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DEE O R G A N I S E R E 

DEE ORGANISERENDE OVERHEID 

"Dee dag dus, zal aanbreken, waarop de zon, alleen vrije menschen, die geen' 

anderenn meester, dan hunne reden erkennen, zal verlichten; en, waarop men (..) 

dee eerste zaden des bijgeloofs, en der dwinglandij, zoo dra zij zich durven ver-

toonen,, ontdekken, en door de kracht der Reden verstikken zal." Met deze opti-

mistischee gedachte gaf Condorcet (1802: 286-287) uiting aan het vooruitgangsge-

loofdatt met de Verlichting vanaf het einde van de achttiende eeuw het Westerse 

denkenn ging beheersen. Bevrijd van de tirannie van kerk en despoten zou de ver-

lichtee mens een betere wereld creëren. Dit vertrouwen was gebaseerd op de 

overtuigingg dat wetenschappelijke vooruitgang ook zou leiden tot maatschappe-

lijk ee vooruitgang. De houding tegenover de staat was vooral negatief hetgeen 

begrijpelijkk is als wordt bedacht dat de staat waarover de verlichtingsfilosofen 

schrevenn absolutistische privileges, mercantilistisch protectionisme en corruptie 

inn stand hield (Esping-Andersen 1990: 10). Met de introductie van de moderne 

rechtsstaatt werd het overheidsoptreden daarom aan het recht gebonden om de 

oneigenlijkee inzet van de staatsmacht te beperken. Als de wetenschap onder deze 

voorwaardenn de onveranderlijke wetten van het maatschappelijk functioneren 

zouu onthullen, dan zouden alle maatschappelijke problemen worden opgelost. 

Inn lij n met het wantrouwen jegens de staat waren de bevoegdheden van de over-

heidd in de negentiende eeuw terughoudend geregeld. Na de eeuwwisseling wer-

denn de negatieve kanten van de beperkte staat echter steeds duidelijker. Onder 

invloedd van het democratiseringsproces kregen de moderne staten daarom steeds 

vakerr de verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke proble-

men.. Dit resulteerde onder meer in Nederland in de ontwikkeling van een ver-

zorgingsstaat.. In de verzorgingsstaat kreeg de 'organiserende' overheid een onge-

kendee invloed. Eenmaal gesignaleerde maatschappelijke problemen werden door 

dee overheid steeds van oplossingen voorzien. De werkwijze die hierbij werd 

gevolgdd was gebaseerd op een functionalistische en naturalistische sociale theo-

rie.. In aansluiting op die theorie werd een organisatorische blik dominant. 

Doorr de gevolgen van de voortgaande maatschappelijke modernisering voldoen 

dee uitgangspunten van deze sociale theorie echter niet meer. De kritiek op de 

arrangementenn van de verzorgingsstaat groeide dan ook. Het model van de orga-

niserendee overheid dat bij de relatief uniforme en statische industriële klassen-

maatschappijj  aansluit moet wrorden heroverwegen. 

Inn de komende zes paragrafen schets ik deze ontwikkeling van de organiserende 

overheid.. In paragraaf 2.1 bespreek ik een aantal kenmerken van de moderne 

maatschappij.. In paragraaf 2.2 wordt verduidelijkt dat de overheid in deze maat-

schappijj  een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Paragraaf 2.3 schetst dat deze 

ontwikkelingg is verbonden met een functionalistische en naturalistische sociale 

theorie.. In aansluiting op die theorie werd bij het denken over overheid en maat-

schappijj  een organisatorische blik dominant. In paragraaf 2.4 wordt duidelijk 

hoee de overheid zich vanuit deze blik steeds meer bezig is gaan houden met het 
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organiserenn van de maatschappelijke ontwikkeling. Deze aanpak sloot nog rede-

lij kk aan bij het statische en uniforme karakter van de industriële klassenmaat-

schappij.. Paragraaf 2.5 schetst hoe deze statische en uniforme maatschappij de 

laatstee decennia steeds dynamischer en gedifferentieerder is geworden. Die con-

stateringg leidt in paragraaf 2.6 tot de conclusie dat de functionalistische en natu-

ralistischee sociale theorie ontoereikend is geworden als basis voor het denken 

overr de overheid. De veranderde maatschappelijke situatie vraagt om een aange-

pastee sociale theorie als basis voor het denken over overheid en maatschappij. 

Mett die constatering is de agenda voor hoofdstuk drie gezet. 

2.11 DE MODERNE MAATSCHAPPIJ 

Dee Nederlandse overheid is in de loop van eeuwen ontstaan. Dit proces was ver-

bondenn met de ontwikkeling van de moderne Westerse maatschappij - een ont-

wikkelingg die vaak als modernisering wordt omschreven. Het begrip 'modern' 

werdd oorspronkelijk gebruikt als synoniem voor 'nieuw' of'hedendaags' 

(Habermass 1983: 3). Een nieuwe periode kon daardoor steeds modern zijn ten 

opzichtee van de oude. De laatste eeuwen veranderde deze algemene invulling 

vann het moderniteitbegrip. De moderne maatschappij werd een specifieke maat-

schappijj  - technologisch geavanceerd, industrieel, kapitalistisch en stedelijk- die 

doorr het moderniseringsproces is ontstaan (Selznick 1992: 4-5). Dit proces kwam 

enigee eeuwen geleden in Europa op gang, raakte met de industrialisatie in een 

stroomversnellingg en heeft inmiddels een wereldwijde invloed (Zijderveld 1983: 

77;; Giddens 1990:1). Hierbij zijn traditionele sociale verbanden vervangen door 

modernee verbanden (Selznick 1992: 4-5; Beek 1997: 20-25). l n de moderne wereld 

vann massaproductie en -consumptie, metropolen, auto's, antibiotica, Verenigde 

Naties,, space shuttles, kernwapens, internet, gekke koeien en Tschernobyl heeft 

dee overheid vergaande verantwoordelijkheden gekregen. De moderne overheid 

wordtt opgevat als organisatie die de maatschappelijk problemen moet oplossen. 

Aangezienn de ontwikkeling van deze 'organiserende overheid' in samenhang met 

dee maatschappelijke modernisering heeft plaatsgevonden, bekijk ik dit proces 

nauwkeuriger. . 

Dee ontwikkeling van de moderne maatschappij vond zoals gezegd in de loop van 

dee laatste eeuwen plaats. Een belangrijke factor bij deze ontwikkeling is de men-

taliteitsveranderingg die aan het einde van de achttiende eeuw plaatsvond en die 

verbondenn is met wat Habermas (1983: 9) het moderne 'project' noemt. Deze 

veranderingg staat bekend als de Verlichting. De kern van de Verlichting is door 

Kantt als volgt geformuleerd: "Verlichting betekent dat de mens treedt uit de 

onmondigheidd waar hij zelf schuld aan heeft. Onmondigheid is het onvermogen 

omm zijn verstand te gebruiken zonder de leiding van iemand anders. (..) Sapere 

aude!!  Heb de moed je eigen verstand te gebruiken. Dat is de kernspreuk van de 

Verlichting""  (Devos 1986: 26). Met de Verlichting leerde de mens het eigen ver-

standd te gebruiken om zodoende de natuur te onderwerpen. Bevrijd van de intel-

lectuelee tirannie van priesters en prelaten en de politieke tirannie van despoten 

zouu de verlichte mens een betere wereld creëren.' Deze mentaliteitsverandering 
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gingg samen met wat Web er (1922: 21) een onttovering (Entzauberung) van de 

wereldd heeft genoemd. De mens verving goden en mythes door kennis op basis 

vann onderzoek. Met die kennis zou een goede en rechtvaardige wereld kunnen 

wordenn gecreëerd. De Verlichting betekende dus een groeiend geloof van de 

menss in het vermogen om zelfde wereld te maken. 

Vanuitt deze optimistische houding traden verlichtingsfilosofen als Condorcet, 

Saint-Simonn en Comte aan het begin van de negentiende eeuw de zorgwekkende 

gevolgenn van de modernisering tegemoet. Hierbij gold de staat als negatief mik-

punt.. Staatsmacht leidde tot machtsmisbruik door despoten en moest daarom 

aann banden worden gelegd. Niet de staat maar technologie, wetenschap, arbeids-

delingg en een goede rationele moraal zouden vooruitgang brengen (Gouldner 

1970:: 203). Deze overtuiging was gebaseerd op de successen van de natuurwe-

tenschappen.. De groeiende beheersing van de natuur zou het gevaar van natuur-

lijk ee rampen indammen.2 De verlichtingsdenkers geloofden bovendien dat met 

behulpp van een 'sociale fysica' of sociologie ook de onveranderlijke wetten van 

hett menselijk handelen en het maatschappelijk functioneren zouden worden 

ontdekt.. Bovendien zou duidelijkheid worden verschaft over juistheid, recht-

vaardigheidd en geluk (Habermas 1983: 9). De ontwikkeling van rationele organi-

satievormenn en denkwijzen zou leidden tot een bevrijding van de irrationaliteit 

vann mythen, geloof, bijgeloof, menselijke driften en machtsmisbruik (Harvey 

1989:: 12). De wretten van de sociale wetenschappen leidden dan als vanzelf tot 

goedee en rechtvaardige ingrepen. De verlichte mens zou dus aan de hand van de 

wetenschapp voor alle maatschappelijke problemen een oplossing kunnen vinden. 

Hett vooruitgangsgeloof en het vertrouwen in de wetenschap die met de 

Verlichtingg het Westerse denken gingen beheersen hebben grote invloed gehad 

opp de ontwikkeling van de maatschappij. Mede onder invloed van dit 'project' 

kwamm het moderniseringsproces in Europa in een stroomversnelling. 

Maatschappelijkee praktijken begonnen steeds sneller te veranderen - een veran-

deringg die gepaard ging met groeiende sociale problemen. In de klassieke moder-

niseringstheorieënn van Marx, Durkheim en Weber stonden de oorzaken van 

dezee 'sociale kwestie' centraal. Net als de verlichtingsdenkers sloegen zij de 

maatschappelijkee veranderingen met verbazing en niet zonder zorg gade 

(Zijderveldd 1974: 26). Anders dan bij de verlichtingsfilosofen werd in hun theo-

rievormingg de wetenschap echter niet in de eerste plaats opgevat als instrument 

omm maatschappelijke problemen op te lossen maar als middel om de maatschap-

pelijkee veranderingen te verklaren. Hier stond niet de moderniteit als project 

waaraann moet worden bijgedragen centraal maar wordt het moderniseringspro-

cess vanuit een institutioneel perspectief als cultureel proces bestudeerd (ibid). 

Opvallendd genoeg gingen de genoemde auteurs hierbij op zoek naar één bepalen-

dee factor als drijvende kracht achter het moderniseringsproces (Giddens 1990: 11). 

Dee aard van de door hen aangewezen factor - respectievelijk kapitalisme, indus-

trialisatiee en rationalisatie - verschilde. De klassieke theorieën schetsen zodoen-

dee een verschillend beeld van het moderniseringsproces. 



Volgenss Marx (1818-1883) was de ontwikkeling van de kapitalistische productie-

methodee de drijvende kracht achter het moderniseringsproces (ibid). De kern 

vann deze productiemethode is het streven om met kapitaal winst te maken. Met 

dee ontwikkeling van het kapitalisme werd de kleinschalige feodale agrarische 

productiee vervangen door grootschalige productie voor nationale en later inter-

nationalee markten. Bij deze ontwikkeling werd arbeid een verhandelbaar goed. 

Arbeiderss gingen hun arbeid in loondienst aanbieden - een ontwikkeling die 

overigenss veel aanpassingen van de arbeiders vergden (Harvey 1989: 123-124). Zo 

ontstondd de tegenstelling tussen arbeidersklasse en kapitalisten. De moderne 

maatschappijj  werd een kapitalistische maatschappij met een kapitalistische eco-

nomischee systeem en andere instituties. De dynamiek van deze kapitalistische 

maatschappijj  - en daarmee de grondslag van het moderniseringsproces - was 

volgenss Marx de teruglopende meeropbrengst en de hierdoor veroorzaakte 

noodzaakk van productiegroei. Marx meende dat in dit proces - door de concen-

tratie,, scholing en disciplinering van arbeiders - uiteindelijk een proletarische 

revolutiee onafwendbaar zou zijn waarna een communistische maatschappij zou 

ontstaann (Marx & Engels, 1872: 55). Het optreden van de staat in de kapitalisti-

schee maatschappij is er op gericht dit te voorkomen. 

Dee verdere groei van de sociologische discipline heeft in debat met Marx plaats-

gevondenn (Ritzer 1996: 28; Beek 1997: 20). Marx' moderniseringstheorie is zowel 

doorr Durkheim als door Weber invloedrijk bekritiseerd. Durkheim (1858-1917) 

meendee in navolging van Saint-Simon dat de dynamiek van het moderniserings-

process vooral wordt veroorzaakt door industrialisatie. We leven dus niet in een 

kapitalistischee maar in een industriële maatschappij. Traditionele samenlevingen 

werdenn samengebonden door een gezamenlijke moraal die voortkwam uit een 

gezamenlijkee religie. Door de voortdurende arbeidsdeling en de daarmee gepaard 

gaandee maatschappelijke differentiatie verdween echter deze samenbindende 

factorr en groeiden maatschappelijke problemen. Het creëren van een nieuwe 

gemeenschappelijkee moraal biedt hiervoor volgens Durkheim een goede oplos-

singg (Ritzer 1996: 16-20). 

Inn tegenstelling tot Marx en Durkheim ging Weber (1864-1920) in zijn moderni-

seringstheoriee expliciet in op de gevolgen van het Verlichtingsproject. Hij ver-

vingg de centrale rol die Marx aan het kapitalistische accumulatieproces als drij-

vendee kracht achter de modernisering gaf door het algemenere proces van ratio-

nalisering.. Rationalisering komt met name tot uitdrukking in de technologische 

ontwikkelingg en in de organisatie van menselijke activiteiten in bureaucratieën. 

Weberr meende dat dit vooral heeft geleid tot de ontwikkeling van het vermogen 

omm doelen te bereiken doelrationaliteit - en dat het ten koste is gegaan van het 

vermogenn om subjectief gedeelde emoties en tradities te ontwikkelen - waarde-

rationaliteit.. Hij koppelde aan deze analyse de pessimistische inschatting dat de 

triomff  van de menselijke rede niet zou leiden tot de vrijheid die de verlichtings-

denkerss voor ogen hadden maar tot een dominantie van economische krachten 

enn bureaucratische organisaties over het individu (Weber 1958: 181-182). Weber 

meendee daarom dat de hoop en het vooruitgangsgeloof van het moderne project 
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eenn illusie is. In plaats van een gezamenlijke vooruitgang van wetenschap, ratio-

naliteitt en vrijheid ontstond een toenemende instrumentele rationaliteit en daar-

meee een onderdrukking van het individu. 

Dezee korte schets verduidelijkt dat de klassieke sociologen verschillend dachten 

overr de motor achter het moderniseringsproces. Volgens Beek (1997: 20-25) ziJn 

echterr niet zozeer deze verschillen maar juist de overeenkomsten tussen de 

'industriële'' moderniseringstheorieën interessant. Beek spreekt in dit verband 

vann een 'grand consensus on modernization' die hij aan de hand van drie ken-

merkenn typeert. Deze kenmerken brengen de aard van de moderne maatschappij 

inn beeld. In de eerste plaats wordt de moderne maatschappij in de klassieke 

moderniseringstheorieënn opgevat als een klassenmaatschappij. De besproken 

moderniseringstheorieënn ontstonden ten tijde van de 'sociale kwestie'. Op dat 

momentt werden levensstijlen en levenslopen in sterke mate bepaald door de 

socialee klasse waartoe men behoorde. Iemands plaats in het productieproces 

beïnvloeddee bijvoorbeeld hoe en waar men leefde, met welke consumptie- en 

recreatiepatronenn en welke politieke visie men had. Sociale klassen staan in de 

klassiekee moderniseringstheorieën dan ook centraal. Aan deze constatering kan 

wordenn toegevoegd dat geloofsovertuiging in ieder geval de Nederlandse bevol-

kingg op soortgelijke wijze in groepen opdeelde. Het had tot gevolg dat de klassie-

kee sociologie sociale verschillen steeds analvseert als het resultaat van verschil-

lenn tussen groepen. De klassieke sociologie is een grote-groepen sociologie 

(large-group(large-group sociology). 

Inn de tweede plaats zijn de klassieke sociologen het er over eens dat de totstand-

komingg van de moderne samenleving het resultaat is van een revolutionair pro-

ces.. Hierdoor verdween de feodale en hiërarchische maatschappij die werd opge-

vatt als een door God bepaalde natuurlijke orde. Het kenmerkende verschil is dat 

inn de moderne maatschappij een differentiatie plaatsvindt van oorspronkelijk 

samenhangendee levenssferen. Dit proces van functionele differentiatie leidt tot 

hett ontstaan van subsystemen zoals bijvoorbeeld de economie, de politiek en de 

wetenschap.. Deze subsystemen hebben zich als zelfstandige gebieden afgeschei-

denn van de maatschappij (figuur 2.1). De subsystemen zijn onafhankelijk en heb-

benn hun eigen logica.3 Het economisch systeem wordt bijvoorbeeld geregeerd 

doorr effectiviteit, het rechtssysteem door juistheid en het wetenschappelijke 

systeemm door waarheid. Durkheim stelde de voortgaande differentiatie als gevolg 

vann de noodzaak van arbeidsdeling in zijn moderniseringstheorie centraal. Beek 

constateertt echter dat ook bij Weber en Marx de differentiatie tussen economie 

enn staat als uitgangspunt gold. Hij wordt hier gesteund door Habermas (1981: 

226):: "Max Weber begreift die Modernisierung der Gcscllschaft ahnlich wie Marx 

alss Ausdijfcrenzierung der kapitalistischen Wirtschaft und des modernen 

Staates.""  De moderne maatschappij is dus een maatschappij die bestaat uit func-

tionelee subsystemen. In de kern van Becks analyse staat de constatering dat ook 

dee situatie van deze moderne maatschappij onzeker is en door revoluties kan 

veranderen. . 
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Figuurr 2.1 Vereenvoudigd schema van de moderne maatschappij 

Politiek k 

Wetenschap p 
Economie e 

Beekk constateert in de derde plaats dat de klassieke moderniseringstheorieën er 

allemaall  vanuit gaan dat de ontwikkeling binnen de verschillende subsystemen 

wordtt gekarakteriseerd door een proces van toenemende instrumentele rationa-

litei tt waarbij ook steeds weer nieuwe deeltaken worden afgesplitst. Deze ont-

wikkelingg wordt in de klassieke theorieën opgevat als een lineair en onomkeer-

baarr proces. Dit betekent dat de reactie op externe uitdagingen een voortdurend 

voortgaann op de ingeslagen weg laat zien: milieuproblemen worden tegemoet 

getredenn met nieuwe 'ecologische' technologieën. "For instance, the reaction to 

environmentall  dangers is the invention and production of patentable microbes 

too eat up the industrial toxins" (Beck 1997: 24). Het betekent dat uitdagingen 

buitenn het subsysteem worden tegemoet getreden met nieuwe organisaties, 

nieuwee specialisten en nieuwe wetsgebieden die raken afgesplitst. 

Mett deze drie kenmerken zet Beek de overeenkomsten van de klassieke opvattin-

genn over het moderniseringsproces op een rij . Het overzicht toont het beeld dat 

dee klassieke auteurs hadden van de moderne maatschappij. De politiek blijk t in 

dezee theorieën te worden aangewezen als één van de subsystemen die door func-

tionelee differentiatie binnen de moderne maatschappij zijn ontstaan. Dit subsys-

teemm heeft net als de andere subsystemen een eigen logica. Bij de ontwikkeling 

vann het subsysteem vindt een toenemende instrumentele rationalisering plaats. 

Inn de klassieke moderniseringstheorieën wordt de autonomie van het politieke 

systeemm ten aanzien van de omgeving benadrukt en tegelijkertijd dus ook de 

autonomiee van externe systemen ten aanzien van het politieke systeem. Het 

opvallendee is nu dat dit politiek systeem in de loop van de twintigste eeuw in 

theoriee en praktijk desalniettemin steeds vaker is benaderd als 'prime mover' van 

dee maatschappij als geheel. Hierbij is uiteindelijk de opvatting dat de diverse 

subsystemenn vanuit het politieke systeem kunnen worden gestuurd dominant 

geworden.. Die verschuiving heeft geresulteerd in de totstandkoming van de 

'organiserendee overheid'. Het wantrouwen van bijvoorbeeld Weber ten aanzien 

vann de negatieve gevolgen van rationalisering is daarbij uit beeld verdwenen. Het 

resulteerdee in de opkomst van de verzorgingsstaat en een positievere houding 

tenn aanzien van politiek en modernisering. 
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O N T W I K K E L I N GG V A N DE V E R Z O R G I N G S S T A A T 

Bijj  de ontwikkeling van de moderne maatschappij speelde de totstandkoming 

vann natiestaten een belangrijke rol. Burkens e.a. (1994: 9) omschrijven de 'staat' 

alss een organisatievorm waarin over de bevolking van een bepaald gebied macht 

inn de zin van soevereine, hoogste macht wordt uitgeoefend. Volgens de theorie 

vann het koningsschap bij de gratie Gods lag deze soevereiniteit bij de vorst. Deze 

zogenaamdee theocratische visie kent aan de vorst vanuit zijn door God gegeven 

positiee alle macht en recht toe ten aanzien van een hiërarchisch geordende maat-

schappij.. De burgerlijke revolutie van de Verlichting bracht in deze overtuiging 

mett het idee van volkssoevereiniteit verandering. De standenmaatschappij werd 

vervangenn door een maatschappij van gelijke burgers die hun vrijheidsrechten 

middelss een 'contract' vrijwilli g afstaan aan een centrale macht - de staat. Met de 

ontwikkelingg van nationale samenlevingen in Europa raakte het staatsbegrip ver-

bondenn met de natie. Dit leidde sinds de achttiende eeuw tot de ontwikkeling 

vann verschillende natiestaten waarin de soevereiniteit van de staat was gekop-

peldd aan het grondgebied van de natie (Kreukels & Simonis 1988: 15-20). 

Dee instituties van de moderne maatschappij - parlementaire democratie, rechts-

staat,, mensenrechten, individuele vrijheid, kapitalisme, betaalde arbeid, politie-

kee partijen en bureaucratie - ontstonden vooral binnen deze natiestaten. 

Dee moderne maatschappij was daarmee een nationale maatschappij. 

Dee Staat der Nederlanden is één van de staten die met het moderniseringsproces 

iss ontstaan (Van der Pot e.a. 1995: 84-120). De ontwikkeling van deze gedecentra-

liseerdee eenheidsstaat kwam aan het slot van de achttiende eeuw op gang 

(Knippenbergg & De Pater 1988: 18-19). Hierbij raakten normatieve theorieën 

overr rechtsstaat, vrije markt en later democratie geïnstitutionaliseerd. Met de 

grondwett van Thorbecke uit 1848 werd de rechtsorde van de staat ingericht. De 

Nederlandsee staat kreeg het karakter van een klassieke rechtsstaat - een staat 

waarinn maatschappij én bestuur gebonden zijn aan het recht. Aan de totstandko-

mingg van de rechtsstaat lag de wens ten grondslag om de macht van absolute 

vorstenn te breken door hen tot uitvoering en toepassing van de wet te beperken 

(Burkenss e.a, 1994: 166). Machthebbers werden gezagsdragers, die dit gezag 

onderr voorwaarden kregen toegekend door het volk dat de soevereiniteit bezat. 

Dezee verandering kreeg een uitwerking in staatsrechtelijke regels, procedures, 

geformaliseerdee ambten en de bureaucratische ordening van de overheidsdien-

stenn (Salet 1994: 90). Doordat het optreden van de overheid op deze manier aan 

regelss was gebonden, werden de rechten van de burgers gewaarborgd tegen de 

wensenn van het bestuur. Legaliteit garandeert dus legitimiteit doordat de over-

heidd alleen mag optreden als daarvoor middels het recht bevoegdheden bestaan 

enn op een manier die het recht bepaalt. 

Dee bevoegdheden van de Nederlandse overheid waren oorspronkelijk terughou-

dendd geregeld. De overheid diende zich vooral te richten op de handhaving van 

ordee en veiligheid. Deze terughoudende regeling paste bij het in de vorige para-

graaff  gesignaleerde wantrouwen van de verlichtingsfilosofen ten aanzien van de 



staat.. Niet het optreden van de staat maar de ontwikkeling van wetenschap en 

technologiee zouden leiden tot maatschappelijke vooruitgang. Als de wetenschap 

binnenn de randvoorwaarden van de liberale rechtsstaat de onveranderlijke wet-

tenn van het maatschappelijk functioneren zou onthullen, dan zouden alle maat-

schappelijkee problemen kunnen worden opgelost. De wetgevende activiteit 

stondd daarom oorspronkelijk vooral in het teken van algemene rechtsbescher-

mingg en de regeling van rechtsbetrekkingen (Salet 1994: 79). Naast deze 'orde-

nende'' activiteiten trachtte de overheid slechts marginaal - bijvoorbeeld ten 

aanzienn van de waterhuishouding - middels 'sturing' concrete doeleinden te 

bereiken.44 De cruciale veronderstelling was hierbij dat een onbelemmerde con-

currentiee zou leiden tot een rechtvaardig eindresultaat (Burkens e.a. 1994: 21). 

Medee als gevolg van twee wereldoorlogen en de economische crisis van de jaren 

dertigg is de overheidsbemoeienis met het wel en wee van de burgers sterk toege-

nomen.. Dit ging samen met een groeiende invloed van de burgerij (Burkens e.a. 

1994:: 20). Met het algemeen kiesrecht werden de eisen van de steeds mondiger 

burgerss duidelijker verwoord en gehoord (Van der Pot e.a. 1995: 123-124). Het 

gelooff  in de rechtvaardigheid van de resultaten van een onbelemmerde concur-

rentiee kwam zodoende steeds meer onder druk te staan. Het werd duidelijker dat 

dee uitgangsposities van mensen ongelijk zijn. Naast de handhaving van orde en 

veiligheidd probeerde de overheid daarom met beschermende, stimulerende en 

herverdelendee maatregelen in steeds verder gaande mate reële gelijkheid van 

kansenn te creëren (Burkens e.a. 1994: 23).s De term 'verzorgingsstaat' of'sociale 

rechtsstaat'' kwam hierbij in zwang (Thoenes 1962). De overheid bleek zeer goed 

inn staat allerhande maatschappelijke doelen te bereiken. Het succes van de 

Keynesiaansee economische theorie die gerichte investeringen door de staat 

bepleittee speelde hier een belangrijke rol. In de plaats van de 'slechte' overheid 

kwamm een 'goede' overheid die met steun van grote groepen van de bevolking en 

mett het oog op rechtvaardigheid sociale gelijkheid probeert te creëren. 

Bijj  de uitbouw van de verzorgingsstaat ontstonden verschillende beleidsvelden. 

Steedss werden afzonderlijke maatschappelijke probleemgebieden onderscheiden 

enn op grond van onderzoek van oplossingen voorzien. Voorbeelden zijn de ruim-

telijkee ordening en recenter het milieubeleid. Het optreden van de overheid op 

dezee beleidsvelden werd vanuit de politiek in plaats van het recht gelegitimeerd. 

Niett de inbedding van het overheidsoptreden in het recht - en daarmee de 

beschermenn van de burger tegen de willekeur van de overheid - vormde nu de 

legitimatiegrond,, maar de doelen die met het overheidsoptreden in naam van de 

democratiee werden bereikt (Salet 1994: 89-90). In weerspraak met de klassieke 

moderniseringstheorieënn die de geslotenheid van maatschappelijke svstemen 

vooropp stelden werd in toenemende mate verondersteld dat de maatschappij 

vanuitt het politiek systeem gestuurd kan worden. Het overheidsoptreden veran-

derdee hierbij van karakter. Het recht werd naast waarborg voor de burger steeds 

meerr een instrument in handen van het bestuur. De gedachte dat regeren vvets-

uitvoeringg is werd vervangen door de opvatting van regeren als management. 

Vann der Pot e.a. (1995: 537) constateren dat deze ontwikkeling tot uitdrukking 
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komtt in een veranderd spraakgebruik: "men spreekt bij voorkeur van doelstelling 

inn plaats van normstelling, van plan in plaats van voorschrift, en van beleid in 

plaatss van uitvoering of toepassing." Waar de rol van de overheid in de negen-

tiendee eeuw in lij n met de scepsis over de staat van de verlichtingsdenkers nog 

terughoudendd was geregeld, daar werd de overheid steeds meer een actieve pro-

bleemoplossendee organisatie. Deze nieuwe positionering van de overheid in de 

maatschappijj  is verbonden met veranderingen in de sociale theorie. 

S O C I A L EE T H E O R I E EN DE V E R Z O R G I N G S S T A A T 

Dee ontwikkeling van de sociale theorie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

opbouww van de verzorgingsstaat. Het werk van Talcott Parsons (1902-1979) was 

bijj  deze ontwikkeling richtinggevend. Parsons studeerde in Europa en introdu-

ceerdee de tot dan onbekende teksten van onder meer Durkheim en Weber in de 

Amerikaansee sociologie. Onder zijn invloed verschoof het zwaartepunt van de 

socialee theorievorming van Europa naar Amerika. Parsons verbond in zijn 

moderniseringstheoriee - met een verwijzing naar respectievelijk Durkheim en 

Weberr - de processen van functionele differentiatie en rationalisering met elkaar 

(Zijderveldd 1983: 79). Bij de uitwerking leunde hij echter vooral sterk op 

Durkheimss functionalisme. De term functionalisme verwijst naar een divers 

gedachtegoedd (Giddens 1979: 236-237). De verschillende varianten hebben met 

elkaarr gemeen dat ze de ontwikkeling van de samenleving met behulp van biolo-

gischee metaforen bekijken. De samenleving wordt beschouwd als een 'organis-

me',, een systeem dat is opgedeeld in onderdelen die verschillende functies ver-

vullen.. In Parsons' structureel-functionalisme worden deze functies aan ver-

schillendee maatschappelijke structuren gekoppeld. Hierbij wordt verondersteld 

datt de functies gericht zijn op de instandhouding van het gehele systeem. 

Vanuitt deze structureel-functionalistische invalshoek analyseerde Parsons de ont-

wikkelingg van de moderne maatschappij. Hij vatte modernisering op als een evo-

lutionairr proces van toenemende differentiatie van subsystemen - economie, 

politiek,, opvoeding en gemeenschap - en past in die zin dus binnen de door Beek 

gesignaleerdee klassieke consensus over modernisering. Parsons meende dat de 

toenemendee differentiatie kan worden gecompenseerd door een voortgaande 

generalisatiee van het waardesysteem. In tegenstelling tot Weber concludeerde 

Parsonss dat modernisering zodoende niet onvermijdelijk leidt tot vrijheidsverlies 

enn betekenisverlies. Parsons bood hiermee een positieve theorie over de vooruit-

gangg van de maatschappij. Dit perspectief is onder meer door Robert Merton uit-

gewerktt en domineerde lange tijd het sociologische denken over overheid en 

maatschappij.. Er bestonden weliswaar alternatieve theoretische perspectieven 

maarr het werkterrein van deze benaderingen was duidelijk begrensd. Waar bij-

voorbeeldd het symbolisch interactionisme de manier waarop actoren hun dage-

lijksee werkelijkheid construeren microsociologisch analyseerde, daar domineerde 

dee structureel-functionalistische invalshoek de macrosociologische analyse van 

dee maatschappij. Het structureel-functionalisme bood zodoende tot het einde 

vann de jaren zestig het dominante perspectief op overheid en maatschappij. 



Parsons'' structurcel-functionalisme had oorspronkelijk net als de klassieke 

moderniseringstheorieënn een cultuursociologische invalshoek. Instituties kregen 

inn deze theorieën nog een voorname plaats terwijl aan organisaties als specifieke 

socialee verbanden relatief weinig aandacht werd besteed (Scott 1995: 16). In lij n 

mett de functionalistische uitgangspunten geloofde Parsons dat de ordehandha-

vendee mechanismen in de maatschappij het beste spontaan en dus zonder over-

heidsingrijpenn functioneren. Hij was terughoudend ten aanzien van overheids-

maatregelenn en waarschuwde voor de onberekenbaarheid van doelgerichte socia-

lee actie (Gouldner 1970: 203-204). De toenemende doelrationaliteit in de maat-

schappijj  was wel onderwerp van de analyse - het was immers een van de belang-

rijkstee karakteristieken van de moderne maatschappij - maar Parsons zag de 

socialee theorie zelf niet als middel voor verbetering van dit doelrationele optre-

den.. Hierin kwam na de Tweede Wereldoorlog verandering. Onder invloed van 

dee voortgaande modernisering ontstonden eerst in Amerika en later in Europa 

maatschappelijkee problemen van een tot dan ongekende omvang. Bij pogingen 

omm die problemen te beheersen stond rationalisering middels planning, bureau-

cratiseringg en de toepassing van wetenschappelijke kennis voorop. Onder 

invloedd van de wens vanuit de verzorgingsstaat om maatschappelijke problemen 

opp te lossen veranderde de sociale theorie van karakter (Gouldner 1970: 202-215). 

Doorr de toenemende maatschappelijke problemen werd na de Tweede 

Wereldoorlogg steeds vaker een beroep gedaan op de sociale wetenschappen. 

Mett behulp van financiële overheidssteun maakten deze wetenschappen een 

enormee groei door (Kunneman 1986: 69-75). Dc financiële steun was vanzelf-

sprekendd niet bedoeld om aan de hand van wetenschappelijk onderzoek te laten 

zienn hoe de maatschappij zich spontaan ontwikkelt. De steun was bedoeld om 

toegepastee sociaal-wetenschappelijke kennis te ontwikkelen wraarmee de nieuwe 

maatschappelijkee problemen konden worden opgelost (Gouldner 1970: 206). 

Inn het kielzog van de overheidssteun ontwikkelden zich dan ook verschillende 

nieuwee theoricgebieden zoals de besluitvormingstheorie, de bestuurskunde en 

hett operationele onderzoek. Ook de planningtheorie maakte een snelle ontwik-

kelingg door. Vanuit de wens aan oplossingsgerichte wetenschappelijke kennis 

kwamenn in deze toegepaste sociale wetenschappen doel-middel redenaties cen-

traall  te staan. Daarmee was de basis voor de organisatorische blik van de sociale 

wetenschappenn gelegd. De zich zelfstandig ontwikkelende organisatietheorie 

benadruktee oorspronkelijk bijvoorbeeld vooral het doelgerichte karakter van 

organisatiess (Barnard 1938: 4; Blau & Scott 1962: 5; March 1965: xiii) . Instituties 

enn institutionalisering verdwenen tegelijkertijd grotendeels uit beeld. 

Traditionelee institutionele onderwerpen zoals de staat, democratie en het recht 

kregenn minder aandacht. De cultuursociologische oriëntatie van de klassieke 

sociologiee werd vervangen door de organisatiesociologische invalshoek van de 

modernee sociale wetenschappen (Zijderveld 1974: 21-27). 

Mett deze ontwikkeling van de toegepaste sociale wetenschappen kwamen enkele 

vann dc meest fundamentele uitgangspunten van het functionalisme onder druk 

tee staan. Het oorspronkelijke wantrouwen van Parsons jegens overheidsinter-
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ventiee kwam voort uit de overtuiging dat in complexe systemen één of meer fac-

torenn niet in staat zijn sociale veranderingen voort te brengen. Die overtuiging 

komtt ook tot uitdrukking in de methodologische basisregel dat functionalistisch 

onderzoekk geen causale verklaringen biedt (Gouldner 1970: 207-209; Zijderveld 

1973b:: 26-32). Gezien de groeiende behoefte om de sociale wetenschappen als 

instrumentenn van het overheidsbeleid in te zetten werd dit uitgangspunt echter 

genegeerd.. Parsons ging met andere functionalisten als Smelser en Merton bena-

drukkenn dat de maatschappij een centraal bestuur nodig heeft. Het politiek sys-

teemm kreeg hierbij in weerwil van de functionalistische uitgangspunten een cen-

tralee plaats tussen andere maatschappelijke systemen. Waar de functionalistische 

theoriee modernisering oorspronkelijk vooral vanuit een cultuursociologische 

invalshoekk bestudeerde, daar kwam nu een organisatorische blik centraal te 

staan.. "Sociologie was niet langer een historische en grotendeels speculatieve 

cultuurwetenschap,, doch werd vooral gezien als een exacte, voor het maatschap-

pelijkk beleid ook nuttige wetenschap" (Zijderveld 1974: 21). 

Enn dit werd de heersende opvatting in de 'moderne' sociale wetenschappen van 

dee jaren vijfti g en zestig die sterk door de Amerikaanse theorievorming werd 

bepaald.. Er ontstond een relatief grote overeenstemming over de aanpak en rol 

vann sociaal wetenschappelijk onderzoek. Giddens (1979: 235-238; 1982: 1-3) 39 

bestempeltt die overeenstemming als 'orthodox consensus'.b Hij typeert deze 

consensuss aan de hand van drie kenmerken. Ten eerste wijst hij op de reeds 

genoemdee functionalistische invalshoek. In de tweede plaats was de sociale 

theoriee van de orthodoxe consensus naturalistisch. Volgens deze naturalistische 

stellingnamee moeten de logische uitgangspunten van het sociaal-wretenschappe-

lij kk onderzoek overeenkomen met de uitgangspunten die aan de natuurweten-

schappenn ten grondslag liggen. De klassieke Newtoniaanse natuurwetenschap 

bereiktee de ongekende successen immers nadat de substantiële invalshoek van de 

antiekee filosofie - die ontwikkelingen verklaart uit het wezen der dingen - werd 

vervangenn door een functionalistische invalshoek waarin gedragingen van din-

genn in hun onderlinge afhankelijkheid experimenteel en kwantitatief worden 

bekekenn (Dijksterhuis 1950: 550). Volgens de naturalistische stellingname is een 

soortgelijkee wending in de sociale wetenschappen nodig. 

Aann de naturalistische stellingname ligt een realistische werkelijkheidsopvatting 

tenn grondslag. Volgens het realisme bestaat de (sociale) wereld onafhankelijk van 

dee waarnemer (Kunneman 1986: 18-20). De opvatting dat ook bij sociaal-weten-

schappelijkk onderzoek zo'n onderscheid kan worden gemaakt tussen object en 

kennendd subject kreeg met de Verlichting veel steun. Onder invloed van Kant 

werdd de mens opgevat als een kennend subject dat tegelijkertijd object werd van 

zijnn eigen kennis (Dreyfus &. Rabinow 1982: xv). De waarheid van een uitspraak 

iss in deze visie afhankelijk van de overeenstemming met deze onafhankelijke 

werkelijkheid.. Volgens deze correspondentietheorie van de waarheid wordt de 

inhoudd van onze kennis bepaald door de objecten die worden bestudeerd. 

Wetenschappelijkee vooruitgang betekent dan dat steeds dieper wordt doorge-

drongenn in de structuur van de werkelijkheid. Wetenschappelijk onderzoek is er 



inn deze visie op gericht de 'objectief' juiste beschrijving van de werkelijkheid te 

vinden.. Volgens de naturalistische stellingname geldt dit dus zowel voor onder-

zoekk naar de natuur als de mens. De naturalistische wetenschapsvisie kreeg via 

Carnap,, Hempel, Nagel en Merton in de empirisch-analvtische methodologie 

eenn invloedrijke uitwerking en werd de basis voor de toegepaste sociale weten-

schap.--

Alss derde kenmerk van de orthodoxe consensus noemt Giddens de theorie van 

dee industriële maatschappij. Volgens deze theorie is de industrialisatie de belang-

rijkstee kracht achter het moderniseringsproces. Onder invloed van het werk van 

Parsonss blijk t zo de analyse van Durkheim dominant te zijn geworden in de 

socialee wetenschappen. Volgens de theorie van de industriële maatschappij - die 

naastt Parsons onder meer is uitgewerkt door Lipset, Bell, Aron en Dahrendorf-

zijnn zowel socialistische als kapitalistische maatschappijen uiteindelijk industrië-

lee maatschappijen. Bovendien werd verondersteld dat met de ontwikkeling van 

dee industriële orde de klassentegenstelling geïnstitutionaliseerd zal raken. 

Daarmeee verdwijnt deze tegenstelling als bron van maatschappelijke verande-

ring.. In lij n met die analyse werd het einde van de ideologische tegenstellingen 

voorspeldd (Bell i960). Tegen deze achtergrond voorzag men een periode van 

welvaartt die met steun van de overheid die aan de hand van de toegepaste 

wetenschapp ingreep oneindig zou kunnen zijn. 

Dezee uitgangspunten van de 'orthodoxe consensus' domineerden tot het midden 

vann de jaren zestig de praktijk van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ze 

bodenn ook het basisschema dat aan de uitbouw van het overheidsbeleid in de 

verzorgingsstaatt ten grondslag lag. De staat kreeg hierbij een historisch gezien 

exceptionelee centrale plaats. De onder druk van de verzorgingsstaat van karakter 

veranderdee sociale wetenschap werd zelf een drijvende kracht achter de verdere 

uitdijingg van het overheidsoptreden. Hierbij werd de overheid opgevat als een 

doelgerichtee organisatie die op grond van objectieve wetenschappelijke kennis 

problemenn oplost. Gedegen onderzoek leidde volgens de heersende opvatting tot 

objectievee kennis over maatschappelijke problemen die vervolgens werd ver-

taaldd naar verschillende beleidsinstrumenten. Een goede inzet van passende 

instrumentenn - waaronder planning - zou vervolgens tot de oplossing van die 

problemenn leiden. Volgens deze uitgangspunten wrerden steeds meer beleidspro-

blemenn binnen het bereik van de overheid gebracht. De uitbreiding van de staat 

wass zo verbonden met en gesteund door veranderingen in de sociale theorie. De 

'orthodoxee consensus' die richtinggevend was paste bij de maatschappij en de 

problemenn van die tijd maar zou aan het einde van de jaren zestig door voort-

gaandee maatschappelijke veranderingen steeds vaker worden bekritiseerd. 

K E N M E R K E NN V A N DE O R G A N I S E R E N D E O V E R H E I D 

Mett de opkomst van de verzorgingsstaat en de veranderingen in de sociale theo-

riee kreeg de overheid in de loop van de twintigste eeuw een centrale plaats in de 

maatschappij.. De regering kreeg de rol van het 'directie' van de samenleving 
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(Vondelingg 1968: 148) of met een bekende metafoor van stuurman op het 'schip 

vann staat' (Bovens & Witteveen 1985). Niet de algemene rechtsbescherming en 

hett regelen van rechtsbetrekkingen - de klassieke overheidstaken - maar het 

oplossenn van maatschappelijke problemen werd richtinggevend. Dit doelgerich-

tee optreden werd niet vanuit de beginselen van de rechtsstaat gelegitimeerd maar 

vanuitt de politiek (Donner 1975; Salet 1994: 89-93). Het bleef weliswaar aan 

regelss gebonden maar de grenzen van deze binding werden duidelijk opgerekt. 

Bijj  deze ontwikkeling kunnen vanuit de rechtsstaattheorie vraagtekens worden 

geplaatstt (Salet 1994: 89-94). Door haar succes had de organiserende overheid 

echterr veel politieke steun en kreeg de kritiek oorspronkelijk weinig aandacht. 

Hett takenpakket van de overheid werd sterk uitgebreid. Als uitgangspunt gold 

steedss de vraag hoe de overheid oplossingen voor maatschappelijke problemen 

kann ontwerpen. Steeds werden problemen gesignaleerd, onderzocht en van 

oplossingenn voorzien. Ik vat de werkwijze die daarbij werd gevolgd in lij n met de 

voorgaandee paragrafen samen. 

Hett uitgangspunt van de ontwikkelde werkwijze is de naturalistische veronder-

stellingg dat de werkelijkheid onafhankelijk van de waarnemer bestaat en kan 

wordenn bestudeerd (tabel 1.1). In deze objectieve wereld kunnen situaties ont-

staann die negatief worden beoordeeld. Er is dan sprake van een probleem. 

Wetenschappelijkk onderzoek kan de oorzaken en gevolgen van dit probleem 

inzichtelijkk maken. De beoordeling van problemen mag verschillen - dit is een 

politiekee kwestie - maar de aard van de probleemsituatie kan objectief worden 

onderzocht.. Het wetenschappelijk onderzoek waarmee die kennis wordt verkre-

genn heeft hierbij wat De Vries (1995: 171-175) een technische rol noemt. Zowel 

beleidsmedewerkerss als onderzoekers dragen vanuit deze rol bij aan het oplossen 

vann de gestelde problemen. Vervolgens wordt bekeken welke middelen er zijn 

omm de oorzaken aan te pakken. Verschillende betrokkenen kunnen hierbij ver-

schillendee opvattingen hebben over de meest gewenste middelen. De politiek 

moett daarom kiezen welke aanpak zal worden gevolgd. De gekozen middelen 

wordenn 'toegepast' door een uitvoeringsorganisatie. Als middelen effectief zijn 

enn goed worden ingezet dan worden de problemen opgelost. De kern van deze 

werkwijzee is dus dat maatschappelijke problemen theoretisch worden geïsoleerd 

enn vervolgens met middelen worden aangepakt. De uitbouw van de organiseren-

dee overheid werd met andere woorden beargumenteerd vanuit een eenzijdige 

organisatorischee blik (Van Gunsteren 1976: 3-26; Snellen 1987: 10-13; Frissen 

1996:: 17-19). 

Ditt denkschema lag ten grondslag aan de uitbreiding van het takenpakket van de 

overheid.. Steeds werden nieuwe problemen gesignaleerd, steeds werden deze 

problemenn geïsoleerd en wetenschappelijk onderzocht en werd de aard van de 

problemenn vastgesteld. Vervolgens werden middelen bedacht om de problemen 

opp te lossen en besloot de politiek over de gewenste aanpak. Tot slot werden de 

gekozenn middelen geïmplementeerd. Hierbij werden verschillende nieuwe 

beleidsdienstenn en -afdelingen ingesteld die verantwoordelijk waren voor de 

aanpakk van nieuwe problemen. Er ontstonden verschillende beleidsvelden en de 



omvangg van de overheidsorganisatie groeide sterk. Met die groei ontstonden 

echterr ook de eerste problemen. Oplossingen voor verschillende problemen ble-

kenn elkaar te beïnvloeden. Vanuit de dominante organisatorische blik werd dit 

problemenn wederom benaderd als organisatorisch probleem dat ook een organi-

satorischee oplossing kreeg. Planning als algemeen toepasbare methode van pro-

bleemoplossingg was het antwoord dat hierbij werd gegeven. Het werd opgevat 

alss instrument waarmee - ongeacht het object - de externe wereld kan worden 

ingegrepen.. In lij n met de veronderstellingen van de "orthodoxe consensus' werd 

err hierbij van uitgegaan dat het overheidsbeleid tot een samenhangend geheel 

kann worden gemaakt. Middels planning kunnen verschillende beleidsmaatrege-

lenn worden gecoördineerd zodat tegenspraak wordt voorkomen. Hierdoor kan de 

inzett van beleidsinstrumenten worden geoptimaliseerd. Mede door die overtui-

gingg nam overheidsplanning sinds de jaren zestig een grote vlucht. 

Hett toenemende overheidsoptreden is gepaard gegaan met een uniformering van 

dee beleidsaanpak op verschillende beleidsvelden. Kreukels (1980: 70-71) consta-

teertt dat aan deze aanpak een 'planningmatrix' ten grondslag lag. Volgens deze 

matrixx neemt de nationale overheid de lange termijnontwikkelingen op macro-

niveauu voor zijn rekening, richt de provinciale overheid zich op de middellange 

422 termijnontwikkeling op mesoniveau terwijl de lokale overheid op microniveau 

dee korte termijnplanning voor zijn rekening neemt. Deze 'mechanische systema-

tiekk van beleidsarrangementen' (Salet 1994: 125) sloot aardig aan bij de autoritaire 

enn hiërarchische bestuursstijl van de overheid na de Tweede Wereldoorlog. 

Samenn leidde het tot wat Van Gunsteren (1976: 7-26) een 'rational-central-rule-

approach'' noemt. Deze aanpak gaat er vanuit dat de politiek vooraf doeleinden 

bepaaltt waarna middelen bij deze doeleinden worden gezocht; dat planning en 

politiekk hierbij van elkaar kunnen worden gescheiden; dat wetenschappelijk 

onderzoekk objectieve kennis over de aard van maatschappelijke problemen kan 

geven;; dat de gekozen middelen worden uitgevoerd door een gewillige uitvoe-

ringsorganisatie;; en dat het mogelijk is om dit proces centraal te beheersen. Deze 

kenmerkenn schetsen de veronderstellingen die aan de uitbouw van de 'organise-

rendee overheid' ten grondslag lagen. 

Dee uitbouw van de organiserende overheid was samenvattend gebaseerd op een 

organisatorischee blik. Het uitgangspunt was de monolithische werkelijkheidsop-

vattingg van het naturalisme. Vanuit dat uitgangspunt werd de overheid opgevat 

alss een doelrationele organisatie die met instrumenten in de bestaande werkelijk-

heidd ingrijpt. Onderzoek heeft hierbij een technische rol. Afstemming is in deze 

visiee een bestuurstechnisch vraagstuk waarbij planning als coördinatie-instru-

mentt kan helpen. Dit redenatieschema mondde uiteindelijk uit in een planning-

matrixx waarin de overheid op systematische wijze en volgens een autoritaire en 

hiërarchischee bestuursstijl steeds meer taken tot zich nam. Deze organisatori-

schee aanpak ging samen met een groot vooruitgangsgeloof. De maatschappelijke 

problemenn zouden door de overheid kunnen worden beheerst en er zou een 

beteree wereld worden gecreëerd. Deze werkwijze werkte in de naoorlogse jaren 

aardig.. Er was grote overeenstemming over doeleinden en met de verzuiling en 
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dee pacificatiedemocratie bestonden in Nederland goede mogelijkheden om pluri-

formiteitt te stroomlijnen. In deze relatief uniforme en statische maatschappij 

boodd de grote-groepen sociologie van het functionalisme adequate kennis over 

dee maatschappij en kon inderdaad worden uitgegaan van de monolithische wer-

kelijkheidsopvattingg van het naturalisme. Bovendien waren de maatschappelijke 

problemenn op dat moment nog niet erg complex. Oud-minister Zijlstra consta-

teertt bijvoorbeeld dat de economie in die tijd 'met de pink' kon worden gestuurd 

(Inenn 1998: 11). Het overheidsoptreden vanuit de organisatorische blik werkte in 

dezee omstandigheden nog goed. Met het doorzetten van het moderniseringspro-

cess veranderde de maatschappelijke context echter. Het had uiteindelijk grote 

gevolgenn voor de vanuit de organisatorische blik opererende organiserende over-

heid. . 

M O D E R N I S E R I N GG ZET D O O R 

Bijj  de uitbouw van de organiserende overheid leken de prioriteiten zich vaak als 

vanzelff  aan te dienen. Enerzijds kwam dit doordat de welvaart in Nederland nog 

geringg was. Bovendien veroorzaakten de economische crisis van de jaren dertig 

enn de Tweede Wereldoorlog grote schaarste. In deze tijden moest een ieder zich 

schikkenn "want waar niet is, verliest ook de keizer zijn recht" {Van der Pot e.a. 

1995:: 537). Anderzijds werd de consensus in deze periode in de hand gewerkt 

doorr het betrekkelijk statische en uniforme karakter van de Nederlandse samen-

leving.. De maatschappij werd in vergaande mate gereguleerd door maatschappe-

lijk ee zuilen en sociale klassen. Belangenverschillen waren gekoppeld aan grote 

groepenn in de bevolking. Corporatistische arrangementen boden de mogelijkheid 

omm - op basis van consensus en samenwerking tussen elites - de bestaande plu-

riformiteitt tussen deze groepen te kanaliseren (Van Montfort 1995: 79). De func-

tionalistischee sociale theorie bood in deze tijd als grote-groepen sociologie een 

redelijkk adequate kennis van de maatschappij. Bovendien was het gezag van wet, 

wetenschapp en deskundigheid nog groot en vonden wetenschappelijke definities 

veell  weerklank. In deze setting functioneerde het doelgerichte overheidsingrij-

penn aan de hand van de organisatorische blik betrekkelijk goed. 

Mett het voortgaande moderniseringsproces veranderde dit. De Nederlandse 

maatschappijj  werd net als andere westerse maatschappijen dynamischer en de 

maatschappelijkee differentiatie nam toe. Verschillende theoretici wijzen er op 

datt de maatschappelijke veranderingen de laatste decennia zo ingrijpend zijn dat 

dee moderne industriële klassenmaatschappij van karakter is veranderd. Castells 

(1996)) typeert de nieuwe maatschappij bijvoorbeeld als een netwerkmaatschap-

pij ,, Knorr-Cetina (1997) als een kennismaatschappij, Giddens (1994) spreekt over 

eenn posttraditionele maatschappij en Beek (1992) over een risicomaatschappij. 

Voorr het eerst lijk t de klassieke consensus over modernisering te worden door-

brokenn (Beek 1997: n-40). Alhoewel de genoemde auteurs verschillende aspec-

tenn op de voorgrond plaatsen, lijken ze het wel eens te zijn over de belangrijkste 

processenn die achter de maatschappelijke veranderingen schuil gaan - technolo-

gisering,, globalisering en individualisering. Deze processen doen zich al lang 



voor.. Comte wees in de achttiende eeuw bijvoorbeeld al op de ongewenste 

gevolgenn van individualisering. Ook de processen van technologisering en globa-

liseringg hebben een lange geschiedenis. Er is dan ook eerder sprake van een con-

stantee ontwikkeling dan van een verandering (Zijderveld 1974: 212). De conse-

quentiess van deze processen zijn de laatste decennia echter zo ingrijpend dat de 

grondslagg van de door Beek getypeerde kenmerken van de moderne maatschap-

pijj  zijn veranderd. Een schets van de drie processen verduidelijkt dit. 

Technologiseringg heeft betrekking op de voortdurende ontwikkeling, verbrei-

dingg en groeiende invloed van technologieën. Dit proces is al eeuwen aan de 

gangg maar lijk t de laatste decennia door nieuwe biomedische technieken en nieu-

wee informatie- en communicatietechnologieën nieuwe impulsen aan de maat-

schappelijkee ontwikkelingen te geven (Castells 1996: 29-65). Steeds meer men-

senn hebben bijvoorbeeld televisie en radio, steeds meer mensen hebben een 

mobielee telefoon en steeds meer mensen en bedrijven maken gebruik van het 

internet.. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn ingrijpend. Met de toenemen-

dee rol en reikwijdte van technologieën is de beheersing van de mens over de risi-

co'ss van het maatschappelijk functioneren verminderd. Beek (1992) constateert 

datt de groeiende milieuproblematiek duidelijk maakt dat de productie van wel-

vaartt in de moderne maatschappij samen gaat met de productie van risico's. De 

modernee maatschappij is hierdoor veranderd van een industriële maatschappij 

mett beheersbare risico's in een risicomaatschappij. Giddens (1994: 4) benadrukt 

datt de aard van risico's is veranderd. Het leven is altijd een risicovolle onderne-

mingg geweest. Giddens constateert dat de huidige verandering geen betrekking 

heeftt op het aantal risico's maar vooral hun aard en omvang betreft. De huidige 

risico'ss zijn zelf het resultaat van het menselijke ingrijpen en van technologieën 

diee daarbij zijn ontwikkeld. Giddens spreekt daarom van 'manufactured uncer-

tainty'.. De oude oplossing die aan de basis stond van de uitbouw van de verzor-

gingsstaatt - onderzoek en controle - werkt bij deze 'geproduceerde onzekerheid' 

niett meer (Giddens 1994: 4). Die constatering sluit aan bij Becks pleidooi om de 

aandachtt te verschuiven van de verdeling van welvaart en de dominantie van de 

natuurr naar de verdeling van risico's als onvermijdelijk bijproduct van de indus-

triëlee samenleving (Beek 1992: 19-24). 

Naastt technologisering is globalisering het tweede trefwoord van de maatschap-

pelijkee ontwikkeling van de laatste decennia (Dicken 1992; Sassen 1998). Dit glo-

baliseringprocess is mede door de ontwikkeling van nieuwe technologieën in een 

stroomversnellingg geraakt. Hierbij kunnen twee ontwikkelingen worden onder-

scheiden.. Enerzijds gaat het om een verandering van de industriële organisatie 

waarbijj  een grootschalige 'Eordistische' productiewijze wordt vervangen door 

eenn flexibele 'post-Eordistische' productie (Harvey 1989: 121-197; Harrison 1994: 

3-54;; Castells 1996: 66-326). Deze verschuiving gaat gepaard met een enorme 

economischee schaalvergroting. Handelsrelaties omspannen inmiddels de gehele 

wereld.. De producten die in een gemiddeld ontbijt zijn verwerkt zijn bijvoor-

beeldd al snel afkomstig van drie continenten. Er wordt gesproken van de ontwik-

kelingg van een 'wereldeconomie'. Hierbij zijn 'global cities' als mondiale centra 
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vann de financiële wereld ontstaan (Sassen 1991). Mondiale gouvernementele en 

niet-gouvernementelee organisaties (zoals Wereldbank, IMF en Verenigde Naties) 

enn internationale verdragen over monetair beleid en vrijhandel (zoals EMU, W T O 

enn NAFTA) krijgen - niet alleen ten aanzien van de economie - een steeds grotere 

invloed.. Het groeiende belang van de Europese Unie is karakteristiek voor deze 

ontwikkeling.. Opvallend genoeg benadrukken verschillende auteurs overigens 

datt het proces van economische globalisering samengaat met een toenemend 

belangg van de locale inbedding van bedrijvigheid in specifieke regio's (Piore & 

Sabell  1984; Storper 1997). 

Anderzijdss gaat het bij globalisering om de verandering van lokale en persoonlij-

kee contexten door de toegenomen mogelijkheden van directe wereldomspan-

nendee communicatie. Deze processen zijn op zijn minst even belangrijk als de 

economischee globalisering. Onze dagelijkse activiteiten worden in toenemende 

matee beïnvloed door gebeurtenissen aan de andere kant van de aarde. Lokale leef-

stijlenn kunnen een wereldwijde invloed hebben (Giddens 1994: 5). De overgang 

naarr de eenentwintigste eeuw - Y2K - was een 'global event'. De nieuwszender 

CNNN die zich profileert als wereldomroep is symbolisch voor deze ontwikkeling. 

Castellss (1996) spreekt met het oog op deze ontwikkeling van de totstandkoming 

vann een netwerksamenleving. In deze samenleving worden de sociale, economi-

schee en culturele structuren niet meer bepaald door het gedeelde gebruik van een 

bepaaldee ruimte, maar door de verbindingen die een individuele actor (bedrijf, 

persoonn of instelling) heeft met plekken, personen of activiteiten elders ( W RR 

1998:: 94). Niet nabijheid maar relaties worden met andere woorden bepalend. 

Opp deze manier heeft het globaliseringsproces invloed op de verandering van 

identiteitenn en het wegvallen van tradities. 

Individualiseringg is de derde opvallende maatschappelijke ontwikkeling. Waar 

bijj  het inzetten van de industriële modernisering identiteiten in vergaande mate 

werdd bepaald door de sociale groep - zuil of klasse - waartoe individuen behoor-

den,, daar spelen groepen een steeds minder bepalende rol voor de identiteit van 

mensen.. Een belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling is dat er een minder 

directee relatie bestaat tussen de plaats die mensen innemen in het arbeidsproces 

enn hun leefstijl en leefwereld (Beek 1997: 26-27). Situatiedefinities en individuele 

belangenn raken steeds sterker gedifferentieerd. Het gevolg van deze ontwikkeling 

iss dat sociale klassen steeds meer wegvallen als motor achter stabiele en groot-

schaligee groepsbelangen. "The classical conflict pattern of modernity, the con-

flic tt between more or less stable interest groups, gives way to a theme-centred 

vagrantvagrant hostility oriented according to mass-media publicity" (Lau, geciteerd 

doorr Beck 1997: 27). Deze ontwikkeling heeft enerzijds tot gevolg dat een sterke 

differentiatiee van identiteiten plaatsvindt die mede afhankelijk is van de diverse 

organisatiess waartoe het individu toegang heeft. Het individu gaat steeds 

reflexieverr met de eigen identiteit om (Beek 1994: 15). "The self becomes a reflec-

tivee project", aldus Giddens (1994: 81-83). Anderzijds heeft deze ontwikkeling 

tott gevolg dat tradities minder bepalend zijn voor het handelen van individuen. 



Dezee drie processen tvperen de belangrijkste factoren achter de voortgaande 

modernisering.. Met deze processen is de maatschappelijke complexiteit sterk 

toegenomen.. De grotere sociale differentiatie zorgt er voor dat de koppeling tus-

senn belangentegenstellingen en relatief duurzame sociale groepen wordt verbro-

ken.. Oude vormen van conflictoplossing die zijn gebaseerd op duidelijke en sta-

bielee groepen en hun belangen werken hierdoor niet meer. De band tussen elites 

enn achterban is ernstig verzwakt. Waar 'Vadertje Drees' vroeger namens de 

arbeiderss sprak daar is zo'n vertegenwoordiging nu minder vanzelfsprekend. 

Dezee ontwikkeling valt samen met het wegvallen van corporatistische arrange-

menten.88 Het betekent dat belangenbehartiging moet plaatsvinden tussen meer 

groepenn met elk verschillende identiteiten en culturele veronderstellingen 

(Habermass 1996: 25). Traditionele gemeenschappelijke achtergronden krijgen 

eenn minder belangrijke rol. De politieke partijen zijn hierdoor minder in staat 

grotee groepen met betrekking tot verschillende onderwerpen aan zich te binden. 

Tijdelijk ee coalities tussen verschillende belangengroepen met betrekking tot spe 

cifiekee onderwerpen worden belangrijker (Beek 1992: 101). De opkomst van 

single-issuee partijen bevestigt deze ontwikkeling. Politiek wordt een strijd 

tussenn vaak tijdelijke belangengroepen om het definiëren van problemen. 

Waarr zo enerzijds een toenemende pluriformiteit van maatschappelijke belan-

genn en identiteiten ontstaat en de mogelijkheden voor sociale integratie afne-

men,, daar verandert anderzijds onder invloed van globalisering en nieuwe tech-

nologieënn ook de aard van de problemen. De invloed van de nationale arrange-

mentenn op de nu internationale ontwikkelingen wordt ter discussie gesteld 

(Sassenn 1996; Castells 1997: 243-308; Weiss 1998). "State sovereignty, nation-

basedd citizenship, the institutional apparatus in charge of regulating the econo-

my,, such as central banks and monetary policies - all of these institutions are 

beingg destabilized and even transformed as a result of globalization and the new 

technologies""  (Sassen 1996: xi-xii) . De liberale democratie die georganiseerd is 

opp het niveau van de natiestaten heeft steeds minder mogelijkheden om de vra-

genn van de geëmancipeerde burgers in een mondiale wereld adequaat te beant-

woordenn (Van der Pot e.a. 1995: 124; Giddens 1994: 10). De mogelijkheden voor 

hett bereiken van solidariteit nemen af. De greep van de overheid op maatschap-

pelijkee risico's van moderne technologieën vermindert. De manier waarop over 

dezee onderwerpen wordt beslist roept vraagtekens op (Beek 1997). De veronder-

stellingenn die aan de organisatorische blik ten grondslag liggen passen steeds 

minderr bij de huidige maatschappij. Het is niet verwonderlijk dat de maatschap-

pelijkee ontwikkeling heeft geleid tot een groeiende onvrede over het functione-

renn van de organiserende overheid. 

DEE ORGANISERENDE OVERHEID IN OPSPRAAK 

Sindss het midden van de jaren zestig heeft de maatschappelijke modernisering 

geleidd tot enorme culturele en politiek-economische veranderingen. De eerste 

tekenenn van deze omslag zijn in de loop van de jaren zestig in de maatschappij-

kritiekk van verschillende culturele tegenbewegingen terug te zien. \ let kristalli-
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seerdee uit in de mondiale culturele revolutie waarvoor het jaar 1968 svmbool 

staat.. Deze revolutie ging gepaard met de ontwikkeling van een nieuw-linkse 

politiek,, een antiautoritaire houding, nieuw-e gewoonten in muziek, kleding en 

taall  en een kritiek op het alledaagse burgerlijke leven (Harvey 1989: 38). Het door 

Condorcett uitgedrukte vooruitgangsgeloof dat met de Verlichting het westerse 

denkenn was gaan beheersen en het bijpassende vertrouwen in de wetenschap 

werdd bekritiseerd. Het onderdrukkende karakter van het wetenschappelijk 

gegrondee 'rationele' overheidsoptreden werd steeds vaker op de hak genomen. 

Hett Westerse rationalisme bracht niet de idealen van redelijkheid, vrijheid, 

rechtvaardigheidd en waardigheid, maar veroorzaakte uitputting van de natuur, 

uitbuitingg van de mensen, verval van universele waarden van moraal en recht, 

totalitarismee en massadestructie. De wetenschap werd vanuit neomarxistische 

kringenn aangewezen als ideologisch wapen dat is gericht op het in stand houden 

vann het kapitalistisch systeem.l ) Het moderne project van de Verlichting had 

gefaald.. Dit project leidde in dienst van het kapitalisme tot grootschalige en uni-

formee oplossingen en had geen oog voor de concrete omstandigheden in de leef-

omgeving.. Tegenbewegingen benadrukten daarom het belang van een kleinscha-

ligee aanpak. 

Dezee culturele omslag die in de jaren zestig begon en zich sindsdien heeft voort- 47 

gezett heeft grote gevolgen gehad voor het openbaar bestuur. In de jaren zeventig 

groeidee de kritiek op het autoritaire en hiërarchische bestuur van de organiseren-

dee overheid. Over de noodzaak van overheidsoptreden was men het oorspronke-

lij kk niet oneens. De bevolking was gewend geraakt aan de veelheid van taken, 

voorzieningenn en functies van de overheid. De manier waarop deze taken wer-

denn vervuld moest echter veranderen. Deze wens uitte zich in een roep om 

'inspraak',, 'democratisering' en 'openbaarheid' (Van der Pot e.a. 1995: 538). In 

plaatss van de grootschalige en uniforme oplossingen van het westerse rationalis-

mee werd gepleit voor een gedifferentieerde benadering die zoekt naar lokale ken-

niss en lokale oplossingen (Schatzki 1996: 5-6). Van verschillende kanten werd 

bijvoorbeeldd kritiek geleverd op grootschalige modernistische bouwprojecten 

waarmeee in verschillende steden de woningnood te lij f werd gegaan. Die aanpak 

werdd vervangen door een gezamenlijke aanpak tussen overheid en buurt waarin 

hett oplossen van de problemen van de buurtbewoners voorop stond. Deze op-

komstt van het 'Bouwen voor de Buurt' vormt een goed voorbeeld van de manier 

waaropp de politieke praktijk sinds de jaren zestig is veranderd. 

Dee eisen van de bevolking voor democratisering en participatie werden in de 

loopp van de jaren zeventig ingewilligd. Het overheidsoptreden werd met het toe-

nemendee aantal wensen en de teruglopende maatschappelijke overeenstemming 

overr doelstellingen echter steeds minder effectief. Die teruglopende effectiviteit 

werdd nog versterkt door het toenemende globale karakter van een groot aantal 

maatschappelijkee problemen. Oorspronkelijk wrerd de teruglopende effectiviteit 

vann het overheidsoptreden gezien als een organisatorisch probleem. Vooral de 

gebrekkigee samenhang van het overheidsbeleid werd bekritiseerd. Met een toe-

nemendee planmatigheid en met de coördinatie van plannen werd dit probleem 



aangepakt.. Er werden verschillende commissies ingesteld die de overheid advi-

seerdenn over bestuurlijke reorganisaties. De pogingen kregen een hoogtepunt 

mett de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst. Deze commissie zag de weg uit 

hett bestuurlijk moeras in een reorganisatie van het bestuurlijk en ambtelijk appa-

raatt en verwachtte dat een sterkere concentratie en coördinatie van bevoegdhe-

denn en activiteiten tot een herstel van de effectiviteit en slagvaardigheid van de 

overheidd zouden leiden (Van der Pot e.a. 1995: 538). Het gebrekkige succes om de 

problemenn aan te pakken en een veranderende theorie leidden echter al spoedig 

tott groeiende twijfels over de voorgestelde organisatorische oplossingen. De 

problemenn van de verzorgingsstaat hadden wellicht toch een fundamentelere 

oorzaak. . 

Aann het einde van de jaren zeventig werd de kritiek op de arrangementen van de 

verzorgingsstaatt luider. De nationale overheid had geen greep meer op de steeds 

gedifferentieerderee samenleving en kon de grensoverschrijdende problemen niet 

oplossen.. De kennis om de rol van stuurman te vervullen op het steeds com-

plexeree staatsschip ontbrak en dit schip liet zich bovendien niet sturen. De stra-

tegieënn van de overheid lokten maatschappelijke tegenstrategieën uit. Het schip 

vann staat bleek bovendien een vloot van schepen. De teruglopende effectiviteit 

vann de maatregelen van de overheid leidde tot een groeiende ontevredenheid 

overr het overheidsoptreden. Net als in andere landen raakte de verzorgingsstaat 

inn Nederland in een crisis. Over deze crisis is veel geschreven (Van Doorn & 

Schuytt 1978; De Beus & Van Doorn 1984). De problemen van de verzorgings-

staatt werden in deze literatuur niet langer als organisatorische problemen beke-

ken.. In plaats daarvan werd de centrale positie van de overheid in de maatschap-

pijj  bekritiseerd en verschoof de aandacht naar de herordening van de betrekkin-

genn tussen staat en samenleving (Van der Pot e.a. 1995: 538). Wellicht was het 

onderr de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden niet mogelijk dat de 

overheidd als stuurman het schip van staat in de goede richting loodst. Nieuwe 

oplossingenn voor de problemen van de organiserende overheid zoals 'deregule-

ring'' en 'privatisering' leidden dan ook tot een kleinere overheidsinvloed. Voor 

hett eerst sinds lang werd in de jaren tachtig gebroken met de trend van de toene-

mendee overheidszorg (Kreukels & Simonis 1988: 21). 

Enn op dat punt bevindt het denken over overheid en samenleving zich op dit 

momentt feitelijk nog. Het besef van de grenzen van de organiserende overheid is 

gegroeid.. Tegelijkertijd is men het er over eens dat nieuwe maatschappelijke pro-

blemenn zoals milieuverontreiniging en maatschappelijke segregatie vragen om 

eenn blijvend overheidsoptreden (Giddens 1994: 10; Beek 1997: 110). De vraag 

doett zich voor hoe onder de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden, en in 

hett licht van de milieuproblemen en de kosten die daarmee zijn verbonden, de 

meestt essentiële verworvenheden van de verzorgingsstaat kunnen worden 

behoudenn (Van der Pot e.a. 1995: 538). Het beantwoorden van die vraag betekent 

datt de oorzaken van de teruglopende effectiviteit van het overheidsoptreden 

goedd in beeld moeten komen. Die constatering richt de aandacht op de tekortko-

mingenn van de organisatorische blik als basis voor het optreden van de overheid 
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inn de huidige maatschappij. De crisis van de verzorgingsstaat blijk t een crisis te 

zijnn van de organiserende overheid die in de snel veranderende en gedifferen-

tieerdee samenleving en steeds mondialere wereld onvoldoende functioneert. 

Doorr maatschappelijke ontwikkeling is de functionalistische en naturalistische 

socialee theorie die ten grondslag ligt aan de eenzijdige organisatorische blik van 

dee organiserende overheid ontoereikend geworden. Een analyse van een ade-

quateree sociale theorie moet aan de basis staan van een aangepaste argumentatie 

overr de positionering van de overheid in de huidige dynamische en gedifferen-

tieerdee maatschappij. 
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Dezee opvatting was lange tijd gebruikelijk: "The ideal has long been cherished 

thatt the advancement of science, and of scientific knowledge of social and politi-

call  phenomena, must bring progress toward ideals and social goals accepted bv 

reasonablee human beings" (Bernstein 1976; 52). 

Eenn historische gebeurtenis laat zien hoe snel de grenzen van deze overtuiging 

duidelijkk werden. In 1755 vond tijdens Allerheiligen een zware aardbeving in 

Lissabonn plaats. Voltaire - een van de voorvechters van de Verlichting - was 

ontzet.. Hij liet Candide - de hoofdpersoon van zijn gelijknamige meesterwerk -

naarr de verwoeste stad trekken. Voltaire werd zo de grote criticaster van de 

arrogantiee van de maakbare wereld (Volkskrant Magazine, 2 oktober 1999: 8) 

Luhmannn (1984) wijst recent met zijn autopoiesetheorie weer op deze gesloten-

heidd van subsvstemen. Zie Habermas (1996: 42-56) voor een kritiek. 

Ziee Geelhoed (1983: 6-9). Salet (1994: 89-135) analyseert de verhouding tussen 

'sturing'' en 'ordening' uitvoerig. Eerder bestudeerde de WRR met dit begrippen-

paarr verschillende beleidsterreinen. 

Ziee De Swaan (1989) over deze veranderende balans tussen staat en samenleving. 

Zijderveldd (1973b: 13-14) wijst ook op deze combinatie van functionalisme en een 

kwantitatievee operationalistische methodologie als grondslag voor de 'moderne' 

Amerikaansee sociologie. 

Bernsteinn (1976: 3-54) presenteert deze opvatting onder de noemer 'empirical 

theorv'.. Zie Habermas (1967: 74-89) voor de verbinding tussen Parsons' structu-

reel-functionalismee en de etnpirisch-analytische onderzoeksmethodologie. 

Hett Nederlandse 'wonder' van het poldermodel laat overigens een opvallende 

uitzonderingg op deze algemene schets zien (Visser 8t Hemerijck 1998). 

Ziee Nauta red. (1975) en Kunneman red. (1978) voor een overzicht van deze dis-

cussie. . 


