 1977) 6. 
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