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De sociologische en politicologi
sche literatuur over de verzor
gingsstaat in Nederland i lange 
tijd gekenmerkt geweest door 
een eng-nationale invalshoek, 
waarbij een gebrek aan gedegen 
kennis van de internationaal-ver
gelijkende, empirisch-analytische 
literatuur op het relevante ter
rein opmerkelijk te noemen is. 
De afwezigheid van een vergelij
kend perspectief heeft tot aller
lei, tamelijk hardnekkige misver
standen geleid over ontstaansge-
chiedenis, karakter en toekomst 

van de verzorgingsstaat. 1 Het 
dubbele gevaar hievan is een 
overwaardering van veronder
stelde bijzondere kenmerken 
(bijvoorbeeld verzuiling, corpo
ratisme, generositeit) en een 
onderbelichting van werkelijk 
unieke aspecten van de Neder
landse verzorgingsstaat (bijvoor
beeld het mengsel van werkne
mersverzekeringen en volksver
zekeringen en de extreem sterke 
nadruk op inkomensvervangende 
maatregelen). 

Als men geen vergelijkings
materiaal heeft kan men uiter
aard de vraag naar wat het 

ederlandse bestel nu wel en 
niet bijzonder maakt njet stellen, 
laat staan beantwoorden. Dit 
vertroebelt het debat. Het is in 
dit verband wellicht een teken 
aan de wand dat het tot nu toe 
enige, omvattende en analytisch
empiri che werk over de ge
schiedenis van de Nederlandse 
verzorgingsstaat in vergelijkend 
per pectief geschreven is door 
een Amerikaan. 2 

Recentelijk, dat wil zeggen 
sinds ongeveer het begin van de 
jaren negentig, worden er voor
zichtige pogingen gedaan de 
Nederlandse sociale wetenschap 
aansluiting te doen vinden bij het 
internationale debat. Helaas is er 
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echter sprake van een nogal on
volledige en soms verwarde 
receptie van de internationaal
vergelijkende literatuur. 

Deze trage en gebrekkig aan
sluiting leidt nogal eens tot 
krampachtige en daardoor niet 
altijd even produktieve pogingen 
'Nederland' te persen in de 
(soms slecht begrepen) typolo
gieën uit vergelijkende studies. 

De poging om 'Nederland' 
een plaats te geven binnen het 
kader van het vcrgelijkend on
derzoek of de resultaten van 
internationaal-vergelijkend on
derzoek te benutten voor het 
Nederlandse debat is wellicht 
onvolkomen, maar op zich prij
zenswaardig.l Een andere bewe
ging binnen de Nederlandse 
sociale wetenschap bestaat helaas 
uit een onberedeneerde en daar
om weinig verheffende weige
ring de resultaten van vergelij
kend onderzoek werkelijk seri
eus te nemen. Het argument dat 
'Nederland' simpelweg niet past 
in de theorieën uit de vergelij
kende wetenschap (of dat 
'Nederland anders is'), is dan 
voldoende reden om de compa
ratieve theorievorming onaccep
tabel te verklaren of de noodzaak 
van een vergelijkend perspectief 
te ontkennen. De afwijzing van 
een vergelijkende benadering 
dient dan vervolgens ter legiti
matie van de voortzetting van de 
eng-nationale invalshoek (waar
mee men weer terug bij af is), 
terwijl het irrelevant verklaren 
van de internationale theorievor
ming de introductie van een 
'eigen theorie' moet wettigen, 
waarin Nederland dan wel een 
plaats mag vinden, maar waarin 
het voorzichtig opgebouwde 
contact met het internationale 
debat weer volledig verloren 
gaat (opnieuw terug bij af). 4 
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Het wetenschappelijk belang dat op het spel staat, 
betreft enerzijds de noodzakelijke correctie van of 
aanvulling op comparatieve studies en anderzijds de 
verrijking en ontmythologisering van de Neder
landse situatie zelf. Dit is ook de inzet van deze kri
tische kanttekeningen. 

De armoede van de sociale wetenschap in Nederland? 
De N~!derlandse verzorgingsstaat verscheen in 
vergelijkende studies voortdurend als een onbegrij
pelijke uitzondering. Men verbaasde zich bijvoor
beeld over het hoge niveau van de sociale uitgaven, 
de generositeit van de uitkeringen en de lage toe
tredingseisen van de sociale zekerheid. Deze ken
merken 'pasten' niet of slecht in de verklaringsche
ma's van de gangbare theorieën. Dit gold in het bij
zonder voor het dominante sociaal-democratische 
model, dat ervan uitging dat hoogontwikkelde ver
zorgingsstaten het resultaat zijn van een goed geor
ganiseerde en ongedeelde sociaal-democratische 
arbeidersbeweging en een sterke sociaal-democra
tische partij die dominant is in het politieke bestel. 
Gegeven de tot voor kort doorslaggevende machts
positie van de christen-democratie en een verdeel
de vakbeweging, werd 'Nederland ' bijna als van
zelfsprekend de meest problematische uitzondering 
op de algemene uitspraken van de vergelijkende 
studies naar de ontwikkeling van de verzorgings
staat.5 

Uitzonderingen op de theoretisch verwachte 
ontwikkeling kunnen echter twee oorzaken heb
ben: of er is iets mis met de veronderstellingen van 
de theorie of er is werkelijk iets zeer merkwaardigs 
aan de hand met een bepaald land. Feitelijk hebben 

we waar het om 'het Nederlandse geval' gaat met 
beide oorzaken te maken. De enige manier om dit 
te laten zien is echter door enerzijds de onberede
neerde aannames van de vergelijkende theorievor
ming te bekritiseren (hetgeen bekendheid met de 
literatuur veronderstelt) en anderzijds duidelijk te 
maken waarin de Nederlandse verzorgingsstaat nu 
afwijkt van andere verzorgingsstaten (hetgeen 
empirische kennis van andere landen vereist). Mijn 
stelling is dat de kennis van de vergelijkende litera
tuur en van andere verzorgingsstaten binnen de 
Nederlandse sociale wetenschap nog steeds tekort
schiet om te kunnen spreken van een succesvolle 
aansluiting bij het internationale debat of van een 
vruchtbare kruisbestuiving van Nederlands en 
internationaal-vergelijkend onderzoek. 

Deze stelling is omstreden. Volgens Engbersen 
en andere 6 valt de interne gerichtheid van het debat 
over de Nederlandse verzorgingsstaat bijvoorbeeld 
niet te verklaren uit een gebrek aan kennis van de 
internationale literatuur. Hun stelling is dat de bui
tenlandse literatuur die zij zelf citeren veelvuldig in 
Nederlands werk aan te treffen is. Kijkt men echter 
naar die literatuur en naar de buitenlandse auteurs 
die men op het oog heeft, dan vallen een aantal 
zaken op: ten eerste dat van de negenendertig geci
teerde titels slechts twaalf publikaties van buiten
landers zijn; ten tweede dat van deze twaalf titels er 
slechts één een belangrijke rol in het internationale 
debat heeft gespeeld (en dat gaat om een boek uit 
195o!); ten derde dat de meest recente publikatie 
die geciteerd wordt niet meer is dan een uit zijn 
voegen gegroeide review van de literatuur die ver
der geen enkele rol in het debat speelt; tenslotte dat 

I . Zie J. Bussemaker en K. van 
Kersbergen 'Sociaal-democratie en 
verzorgingsstaat: vier misverstanden', 
Socialisme &_Democratie, 49, 5, I 992, 
p. I93-2o2; K. van Kersbergen 
'Socialisme, sociaal-democratie en het 
Den Uyl-socialisme. De Nederlandse 
sociaal-democratie en het denken over 
de verzorgingsstaat', in J. Bussemaker 
e.a. Verzorainasstaat tussen individualisme 
en solidariteit, Amsterdam, wns, I994· 
2. R. H. Cox The Development if the Dutch 
Welfare State . From Workers lnsurance to 
Universa/ Entitlement, Pittsburgh and 
London, University of Pittsburgh Press, 
I993· Zie overigens ook: J.M. 
Roebroek The lmprisoned State. The 
Paradoxical Relationship between State and 
Society, Proefschrift Kun, Tilburg, I 99 3 
(hoofdstukken 6 en 7). 

3· Zie bijvoorbeeld R.C. Kloosterman 
'Th ree Worlds of Welfare Capitalism? 
The Welfare State and the Post
Industrial Trajeetory in the Netherlands 
after I 98o', West Europeon Polities, I 7, 

Beleid &_Maar.schappij, 2 3, I 996 
(verschijnt binnenkort). 
5. Zie K. van Kersbergen en U. Becker 
'The Nether lands: a passive social 
demoeratic welfare state in a christian 
demoeratic ruled society', joumal if 
5ocial Policy I 7, 4, p. 477-499; over de 
relatie christen-democratie en verzor
gingsstaat: K. van Kersbergen Social 
Capitalism. A Study ifChristian Democracy 
and the Welfare State, London, 
Routlcdgc, I995· 

I 994. P· I 66- I 89. 
4· Dit is naar mijn idee het gevaar dat op 
de loer ligt bij R. van der Veen 'De 
wankele verzorgingsstaat. Een vergelij 
kende analyse van verzorgingsstaten in 
het licht van internationafiseringspro
cessen', in G. Engbcrsen, 
A.C. Hemcrijek en W.E. Bakker (red .) 
Zorgen in het Europese huis. Verkenningen 
over de arenzen van nationale verzoraings
staten, Amsterdam, Boom, 1994, 
p. 59-88. Zie U. Becker 'Over de typo
logie van wclvaartsbcstellen. Naar aan
leiding van de discussie over de theorie 
van Esping-Andcrsen', 

6. G. Engbcrscn, W.E. Bakker en 
A.C. Hemcrijek 'Voorbij de nationale 
verzorgingsstaat', inG. Engbcrsen, 
A.C. Hemcrijèkcn W.E. BakkerZorgen 
om het Europese huis. Verkenningen over de 
e renzen van nationale verzorainasstaten, 

Amsterdam, Boom, I994, p. I4. 
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de belangrijkste en gezichtsbepalende werken van 
het internationale debat ontbreken. 

Vooralsnog houd ik mijn stelling dan ook staan
de dat de kennis in Nederland van het debat over de 
verzorgingsstaat, zoals reeds decennia lang gevoerd 
in de vergelijkende sociale wetenschap, op zijn 
zachtst gezegd, gering is. Het probleem is dat voor
zover men dan toch een poging waagt dit debat in 
kaart te brengen en voor een Nederlands publiek 
toegankelijk te maken, dit leidt tot een onvolledige 
en soms misleidende weergave van het feitelijke 
verloop ervan en van de huidige 'state of the art', 
hetgeen dan weer een weinig gunstige voorwaarde 
is voor de verrijking van het interne debat over de 
Nederlandse verzorgingsstaat. 

Zo stellen Hemcrijek en Bakker bijvoorbeeld 
het volgende: 'de internationali ering van het ver
zorgingsstaatdebat kan het best in kaart worden 
gebracht door de landen-vergelijkende dimensie te 
verbinden met twee dominante denkmodellen uit 
de verzorgingsstaatliteratuur. Vanaf haar ontstaan 
( ... ) is de ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
opgevat in termen van convergentie en divergentie. '7 

Dit laatste is echter onjuist. De kwestie van conver
gentie dan wel divergentie heeft feitelijk nauwelijks 
een rol gespeeld in het debat, en voorzover zij aan 
de orde was, ging het om een afgeleid vraagstuk. 
Het debat concentreerde zich in werkelijkheid in 
het begin op de algemene verklaring van het ont
staan van de verzorgingsstaat en op de effecten van 
verzorgingsstaatarrangementen op de maatschap
pelijke ongelijkheid8 en vervolgens op de meer 
specifieke verklaring van cross-nationale verschil
len tussen ontwikkelde verzorgingsstaten. 

Een overzicht van het internationale debat over de 

verzorgingsstaat 

Wilensky was helemaal geen 'convergentie
denker', zoals Hemcrijek en Bakker stellen. De 
verwarring is, denk ik ontstaan, door een, laten we 
zeggen, niet geheel correcte lezing van het werk 
van Wilensky. Zo stellen Hemcrijek en Bakker dat 

1· A.C. Hemerijck en W.E. Bakker 
'De pendule van perspectief. Conver
gentie en divergentie in het denken over 
de verzorgingsstaat', in G. Engbersen, 
A.C. Hemerijcken W.E. BakkerZoraen 
om het Europese huis. Verkenninaen over de 
arenzen van nationale verzorainasstaten, 
Amsterdam, Boom, 1994, p. 22. 

Wilensky een opmerkelijke tendens waarnam dat 
nationale zorgstelsels overeenkomstige institutionele 

kenmerken gaan vertonen en dat de bestaande insti

tutionele pluriformiteit op den duur zal verdwijnen. 
Nu kan men veel over Wilensky's werk beweren, 
maar nu juist niet dat het aandacht besteedt aan 
institutionele kenmerken. Wel trachtte Wilensky 
inderdaad te verklaren waarom landen die onder
ling grote verschillen vertonen toch op de een of 
andere manier allemaal een verzorgingsstaat ont
wikkelden, maar in zijn optiek stond de verzor
gingsstaat gelijk aan sociale uitgaven en had hij geen 
oog voor institutionele kenmerken. Zijn stelling 
was, zeer kort samengevat, dat de verzorgingsstaat 
in algemene zin begrepen moet worden als een 
effect van de ontwikkeling van de industriële maat
schappij. Industrialisatie vernietigt de traditionele 
vormen van sociale zekerheid, creëert mede hier
door een enorme (nieuwe) behoefte aan sociale 
zekerheid en schept tevens via de verhoging van de 
produktiviteit de (financiële) voorwaarden voor 
nieuwe vormen voor de bevrediging van deze 
behoefte: de verzorgingsstaat. De hiervan afgeleide 
hypothese luidde: hoe hoger het industriële ont
wikkelingsniveau van een samenleving, hoe verder 
de ontwikkeling van de verzorgingsstaat (uitslui
tend opgevat in termen van sociale uitgaven) zal 
zijn voortgeschreden. 

De (vroege) kritiek op het werk van Wilensky 
betrof niet zozeer zijn (niet bestaande) convergen
tiedenken, maar: 1. zijn functionalistische verkla
ringsschema, dat het bestaan van de verzorgings
staat verklaart uit de behoefte van de samenleving 
aan die staat; 2. zijn theoretisch onbevredigende 
conceptualisering van de verzorgingsstaat in ter
men van 'welfare effort' en zijn methodologisch 
problematische operationalisering van dit concept 
in termen van sociale uitgaven; 3. zijn onderschat
ting van de enorme variatie in sociale uitgaven tus
sen landen met een vergelijkbaar ontwikkelings
niveau. 

Het is hier van belang een onderscheid te maken 

8. H.L. Wilensky's baanbrekende werk 
had niet voor niets het begrip gelijkheid 
in de titel (The Welfare State and Equality: 
Structural and Jdeoloai cal Roots '!fPublic 
Expenditures, Berkcley, University of 
California Press, 1975.) 
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tussen divergentie en variatie. Het laatst genoemde 
kritiekpunt op Wilensky is dus niet dat hij te zeer 
'denkt' in termen van convergentie, maar dat hij 
geen verklaring kon bieden voor de empirisch 
waarneembare verschillen in sociale uitgaven tus
sen hoogontwikkelde landen onderling. Wat er 
vervolgens in het debat over de verzorgingsstaat 
gebeurde, is niet dat men ging denken in termen 
van divergentie, maar dat het te verklaren pro
bleem verschoof. Een zekere mate van consensus is 
altijd blijven bestaan over de geldigheid van 
Wilensky's algemene (dat wil zeggen voor alle lan
den geldende) stelling dat de verhoging van de 
sociale uitgaven samenhangt met het niveau van 
economische ontwikkeling (en de daar weer mee 
samenhangende demografische en bureaucratische 
processen). Men besefte echter ook al snel dat zijn 
theorie onvoldoende aanknopingspunten bood 
voor een verklaring van verschillen in sociale uitga
ven tussen hoogontwikkelde landen onderling. De 
internationale literatuur heeft zich sinds het midden 
van de jaren zeventig dan ook in toenemende mate 
bezig gehouden met dit probleem. 

Het debat concentreerde zich vervolgens al snel 
op de stelling van de 'sociaal-democratisering' van 
het kapitalisme en het probleem van gelijkheid.9 
Het eerste generatie onderzoek was voornamelijk 
een reactie op Wilensky's stelling. Het doel was aan 
te tonen dat politieke processen (bijvoorbeeld de 
partij-politieke samenstelling van regeringen) van 
belang was voor het sociale beleid en de uitkomsten 
van dit beleid. Zo betoogde C. Hewitt in '977 10 al 

dat een sterke sociaal-democratische partij in de 
context van een democratisch politiek bestel de 
mate van gelijkheid in een samenleving vergroot. 
Dit effect van de sociaal-democratie is vervolgens in 
talloze empirische vervolg-studies gevonden, die 
probeerden de voorwaarden te verduidelijken 
waaronder de invloed van de sociaal-democratie op 
de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en op de 
maatschappelijke gelijkheid feitelijk optrad. Drie 
belangrijke conclusies komen (op grond van onder
zoek naar een beperkt aantal landen) naar voren, 
namelijk dat de zwakte van 'rechts', de kracht van 
de georganiseerde vakbeweging en de coalitie-poli
tiek van sociaal-democratische partijen voorwaar
den zijn voor succesyol sociaal beleid. 1 1 

Het aantal kwantitatief georiënteerde, cross
nationale studies van zestien tot twintig landen nam 
in de jaren tachtig een geweldige vlucht. 1 2 Hoewel 
er een grote variatie bestond in de gebruikte onder
zoeksmethodes en technieken en in de manier 
waarop de cruciale variabelen (zowel de kracht van 
de sociaal-democratie als de uitkomsten van sociaal 
beleid) werden geoperationaliseerd, hanteerden 
deze studies steeds een zelfde theorie over de poli
tieke macht van de georganiseerde arbeidersklasse 
met als centrale stelling dat de 'sociaal-democrati
sering' van het kapitalisme afhankelijk is van de 
mate waarin de machtsbalans in het voordeel is van 
de arbeidersklasse. 

Het ontwikkelde sociaal-democratische model 
stelde dat hoe meer de arbeidersklasse onder de 
banier van de sociaal-democratie was georgani-

9· Voor uitgebreide overzichten van 
de literatuur, zie G. Esping-Andersen 
enK. van Kersbergen 'Contemporary 
research on social democracy', Annual 
Review 1Sociolo8J, 18, p. 187 -2 o8; 
G. Esping-Andersen 'Welfare states 
and the economy', in N .J. Sm eiser en 
R. Swedberg (red.) The Handhook 1 
Economie SocioloBJ, Princeton, Princeton 
University Press. 

A 5tudy 1 the Achievements and Ori9ins 1 
Scandinavian Socio/ Democracy in Compara
tive Perspective, London, Routledge and 
Kegan P~ul, 1978; W. Korpi The Work
ina Class in Welfare Capitalism, London, 
Routledge and Kegan Pa ui, 197 8; 

Scandinavia, Austria and Germany', in 
J.H. Goldthorpe (red.) Orderand Corif/ict 
in Contemporary Capitalism, Oxford, 
Clarendon, 1984.) . 
1 2. Vier voorbeelden: J. D. Stephens 
The Transitionjrom Capitalism to Socialism, 
London, MacMillan, 1979; A. Hicks en 
D.H. Swank 'On the politica! economy 
of welfare expansion: a comparative 
analysis of 1 8 ad vaneed capitalist demo
cracies, 1960- 197 1 ', Comparative 
Politica/ Studies, 17, 1984, p. 8 1- • 19; 
D.H. Swank en A. Hicks 'Thc deter
minants and redistributive impacts of 
state wclfar spending in the ad vaneed 
capitalist democracies, 196o-198o', 

1 o. C. Hewitt 'The effect of politica! 
democracy and social democracy on 
cquality in industrial societics: a cross
national comparison', A mericon Socio/o
Bical Review, 42, p. 450-464. 
1 1 • De literatuur is zeer omvangrijk en 
gevarieerd. Zo zijn er studies die zich 
vooral op Scandinavië richten vanwege 
de grote samenhang tussen dominante 
sociaal-democratie en hoogontwikkelde 
verzorgingsstaten. Ik noem twee 
pioniers en één klassieker: F.G. Castles 
The Socio/ Demoeratic Jmaae 1Society. 

G. Esping-Andersen Politics a9ainst 
Markets. The Socio/ Demoeratic Rood to 
Power, Princeton, Princeton University 
Press, 1985. Anderen hebben gepro
beerd het contrast tussen sociaal
democratische landen en niet-sociaal
democratische landen te belichten, bij 
voorbeeld via een vergelijking tussen 
Zweden en Groot-Brittannië 
(W. Higgins en N. Apple Class Mobiliza
tion and Economie Policy: Struaales over Fu/1 
Employment in Britain and Sweden, 
Stockholm, Arbetslivcentrum, 198 1) 
of tussen Oostenrijk, Duitsland en 
candinavië (bijvoorbeeld G. Esping

Andersen en W . Korpi 'Social policy as 
class politics in post-war capitalism: 

in N.J. Vig en S.E. Schier (red.) Politica/ 
Economy in Westèrn Democracies, Ncw 
York, Holmes and Meier, 1985; 
G. Esping-Andcrsen 'Power and distri
butional regimes', Politics and Society, 
14, 1985, p. 223-256. 
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seerd, hoe hoger de kwaliteit van de verzorgings
staat (in termen van universalisme, solidariteit en 
herverdeling) was en - als gevolg daarvan - hoe 
kleiner de mate van (inkomens) ongelijkheid. 
Vooruitlopend op een tweede generatie onderzoek 
werd dit model van verschillende kanten geamen
deerd, in het bijzonder door te laten zien dat de 
effectiviteit van sociaal-democratisch beleid sterk 
afhankelijk was van een sterk georganiseerde en op 
samenwerking gerichte vakbeweging, alsmede van 
een gecentraliseerd stelsels van corporatistische 
arbeidsverhoudingen. 1 3 

Het sociaal-democratische model kwam in de 
tweede helft van de jaren tachtig echter steeds meer 
onder vuur te liggen. Zo legden de 'corporatisten' 
steeds meer de nadruk op het cruciale belang van 
nee-corporatistische instituties bij het oplossen van 
binnenlandse beleidsdilemma's die ontstaan als 
gevolg van de afhankelijkheid van ontwikkelingen 
op de wereldmarkt. '4 Tegelijkertijd was er een 
explosie van vergelijkende studies die opperden dat 
nee-corporatistische belangenvertegenwoordiging 
(en niet zo zeer de kracht van de sociaal-democra
tie) een cruciale rol speelde bij het behoud van de 
verzorgingsstaat in tijden van economische reces
sie. 
De sociaal-democratie als een historische verkla
ring voor de verzorgingsstaat is eveneens van ver
schillende kanten ter discussie gesteld. Zo stelde A. 
de Swaan in zijn Zorg en de staat een soort elite
conflict verklaring voor die zegt dat de verzorgings
staat zich ontwikkelde via conflicten en compro
missen tussen elites die reageerden op maatschap
pelijke problemen en bedreigingen. De belangrijk
ste kracht achter de verzorgingsstaat moet dan ook 
daar gezocht worden en niet bij de (opkomende) 
arbeidersklasse of de sociaal-democratie. De analy
se van De Swaan als kritiek op het sociaal-democra
tische model wordt echter in de literatuur niet als 

13. Een paar voorbeelden: 
D.R. Cameron 'Social democracy, 
corporatism, labor ouiescence and the 
representation of ecvnomic interests in 
ad vaneed capitalist society', in 
J .H. Goldthorpe (red.) Orderand Co'!ftict 
in Contemporary Capitalism, Oxford, 
Clarendon, 1984; M.G. Schmidt 'The 
welfare state and the economy in periods 
of economie crisis', Europeon Journol if 
Politica/ Research, t t, 1993, p. 1-26; A. 
Hicks, D.H. Swank en M. Ambuhl 
"Welfare expansion revisited: policy 
routines and their mediation by party, 
class and crisis, 1957- 198 2', Europeon 

bijzonder sterk ervaren, juist omdat hij de sociaal
democratische landen (in het bijzonder Scandi
navië) niet in zijn studie betrokken heeft. 

De verwerping van het sociaal-democratisch 
model door P. Baldwin '5 is nu juist zo uitdagend 
omdat hij wel de Scandinavische landen plaatst in 
een breed Europees perspectief. Met zijn gedegen 
historisch-vergelijkend onderzoek probeerde hij 
aan te tonen dat het aan de sociaal-democratie toe
schrijven van universalisme, solidariteit en gelijk
heid als centrale kenmerken van de verzorgings
staat onjuist is. De solidaire, op een zekere mate 
van gelijkheid gerichte verzorgingsstaat was niet het 
resultaat van de sociaal-democratische mobilisatie 
van de arbeidersklasse, maar van het sluiten van 
compromissen tussen allerlei groepen die een aan
tal risico's deelden. Bepaalde risico's, zoals inva
liditeit en werkloosheid, waren weliswaar vooral 
groot voor de klasse van industriearbeiders, maar 
andere risico's trokken zich van de klassengrenzen 
niets aan. In Baldwins ogen heeft de verzorgings
staat meer te maken met het bundelen en delen van 
risico's dan met de herverdeling van de rijkdom. 
Solidariteit en gelijkheid zijn dan ook historisch 
gezien geen verworvenheden van de sociaal-demo
cratische arbeidersbeweging, maar stoelen op het 
feit dat 'otherwise privileged groups discovered 
that they shared a common interest in reallocating 
risk with the disadvantaged'. 16 Baldwin gaat zelfs 
zo ver te beweren dat de boeren de belangrijkste 
kracht achter het Scandinavische model waren. 

Waarschijnlijk overdrijft Baldwin de rol van de 
boeren en bagatelliseert hij de invloed van de soci
aal-democratie te zeer. '7 De kracht van zijn studie 
is overigens wel dat hij er met zijn historische analy
ses in slaagt te laten zien hoe maatschappelijke eisen 
en behoeften feitelijk politiek vertaald worden. Op 
die manier worden de aanhangers van het (al te sim
pele) sociaal-democratische model ertoe aangezet 

journol '![Politica/ Research, t 7, 1989, 
P· 401-4JO. 
t 4· Zie bij voorbeeld P.J. Katzenstein 
Smal/ StaLes in World Markets: lndustrial 
Policy in Europe, Ithaca, Cornell 
University Press, 1985. 
15. P. Baldwin The Politics '![Socio/ 
Solidarity. Class Bases rif the Europeon 
Welfare State, 197 r;-197 r;, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990. 
t6. P. Baldwin The Politics '![Socio/ 
Solidarity, p. 292. 
t 7. Zie S.E. Olsson Socio/ Policy and 
Welfare State in Sweden, Lund, Arkiv, 
'990, P· 9o-to7. 

I I I 



I I 2 
s &.o 2 •996 

de verhouding tussen klasse en politiek opnieuw te 
bezien. 

Recente ontwikkelingen 

De recente literatuur, die deels in de traditie van 
het sociaal-democratische model staat, is al sinds 
enige jaren bezig afscheid te nemen van het ook 
theoretisch onbevredigende model. Het idee dat de 
ontwikl<eling van de verzorgingsstaat afgelezen kan 
worden uit het niveau van de sociale uitgaven is 
opgegeven. Studies van de eerste en tweede gene
ratie meenden de verzorgingsstaat te kunnen ver
klaren. Maar, in de woorden van G. Esping
Andersen, 'their focus onspending may be mislea
ding. Expenditures are epiphenomenal to the theo
retica! substance of welfare states'. 1 8 Een derde 
generatie onderzoek richt zich daarom op de ver
klaring van de institutionele kenmerken van verzor
gingsstaten, toegespitst op de kwalitatieve kenmer
ken van bepaalde regelingen 19 en- in het verleng
de hiervan - op de mogelijke effecten van zulke 
institutionele tradities op bijvoorbeeld de werkge
legenheid. 20 

Binnen de derde generatie neemt het werk van 
Esping-Andersen, in het bijzonder zijn Three Worlds 

if Welfare .Capitalism, een centrale plaats in. 21 Zijn 
stelling is dat het vergelijkende onderzoek naar de 
ontwikkeling van verzorgingsstaten sterk verbeterd 
kan worden als men de kwaliteit van sociale rechten 
bestudeert, de patronen van sociale stratificatie 
onderzoekt, en de manier waarop het gezin, de 

staat en de markt op elkaar inwerken beschouwt als 
bepalend voor het karakter van de verzorgingsstaat. 
Er bestaat geen lineair, causaal verband tussen 
maatschappelijke macht en de verzorgingsstaat. 
Verzorgingsstaten zijn gegroepeerd volgens kwali
tatieve en politieke dimensies en verschillende 
institutionele configuraties hebben specifieke 
gevolgen, bijvoorbeeld voor de manier waarop de 
werkgelegenheid zich ontwikkelt of de druk van de 
globalisering van de economie verwerkt wordt. 

In het werk van Esping-Andersen wordt een 
(empirisch gefundeerd, maar niettemin ideaal
typisch) onderscheid gemaakt tussen drie typen 
verzorgingsstaten: een sociaal-democratisch (pro
totype: Zweden), een liberaal (prototype: de 
Verenigde Staten en een conservatief-corporatis
tisch (prototype: Duitsland) regime. Deze regimes 
verschillen met betrekking tot: 1 • de belangrijkste 
institutie die de sociale zekerheid garandeert (de 
staat, de markt of het gezin); 2. de sociale 
stratificatie die samengaat met de specifieke institu 
tionele melange van staat, markt en gezin; en 3. de 
mate van decommodificatie (dat wil zeggen de mate 
waarin individuen of gezinnen zich buiten de markt 
om een sociaal acceptabele levensstandaard kunnen 
verschaffen). 

Weliswaar heeft Esping-Andersen bijgedragen tot 
een beter begrip van het ontstaan en de na-oorlogse 
ontplooiing van verzorgingsstaten, het huidige 
belang van zijn werk ligt echter toch vooral in de 

18. G. Esping-Anderscn The Three 
Worlds '!]Welfare Capitalism, Cambridge, 
Polity Prcss, p. 1 9· 
1 9· Bijvoorbeeld: J. Mylcs 0/d Ase in the 
Welfare State . The Politica/ Economy '![ 
Pub/ie Pensions, Lawrencc, University 
Prcss ofKansas, 1989; W. Korpi 
'Power, polities, and state autonomy in 
thc dcvelopment of social citizenship: 
social rights during sickncss in eightccn 
oE co countries sin e 1 9 Jo' t A merkan 
Sociolooical View, 54, 1989, p. 309-3 28; 
J. Pal me Pension Riohts in Welfare 
Capitalism. The Development '![ 0/d-Aoe 
Pensions in J 8 oE cD Countries, J 9 JO-

lndustrial Societies, London, Sage, 199 3. 
2 1. Enkele voorstudies van dit bock 
zijn: 'Social policy as class politics in 
post-war capitalism: Scandinavia, 
Austria and Germany', in 

Stasnotion and Renewal. The Rise and Fall 
'![Policy Reoimes, Armonk, Ncw York 
M.E. Sharpc, 1987 . 
Een handzame samenvatting van zijn 
theorie vindt men in 'Thc threc politica! 
economics of the welfare state', in 

l 98 >, Stockholm, Swedish lnstitute for 
Social Research, 1 99o; G. Esping
Andcrscn The Th ree Warlds '![Welfare 
Capitalism; 0. Kangas The Politics '![ 
Socio/ Riohts. Studies on the Dimensions '![ 
Sickness lnsurance in o ECD Countries, 
tockholm, Swcdish lnstitute for Social 

Research, 199 1. 
2o. G. Esping-Andcrscn Chanoino 
Classes. Strat!fication and Mobility in Post-

J .H. Goldthorpe (red.) Orderand Coriflict 
in Contemporary Capitalism, Oxford, 
Clarendon, 1984 (met W. Korpi); 
'Power and distributional regimes', 
Politicsand Society, 14, 1985, p. 22J-
256; 'From poor relicfto institutional 
welfare statcs: The development of 
Scandinavian social policy', in 
R. Erikson c.a.(red.) The Scandinavian 
Model: Welfare States and Welfare Research, 
Armonk, New York, M.E. Sharpc, 
1986 (met W. Korpi); 'Institutional 
accommodation to full employmcnt', in 
H. Kcman en H. Paloheimo (red.) 
Copin9 with the Crisis, Londen, Sage, 
1987; 'Thc comparison ofpolicy 
regimes: An introduction' en 'Citizcn
ship and socialism: dccommodification 
and solidarity in the welfare state', 
beide in M. Rein e.a. (red.) 

J. E. Kolberg(rcd.) TheStudy'![Welfare 
State Reoimes, Armonk, Ncw York, 
M.E. Sharpe, 1992. Verdere uitwerkin
gen zijn 'Welfare states and employ
ment regimes' en 'Dccommodification 
and work absence in the welfare state', 
beide samen mctJ.E. Kolberg en in 
J. E. Kolberg (reel.) Between Work and 
Citizenship, Armonk, M.E. Sharpc, 
199 2. Een centrale publikatie op het 
terrein van de ontwikkeling van onge
lijkheid en werkgelegenheid in de post
industriële samenleving is de door 
Esping-Andcrscn geredigeerde bundel 
Chanoino Classes. Strat!fication and 
Mobility in Post-Industrial Societies, Sage, 
Londen, •993· 
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manier waarop hij zijn regime-theorie hanteert ter 
verklaring van de verschillen tussen landen in bij 
voorbeeld de ontwikkeling van werkgelegenheid, 
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, armoe
de, etc . en van de manier waarop verschillende ver
zorgingsstaten (verschillend) reageren op de huidi -

ge economische, sociale en demografische uitdagin
gen. Lezing van de bijdrage van Esping-Andersen 
elders in dit nummer van s&n zal dit en de relevan
tie van zijn werk voor het Nederlandse debat ver
duidelijken. 

I I 3 




