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Het ontstaan van een stelsel van sociale zekerheid in de hoogontwikkelde kapitalistische landen van West-Europa en Noord-Amerika was een historische overgang van grote sociale en politieke betekenis. Het harde 19e-eeuwse kapitalisme
werd vervangen door een regime van verzekering en waarborg. De onzichtbare
hand van de markt is nog steeds hard en de periodieke crises zijn de wereld niet
uit, maar de slachtoffers van de markteconomie kunnen nu zekere rechten doen
gelden. In de brandweer- en circusmetafoor van de journalisten: er is tenminste
een sociaal vangnet.
De Swaan heeft zichzelf de opgave gesteld te verklaren hoe en waarom dit stelsel er gekomen is. Hij wil dat bovendien doen in een internationaal vergelijkend
perspectief. Vijf landen passeren de revue: Duitsland, Engeland, Frankrijk, de
Verenigde Staten, en Nederland. Vijf eeuwen güjden aan de lezer voorbij: De
Swaan begint zijn relaas met de wederwaardigheden van armen en rijken in de 16e
eeuw, en hij eindigt met de hedendaagse Verzorgingsstaten'. Geen geringe onderneming dus, maar wel één waarvan het wetenschappelijk en politiek belang evident is. De Swaan heeft zijn onderneming op een elegante en vaak overtuigende
wijze ten uitvoer gelegd. Gedegen historische uiteenzettingen worden afgewisseld
door compacte theoretische beschouwingen. De lezer komt ruimschoots aan
zijn/haar trekken.
De Swaans theoretische model is een gehistoriseerde versie van de theorie van
de collectieve actie. Deze theorie laat zien dat er situaties bestaan waarin
individuele belangenbehartiging tot een resultaat leidt dat voor alle partijen nadelig
is. In zo'n geval kan de creatie van een vorm van collectieve regeling de meest
rationele uitweg zijn. Deze oplossing baart echter onmiddellijk een nieuw
probleem, dat van het parasitair gedrag: van bepaalde collectieve voorzieningen
kunnen ook diegenen profiteren die zelf weigeren er aan mee te werken of er aan
mee te betalen. Dit nieuwe probleem wordt vervolgens opgelost door de invoering
van dwang: de regeling wordt voor een bepaalde groep of op een bepaald
territorium verplicht. In het geval van territoriaal of sociaal gedecentraliseerde
regelingen doen zich vervolgens migratie- en weglek-problemen voor. Die worden
weer opgelost door inclusiviteit en centralisatie. Het logische eindpunt zijn sociaalinclusieve regelingen die door de staat op het gehele grondgebied dwingend
worden opgelegd.
De zwakte van een dergelijke theorie ligt uiteraard in het rechtlijnige, statische
karakter ervan en in de aanname dat mensen steeds geneigd zijn hun keuzen op raKrisis 40,1990, pp 12-19

tionele gronden te bepalen. De Swaan heeft geprobeerd die zwakte te ondervangen
door de theorie te historiseren . Aansluitend bij de ontwikkelingssociologie van
Norbert Elias ziet hij de dilemma's van de collectieve actie als een overgangsverschijnsel dat zich voordoet in "een tussenstadium waarin de actores al wel interdependent zijn en dat ook beseffen, echter zonder dat hun handelingen al gecoördineerd worden op een hoger niveau van integratie." (1)
Van een formele theorie wordt zo een heuristisch beginsel gemaakt. De vraag
is dan: onder welke omstandigheden zullen welke groepen mensen overgaan tot de
invoering van dwingende regelingen waarin bepaalde sociale risico's of
problemen voor ieder afzonderlijk worden verzacht en waarvan de kosten door
allen (hoewel niet noodzakelijkerwijs in gelijke mate) worden gedragen. De
Swaan stelt deze vraag in vier gevallen: de vroeg-moderne armenzorg, de
invoering van het algemeen lager onderwijs in de 19e eeuw, de stedelijke
infrastructuur en gezondheidszorg in de 19e eeuw, en tenslotte de ontwikkeling
van de sociale zekerheidsstelsels in de 19e en 20e eeuw.
Ik zal de analyse van De Swaan, uitgaande van de historische hoofdstukken
van het boek, in mijn eigen woorden formuleren. De ingrediënten ervan zijn vier
sociale groepen en drie mechanismen. De groepen zijn: de kapitalisten (ook: de
rijken), de arbeiders (ook: de armen), de kleinburgerlijke middenlagen, en de
staatsfunctionarissen. De mechanismen zijn: de markt, de bureaucratie, en de vrijwillige associatie. De eerste drie groepen en het eerste mechanisme leveren een
klasse-analyse. De vierde groep en het tweede mechanisme een
bureaucratiserings- en rationaliseringsanalyse. Alle vier de groepen en het laatste
mechanisme vormen een analyse in termen van belangengroepen en intermediaire
lichamen. Kortom: een flinke scheut Marx, een stevige dosis Weber, en een snufje
De TocqueviUe.
De Swaans algemene verklaring van de ontwikkeling van armenzorg tot verzorgingsstaat is nu heel eenvoudig: de markt schept de problemen, de arbeiders
hebben belang bij bescherming tegen de anarchie van de markt, de kapitalisten bij
arbeidsvrede en een zekere marktordening, de staatsfunctionarissen denken in
termen van dwingende regelingen en hebben belang bij uitbreiding van hun eigen
macht, de kleine burgerij heeft veel te verliezen en weinig te winnen bij de regelingen en is dus tegen. De dynamiek in het proces wordt veroorzaakt door de conflicten en de antagonistische samenwerking tussen de eerste drie groepen. De kleine
burgerij fungeert als rem. De vrijwillige associatie is een tussenliggende oplossing, de statelijke bureaucratie de definitieve oplossing. De processen van professionalisering en individualisering alsmede het ontstaan van een 'sociaal bewustzijn' zijn de onbedoelde resultaten.
Op het eerste gezicht is dit een overtuigend verhaal. Dit soort processen heeft
inderdaad plaatsgevonden en ze vinden nog steeds plaats. Maar bij nader inzien is
het allemaal minder vanzelfsprekend dan het aanvankelijk leek. De zal hieronder
twee problematische punten bespreken: de rol van de politiek en de hypothese van
het Verlichte eigenbelang'.
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Internationale vergelijking en de politieke factor
De Swaan geeft een vergelijkende analyse van het ontstaan van de sociale zekerheid in vijf landen. Meer dan in de rest van het boek probeert hij hier de verschillen tussen de landen te verklaren. Zijn stelling is dat een 'activistisch regime' een
noodzakelijke voorwaarde was om het proces op gang te brengen, maar dat zo'n
regime daarbij altijd steunde op de kapitalisten, de arbeiders, of op allebei. De
kleine burgerij werkte altijd tegen. "Hoe sterk de hervormingsgezinde alliantie
moest zijn om de wetgeving aanvaard te krijgen", schrijft De Swaan, "werd bepaald door de kracht van het parlementaire verzet in kringen van de kleine burgerij." (2) Dus, zou men denken: hoe omvangrijker en krachtiger de kleine burgerij
in een land, des te langzamer de vorming van het stelsel van de sociale zekerheid.
Maar hier schuilt een addertje onder het gras: met kracht van de kleine burgerij
blijkt bedoeld te zijn politieke kracht Over Bismarcks succesvolle vroege sociale
zekerheidswetgeving zegt De Swaan:
"De vroege sociale wetgeving door autoritaire regimes weerspreekt de hypothese dat de kracht van de arbeidersklasse tot dergelijke initiatieven leidde,
maar is in overeenstemming met het idee dat de zwakte van de kleine burgerij
deze bevorderde. De kleine bezitters legden weinig gewicht in de politieke
schaal van het Duitsland van keizer Wilhelm; de landadel der Junker, de industriëlen en bureaucraten des te meer." (3)

De kleine bezitters waren zeer talrijk in Duitsland, maar zij hadden geen partijpolitieke of parlementaire machtspositie. De Duitse staat was geen parlementair regime. De oorzaak van Bismarcks succes wordt dus eigenlijk verklaard door de mislukking van de bewegingen van 1848 in Duitsland en door het falen van de Liberalen in de daarop volgende periode, en niet door een element van de klassenstructuur. Terzijde zij opgemerkt dat De Swaan de invloed van de Duitse arbeidersbeweging wel érg nonchalant afdoet als onbelangrijk: de integratie van de snel groeiende arbeidersklasse was één van de kemproblemen van de Bismarck-periode. (4)
In Engeland speelde hetzelfde vraagstuk, zij het in een geheel andere politieke context. Vreemd genoeg wordt de rol van de kleine burgerij in het Engelse geval door
De Swaan in het geheel niet genoemd. Terwijl deze toch wel bestond en bovendien onder het regime van de kieswetten van 1867 en 1884 een flink gewicht
in de parlementaire schaal legde, terwijl een groot deel van de arbeidersklasse nog
van het stemrecht was uitgesloten. Toch komt de Britse doorbraak in de sociale
zekerheid betrekkelijk vroeg. Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van
een sterke kleinburgerlijke rem in Engeland zou naar drie politieke factoren
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kunnen verwijzen: 1. Ondanks de parlementarisering was de structuur van de
politieke elite zeer elitair, zeker tot aan de eerste wereldoorlog; 2. Het kiesstelsel
en de bijbehorende politieke rituelen gaven een zittende regering een zeer grote
vrijhgeid van handelen; en 3. de massa-partijen ontwikkelden zich in Engeland
vroeg, en zij hadden tegen 1900 al een stevige greep op hun electoraat gekregen.
De theorie van de kleinburgerlijke rem gaat eigenlijk aUeen voor Frankrijk volledig op. Maar ook daar heeft dat politieke wortels. Het grote gewicht van de kleine burgerij in de Franse politiek berustte op twee, onderling verbonden, factoren:
1. De kracht van de republikeins-democratische traditie; 2. De wankele basis van
regeringscoalities in een land waar de politieke polarisatie zo groot was. Beide factoren zijn verklaarbaar uit de cyclus van revolutie en restauratie die Frankrijk
doormaakte, van de Grote Revolutie via 1830,1848, en 1871, tot aan Dreyfus en
verder.
In het geval van de Verenigde Staten wordt de kleinburgerlijke rem weer niet
genoemd. Daar zijn de federale politieke structuur en de ethnische verdeeldheid de
verklarende factoren. En in het Nederlandse geval wordt de rem geneutraliseerd en
getransformeerd door de verzuiling: weer een andere politieke factor.
Mijn conclusie is dat de kleinburgerlijke rem geen echte verklarende factor is,
de geschiedenis en de structuur van het politieke regime zijn dat daarentegen wel.
Maar we kunnen de zaak ook nog andere bekijken. Op grond van De Swaans analyse kunnen we onderscheiden tussen vroege, gemiddelde en late opkomst van de
sociale zekerheid. We krijgen:
1. Duitsland (ca. 1890)
2. Engeland (ca. 1910)
3. Frankrijk, VS (1930-1950)
3. Nederland (1900-1960).
Vraag 1 : wat hebben de twee leiders, Duitsland en Engeland, gemeen? Antwoord: 1: een sterke, georganiseerde arbeidersbeweging met geringe interne verdeeldheid. En 2: een politiek regime waarin onder bepaalde omstandigheden een
redelijk homogene elite een grote vrijheid van handelen heeft
Vraag 2 : waarin verschillen ze? Antwoord: 1: Structuur van de industrie: de
Duitse industrie was meer gekartelliseerd en 'organisiert' dan de Britse die zich
eerder volgens een klassiek-liberaal model ontwikkelde. En 2: de politieke oriëntatie van de arbeidersbeweging. In Duitsland was deze socialistisch en centralistisch;
in Engeland trade-unionistisch, grotendeels radicaal-liberaal ('lib-lab') en lokaal en
regionaal autonomistisch. En dan nog 3: het politieke regime: autocratisch versus
parlementair.
De eerste twee factoren verklaren waarom zowel Duitsland als Engeland tot de
vroege starters behoorden. De andere drie waarom het in Duitsland sneller ging
dan in Engeland.
Maar we kunnen de eerste twee factoren ook gebruiken om Duitsland plus
Engeland af te zetten tegen de andere drie. In de gevallen Frankrijk, Nederland en
de VS krijgen we dan:
A. Arbeidersbeweging verdeeld (Frankrijk: radicaal versus reformistisch; Nederland: godsdienstig) of politiek niet zelfstandig en regionalistisch (VS).
B. Politieke regime met wisselende coalities en relatief grote parlementaire
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drenscapaciteit (Frankrijk, Nederland); of politiek regime waarin centrale overheid zwak is (VS).
In alle gevallen dus geen grote autonomie voor de zittende regering c.q. staatselite.
Er kan echter ook een heel andere vergelijking gemaakt worden, als we niet
kijken naar het tempo maar naar de uiteindelijke uitkomst Dan krijgen we twee
groepen:
1. Redelijk hoogontwikkelde verzorgingsstaat: Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland (tot Thatcher).
2. Laagontwikkelde verzorgingsstaat: VS.
In de VS is in de periode na 1945 de omvang van 'welfare spending' ongeveer de
helft van die in de Noord-West-Europese landen. Een volksverzekering tegen
ziekterisico's ontbreekt er geheel. (5) Dit wijst mijns inziens op één factor als cruciale variabele: de arbeidersbeweging als nationale politieke kracht, terug te
herleiden tot: 1. Type kapitalisme. 2. Politieke structuur: federalisme. 3. Politiek
regime: partijstructuur en repressie. Factoren 1 en 3 komen bij De Swaan nauwelijks aan bod. Doordat hij vooral de overeenkomsten tussen de vijf landen belicht,
verschijnt de afwijkende ontwikkeling van de VS in zijn optiek nauwelijks als probleem.
Mijn conclusie is drieledig. Ten eerste is de rol van het politieke regime en de politieke cultuur groter dan De Swaan suggereert. Hij heeft gelijk als hij de cruciale
rol van een 'activistische' elite benadrukt, maar hij kan met zijn analyse-schema
niet verklaren in welke omstandigheden zo'n elite de kans krijgt haar plannen te
verwezenlijken. Ten tweede is de ontwikkeling van de arbeidersbeweging van
grotere betekenis dan de Swaan meent, terwijl het gewicht van de 'kleinburgerlijke
rem juist geringer is dan hij aanneemt. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de
arbeidersbeweging in staat is zich tot een nationale, politieke factor van betekenis
te ontwikkelen. Ten derde is de variatie in de sociaal-economische ontwikkelingspatronen van meer gewicht dan men uit De Swaans analyse zou opmaken. (6)
Verlicht eigenbelang als uitvinding
De dilemma's van de coUectieve actie kunnen, in de visie van De Swaan en vele
anderen, worden overstegen als verlicht eigenbelang in de plaats komt voor kortzichtig egocentrisme. De makers van de 16e-eeuwse armenzorg en de bouwmeesters van de verzorgingsstaat waren mensen die verder vooruit keken dan de dag
van morgen en die bereid waren tot uitgestelde behoeftenbevrediging in ruil voor
enige pacificatie van de volksmassa. Zo kan De Swaan de lokale geestelijken die
de laat-middeleeuwse armenzorg organiseerden omschrijven als "ondernemers in
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charitatieve zaken." De oplossing van de paradox van de collectieve actie werd
door het christelijk geloof Ingegeven, maar, vervolgt de auteur:
"... op een andere manier dan de gelovigen geloofden. De kerk predikte de
naastenliefde en leerde dat het loon van de liefdadigheid de redding van de ziel
in het hiernamaals zou zijn: 'Hem die geeft, zal gegeven worden/ Het is niet
eens nodig dat die boodschap ook alom geloofd werd, het is nodig dat de
meeste mensen geloofden dat anderen dat geloofden." (7)
Doordat velen datgene geloofden waarvan zij meenden dat anderen het ook geloofden, ontstond een collectiviteit die de drager werd van de door de clericale morele
enttepreneurs georganiseerde collectieve actie. De Swaan stelt dat historici "die sociale instituties verklaren uit vigerende religieuze leerstellingen", niet kunnen
verklaren waarom het in de meeste gevallen niet tot effectieve charitas kwam. Het
probleem is, lijkt mij, dat de Swaan dat ook niet kan. Zijn conclusie is dat de "trage spiraal van liefdadigheid" altijd labiel bleef "doordat een plaatselijke tegenslag
of een verstoring van buiten kan leiden tot een lawine van deserties." De door De
Swaan gelaakte 'idealistische' historici zouden zeggen: het vlees is zwak, de clerus had ook andere besognes dan armenzorg en de kracht van het geloof wisselt
daarom met plaats en tijd, terwijl de omstandigheden nu eenmaal veranderen.
Noch De Swaan noch de bedoelde historici hebben een echte verklaring voor succes en falen van de charitas. Maar de historici zullen de beweegredenen van de betrokkenen zoveel mogelijk reconstrueren in de termen die deze zelf hanteerden,
terwijl De Swaan een herbeschrijving geeft in termen ontleend aan de 20e-eeuwse
sociale wetenschap.
Maar enkele pagina's later spreekt De Swaan weer van "het alombekende en
gezaghebbende vocabulaire van christelijke liefdadigheid waaraan de rijken zich
niet gemakkelijk konden onttrekken." (8) Als dat zo was (en het w&s zo) ging er
van het christelijke vocabulaire kennelijk wel degelijk een effectieve werking uit.
Voor de tijdgenoten was dit vocabulaire echter heel wat meer dan een sociaal nuttige fictie. Men bedenke slechts dat de 16e-eeuwse institutionalisering van de stedelijke armenzorg in de tijd samenvalt met de Reformatie. Ik denk dat het heel goed
mogelijk is een en ander te verklaren in termen van de toen beschikbare vocabulaires en motieven. Het is bijvoorbeeld interessant dat in Frankrijk in het begin van
de 16e eeuw 25 tot 60% van de testamenten legaten aan charitatieve instellingen
bevatten. (9) Uitgaande van de dominantie van een christelijk wereldbeeld is dat
verklaarbaar, op grond van Verlicht eigenbelang' of 'angst voor sociaal ostracisme' veel minder.
Om een mogelijk misverstand te veirnijden: mijn bezwaar is niet dat De Swaan
het belang van de institutionalisering van de 16e-eeuwse armenzorg onderstreept
De problemen waren reëel en onontkoombaar, en ze werden voorlopig opgelost
door de plicht tot geven te beperken tot de lokale armen. (10) Afscherming tegen
7
8
9

De Swaan, p. 36.
De Swaan, p. 39.
R. Wuthnow, Communities of Discourses: Ideology and Social Structure in the Reformation,
the Enlightenment, and European Socialism. Harvard Univ. Press 1989, p. 43.
10 S. Ozment, 77?© Age of Reform, 1250-1550. New Haven & London 1980, p. 266.

17

de toevloed van buiten dus. Mijn bezwaar geldt De Swaans reconstructie van dit
soort politiek in termen van een model waarin beheersing van de arbeidsmarkt en
een voortdurende afweging van kosten en baten centraal staan. Een dergelijke reconstructie is mijns inziens overbodig. De gang van zaken kan ook verklaard worden uit enkele traditionele motieven: de oriëntatie op de lokale gemeenschap als
drager van rechten en plichten, de christelijke charitas, en de eveneens christelijke
arbeidsethiek. De draagkracht van de lokale gemeenschap was beperkt en men
wilde niet meer geven dan nodig was om de rust te handhaven: een elementair realisme waarvoor geen inzicht in enige logica van de collectieve actie nodig was.
Bovendien werd de armenzorg georganiseerd door instituties die al eeuwenlang
met een vanzelfsprekend gezag bekleed waren: de stedelijke magistraten en de
kerkbesturen. De Swaan spreekt over de instellingen alsof het moderne partij-staten met Schumpeteriaanse kiezers zijn. De conflicten en moeilijkheden in de 16e
eeuw kunnen echter beter begrepen worden als onderdelen van de strijd tussen
wereldlijk en kerkelijk bestuur, en tussen verschillende religieuze culturen.
In die religieuze culturen waren materiële noden en klasse-culturen verwerkt,
maar omgekeerd kunnen de klasse-culturen niet begrepen worden wanneer men
hun religieuze vocabulaire niet verdisconteert. Om een voorbeeld te noemen: in de
sociale eisen van de grote Boerenopstand van 1524-25 treffen we twee vocabulaires aan: dat van de Lutherse reformatie en dat van het traditionele christelijke natuurrecht. Buiten die vocabulaires om konden de boeren geen eisen formuleren. Er
bestond nog geen notie van algemene persoonlijke rechten, en ook geen idee van
individueel eigenbelang: er bestonden slechts christelijke parabels en geboden, en
traditionele corporatieve groepsrechten.
Alle bovengenoemde problemen ontstaan doordat De Swaan een 19e~ en 20eeeuwse notie van verlicht eigenbelang heeft teruggeprojecteerd in de
vroegmoderne tijd. Maar feitelijk is het verlichte eigenbelang zelf evenzeer een
modem verschijnsel als de kapitalistische onderneming en de verzorgingsstaat In
de loop van de 17e en 18e eeuw is het individueel eigenbelang geworden tot een
aanvaardbare norm voor het handelen. De leer van Adam Smith 'toonde aan' dat
dit type handelen ook economisch en sociaal productief was. (11) In dezelfde
periode legde Bentham de basis voor de theorie van het rationeel keuzegedrag.
Bovendien, en dat is in de context van ons onderwerp van grote betekenis,
vernietigde Malthus de theoretische grondslag van de christelijke liefdadigheid.
Daarvoor in de plaats kwam de utilitaire calculus in termen van productiviteit en
bevoMngsevenwicht Adam Smith, Bentham en Malthus produceerden het
vocabulaire waarin zoiets als een theorie van de collectieve actie geformuleerd kon
worden. De 19e-eeuwse politieke economie verbreidde dit type denken onder de
burgerij van Europa.
De Swaan geeft een genealogie van de verzorgingsstaat waarin wel de veranderingen in de sociaal-economische structuur verdisconteerd zijn maar niet de
daarmee verbonden wijzigingen van de termen waarin de problemen gesteld worden. Breukpunten in de ontwikkeling worden daardoor onderbelicht en een haast
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dwingende evolutionaire logica verdringt de contingentie van de politiek.

Conclusie: nogmaals de politiek
De veronderstelling van een vaststaand vocabulaire leidt gemakkelijk tot een onderbelichting van de politiek. In de politieke strijd zetten zich nieuwe wijzen van
spreken en zien door, waardoor voorstellen die aanvankelijk onhaalbaar of verwerpelijk leken, ineens wel als realistisch en wenselijk verschijnen. Vaak gebeurt
dat in perioden van onzekerheid en crisis. Rationele afweging speelt in de 19e en
20e eeuw een rol, maar diffuse angst en morele sentimenten evengoed. Noch de
gewone burger noch de politicus handelt strikt rationeel. (12)
Er zijn zeker lijnen te trekken van de 19e-eeuwse armenzorg naar de hedendaagse verzorgingsstaat Maar de sociale zekerheidspolitiek van de periode na
1880 betekende ook een breuk met de liberale politieke economie. Een breuk die
iets van doen had met de opkomst van een arbeidersbeweging die niet object van
armenzorg maar drager van rechten wenste te zijn. De verzorgingsstaat was inderdaad één van 'de grote vernieuwingen die de Europese politieke traditie heeft
voortgebracht' (13) Daarin heeft De Swaan gelijk. Maar juist omdat hij daar gelijk
in heeft, zou ik willen dat hij in zijn genealogie van diezelfde verzorgingsstaat
meer aandacht had geschonken aan politieke omslagen en aan de strijd om het
'juiste' vocabulaire die daar altijd een deel van is.
De Swaan neemt met de publicatie van zijn boek tenslotte zelf deel aan die
strijd. Want de liberale politieke economie en de harde doctrine van de armenzorg
zijn nog niet dood. En wat men er ook op kan aanmerken, tegen de onzalige erfenis van wijlen Thomas Robert Malthus is de tekst van Zorg en de Staat een welkom tegengif. Mogen velen het innemen.
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13 A. de Swaan, De Verzorging in het Teken van het Kapitaal (Den Uyl-lezing, 7 december
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