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Voorwoord d 

Inn dit boek vertel ik een dubbelgeschiedenis - twee geschiedenissen, waarvan de eerste niet kon worden 
geschrevenn zonder  de laatste en de laatste nog nauwelijks was verteld. De eerste geschiedenis is die van 
dee vooroorlogse ontwikkeling van de Nederlandse sociale zekerheid. Over  dit onderwerp was tot voor 
kortt  nog maar  weinig bekend. Wetenschappers begonnen zich er  pas echt voor  te interesseren toen de 
socialee zekerheid na decennia van welhaast vanzelfsprekende uitbreidin g in de jaren tachtig van de 
twintigstee eeuw onder  druk kwam te staan. De moeizame reconstructie van allerlei sociale regelingen 
riepp de vraag op hoe Nederland eigenlijk aan zo'n genereus, uitgebreid en ingewikkeld stelsel van 
voorzieningenn was gekomen? Bij  de beantwoording van deze vraag kwamen wetenschappers als vanzelf 
terechtt  bij  de verzuiling. 

Dee verzuiling werd ontdekt in de jaren vijfti g en zestig van de twintigste eeuw. De 'hokjesgeest'  in de 
Nederlandsee samenleving, die tot dan toe wel was opgemerkt maar  nooit op samenhangende wijze was 
geanalyseerd,, leek adequaat te kunnen worden beschreven met behulp van een eenvoudige metafoor: 
Nederlandd was als een Griekse of Romeinse tempel waarvan de timpaan (de natie) werd gedragen door 
driee afzonderlijke zuilen. Deze zuilen waren de clusters van organisaties, waarin de katholieken, de 
protestantenn en de socialistische arbeiders in bijna volmaakte isolatie van elkaar  leefden. De beschikking 
overr  een eigen zuil stelde elke van deze bevolkingsgroepen in staat haar  eigen lot te bepalen en maakte 
tegelijkertij dd het samenleven in het ideologisch sterk verdeelde Nederland mogelijk. 

Dee metafoor  van de verzuiling bleek een gouden vondst. In de halve eeuw na ontdekking werd zij  meer 
enn meer  tot hét uitgangspunt bij  de analyse van vrijwel alle belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingenn die in de periode 1880-1970 in Nederland hadden plaatsgevonden. Zo ontwikkelde de 
metafoorr  zich tot een waar  paradigma - tot een legpuzzel waarvan de rand reeds was voltooid en de nog 
ontbrekendee stukjes na gedetailleerd onderzoek vri j  eenvoudig konden worden ingepast. 

Maarr  niet alle stukjes werden aangetroffen of bleken te passen. Zo werd bijvoorbeeld bij  het onderzoek 
naarr  de arbeidsverhoudingen en naar  de relatie tussen de seksen duidelijk dat het verzuilingsperspectief 
maarr  beperkt bruikbaar  is. In het inleidende hoofdstuk van dit boek zal ik betogen dat hetzelfde geldt 
voorr  het onderzoek naar  de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid. De verzuiling en de 
zuilenn speelden in deze geschiedenis een rol, maar  er  waren ook andere scheidslijnen en andere coalities 
diee op zijn minst even belangrijk waren. 

Dee beperkte toepasbaarheid van het verzuilingsperspectief dwong mij  op zoek te gaan naar  een 
alternatief.. De ontdekte dit alternatief vooral bij  de bestudering van primair e bronnen. Voor  de 
tijdgenotenn die in deze bronnen figureren was in de discussie over  de wenselijkheid van sociale 
zekerheidd een vraag van doorslaggevende betekenis: wie mag bepalen wie een uitkering krijgt ? Deze 
vraagg leidde vooral in de beginfase tot een hevige politiek strij d - niet zozeer  tussen de zuilen of tussen 
'arbeid''  en 'kapitaal' , maar  tussen de hogere en lagere standen. 

Dee beschrijving van de Nederlandse geschiedenis in termen van standen is, zeker  wat de betreft de 
negentiendee en twintigste eeuw, tamelijk ongewoon. In de geschiedschrijving werd tot nu toe meestal 
aangenomenn dat de oude standensamenleving aan het einde van de negentiende eeuw reeds was 
weggevaagdd en dat de oude standen door  nieuwe, industriële klassen waren verdrongen. De 
preoccupatiee van historici, sociologen en politicologen met de verzuiling deed vervolgens de rest. 

Doorr  de verwaarlozing van de standen in de literatuur  zag ik mij  genoodzaakt een tweede geschiedenis 
tee schrijven en aan dit boek toe te voegen: een historische schets van statusgroepen die vanaf het midden 
vann de negentiende eeuw vochten voor  het behoud van hun geprivilegieerde positie in de Nederlandse 



maatschappij.. Bij  deze geprivilegieerde groepen ging het om de adel en het stedelijke patriciaat, maar 
ookk om boeren en middenstanders die hun bevoorrechte positie meer  en meer  door  de 'moderne tijd ' 
zagenn bedreigd. 

Inn de komende veertien hoofdstukken zal ik de geschiedenis van de sociale zekerheid en de geschiedenis 
vann de standen in samenhang beschrijven. Hierbi j  zal de laatste geschiedenis slechts in grove lijnen en in 
dienstt  van de eerste worden geschetst. Niettemin hoop ik met de beschrijving van de ondergang van de 
oudee standen een begin te maken met de relativering van het verzuilingsperspectief, dat de Nederlandse 
geschiedschrijvingg te lang heeft gedomineerd. 

Amsterdam m 
decemberr  2002 


