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Voer voor verkiezingen (2)

Waar is het particulier 
 initiatief?

marcel hoogenboom

Bijna niemand lijkt het nog te beseffen, maar Jan 
Peter Balkenende heeft revolutionaire plannen 
met de Nederlandse samenleving. Na jaren te 
hebben gesneden in allerlei sociale regelingen 
lijkt voor hem en zijn geestverwanten de tijd te 
zijn aangebroken om te gaan bouwen aan niets 
minder dan een nieuwe ‘sociale structuur’. Bal-
kenendes plannen zijn revolutionair maar gaan 
tegelijkertijd terug op een lange traditie van 
christelijk sociaal denken, een traditie echter die 
in het cda decennialang naar de achtergrond is 
gedrongen door ‘middenvelddenkers’ als Ruud 
Lubbers en Bert de Vries. Ook in het denken van 
Balkenende is voor het middenveld een belang-
rijke rol weggelegd, maar hij verstaat daaronder 
iets geheel anders dan zijn katholieke voorgan-
gers. De grote vraag is echter of Balkenendes 
ideeën wel levensvatbaar zijn.
 Jan Peter Balkenende is geen neoliberaal. Het 
idee dat de cda-leider wel een neoliberaal zou 
zijn, is meestal afkomstig van politieke tegen-
standers die wijzen op de drastische sociale her-
vormingen die de kabinetten onder zijn leiding 
in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd ¬ de 
versobering van de wao en de ww, de beperking 
van het prepensioen en de introductie van een 
nieuw zorgstelsel en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Volgens zijn politieke tegen-

standers zal het gevolg van deze hervormingen 
uiteindelijk zijn dat burgers in tijden van tegen-
slag steeds minder op ondersteuning kunnen 
rekenen en derhalve meer en meer overgeleverd 
zullen zijn aan de grillen van de markt. Deze 
inschatting van de gevolgen van het beleid brengt 
de politieke tegenstanders van Balkenende 
vervolgens tot de conclusie dat dit ook wel de 
bedoeling zal zijn. Vandaar de aanduiding ‘neo-
liberaal’.
 Deze aanduiding helpt Balkenendes tegen-
standers naar mijn opvatting echter niet veel 
verder. Zij doet de premier namelijk niet al-
leen tekort, ze ontneemt ons ook het zicht op 
wat hem en zijn geestverwanten werkelijk 
voor ogen staat, en verhult daarmee ten min-
ste één grote tekortkoming in hun politieke 
programma. Balkenende is namelijk geen 
neoliberaal maar een conservatief ¬ zij het een 
heel bijzondere en paradoxale. Hij is wat ik zou 
willen noemen een ‘revolutionair conservatief ’. 
Wie de moeite neemt om goed te luisteren naar 
wat hij zegt en goed te lezen wat hij schrijft, ont-
dekt frases, redeneringen en idealen, die passen 
in een lange conservatieve traditie van denken 
over sociale zorg.

particulier initiatief

De conservatieve traditie waarin Balkenende 
staat gaat terug tot de tweede helft van de negen-
tiende eeuw, toen de discussie over de ‘sociale 
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kwestie’, over de achtergestelde positie van de 
lagere sociale klassen, in Nederland goed op 
gang kwam. Deze discussie werd destijds vooral 
aangezwengeld door de opkomende sociaal-de-
mocratische arbeidersbeweging, die onder meer 
de totstandkoming eiste van sociale zekerheid, 
dat wil zeggen: wettelijk verplichte verzekerin-
gen die door de overheid werden beheerd.

Bij hun streven naar sociale verzekeringen 
kregen de sociaal-democraten steun van een 
aanzienlijk deel van de arbeidersaanhang van 
de belangrijkste christelijke partijen, met name 
de Anti-Revolutionaire Partij (arp) en de katho-
lieke partij. Zoals ik in mijn recent verschenen 
boek Standenstrijd en zekerheid laat zien, kregen 
de voorstanders van sociale zekerheid lange tijd 
echter geen poot aan de grond in de Nederlandse 
politiek.1 Tegenover de voorstanders van sociale 
zekerheid vormde zich namelijk gaandeweg 
een blok van ‘conservatieven’ dat lange tijd veel 
machtiger was en de meeste pogingen tot wetge-
ving wist tegen te houden. 
 Het etiket ‘conservatief ’ voor de genoemde 
politici is tamelijk ongebruikelijk. Meestal 
wordt aangenomen dat er in Nederland in de 
twintigste eeuw helemaal geen conservatieven 
bestonden.1 Een van de oorzaken van deze, naar 
mijn opvatting onjuiste aanname is dat de con-
servatieven in Nederland over verschillende po-
litieke partijen waren verspreid, partijen die ook 
progressieve vleugels kenden. Tot de conserva-
tieven in de vooroorlogse Nederlandse politiek 
kan allereerst de Liberale Staatspartij worden ge-
rekend, min of meer de voorloper van de huidige 
vvd. Maar tot de conservatieven behoorden ook 
delen van de protestantse arp, de Christelijk-

Historische Unie (chu) en de katholieke partij 
(later rksp, de voorganger van de kvp). Hoewel 
de christelijke conservatieven zich in hun verzet 
tegen de komst van sociale zekerheid veelvuldig 
beriepen op christelijke waarden verschilden 
hun argumenten nauwelijks van die van de li-
berale conservatieven. Beide groepen vreesden 
vooral dat de komst van wettelijk verplichte 
sociale verzekeringen tot de ondergang van het 
zogenoemde ‘particulier initiatief ’ zou leiden.2 
 Met de term particulier initiatief verwezen 
de vooroorlogse conservatieven naar de talloze 
organisaties die het gros van de armen, zieken, 
werklozen, invaliden en ouden-van-dagen van 
ondersteuning voorzagen: de kerkelijke en se-
culiere armenverenigingen die in bijna iedere 
stad en in ieder dorp bestonden, en de verze-
keringsfondsen van filantropische werkgevers 
als de Twentse metaalbaron Stork en de Delftse 
gistfabrikant Van Marken. Het verdwijnen van 
deze organisaties was voor de conservatieven 
om verschillende redenen onaanvaardbaar. Eén 
van die redenen was dat deze organisaties door-
gaans door diezelfde tegenstanders van sociale 
zekerheid werden bestuurd. Via dit particulier 
initiatief konden de conservatieven, die meestal 
tot de hogere sociale klassen in de samenleving 
behoorden, aanzienlijke macht uitoefenen over 
‘het gewone volk’, onder meer door behoeftigen 
ondersteuning te onthouden in geval van onge-
wenst gedrag. 
 Maar er was nog een andere reden voor het 
streven van de conservatieven naar behoud van 
het particulier initiatief. Volgens de conserva-
tieven vervulden deze particuliere organisaties 
een onmisbare functie in het sociale leven: zij 
vormden het ‘cement’ tussen de sociale klassen 
en zorgden zodoende voor rust, orde en saam-
horigheid in de samenleving. Deze particuliere 
organisaties konden volgens de conservatieven 
niet zomaar worden vervangen door instel-
lingen die door de overheid in het leven waren 
geroepen. De organisaties waren namelijk zo 
geschikt voor de uitvoering van sociaal beleid 
omdat zij spontaan in het maatschappelijk le-
ven waren ontstaan en hun waarde al decennia, 
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soms eeuwenlang hadden bewezen. Het streven 
van de tegenstanders van sociale zekerheid was, 
kortom, gericht op het behoud van oude sociale 
structuren. Dat is ook een van de redenen dat ik 
ze aanduid met de term ‘conservatief ’.�

 Jan Peter Balkenende is op dit moment in de 
Nederlandse politiek de belangrijkste erfdrager 
van de vooroorlogse christelijke conservatie-
ven, omdat hij in zijn beoordeling van de ver-
zorgingsstaat expliciet voortborduurt op hun 
ideeën ¬ zij het op een opmerkelijke manier. 
De huidige hervorming van verschillende so-
ciale regelingen lijkt bij Balkenende namelijk 
niet alleen te zijn ingegeven door economische 
onvermijdelijkheid, dat wil zeggen de noodzaak 
de Nederlandse economie aan te passen aan 
trends als globalisering en het ontstaan van een 
kenniseconomie. De hervorming kent ook een 
sociaal-culturele onderbouwing. 

vooroorlogse conservatieven

Wie wil weten wat Balkenende met de Ne-
derlandse samenleving wil, hoeft slechts zijn 
proefschrift uit 1��2 te lezen, of de geschriften 
er op na te slaan, die hij in de jaren erna schreef 
als medewerker van het wetenschappelijk bu-
reau van het cda.� In deze geschriften breekt 
Balkenende een lans voor wat hij noemt ‘zelf-
regulering’ door ‘maatschappelijke organisaties’. 
In zijn pleidooi baseert Balkenende zich op 
hedendaagse sociaal-filosofen als Amitai Etzi-
oni,� maar meer nog op zijn christelijk-conser-
vatieve voorgangers, zoals Groen van Prinsteren, 
Kuyper en de protestants-christelijke filosoof 
Dooyeweerd. Aan deze geestverwanten ontleent 
hij vooral het inzicht dat de samenleving bijeen 
wordt gehouden door particuliere organisaties 
die spontaan uit het sociale leven zijn voortgeko-
men. Deze organisaties binden hun leden als het 
ware samen en verschaffen hen antwoorden op 
allerlei levensvragen ¬ zij verschaffen hun le-
den met andere woorden ‘waarden en normen’. 
Ziehier het verband met de discussie over sociale 
omgangsvormen, die enkele jaren geleden even-
eens door Balkenende is aangezwengeld. 

In lijn met zijn christelijk-conservatieve voor-
gangers is Balkenende van mening dat de 
overheid deze functie nooit van de particuliere 
organisaties kan overnemen. Met hen keert Bal-
kenende zich dan ook tegen de verzorgingsstaat, 
die volgens hem de pluriformiteit van de Ne-
derlandse samenleving ernstig heeft aangetast. 

Door de verantwoordelijkheid voor de sociale 
zorg, het onderwijs en andere sociale functies 
terug te leggen bij maatschappelijke organi-
saties en deze via het recht de mogelijkheid te 
geven hun eigen zaken te regelen, kan de sociale 
cohesie volgens hem echter worden versterkt. 
Balkenende noemt dit ‘privatisering naar de 
non-profit sector’.6

 Balkenendes opvattingen over de rol en de or-
ganisatie van de sociale zorg vertonen dus grote 
gelijkenis met de ideeën van de vooroorlogse 
christelijke conservatieven. Net als zij heeft hij 
een voorkeur voor particuliere organisaties als 
verstrekkers van sociale ondersteuning. Maar 
anders dan Balkenende verwezen de vooroor-
logse conservatieven daarmee naar werkelijk 
bestaande organisaties. Anders gezegd: voor de 
uitvoering van sociale regelingen vormden de 
particuliere organisaties destijds een reëel al-
ternatief, althans tot aan de jaren twintig van de 
twintigste eeuw.

twee concepties

Toen de strijd rond de sociale zorg in Nederland 
rond 18�0 op gang kwam vormde het particulier 
initiatief nog een serieus alternatief voor de 
statelijke sociale verzekeringen die de opko-
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mende arbeidersbeweging voor ogen had, maar 
daarin kwam rond 1�20 snel verandering. Uit 
verschillende onderzoeken die in deze periode 
verschenen bleek namelijk dat de particuliere 
verzekeringsfondsen snel terrein verloren en 
dat de organisaties die wel grote delen van de be-
hoeftigen wisten te bereiken, zoals de lokale ar-
menverenigingen, steeds meer in de problemen 
kwamen door een chronisch gebrek aan geld.7

 Deze ontwikkeling was het resultaat van een 
aantal ingrijpende sociale processen die in deze 
periode in een stroomversnelling kwamen en 
die het maatschappelijk fundament vernietig-
den waarop het particulier initiatief eeuwenlang 
had kunnen gedijen. Mede door de toenemende 
mobiliteit, de groeiende welvaart en de geleide-
lijke verzakelijking van de arbeidsverhoudingen 
was een egaliseringsproces op gang gekomen 
dat het functioneren van de particuliere fond-
sen gaandeweg onmogelijk maakte. Enerzijds 
ontstond onder de armen en arbeiders steeds 
meer verzet tegen de paternalistische wijze van 
ondersteuning door de particuliere organisaties. 
Anderzijds nam de animo onder de verstrek-
kers van de particuliere zorg steeds verder af: 
waarom zouden de werkgevers en notabelen van 
de stad of streek nog grote bedragen aan de zorg-
instellingen doneren, wanneer de behoeftigen 
die door deze instellingen werden ondersteund 
hun eens verheven maatschappelijke positie 
niet langer erkenden?
 De teloorgang van het particulier initiatief 
leidde in de jaren twintig mede tot een kente-
ring in het politieke debat over sociale zorg in 
Nederland en tot een geleidelijke positiewis-
seling van met name de liberale en katholieke 
conservatieven. Nu het particulier initiatief 
niet langer een serieus alternatief vormde voor 
sociale zekerheid zochten zij toenadering tot de 
voorstanders van sociale zekerheid in hun eigen 
partijen en in de sociaal-democratische sdap. 
Deze ontwikkeling mondde aan het einde van 
de jaren twintig uit in een compromis over de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale verzeke-
ringen. Volgens dit compromis zouden de soci-
ale verzekeringen niet door de overheid worden 

beheerd, maar door zogenaamde ‘bedrijfsver-
enigingen’. Deze organisaties werden bestuurd 
door de vakbonden en werkgeversorganisaties, 
zodat het leek alsof ook de conservatieven voor 
een deel hun zin hadden gekregen. Waren de 
vakbonden en werkgeversorganisaties immers 
geen uitingen van particulier initiatief?8

 Het compromis over uitvoeringsorganisatie 
was een belangrijke doorbraak in de opbouw 
van de Nederlandse sociale zekerheid, maar ook 
in het denken van vooral de katholieken over het 
particulier initiatief. Vanaf de jaren dertig werd 
het particulier initiatief voor hen gaandeweg 
bijna een synoniem voor vakbonden en werk-
geversorganisaties. Dit bleef zo toen de term 
particulier initiatief na de Tweede Wereldoorlog 
gaandeweg werd ingeruild voor de uitdrukking 
‘maatschappelijk middenveld’.
 Een belangrijk deel van de conservatieven 
in de arp en chu bleef zich na het compromis 
echter verzetten tegen de praktische invulling 
die vooral de katholieken aan de term particulier 
initiatief hadden gegeven. Voor hen waren de 
bedrijfsverenigingen, én de vakbonden en werk-
geversorganisaties die de bedrijfsverenigingen 
bestuurden, niet veel meer dan ‘zetbazen’ van 
een overheid die achter de schermen de lakens 
uitdeelde. De bedrijfsverenigingen waren im-
mers uit het niets gecreëerd in plaats van spon-
taan uit het maatschappelijk leven ontstaan en 
konden zich in de ogen van de protestants-chris-
telijke conservatieven dus nooit ontwikkelen tot 
de zingevende en stabiliserende instituties die 
de ‘echte’ particuliere organisaties altijd waren 
geweest.
 In de crisis van de jaren dertig vonden de 
protestants-christelijke conservatieven nog 
éénmaal gehoor toen de arp’er Colijn hun denk-
beelden kon gebruiken om zijn vergaande be-
zuinigingsplannen te legitimeren. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden de conservatieven in de 
arp en chu echter gaandeweg verdrongen door 
meer progressieve lieden en, na de fusie van 
arp, chu en kvp in 1�80, door de katholieken 
in het cda. Totdat Balkenende hun ideeën in de 
jaren negentig nieuw leven inblies.
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twee tradities

In zijn boek Overmoed en onbehagen heeft de oud-
cda-politicus Bert de Vries onlangs gesugge-
reerd dat Balkenende met zijn sociaal-economi-
sche beleid een voor het cda nieuwe koers is in-
geslagen. Balkenendes nadruk op zelforganisatie 
en zijn confronterende houding ten opzichte 
van de vakbonden en werkgeversorganisaties 
betekenen volgens De Vries een breuk met een 
decennia-oude traditie van christen-democra-
tisch denken over sociale zorg.� 
 Ik denk dat De Vries zich hier vergist. De 
ideeën van Balkenende passen weldegelijk in 
een ideologische traditie van het cda, maar dit 
is een andere traditie dan die waartoe De Vries 
zich rekent en die in het cda in de afgelopen 
decennia dominant is geweest. Daar waar de 
oud-arp’er De Vries zich opmerkelijk genoeg be-
roept op een cda-traditie die sterk is beïnvloed 
door het katholieke denken, baseert Balkenende 
zich op een cda-traditie die haar wortels in het 
protestants-christelijke gedachtegoed heeft.
 Een cruciaal verschil tussen deze twee cda-
tradities ligt in de waardering van de rol van de 
vakbonden en werkgeversorganisaties. In de 
boeken en artikelen die Balkenende in de tijd 
vóór zijn premierschap schreef benadrukt hij dat 
de vakbonden en werkgeversorganisaties in de 
tweede helft van de twintigste eeuw hun identi-
teit en hun binding met de achterban voor een 
belangrijk deel hebben verloren door hun inten-
sieve betrokkenheid bij de totstandkoming en 
uitvoering van het sociaal-economische beleid. 
Balkenende spreekt in dit verband dan ook van 
een ‘onteigende samenleving’.10 Als de overheid, 
zoals hij wil, taken afstoot naar het particulier 
initiatief, dan moet dat zijn naar organisaties die 
‘van onderop opgebouwd’ zijn, en dus niet naar 
organisaties die zich in de afgelopen decennia tot 
semi-overheidsorganisaties hebben ontwikkeld, 
zoals de vakbonden en werkgeversorganisaties.11

 Maar als de vakbonden en werkgeversorga-
nisaties zichzelf voorlopig hebben gediskwalifi-
ceerd als uitvoerders van sociale zorg, welke parti-
culiere organisaties blijven dan nog over om deze 

taak op zich te nemen? De charitatieve instellin-
gen van weleer, zoals de particuliere armenzorg-
verenigingen en de verzekeringsfondsen, zijn in 
de afgelopen vijftig jaar grotendeels verdwenen. 
Na hun teloorgang in de jaren twintig en dertig 
van de twintigste eeuw werd hun rol gaandeweg 
overgenomen door formele uitvoeringsorgani-
saties, zoals de bedrijfsverenigingen, de gemeen-
telijke sociale diensten en de Sociale Verzeke-
ringsbank. De meeste particuliere organisaties 

werden daarop gaandeweg opgeheven, terwijl de 
resterende organisaties zich meer en meer op het 
maatschappelijk werk gingen richten. Nadat in de 
jaren vijftig en zestig bleek dat ook deze nieuwe 
taak hun financiële draagkracht te boven ging, 
wendden zij zich noodgedwongen tot de overheid 
voor financiële ondersteuning. Deze toenemende 
overheidsinmenging leidde tenslotte tot een 
metamorfose van de particuliere organisaties tot 
geprofessionaliseerde, semi-publieke instellingen 
¬ organisaties, kortom, die volgens Balkenende 
nu juist niet met de verstrekking van sociale on-
dersteuning moeten worden belast.

gewenste sociale structuur

Bij deze laatste constatering zouden we het kun-
nen laten, maar daarmee doen we naar mijn 
opvatting de ambities van Balkenende en zijn 
geestverwanten te kort. Waarom immers zou 
het particulier initiatief onder invloed van ge-
richt overheidsbeleid niet opnieuw tot ontwik-
keling kunnen komen?
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De hervorming van allerlei sociale regelingen 
was in de afgelopen jaren volgens Balkenende 
uitdrukkelijk bedoeld om meer ruimte te schep-
pen voor de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van 
burgers. Door de rol van de overheid te verklei-
nen kunnen burgers in toenemende mate hun 

eigen keuzes maken en hun eigen verstrekkers 
van ondersteuning kiezen, bijvoorbeeld via 
‘persoonsgebonden budgetten’.12 In de meeste 
gevallen koos het kabinet-Balkenende in de afge-
lopen jaren voor een tamelijk veilige benadering 
door terug te treden op die terreinen waar reeds 
een alternatief voor de overheid bestond of waar 
de markt daarin tamelijk snel kon voorzien. Zo 
stonden bijvoorbeeld bij de introductie van het 
nieuwe zorgstelsel de particuliere verzekeraars 
reeds klaar om de uitvoering naar zich toe te 
trekken en dook een groot aantal ondernemin-
gen direct in het gat dat door de privatisering 
van de reïntegratie van werklozen ontstond. 
 Met de invoering van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (wmo) sloeg het kabinet 
recentelijk echter een nieuwe weg in en werd 
duidelijk waar het Balkenende en zijn geestver-
wanten uiteindelijk om te doen is. Volgens deze 
wet, die in februari van dit jaar door de Tweede 
Kamer is aanvaard en duidelijk Balkenendes 
stempel draagt, wordt een deel van de awbz, de 
geestelijke gezondheidszorg en de ondersteu-
ning van gehandicapten overgeheveld naar de 
gemeenten. De gemeentes, zo lezen we in de 
Memorie van Toelichting bij de wet, moeten de 
ondersteuning van deze hulpbehoevende groe-
pen zoveel mogelijk overlaten aan het lokale par-
ticulier initiatief. Indien dit particulier initiatief 

onvoldoende is ontwikkeld dient de gemeente 
zich een beeld te vormen van ‘de gewenste so-
ciale structuur’ en de totstandkoming van die 
structuur actief te stimuleren.1�

 ‘Gewenste sociale structuur’ ¬ het is deze 
ambitie die het streven van Balkenende en zijn 
geestverwanten tot een fascinerend project 
maakt. Een project dat merkwaardig genoeg 
tegelijkertijd als ‘conservatief ’ én als ‘revolutio-
nair’ kan worden aangeduid. Het is conservatief, 
omdat het voortbouwt op de idee van particulier 
initiatief als het cement van de samenleving. 
Het project is revolutionair, omdat het lijkt uit te 
gaan van de veronderstelling dat het particulier 
initiatief min of meer uit het niets kan worden 
‘gecreëerd’. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld 
Bert de Vries betoogt is het doel van Balkenende 
en zijn geestverwanten niet simpelweg gelegen 
in de afbraak van dure sociale regelingen: Balke-
nende wil oprecht afbreken om iets nieuws tot 
ontwikkeling te laten komen buiten de markt 
om ¬ de eerder genoemde ‘gewenste sociale 
structuur’.1� Bij de totstandkoming van die 
sociale structuur is in de visie van Balkenende 
een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. 
In zijn revolutionair conservatisme fungeert 
de overheid niet zozeer als de vormgever van 
verandering, maar als ‘aanjager’. Door de juiste 
voorwaarden te scheppen kan de overheid par-
ticuliere initiatieven tot bloei laten komen, zo 
is de stellige verwachting. En deze particuliere 
initiatieven kunnen uiteindelijk de zorgende 
functie van de overheid overnemen.
 Het is, zoals gezegd, een fascinerende ge-
dachte, maar het is de vraag of zij wel levens-
vatbaar is. De kwestie blijft immers of het 
particulier initiatief inderdaad zo spontaan tot 
stand kan komen als Balkenende beoogt. Wat 
namelijk ontbreekt in zijn nieuwe ideologie is 
een redenering over de wijze waarop in onze 
huidige samenleving nieuwe sociale verbanden 
ontstaan. Een dergelijke redenering is wenselijk, 
omdat hij wat dit betreft niet zomaar terug kan 
vallen op de ideeën van zijn negentiende- en 
twintigste-eeuwse geestverwanten. In hun tijd 
zorgde een ingewikkelde mengeling van dwang, 
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‘Gewenste sociale structuur’ ¬ het 
is deze ambitie die het streven van 
Balkenende en zijn geest
verwanten tot een fascinerend 
project maakt

S&D7/8-2006.indd   40 14-08-2006   13:19:14



s& d  7 / 8  |  20 0 6

�1

afhankelijkheid, statusoverwegingen en traditie 
inderdaad lange tijd voor het telkens opnieuw 
ontstaan van particuliere initiatieven. Deze 
mengeling van factoren is door ingrijpende 
maatschappelijke processen, die de overheid 
niet of nauwelijks kan beïnvloeden, in de twin-
tigste eeuw echter grotendeels verdwenen. Het 

wachten is dus op een sociologische analyse van 
onze huidige democratische en geïndividua-
liseerde samenleving, en van de wijze waarop 
mensen daarin tot samenwerking en vooral 
altruïsme zijn te bewegen. Tot die analyse er ligt, 
kunnen we niet anders concluderen dan dat de 
wens bij Balkenende de vader van de gedachte is.
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Noten

1 M. Hoogenboom, Standenstrijd 
en zekerheid. Een geschiedenis van 
oude orde en sociale zorg, (Amster-
dam: Boom, 200�).

2 Dit constateert ook H. von der 
Dunk. Hij betoogt dat er in Ne-
derland weldegelijk conserva-
tieven bestonden, maar dat nie-
mand als zodanig wilde worden 
aangeduid omdat de term hier 
sinds de negentiende eeuw een 
zeer negatieve lading had. H.W. 
von der Dunk, ‘Conservatisme 
in vooroorlogs Nederland’, in: 
idem, Cultuur & geschiedenis. 
Negen opstellen, Den Haag: sdu, 
1��0), pp. 8�-102.

� Hoogenboom, Standenstrijd en 
zekerheid.

� Zie o.a. J.P. Balkenende, Over
heidsregelgeving en maatschap
pelijke organisaties, (Alphen aan 
den Rijn: Samsom, 1��2). Idem, 
Verantwoordelijkheid en recht. Een 
beschouwing over pluriformiteit, 
maatschappelijke verantwoorde
lijkheid en verdeling van taken en 
bevoegdheden, (Zwolle: Tjeenk 
Willink, 1���).

� In beschouwingen over Bal-
kenende wordt dikwijls bena-
drukt dat zijn opvattingen grote 

verwantschap vertonen met de 
ideeën van de socioloog Amitai 
Etzioni. Zoals ik in dit artikel 
betoog is deze verwantschap 
echter tamelijk oppervlakkig. 
Het is waar dat Balkenende 
en Etzioni een voorkeur delen 
voor gemeenschappen en voor 
het ontstaan van waarden en 
normen vanuit deze gemeen-
schappen via voortdurende 
communicatie en dialoog. 
Het is echter maar de vraag 
of Etzioni de zeer specifieke 
invulling die Balkenende aan 
de term ‘gemeenschap’ geeft 
zou kunnen delen. Bovendien 
is twijfelachtig of Etzioni zover 
zou gaan om ‘gemeenschappen’ 
(die in sommige gevallen nog 
amper bestaan) bijvoorbeeld 
met de zorg voor behoeftigen 
te belasten, zoals Balkenende 
wil. Voor Etzioni’s ideeën: The 
New Golden Rule. Community and 
Morality in a Democratic Society, 
(New York: Basic Books, 1��6). 
Voor de verwantschap tussen 
het denken van Balkenende en 
Etzioni: A. Brouwer en G. Haan, 
‘Amitai Etzioni. Aartsvader van 
het communitarisme’, De Groene 
Amsterdammer, � december 
200�; en de documentaire van 

vpro’s Tegenlicht ‘De waarden-
fluisteraar van Balkenende’, 26 
september 200�: www.vpro.
nl/programma/tegenlicht/afle-
veringen/187��66�.

6 Balkenende, Verantwoordelijk-
heid en recht, p. ��.

7 P. de Rooy. Werklozenzorg en 
werkloosheidsbestrijding 1917
1940. Landelijk en Amsterdams be
leid, (Amsterdam: Van Gennep, 
1�7�), pp. 17-2�. Hoogenboom, 
Standenstrijd en zekerheid, p. 1��.

8 Ibidem, pp. 20�-217.
� B. de Vries, Overmoed en onbe

hagen. Het hervormingskabinet
Balkenende, (Amsterdam: Bert 
Bakker, 200�), m.n. pp. 11-�2. 

10 Balkenende, Verantwoordelijk
heid en recht, p. �8.

11 Ibidem, pp. �0-�1.
12 Vgl. R. Ossewaarde, Eigen ver

antwoordelijkheid: bevrijding of 
beheersing?, (Amsterdam: swp, 
2006).

1� Memorie van Toelichting Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning, Tweede Kamer, vergader-
jaar 200�-200�, �0 1�1, nr. �, p. 
10.

1� De Vries, Overmoed en onbeha
gen, pp. �1-�2.

S&D7/8-2006.indd   41 14-08-2006   13:19:14


