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verzekeringen was voor de arbeiders die in het 
bedrijf werkten veelal verplicht geweest en hoewel 
arbeiders hier en daar een rol hadden gespeeld 
bij het beheer van de fondsen was het meestal de 
werkgever zélf die uiteindelijk over de toekenning 
van uitkeringen had beslist.

De komst van de eerste sociale zekerheidsregelin-
gen aan het begin van de twintigste eeuw vormde 
daarmee dus maar in beperkte mate een breuk met 
het verleden. De verzekeringen pasten uitstekend 
in de hiërarchische samenleving die Nederland 
toen nog was en waarin de sociale zorg meer dan 
één functie vervulde. Naast het garanderen van 
bestaanszekerheid aan de arbeiders en armen was 
de sociale zorg er op gericht de maatschappelijke 
status quo te consolideren en de lagere ‘standen’ 
te ‘disciplineren’. Het meest zichtbaar waren deze 
functies in de wijze waarop de lokale armenzorg 
was ingericht en functioneerde. Deze vorm 
van sociale zorg, die al sinds de middeleeuwen 
bestond en in Nederland tot aan de jaren zestig 
van de twintigste eeuw zou blijven bestaan, kende 
een publieke en een private poot. De publieke poot 
werd gevormd door het zogenoemde ‘armbestuur’ 
dat in vrijwel iedere gemeente bestond en dat de 
lokale armen met publieke middelen van onder-
steuning voorzag. De private poot bestond uit een 
ingewikkeld mozaïek van kerkelijke en seculiere 
‘armverenigingen’ die hun werk uit de opbrengs-
ten van collectes en bazaars en uit de rentes op 
land en andere bezittingen financierden. Wat de 
publieke en private poot van de armenzorg echter 
gemeen hadden was dat zij door privépersonen 
werden bestuurd: de gemeentelijke armbestu-
ren door de notabelen van de stad of streek, de 
kerkelijke en seculiere armverenigingen door de 
pastoor, de dominee of door de bestuurders van 
het genootschap of de club die de vereniging had 
opgericht. 1

Voor de bestuurders van de armenzorginstel-
lingen was het ondersteuningswerk dat zij 
verrichtten een uiting van hun betrokkenheid bij 
het lot van de minderbedeelden, maar ook een 
maatschappelijke opdracht. Juist omdat zij tot de 
bovenlaag van de samenleving behoorden hadden 
zij de plicht om voor de lagergeplaatsten te zorgen 
– het principe van noblesse oblige. Deze plicht be-

stond naast het daadwerkelijk ondersteunen van 
de armen met geld en goederen uit het bijbrengen 
van bepaalde ‘maatschappelijke deugden’ zoals 
‘regelmaat’ en ‘netheid’, maar ook gezagsgetrouw-
heid en tevredenheid met de positie die de arme 
in kwestie in de maatschappij innam. In die 
zin vervulde de armenzorg een uiterst belang-
rijke functie in de reproductie van de bestaande 
maatschappelijke verhoudingen tussen hogere en 
lagere standen. 

Om de gewenste maatschappelijke deugden te 
kunnen overbrengen was het noodzakelijk dat er 
een directe en persoonlijke band tussen gever en 
ontvanger bestond. De te ondersteunen armen >> 

‘ Armenzorg vormde een 
uiterst belangrijke functie 
in de reproductie van de 
bestaande maatschappelijke 
verhoudingen’
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Wanneer onderzoekers van de Nederlandse geschiedenis in het 
jaar 2107 zullen terugkijken op de laatste decennia van de twintig-
ste eeuw zullen zij deze tijd waarschijnlijk karakteriseren als een 
unieke periode in de menselijke geschiedenis – een periode van 
bewonderenswaardige maar gewaagde maatschappelijke experi-
menten die helaas bijna alle jammerlijk zijn mislukt. 

door Marcel Hoogenboom

Zij zullen zich verbazen over de vrije seksu-
ele moraal, over de experimenten met nieuwe 
samenlevingsvormen en over de opmerkelijke 
gelijkheid tussen kinderen en hun ouders, die 
in deze samenlevingsvormen bestond. Deze 
relatieve gelijkheid in de gezinnen, zo zullen de 
historici van de vroege tweeëntwintigste eeuw 
constateren, weerspiegelde de gelijkheid die in 
de Nederlandse samenleving destijds op vrijwel 
alle niveaus bestond: tussen ouderen en jongeren, 
tussen docenten en leerlingen, tussen werkgevers 
en werknemers, ja zelfs tussen gezagsdragers 
en burgers. Op al deze niveaus leken hiërarchie 
en afhankelijkheid, die in alle voorafgaande en 
alle daaropvolgende menselijk samenlevingen 
sturend en bepalend waren geweest, met succes te 
zijn afgeschaft.

In hun zoektocht naar een verklaring voor deze 
grote maar kortdurende prestatie zullen de 

historici van de tweeëntwintigste eeuw al snel 
stuiten op een complex van verzekeringen en 
voorzieningen dat in die tijd ‘de verzorgingsstaat’ 
werd genoemd. De oorsprong van dit complex lag 
in de vroege twintigste eeuw, zo zullen de historici 
ontdekken, toen de Nederlandse overheid een 
aantal verplichte verzekeringen in het leven riep, 
die arbeiders moesten beschermen tegen de risi-
co’s van het werkzame leven, zoals invaliditeit en 
arbeidsongeschiktheid. Deze vroege ‘werknemers-
verzekeringen’ waren weliswaar verplichte rege-
lingen die door de overheid werden gegarandeerd, 
maar de feitelijke toekenning van uitkeringen was 
grotendeels toevertrouwd aan werkgeversorgani-
saties. Daarmee vormden de vroege verzekeringen 
in zekere zin een rechtstreekse voortzetting 
van de zogenaamde ‘ondernemingsfondsen’: de 
collectieve bedrijfsverzekeringen die in de loop 
van de negentiende eeuw door een groot aantal 
werkgevers waren ingesteld. Deelname aan deze 

Filantropie 
&paternalisme
Een kleine geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat 
in de twintigste en eenentwintigste eeuw
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‘ Juridisering van 
de sociale zorg       
veranderde het van        
een gunst in een recht’

keringen geen einde. Na de Tweede Wereldoorlog 
richtten de vakbonden en hun medestanders hun 
pijlen namelijk op de armenzorginstellingen 
waarmee hun achterbannen onder meer te maken 
kregen in geval van langdurige werkloosheid. 
Hoewel deze instellingen in de jaren daarvoor een 
proces van ‘professionalisering’ hadden doorge-
maakt, waarin de notabelen door maatschappelijk 
werkers waren vervangen, werd de ongereguleerde 
werkwijze van de instellingen als onderdrukkend 
en ‘niet meer van deze tijd’ ervaren. Uiteindelijk 
werd de armenzorg halverwege de jaren zestig dan 
ook afgeschaft en vervangen door de Algemene 
Bijstandwet, een wet waarin het recht van elke 
Nederlandse burger op financiële ondersteu-
ning was vastgelegd en die de daadwerkelijke 
ondersteuning toevertrouwde aan anonieme en 
democratisch gecontroleerde ambtenaren van de 
gemeentelijke ‘Sociale Dienst’.

De afschaffing van de armenzorg en de intro-
ductie van de Bijstandwet leidden in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw 
mede tot een nieuwe golf van democratisering 
die vrijwel alle instituties van de Nederlandse 
samenleving overspoelde. Nu elke burger in geval 
van armlastigheid kon terugvallen op anonieme 
ondersteuning door de staat, bevrijdden de 
Nederlanders zich massaal van de laatste sociale 
banden van onderdrukking en ongelijkheid: 
gelovigen vielen van hun geloof en verlieten de 
kerk, onderdrukte vrouwen scheidden en masse 
van hun man, en kinderen onttrokken zich op 
steeds jongeren leeftijd aan het ouderlijk gezag. 
Deze grootschalige bevrijding leidde tot een 
ware maatschappelijke omwenteling die in het 
buitenland veel bewondering opriep. Nederland 
werd voor velen een modelstaat waarin een hoog 
niveau van welvaart, ontspannen maatschap-
pelijke omgangsvormen en een hoge mate van 
individuele vrijheid op succesvolle wijze werden 
gecombineerd.

Maar de emancipatiemachine die de Bijstandswet 
was bleek volgens sommige bestuurders in de 
praktijk ook een aantal negatieve effecten te 
produceren, die bij de totstandkoming van de 
wet niet waren voorzien. Hoewel zij dat eerst 
nauwelijks hardop durfden te zeggen, meenden zij 

dat met het doorsnijden van de directe en per-
soonlijke relatie tussen de gever en ontvanger van 
ondersteuning ook de ‘corrigerende’ functie van 
de ondersteuning was verdwenen. Nu de ambte-
naar van de sociale dienst niet meer zomaar een 
uitkering kon intrekken in geval van ‘ongewenst 
gedrag’, leken vele burgers het niet zo nauw te ne-
men met hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de samenleving om te werken wanneer zij 
daar toe in staat waren, of van een uitkering af te 
zien wanneer zij ook andere bronnen van inkom-
sten hadden. Onder invloed van een economische 
crisis die Nederland in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw trof, werden dit soort analyses in 
toenemende mate ook in de openbaarheid en in 
het Nederlandse parlement gehoord. Politici en 
bestuurders spraken zelfs van ‘massale fraude’ en 
van een ‘prikkel tot werken’ die door de Bijstands-
wet en door de andere sociale regelingen zou zijn 
verdwenen. 

Aanvankelijk probeerde de Nederlandse overheid 
de veronderstelde perverse effecten van de sociale 
regelingen te bestrijden zonder de verworvenhe-
den van gelijkheid en individuele vrijheid wer-
kelijk aan te tasten. Administratieve procedures 
werden verscherpt en nieuwe ambtenaren belast 
met het controleren van de boeken, en toen in de 
late jaren tachtig de computer zijn intrede in de 
kantoren deed werd met behulp van ingewikkelde 
koppelingen van databestanden getracht bedrog 
automatisch aan het licht te brengen. >>
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werden dan ook meestal onder de bestuurders van 
de armenzorginstelling verdeeld, die de armen bij 
naam kenden en hen met enige regelmaat thuis 
bezochten. Een rommelig huishouden was soms 
al reden om een bedrag op de bedeling in minde-
ring te brengen, en dronkenschap, ‘klaploperij’ en 
(later) lidmaatschap van een vakbond leiden veelal 
tot tijdelijke stopzetting van de ondersteuning 
totdat de betrokkenen zijn of haar leven had 
gebeterd. 2 Zo gingen filantropie en paternalisme 
dus hand-in-hand.

De dubbele functie van de sociale zorg – het 
steunen én leiden van de lagere standen – keerde 
ook terug in de eerste werknemersverzekeringen 
die de Nederlandse overheid aan het begin van de 
twintigste eeuw in het leven riep. Door de uitvoe-
ring van deze verzekeringen in handen te leggen 
van de werkgevers werd aan hen de mogelijkheid 
geboden om, net als in de armenzorg, het gedrag 
van maatschappelijk lagergeplaatsten te sturen. 
Door uitkeringen te onthouden aan lastige en 
opstandige werklieden konden zij een voorbeeld 
stellen en werd de hiërarchische verhouding 
tussen de ‘patroon’ (letterlijk vertaald ‘vader’) en 
zijn werklieden in het bedrijf herbevestigd. In die 
zin waren de vroege werknemersverzekeringen 
dus geformaliseerde en gereguleerde vormen van 
filantropie.

Maar met de introductie van de eerste sociale 
verzekeringen bleek de Nederlandse overheid 
een Doos van Pandora te hebben geopend die 
niet meer te sluiten viel. Door de sociale zorg te 
juridiseren had zij een element geïntroduceerd 
dat helemaal niet paste in de oude zorgtraditie en 
daar zelfs vijandig aan was. 

In de oude zorgtraditie was de ondersteuning 
door de werkgever of de notabele van het dorp 
of de stad altijd een gunst geweest en was de 
mogelijkheid van willekeur in de bedeling een 
onmisbare voorwaarde voor de vervulling van 
de functies die de sociale zorg in de samenleving 
had. Wat precies ‘gewenst gedrag’ was viel immers 
lastig in rechtsregels vast te leggen, en dat was 
in de oude standensamenleving ook helemaal 
niet nodig geweest: de werkgever en de notabele 
beschikten immers over een aangeboren recht-
vaardigheidsgevoel en waren van nature voorbe-
stemd om de lagere standen te leiden. Nu de zorg 
voor arbeiders echter een recht was geworden dat 
in laatste instantie voor een rechter kon worden 
afgedwongen, kwamen deze kwaliteiten echter 
steeds meer ter discussie te staan. In de eerste 
jaren na de introductie van de werknemersverze-
keringen vormde het traditionele ontzag van de 
arbeider voor de werkgever veelal nog een obstakel 
voor een gang naar de rechter, maar toen de eerste 
rechtzaken mooie resultaten sorteerden en ook de 
opkomende vakbonden zich meer en meer met de 
kwestie gingen bemoeien werd het beslissings-
recht van de werkgever steeds verder uitgehold. 3

Na een strijd van enkele decennia waarin de 
werkgevers en vakbonden hun bondgenoten in 
en buiten het parlement mobiliseerden gaven de 
werkgevers zich uiteindelijk in de jaren dertig 
van de twintigste eeuw gewonnen. De uitvoering 
van de werknemersverzekeringen werd aan hun 
organisaties onttrokken en toevertrouwd aan 
zogenoemde ‘bedrijfsverenigingen’. In deze be-
drijfsverenigingen beslisten vertegenwoordigers 
van de nationale vakbonden en werkgeversorga-
nisaties in kantoorgebouwen ver van de werkvloer 
gezamenlijk over de toekenning van uitkeringen 
in geval ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk-
loosheid. Daarmee was de directe paternalistische 
band tussen de werkgever en ‘zijn’ werklieden dus 
doorgesneden en kwam aan de geformaliseerde 
filantropie van de vroege twintigste eeuw een 
einde.

Maar aan het streven naar de vernietiging van het 
paternalisme in de sociale zorg, zo zullen de twee-
entwintigste-eeuwse historici ontdekken, kwam 
na de democratisering van de werknemersverze-

‘ De vroege werknemers-
verzekeringen waren 
geformaliseerde en 
gereguleerde vormen     
van filantropie’

1 Van der Valk, L., Van pauperzorg tot bestaanszekerheid, 
 Stichting IISG, Amsterdam, 1986

2 De Regt, A,, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid, 
 Boom, Amsterdam, 1984.

3 Van der Klein, Ziek, zwak of zwanger, 
 Aksant Academic Publishers, Amsterdam, 2005.
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Toen al deze maatregelen echter niet het gewenste 
effect sorteerden lieten de politici en bestuurders 
in de late twintigste eeuw hun aanvankelijke 
schroom langzaam maar zeker varen, zo zul-
len de historici van de tweeëntwintigste eeuw 
constateren. In de jaren negentig besloot het 
Nederlandse parlement de Ziektewet, die werk-
nemers het recht gaf op een uitkering in geval 
van ziekte, te ‘privatiseren’. De uitvoering van de 
wet werd weggehaald bij de bedrijfsverenigingen 
en individuele werkgevers werd de verplichting 
opgelegd de uitkering voortaan uit eigen zak te 
betalen. Daarmee kreeg de werkgever weer een 
direct belang bij ‘juist gedrag’ van zijn werkne-
mers en werd de oude paternalistische band weer 
gedeeltelijk hersteld. Niet veel later werden de be-
drijfsverenigingen ook ontslagen van de opdracht 
om werklozen en arbeidsongeschikte werknemers 
via allerlei cursussen en trainingen weer aan het 
werk te krijgen, een taak die zij in de voorafgaande 
decennia volgens hun critici niet naar behoren 
hadden vervuld. De ‘re-integratie’ van werklozen 
en arbeidsongeschikten werd nu in handen gelegd 
van particuliere bedrijven die na erkenning door 
de overheid de betrokken burgers min of meer na 
eigen inzicht weer ‘naar de arbeidsmarkt leid-
den’. Maar de definitieve doorbraak vormde de 
beslissing van de regering in het jaar 2007 om aan 
ambtenaren van de Sociale Dienst toestemming 

te geven om bij een vermoeden van fraude of 
onmaatschappelijkheid weer ‘achter de voordeur’ 
te kijken van de burgers die een Bijstandsuitke-
ring ontvingen. 
ier aangeland zullen de tweeëntwintigste-eeuwse 
historici, die tijdens hun onderzoek van de ene 
in andere verbazing zullen vallen, instemmend 
knikken: de rest van de geschiedenis kennen ze. 
Na de doorbreking van het taboe op direct en per-
soonlijk toezicht op hulpbehoevenden waren in de 
eenentwintigste eeuw gaandeweg de oude vormen 
van sociale zorg in ere hersteld. Nadat de Sociale 
Diensten enkele jaren later waren geprivatiseerd 
had de overheid het toezicht op deze Diensten 
opgeheven en, niet lang daarna, de protocollen en 
regels waaraan zij zich moesten houden volledig 
afgeschaft. De zorg voor hulpbehoevenden lag 
weer volledig in handen van particulieren die hun 
filantropische gevoelens weer naar eigen inzicht 
konden omzetten in ‘goede daden’. ‘En hoe kon het 
ook anders’, zullen de tweenentwintigste-eeuwse 
onderzoekers daar onwillekeurig aan toevoegen: 
sociale zorg, ongelijkheid en paternalisme zijn 
immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Marcel Hoogenboom is universitair docent sociologie 

aan de Universiteit Twente en auteur van het boek 

Standenstrijd en zekerheid – Een geschiedenis van 
oude orde en sociale zorg in Nederland

‘ De afschaffing van de armenzorg 
‘en de introductie van de Bijstandswet 
‘leidden tot een golf van democratisering 
‘die vrijwel alle instituties van de 
‘Nederlandse samenleving overspoelde’




