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Summary in Dutch 

 
 

Een dynamische balts  
Het Leger des Heils en de verzorgingsstaat in Nederland (1887-1990) 

 
Het Leger des Heils is een mondiaal en vooral ook sympathiek toonbeeld van maatschappelijke 
hulpverlening. Ook in Nederland staat het Leger bekend om zijn charitatieve hulpverlening zoals het 
bieden van onderdak aan daklozen en het verzorgen van kleding, voedsel, alles gepaard gaand met een 
vriendelijk gezicht. Een onlosmakelijk onderdeel van dit imago is het religieuze karakter van het Leger des 
Heils, want in zijn publieke uitingen benadrukt het Leger vaak expliciet dat het geloof de drijvende kracht 
is van de Salvationist. Toch is dit beeld van het Leger als een christelijke liefdadigheidsorganisatie verre 
van compleet. Het is ook een omvangrijke professionele maatschappelijke hulpverlener. Zo biedt het Leger 
professionele diensten aan op het gebied van ouderenzorg, zorg voor kinderen, vrouwen, daklozen en 
jonge moeders. Daarnaast heeft het diverse programma’s op het gebied van dagopvang, 
verslavingsproblematiek, het militaire apparaat, rampenbestrijding, vermiste personen, gevangenen, 
werklozen, schuldenproblematiek, studenten, en ook op het medische gebied heeft het Leger een 
professioneel aanbod. Dit betekent dat het Leger des Heils een onderdeel is van zowel de Nederlandse 
samenleving, alsook van de sociale en medische zorgsectoren. 

Daarnaast is het Leger des Heils ook een officieel kerkgenootschap met ongeveer vijftig lokale 
afdelingen – korpsen – die op zondag samenkomsten voor geïnteresseerden en leden verzorgen, en 
daarnaast vaak kleinschalige, laagdrempelige sociale activiteiten aanbieden. Hiermee past het Leger des 
Heils in een traditie van kerkelijke groeperingen en andere ideologische en religieuze organisaties die zorg 
dragen voor sociale activiteiten die gevolgen van armoede, gebrekkige educatie, ziekte en 
inkomensderving tegengaan: het particulier initiatief, maatschappelijk middenveld, of met een meer 
contemporaine term civil society genoemd. Deze dubbele focus van sociaal en geestelijk werk heeft de 
basis gevormd van de identiteit van het Leger des Heils want, zoals blijkt uit deze studie, heeft het Leger 
zich, door zijn bestaan heen, zoveel mogelijk gepresenteerd als een organisatie met een tweevoudige 
missie: ‘woord en daad’. Een missie die het Leger zelf graag aanduidt met de metafoor van een munt met 
twee zijden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Na een proces van secularisatie en politieke neutralisatie (een combinatie die ook wel bekend staat als 
verstatelijking), dat vooral plaatsvond gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw, zijn er niet 
veel levensbeschouwelijke maatschappelijke dienstverleners overgebleven in Nederland. Het feit dat het 
Leger des Heils hier een uitzondering op vormt, roept een aantal vragen op. Zeker ook gezien het feit dat 
ruim 90% van de exploitatiekosten die het Leger maakt om deze diensten te kunnen aanbieden, wordt 
betaald uit publieke gelden als subsidies, overheidscontracten, bijdragen vanuit collectieve 
zorgverzekeringen en andere sociale regelingen en wetgeving. 

Dit maakt meteen ook duidelijk dat het Leger de Heils niet opereert in een politiek of sociaal vacuüm, 
want vanaf het moment dat het Leger zijn deuren opende in Nederland (1887) betrad het een werkveld van 
sociale zorg, dat al bediend werd door vele kleine en grotere organisaties. Hierdoor maakte het Leger al 
vanaf zijn begin onderdeel uit van de Nederlandse civil society. Tegelijkertijd moest het Leger zich 
verhouden tot de Nederlandse overheid, omdat deze sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw in 
toenemende mate interesse toonde voor het verlichten van sociale nood door middel van wetgeving. Dit 
maakte echter wel dat de verhouding tussen de overheid en de Nederlandse civil society veranderde, want 
met de toenemende sociale wetgeving tussen 1890 en 1945 verschoof ook de primaire 
verantwoordelijkheid voor deze problematiek van civil society richting de overheid. Dit proces won aan 
snelheid na de Tweede Wereldoorlog wanneer op internationaal vlak, en ook in Nederland, de contouren 
zichtbaar werden van wat de verzorgingsstaat genoemd zou gaan worden.  

In Nederland ontstond een zogenaamd vangnet van sociale wetgeving, mede dankzij het in 1952 
opgerichte ministerie van Maatschappelijk Werk. Het symbolisch sluitstuk van de Nederlandse 
verzorgingsstaat De inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet in 1963 wordt gezien als een 
symbolisch sluitstuk van de Nederlandse verzorgingsstaat, omdat elke Nederlandse burger vanaf toen was 
verzekerd van een bestaansminimum. Sociale hulp was veranderd van een gunst in een recht. Dit hield 
echter ook in dat de civil society nu definitief zijn eindverantwoordelijkheid voor (materiële) sociale zorg - 
en zeker voor armenzorg - was kwijtgeraakt aan de overheid, waarmee de balans tussen de overheid en de 
civil society met betrekking tot het primaat voor de zorg aanzienlijk veranderde.  



Deze verandering onderstreepte daarnaast ook dat beide actoren in ieder geval het bestrijden van 
maatschappelijke problematiek als gemeenschappelijk doel hadden, en dat ze elkaar daarvoor tot op zekere 
hoogte nodig hadden. Het ontbrak de overheid immers aan uitvoeringscapaciteit om haar sociaal beleid om 
te zetten in daadwerkelijke acties en de civil society maakte rijkelijk gebruik van de geboden 
overheidssteun (financieel en juridisch) om deze daadkracht werkelijk te leveren. Aan de andere kant, en 
zoals blijkt uit deze studie, lieten beide actoren met regelmaat enige terughoudendheid zien met betrekking 
tot deze samenwerking. Hoewel ze van elkaar afhankelijk waren in de strijd tegen maatschappelijke 
problematiek, leek de relatie tussen beiden gekenmerkt te worden door een afwisselend patroon van 
aantrekking en afstoting, waarbij beide actoren hun eigen, eveneens veranderlijke belangen voorop stelden. 
Dit proces van aantrekken en afwijzen lijkt tot op zeker hoogte op dat van een balts: vanuit wederzijdse 
aantrekkingskracht maken twee actoren elkaar het hof, waarbij aantrekking en afwijzing elkaar afwisselen.  

Deze metafoor van de bals is ook van toepassing op het Leger des Heils. Het Leger was namelijk niet 
alleen een getuige van de bovengeschetste ontwikkelingen, maar het Leger heeft als onderdeel van de 
Nederlandse civil society zelf actief deelgenomen in, en vormgegeven aan, wat in deze studie het ‘sociaal 
beleidssysteem’ genoemd wordt. Daarmee dient zich nog een reden aan om het Leger des Heils als 
onderwerp van studie te maken. Zeker ook doordat hierdoor een nieuw licht kan schijnen op hoe de 
veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat van invloed waren op de levensbeschouwelijke civil 
society. 
 
Centrale onderzoeksvragen  
De vragen die centraal staan in deze studie zijn dan ook: welke dynamiek is zichtbaar in de relatie tussen 
de overheid en het Leger des Heils in Nederland met betrekking tot het sociaal beleid tussen 1890 en 
1990? In hoeverre beïnvloedde deze dynamiek de identiteit van het Leger des Heils? En wat zegt dit over 
de veranderende verzorgingsstaat en de rol daarin van de levensbeschouwelijke civil society? Deze 
veelomvattende vraag wordt in deze studie beantwoord aan de hand van een aantal, meer empirische 
deelvragen: wat waren de beleidsdoelen en hun achterliggende uitgangspunten van de overheid met 
betrekking tot sociale vraagstukken? Hoe ontwikkelde de machtsbalans en de mate van afhankelijkheid 
tussen beide actoren zich binnen deze relatie? Met betrekking tot het Leger des Heils leidt dit tot de 
volgende vragen: wat waren de doelen en uitgangspunten van werk van het Leger des Heils in Nederland? 
Hoe gaf het Leger vorm aan zijn christelijke identiteit in het krachtenveld van veranderlijke houding van 
de Nederlandse overheidsvisie met betrekking tot de identiteit van civil society organisaties? Wat waren de 
belangrijkste elementen hierin die de identiteit van het Leger des Heils mogelijk onder druk zetten? En 
welke mechanismen werden binnen het Leger zichtbaar, om om te gaan met deze externe (en interne) 
processen en invloeden, zodat de autonomie en identiteit bewaard bleven? 
 
Methoden, concepten en structuur 
Deze vragen worden beantwoord door middel van de historisch-hermeneutische onderzoeksmethode, 
waarbij zowel primaire als secundaire bronnen worden bestudeerd en met elkaar in verband worden 
gebracht. Het resultaat hiervan is een samenhangende interpretatie van de dynamische relatie tussen beide 
actoren en wat dat voor het Leger des Heils betekend heeft. Het narratief over het Leger des Heils wordt 
gevormd door middel van bestaande beschrijvingen van (delen) van de geschiedenis van het Leger, het 
archief van het Leger in Nederland en interviews met sleutelpersonen uit de beleids- en 
managementgeledingen van het Leger. De grote lijnen van de beschrijving van het Nederlandse sociaal 
beleid zijn gebaseerd op secundaire literatuur terwijl de reconstructie van de beleidsdoelen van de overheid 
en hun onderliggende waarden, hoofdzakelijk voortkomt uit een grondige analyse van uiteenlopende 
parlementaire stukken. 

In deze studie wordt gerefereerd aan een aantal concepten die belangrijk zijn voor het komen tot een 
goed begrip van de dynamische relatie tussen het Leger des Heils en de Nederlandse overheid. In de eerste 
plaats wordt uitvoerig aandacht besteed aan de (internationale) ontwikkeling van wat we nu de 
verzorgingsstaat noemen. Daarna gebeurt hetzelfde voor het concept civil society. Met betrekking tot de 
dynamiek in de relatie tussen de overheid en het Leger des Heils wordt in deze studie speciale aandacht 
besteed aan de theorie ‘government by proxy’ van de Amerikaanse organisatiewetenschapper Donald Kettl. 
Kettl beargumenteert dat een overheid een voorkeur ontwikkelt voor samenwerking met bepaalde 
betrouwbare partners in de verwezenlijking van overheidsbeleid. Deze ‘standaard partners’ worden 
aangeduid met de term proxy-organizations. Een proxy kan zich verheugen op een voorkeursbehandeling 
wanneer het aankomt op het door de overheid toekennen van subsidies, belastingvoordelen, opdrachten en 
leningen, die gericht zijn op bepaalde beleidsdoelen. Zo is in de Verenigde Staten de Salvation Army een 
proxy van de nationale en ook bepaalde regionale overheden op het gebied van maatschappelijke 



hulpverlening. Met betrekking tot de dynamiek tussen de overheid en proxy organisaties stelt Kettl dat 
deze relatie wordt gekenmerkt door de mate van convergentie van doelen van de twee actoren. Een proces 
dat vaak een spanningsveld oplevert, want in dit spanningsveld vormt de behoefte aan zekerheid voor 
zichzelf en flexibiliteit van de ander een bron voor mogelijke conflicten tussen beide actoren. Ondanks dit 
spanningsveld blijkt het gedeelde belang voor beide actoren meestal voldoende aanwezig om te blijven 
zoeken naar samenwerking, zoals in het geval van de Nederlandse overheid en het Leger des Heils die 
beiden het doel hadden maatschappelijke problematiek te verminderen. Aan de andere kant echter kan een 
actor ook private doelen hebben die tegelijkertijd worden nagestreefd, zoals in het geval van het Leger 
bijvoorbeeld het verspreiden van het evangelie. Ook dit kan spanningen opleveren. Daarnaast heeft in deze 
relatie volgens Kettl ook de machtsbalans tussen beide actoren ook een grote invloed op het karakter ervan, 
en omdat deze balans nogal eens doorslaat richting de opdrachtgever – i.c. de overheid – kan deze 
machtsbalans van invloed zijn op de autonomie en daarmee ook de identiteit van de proxy. Hoewel Kettl 
niet specifiek onderzoek heeft gedaan naar levensbeschouwelijke organisaties noch naar hoe dit 
spanningsveld nu precies doorwerkt op de identiteit van organisaties, kan zijn zienswijze van dienst zijn bij 
het bestuderen van zowel de dynamiek van deze relatie. Ook biedt het inzicht in hoe deze bepalend kan 
zijn voor de dynamiek die zich binnen een proxy-organisatie als het Leger des Heils afspeelde met 
betrekking tot zijn eigen identiteit. Op een meer algemeen niveau is het hierdoor mogelijk om meer inzicht 
te krijgen in het proces van verstatelijking van de Nederlandse civil society. Een proces dat het Leger des 
Heils met succes lijkt te hebben doorstaan. 

In Deel I van deze studie ligt de focus vooral op het overheidsperspectief en wordt een beschrijving 
gegeven van het sociaal beleid-systeem gedurende de periode 1900-1990. Dit systeem is gebaseerd op een 
structurele relatie tussen de overheid als voornaamste beleidsproducent, de civil society als mede-
beleidsproducent, opdrachtnemer en uitvoerder, en de Nederlandse bevolking als financiers en afnemers. 
Om maatschappelijke problematiek gezamenlijk aan te kunnen pakken wordt door deze actoren structureel 
publiek geld verzameld en verdeeld over bepaalde maatschappelijke beleidsdoelen. Deze doelen zijn 
gebaseerd op onderliggende waarden en beiden zijn onderhevig aan verandering door de tijd heen, al naar 
gelang sociale, economische, demografische, culturele en politieke ontwikkelingen. In dit eerste deel 
worden deze veranderingen beschreven en wordt weergegeven hoe dit de relatie met de civil society mede 
vormgaf. In Deel II wordt vervolgens ingegaan op hoe het Leger des Heils zich ontwikkelde als een actor 
in dit sociaal beleid-systeem en hoe dit van invloed was op de interne dynamiek betreffende de identiteit 
van het Leger. In deze geschiedenis, die de periode vanaf start van het Leger des Heils in Nederland in 
1887, tot en met de fundamentele reorganisatie in 1990 bestrijkt, staan drie verhaallijnen centraal waardoor 
zichtbaar wordt hoe het Leger zijn identiteit heeft getracht vorm te geven. De eerste lijn beschrijft de 
ontwikkeling van de positie van het Leger ten opzichte van de overheid – twee actoren die binnen het 
sociaal beleid-systeem wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. De tweede lijn betreft het vormgeven van de 
juridische identiteit. De weergave hiervan laat zien hoe het Leger worstelde met het vormgeven van de 
dubbele doelstelling van religieus en maatschappelijk werk, die essentieel blijkt te zijn voor de identiteit 
van de organisatie. De derde narratieve lijn laat zien welke gevolgen de positie van het Leger binnen het 
sociaal beleid-systeem had met betrekking tot de professionalisering van de organisatie. Deze drie 
ontwikkelingen vloeiden samen gedurende de jaren 80 van de twintigste eeuw, waardoor het Leger besloot 
om een fundamentele reorganisatie door te voeren in 1990. 
 
Deel I: het sociaal beleid-systeem in Nederland 
Gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw heeft de Nederlandse centrale overheid zich 
passief opgesteld met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Problematiek rondom armoede, 
werkloosheid, ziekte en educatie was de verantwoordelijkheid van het particulier initiatief – een 
verzameling van groepen en organisaties in de samenleving die in de meeste gevallen werkten vanuit een 
ideologische of religieuze motivatie – en de lokale overheden. Met de totstandkoming van de Grondwet in 
1848 en de Armenwet van 1854 legde de Nederlandse overheid echter een eerste interesse aan de dag met 
betrekking tot deze problematiek. De onderliggende gedachte van deze houding was die van de 
subsidiariteit: alleen wanneer alle andere opties faalden, zou een beroep op de overheid gedaan kunnen 
worden, zoals rond 1900 wel gebeurde in geval van bestrijding van hardnekkige ziekten als tuberculose en 
kindersterfte. Ook lokale overheden lieten deze lijn zien, waardoor overheidssteun van het particulier 
initiatief niet alleen sporadisch voorkwam, maar ook op incidentele basis en minimaal qua bedragen. Rond 
1900 kwam hier mondjesmaat verandering in door nieuwe sociale wetgeving die een groeiende 
overheidsinteresse in sociaal vraagstukken liet zien.  

Duidelijk werd dat daarbij ook de interesse voor een meer structurele samenwerking met de civil 
society toenam, zoals de Reclasseringsregeling van 1910 liet zien. Met deze regeling werden 



reclasseringsorganisaties gestimuleerd gestructureerd te werken aan de doelen die de overheid stelde op dit 
terrein. Toch was dit soort overheidssteun nog steeds van aanvullende aard op de financiën van de 
organisaties zelf, en zorgden ook de angst voor het inperken van de autonomie en de dreiging van 
overheidsinvloed in de ‘eigen sfeer’ voor sterke terughoudendheid aan de kant van de civil society. De 
samenwerking tussen beide actoren op het gebied van reclassering was rond 1910 dus nog steeds 
incidenteel en minimaal, net als op andere gebieden van het sociaal werk. 

Toch veranderde dit aanzienlijk in de decennia voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. De 
overheid liet door de groei aan financiële voorzieningen en wetgeving duidelijk zien dat ze zich in 
toenemende mate bewust werd van haar beleidsvoerend vermogen en in deze aanzet tot sociaal beleid 
werden de contouren zichtbaar van de belangrijkste beleidsdoelen: professionalisering en harmonisatie. 
Professionalisering werd vertaald in termen van het inhuren van geschoolde arbeid en het afleggen van 
administratieve verantwoording, beide gebaseerd op de onderliggende waarde van ‘kwaliteit’. Zowel het 
werk als de organisaties moesten op een hoger plan gebracht worden.  

In dezelfde periode was duidelijk dat de overheid te maken had met een grote variëteit aan organisaties 
die op verschillende niveaus in verschillende werkvelden actief waren, met als resultaat een sterk 
versnipperd werkveld. Deze situatie was niet allen moeilijk beheersbaar, maar ook duur omdat om 
mogelijk ongelijke behandeling van de verschillende ideologische zuilen te voorkomen, elke zuil in gelijke 
mate financieel gesteund diende te worden. Omdat de gedeelde ideologische grondslag werkte als een 
verenigende kracht binnen de zuilen, moedigde de overheid de organisaties aan zich alsnog te verenigen 
binnen de eigen zuil, om zo de beheersbaarheid van het werkveld te vergroten. Deze nadruk op 
harmonisatie diende dus voornamelijk om de beheersbaarheid en daarmee de doelmatigheid te vergroten. 
Een onvoorzien neveneffect van deze de beschikbaarheid van overheidssteun was echter dat deze ook de 
groei in aantal en omvang van organisaties aanwakkerde. Daarnaast veranderde het karakter de financiële 
steun langzamerhand van incidenteel in structureel, wat de samenwerking tussen de overheid en de civil 
society ook een meer structureel karakter gaf en waarmee het sociaal beleid-systeem was geboren. 

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de tijdgeest van ‘herstel en vernieuwing’ voor een verdere 
overeenstemming van de sociaal-beleidsdoelen van de overheid en de civil society. Voor deze laatste nam 
de financiële zekerheid toe, samen met een stijgende nationale welvaart en op het gebied van beleid 
probeerde de nationale overheid haar beleidsinspanning te ondersteunen door de oprichting van het 
ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952. Ondanks pogingen deze te doorbreken zette de verzuiling 
door en de civil society maakte daar een stevig onderdeel van uit. Ook de sociale wetgeving breidde zich 
verder uit met als gevolg dat ook de kosten van het sociaal beleid-systeem toenamen. Om de uitdijing van 
het werkveld enigszins in banen te leiden, bleef harmonisatie dus een belangrijk beleidsdoel. Het vergroten 
van de beheersbaarheid van deze organisaties werd, net als voor de oorlog, gelegitimeerd doordat deze 
werd vormgegeven op basis van identiteit, en wel levensbeschouwing. Een begrip dat vooral van 
samenbindende aard was en vanuit die implicatie de achterban zou kunnen aanzetten tot maatschappelijk 
activering. Civil society organisaties konden dan, als hun vertegenwoordigers, deze achterban gericht 
mobiliseren en juist vanwege deze toegevoegde waarde werden deze organisaties als waardevolle partners 
gezien binnen het sociaal beleid-systeem, waardoor ook de financiële steun vanuit de overheid groeide. 
Beheersbaarheid, geïnterpreteerd als harmonisatie en doelmatigheid, was nu gelegitimeerd door de 
wederzijdse erkenning van de toegevoegde waarde van identiteit en versterkte het samenvloeien van 
beleidsdoelen. 

Voor de overheid was de inbreng van het publiek in het creëren van sociaal beleid, belangrijk. Vandaar 
dat de civil society hier door de overheid bij werd betrokken. In nauwe samenwerking werkten ze aan het 
idee van gedeelde verantwoordelijkheid door middel van maatschappelijk opbouwwerk en sociale 
planning, want volgens de overheid was het juist dit idee van gedeelde verantwoordelijkheid dat mensen 
zou prikkelen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ook het stimuleren van de vrijwillige inzet 
vanuit de achterban moest dit doel van participatie ondersteunen. Doordat de civil society als 
vertegenwoordigers van een achterban in beide processen een belangrijke spilfunctie had, leek de civil 
society terrein te winnen op de machtsbalans. Toch zou dit tegen blijken te vallen. Samen met deze nieuwe 
structurele nadruk op de waarde van participatie in combinatie met verbetering van de kwaliteit van de 
diensten en de verhoging van de doelmatigheid, werd de aanzet zichtbaar van een decentralisatie van 
nationaal beleid naar die bestuurlijke lagen die veel meer voeling hadden met hoe een dergelijk beleid 
effectief vorm te geven: de provincie en de gemeente. Het afstaan van een deel van de beleidsmacht door 
de landelijke overheid aan het lokale niveau impliceerde echter dat ook de civil society zich moest 
heroriënteren op zijn positie in dit krachtenveld. Gedurende de jaren vijftig en zestig werden de eerste 
resultaten van deze beleidslijnen zichtbaar. Net als voor de oorlog groeide het aantal organisaties dat 
gebruik maakte van overheidssteun en daarbij vormde identiteit nog steeds een belangrijk organiserend 



principe binnen de civil society. Ook werd duidelijk dat de overheid nauwelijks enige terughoudendheid 
toonde met betrekking tot de inzet van het subsidie instrument. Het stimulerend effect ervan was zichtbaar, 
maar dit structurele en ruime aanbod, genereerde ook als bijkomend effect een nieuwe vraag naar subsidie: 
veel van de organisaties die gebruik maakten van deze kennelijk onuitputtelijke bron, raakten er immers 
snel aan gewend. 

Gedurende de jaren zestig vormden emancipatie van het individu, persoonlijke ontwikkeling en 
autonomie centrale maatschappelijke thema’s, maar ondanks deze revolutie van het individualisme, 
emancipatie en secularisatie, domineerden de beleidsthema’s professionalisering, participatie en 
harmonisatie de politieke agenda van de civil society. Ook in deze periode bestond het beleidsdoel 
professionalisering uit twee delen: het vergroten van de mogelijkheden van organisatie om zich te 
verantwoorden door middel van het stroomlijnen van de administratieve processen. Ook scholing, 
certificering en deskundigheidsbevordering van de medewerkers kwam steeds meer centraal te staan, beide 
steeds met het oog op kwaliteitsverbetering. Met betrekking tot participatie werd gedeelde 
verantwoordelijkheid als beleidsconcept gehanteerd, door deze te koppelen aan aanvullende financiering 
van organisaties en het creëren van een gemeenschappelijke visie op sociaal beleid, naast verdere 
decentralisatie van beleidsverantwoordelijkheden. Aan de andere kant werd ingezet op harmonisatie van 
het werkveld om zo de beheersbaarheid ervan voor de overheid te vergroten.  

Rond 1970 echter, werd een aantal veranderingen zichtbaar. Met betrekking tot de kwaliteit leken de 
beleidsdoelen van de overheid en de civil society redelijk met elkaar overeen te komen, want 
professionalisering en bedrijfsvoering waren in grote mate gestandaardiseerd. Tegelijkertijd echter, had de 
overheid de voorwaarde van aanvullendheid van de financiering zo goed als laten varen, waarmee het doel 
van gedeelde verantwoordelijkheid minder belangrijk leek te zijn geworden. Met betrekking tot participatie 
was het coöperatieve idee van sociale planning veranderd in een wat meer activistisch idee van sociale 
actie, welke direct was gericht tegen wat werd beschouwd als het moreel inhoudsloze idee van de 
consumptiemaatschappij. Deze veranderende houding naar de overheid van delen van de Nederlandse civil 
society duidde op toenemende divergentie van de doelen van beide actoren.  

Dit werd nog duidelijker gedurende de jaren zeventig wanneer – als gevolg van de emancipatoire 
krachten van het voorgaand decennium – participatie in toenemende mate werd geïnterpreteerd als 
democratisering en politieke invloed, terwijl ook noties als zelf-activering centrale doelen werden van 
sociaal beleid. Publieke participatie zou door middel van verdere beleidsdecentralisatie moeten worden 
versterkt, maar dan wel in overleg met de civil society als vertegenwoordigers van hun achterban. Deze 
representatieve functie van de civil society was nog steeds interessant voor de overheid, mede omdat deze 
nog steeds gebaseerd was op de legitimerende kracht van ‘identiteit’. Maar op het gebied van de 
beheersbaarheid werd een aan de decentralisatie tegengestelde ontwikkeling zichtbaar: de term ‘fusie’ 
werd steeds vaker gebruikt, waarmee de wens voor verdere centralisatie van het werkveld zichtbaar werd, 
zij het dat de zuilen hiervoor niet langer de aangewezen bindende structuur vormden. De nadruk om nu 
‘zuil-overstijgend’ samen te gaan werken dreef de civil society in een nieuwe richting. 

Tegelijkertijd werd duidelijk, dat het nog steeds de overheid was die het overwicht bezat op de 
machtsbalans. Dit werd bevestigd in 1974, toen de zogenaamde Knelpuntennota het licht zag. In dit 
rapport werd de maat genomen van de overheidsinspanningen op de beleidsgebieden van het welzijnswerk. 
De uitkomsten kwamen hard aan, zowel voor de overheid als voor de civil society. Het rapport beschreef 
de civil society als een instituut dat in plaats van ideologische verzuild, nu functioneel verzuild was doordat 
de overheid erop stuurde dat binnen de zuilen alle diensten aanwezig zouden zijn. Daarnaast stelde het 
rapport vast welke knelpunten er waren die de doelmatigheid van maatschappelijke dienstverlening 
tegenwerkten: afnemende publieke steun voor het welzijnsbegrip, toenemende individualisering en 
secularisering, een toenemende roep om democratische invloed en de marginalisering van de vrijwilliger 
door de groeiende groep professionals. De conclusie was dat volgens het rapport de civil society teveel 
naar binnen gericht was. Daarom, en ook omdat de rol van identiteit in het huidige tijdsgewricht 
gedevalueerd was, kon de civil society de representatieve functie van de achterban niet langer waarmaken. 
Met dit alles leek de civil society zijn toegevoegde waarde te hebben verloren. 

Na het verschijnen van de Knelpuntennota continueerde de overheid in eerste instantie haar beleid. 
Lokale betrokkenheid en participatie moesten verder worden versterkt en met betrekking tot de civil 
society zou de ingeslagen weg richting harmonisatie en participatie moeten blijven vervolgd, waarbij 
democratisering en doelmatigheid meer centraal zouden komen te staan. Maar voor de civil society 
betekende de decentralisatie een verdere verzwakking van de positie in het sociaal beleidssysteem. Ook de 
Knelpuntennota verzwakte deze positie, omdat het voor het eerst zichtbaar gemaakt had, wat al breed werd 
gedacht: de civil society had de toegevoegde waarde van representativiteit en identiteit verloren. Die 
vaststelling vormde een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van veel van de oorspronkelijk 



levensbeschouwelijke particuliere organisaties, tenzij deze opnieuw hun maatschappelijke relevantie 
wisten aan te tonen.  

Opvallend genoeg was het de overheid die de civil society hier enigszins te hulp schoot. In lijn met de 
beleidsdoelen suggereerde Minister Van Doorn van CRM dat nu de civil society organisaties weliswaar 
niet meer als representatief voor hun achterban werden gezien, ze allicht nog een rol zouden kunnen 
vervullen als een ondersteunende structuur bij het activeren van wat er nog van de achterban over was om 
sociaal actief te worden. Op deze wijze werden de beleidsdoelen van participatie en persoonlijke 
verantwoordelijkheid gecombineerd en zou de civil society een relevante actor in het sociaal 
beleidssysteem kunnen blijven. Wat dat precies inhield voor deze organisaties werd niet duidelijk, maar 
wel werd een oplossingsrichting voorgesteld: voor wat betreft de onderliggende waarde van kwaliteit, 
zouden de diensten verbeterd kunnen worden door continue professionalisering, maar nu geflankeerd door 
een herwaardering van de vrijwilliger. Ook dat zou kunnen bijdragen aan participatie, omdat de intrinsieke 
motivatie van vrijwilligers om hun betrokkenheid in daden om te zetten niet was verminderd. En met deze 
suggestie was de vrijwilliger opnieuw belangrijk geworden in de overheidspogingen om de kwaliteit van 
de sector te verbeteren.  

Gedurende de jaren tachtig bleven decentralisatie, democratisering en vrijwilligersinzet centrale 
beleidsdoelen om participatie, kwaliteit en beheersbaarheid na te streven. Nieuw was echter dat het 
zwaartepunt nu niet bij de centrale overheid lag, maar veel meer op het lokale niveau. Ook waren de civil 
society organisaties bezig enigszins te veranderen van alleen intermediaire instituties, naar meer 
ondersteunende structuren van individuele leden van hun achterban. Vrijwilligerswerk werd belangrijk 
voor zowel de bevordering van participatie alsook voor kostenreductie – een beleidsdoel dat steeds 
belangrijker werd in de jaren zeventig en tachtig. Deze nieuwe combinatie van beleidslijnen werd door 
CRM-minister Brinkman bestempeld met de term ‘zorgzame samenleving’ waarbij individuele activering, 
mantelzorg, zelfhulp en vrijwilligerswerk centrale elementen in het sociaal beleid waren. Om deze 
beleidslijn effectief te kunnen implementeren, zou de overheidsrol verkleind moeten worden en moest de 
deur naar marktwerking tussen vraag en aanbod worden opengezet. In combinatie met het afnemende 
draagvlak van de civil society zouden individuele burgers en de maatschappij veel meer zelf de 
verantwoordelijkheid voor eigen en andermans welzijn zelfstandig op zich kunnen en moeten nemen. Dat 
dit concreet ook betekende dat de overheidsfinanciering van de civil society koepelorganisaties zou 
ophouden, werd ook snel duidelijk.  

Rond 1990 had het sociaal beleidssysteem verschillende fases doorlopen: begin, opgroeien, bloei en 
bijstelling. Opvallend in deze ontwikkeling is dat ondanks dat verandering de grote kracht lijkt te zijn 
geweest in de vorming van het sociaal beleid-systeem, er drie vrij continue beleidswaarden centraal hebben 
gestaan gedurende de gehele twintigste eeuw: kwaliteit, beheersbaarheid en participatie. Deze waarden 
hebben de basis gevormd voor verschillende beleidsconcepten die gedurende die periode zowel in 
dominantie als inhoudelijk, veranderlijk bleken: professionalisering, harmonisatie, gedeelde 
verantwoordelijkheid, democratisering, decentralisatie, vrijwilligheid en activering. Het grootste gedeelte 
van de twintigste eeuw zijn deze beleidsdoelen en -waarden gevormd in samenspraak met de Nederlandse 
civil society als co-actoren in het sociaal beleidssysteem. Lange tijd heeft de overheid de civil society 
gewaardeerd vanwege identiteit als een organiserend principe, maar toen deze toegevoegde waarde minder 
aanwezig leek te zijn, moest de civil society zich heroriënteren op zijn positie in het systeem. Hoewel de 
overheid nog een alternatieve rol suggereerde, zijn veel levensbeschouwelijke organisaties uiteindelijk 
opgegaan in nieuwe ‘neutrale’ maatschappelijke dienstverleners, terwijl andere ophielden te bestaan. Dit 
roept de vraag op: hoe zit het dan met het Leger des Heils? Hoe ging het Leger om met de verschillende 
krachtenvelden die deel uitmaakten van het sociaal beleidssysteem? 

 
Deel II: Het identiteitsproces van het Leger des Heils 
 
Leger des Heils als deel van het sociaal beleid-systeem 
Hoewel de Engelse moederorganisatie The Salvation Army begon als een religieuze gemeenschap, besloot 
de oprichter William Booth in 1890 dat het Leger meer moest zijn dan een kerk. Het kon niet langer de 
ogen sluiten voor de sociale ellende die in het geïndustrialiseerde Engeland van het eind van de 
negentiende eeuw schrijnend zichtbaar was. Met de publicatie van zijn In Darkest England and The Way 
Out (1890) introduceerde Booth een tweede doelstelling voor het Leger naast de prediking van het 
evangelie: maatschappelijke hulpverlening bieden waar mogelijk. Sindsdien wordt de identiteit van het 
Leger gevormd door een dubbele missie: geestelijke en maatschappelijke hulpverlening. Voor het nog 
jonge Leger in Nederland werd hiermee de deur opengezet voor samenwerking met de Nederlandse 
overheid. Toch zou het nog een aantal decennia duren voordat hiervan de contouren zichtbaar werden. Zo 



kan de periode tussen 1887 en het eind van de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt als een periode 
waarin de overheid en het Leger in toenemende mate beseften dat ze voor een groot deel gelijke doelen 
nastreefden, die zich richtten op het bestrijden van sociale problematiek.  

Al snel na de introductie van de sociale missie in 1890 groeide het Leger in omvang van 37 korpsen in 
1890 tot 48 in 1892, en ook het sociaal werk zelf nam toe: in 1908 werd door het Leger evenveel geld 
besteed aan de religieuze missie als aan het maatschappelijke werk. De ontwikkeling van de samenwerking 
met de overheid werd in eerste instantie goed zichtbaar via het reclasseringswerk van het Leger. Hoewel 
sinds de eerste jaren van de twintigste eeuw incidenteel overheidsgeld vrij werd gemaakt voor dit werk, 
maakte de Reclasseringsregeling van 1910 een structurele financiering vanuit de overheid mogelijk. 
Vanwege de jarenlange ervaring die het Leger met deze vorm van hulpverlening had, werd ook aan het 
Leger gevraagd hieraan deel te nemen, waarmee de overheid erkende dat zij en het Leger gelijke doelen 
nastreefden op dit gebied. Toch werd aan de kant van het Leger snel enige aarzeling gevoeld, omdat 
duidelijk was dat wanneer het zou ingaan op deze uitnodiging, een ander belang in de verdrukking zou 
kunnen komen: autonomie, beleidsvrijheid en onafhankelijkheid. Het Leger nam dan ook ruim de tijd 
voordat het besloot in te gaan op deze vorm van samenwerking. Aannemelijk is dat gebrek aan geld, 
hierbij van doorslaggevend belang zou zijn geweest. De bestaanszekerheid van de organisatie was dus een 
belangrijk argument voor een structurele samenwerking met de overheid – een argumentatie die ook bij 
andere reclasseringsinstellingen werd gezien. 

Al in 1915 zou deze samenwerkingsrelatie met de overheid ervoor zorgen dat de overheidsgelden de 
andere inkomsten van het Leger overstegen. Dit was op zich geen probleem, maar toen de overheidssteun 
stagneerde als gevolg van de economische crisis van de jaren dertig, werd pijnlijk duidelijk dat de 
reclasseringsafdeling van het Leger toch redelijk afhankelijk was geworden van deze geldstroom. Maar in 
plaats van zich terug te trekken, besloot het Leger de eigen positie te versterken. Het Leger moest worden 
ontzien, want het werk dat het deed, bespaarde de overheid duizenden guldens, zo was de redenering. 
Daarmee gaf het Leger aan dat hoewel de machtsbalans in het voordeel van de overheid uitviel, de relatie 
tussen beide actoren was gebaseerd op een zeker mate van wederkerigheid. Door middel van deze 
argumentatie van economische wederkerigheid probeerde het Leger zijn positie te legitimeren – een 
strategie die goed paste in de tijd van economische malaise.  

Maar omdat het Leger blijkbaar ook goed besefte dat zijn afhankelijkheid van de overheid groter was 
dan vice versa, haastte het zich om aan de argumentatie toe te voegen dat het Leger slechts een 
gereedschap in de kist van de overheid was, om de sociale problematiek aan te pakken. Hiermee 
onderschreef het Leger dat beide actoren dezelfde doelen nastreefden, maar ook dat het Leger daarbij 
instrumenteel was voor de overheid. Deze argumentatie van ‘vervollediging’ zou een belangrijk middel 
blijven in de relatie van het Leger met de overheid. Het directe resultaat van deze strategie leek te zijn dat 
het Leger zijn reclasseringswerk verder kon blijven uitbreiden, net als andere werkzaamheden op het 
gebied van maatschappelijke hulpverlening, en vanaf die tijd groeiden de activiteiten die betrekking 
hebben op de sociale missie dan ook veel sneller dan de meer religieuze activiteiten van het Leger.  

In de periode na de Tweede Wereldoorlog zou deze trend doorzetten en tien jaar na de oorlog was het 
exploitatieresultaat van het Leger verdubbeld, net als de particuliere giften. Deze groei was echter eerder te 
danken aan inkomsten door investeringen en onroerend goed dan aan overheidssubsidies op sociaal werk. 
Behalve bij de reclassering, want daar nam deze subsidiëring met grote sprongen toe. Toch zou ook op 
andere maatschappelijke diensten in toenemende mate overheidsfinanciering volgen. Dit kwam deels 
doordat de overheid deze in toenemende mate ter beschikking stelde, maar een andere factor van belang 
was dat het Leger zelf steeds meer gewend raakte aan zijn plek binnen het sociaal beleid-systeem. Het 
Leger wist in toenemende mate zelfstandig nieuwe subsidiebronnen aan te boren. Daarnaast hervormde het 
Leger delen van de organisatie al naar gelang de loop van subsidiestromen, hetgeen een duidelijk teken 
was van de bereidheid van het Leger om zich flexibel op te stellen om zo de eigen bestaanszekerheid te 
waarborgen. Dat de overheid de samenwerking met het Leger op prijs stelde, was al voor de oorlog 
duidelijk. Maar ook in deze naoorlogse tijd ging het Leger voor de overheid niet alleen een betrouwbare 
proxy vormen, maar leek het Leger ook een bruikbaar alternatief te zijn voor het verzuilde maatschappelijk 
werkveld.  

Toch was de relatie tussen de overheid en het Leger niet vrij van spanningen. Zo wilde de gemeente 
Utrecht in 1959 dat het Leger de boekhouding aanpaste aan de maatstaven van de gemeente. Vanwege de 
interne organisatorische versnippering gaf het Leger daar echter niet snel gehoor aan, maar toen de 
gemeente de druk expliciet opvoerde, en het Leger nog steeds niet volgde omdat het nog meer tijd nodig 
had, zou de gemeente zich uiteindelijk toch minder hard opstellen dan het suggereerde: de voorgehouden 
sancties bleven uit. Blijkbaar was de relatie met het Leger te waardevol voor de overheid om op het spel te 
zetten en daarmee werd ook de wederzijdse afhankelijkheid van beide actoren benadrukt. 



In het algemeen kan over de periode tussen 1910 en 1970 gezegd worden dat de houding van Leger 
richting de overheid zijn vruchten afwierp. Economische wederkerigheid, aangevuld met het argument van 
vervollediging legitimeerde de positie van het Leger in het sociaal beleid-systeem en deed de sociale 
missie van het Leger uitgroeien tot een belangrijk fundament van de organisatie en zijn identiteit. 
Gedurende de jaren zeventig en vooral ook tachtig zou deze legitimering echter onder druk komen te staan, 
net als de gelijkgerichtheid van doelen tussen de twee actoren. De harmonisatiedruk vanuit de overheid 
werd ook weer voor het eerst echt gevoeld binnen het reclasseringswerk van het Leger des Heils omdat al 
gedurende de jaren zeventig voortdurend werd aangestuurd op eenwording en schaalvergroting binnen 
deze branche. Voor het Leger was het laten opgaan van het eigen reclasseringswerk in een groter en 
neutraal verband echter geen optie, zoals zou blijken tijdens de jaren tachtig.  

 
De juridische identiteit van het Leger des Heils 
De vraag naar de identiteit van het Leger des Heils werd ook op een andere manier aan de orde gesteld, 
want gedurende een groot deel van zijn bestaan heeft het Leger nagedacht over hoe de eigen identiteit het 
best kon worden vormgegeven op het juridische vlak. Deze juridische identiteit kwam tot uitdrukking in 
drie elementen: de statuten van het Leger, de beschrijving van de missie daarin, en de rechtspersoon die het 
Leger koos: kerk of stichting. De onderliggende vragen die de discussie binnen het Leger hierover 
bepaalden, waren: wat zijn we de facto? Wat kunnen we zijn? Wat willen we zijn? 

Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog was de juridische positie van het Leger nogal onduidelijk. 
Door middel van de statuten van 1896 en 1931 was het Leger een stichting, maar vanwege de nauwe 
verwantschap met het Engelse The Salvation Army – dat feitelijk een kerk was – werd de juridische status 
van het Leger in praktijk ook wel gelijkgesteld met wat een ‘kerkelijke stichting’ werd genoemd. Deze 
rechtspersoon was typisch Nederlands en voorbehouden aan stichtingen die vanuit kerken werden gesticht.  

De historische band met Engeland zorgde op andere momenten ook voor het idee dat het Leger des 
Heils in Nederland feitelijk een buitenlandse organisatie was, terwijl het Leger zelf zich in toenemende 
mate als geheel Nederlands presenteerde. Tot aan de Tweede Wereldoorlog slaagde het Leger er goed in 
deze zelfgekozen autonome identiteit vorm te geven, maar omdat de statuten stelden dat het Leger een 
Engelse organisatie was, werd het in 1941 alsnog door de Duitse bezetters verboden. Dat betekende echter 
niet dat het Leger zich gewonnen gaf en in hetzelfde jaar registreerde het Leger zich als 
geloofsgemeenschap bij het Ministerie van Justitie. Het maatschappelijk werk werd voor een deel 
ondergebracht in een nieuwe stichting.  

Na afloop van de oorlog echter, werd de liquidatie van het Leger ongeldig verklaard door de 
Nederlandse overheid en werden de statuten van 1931 weer van kracht. Toch was het Leger gesteld geraakt 
op het idee dat ze ook een kerk waren, en niet in de laatste plaats omdat deze vorm meer zekerheid gaf 
tegen ongewenste overheidsbemoeienis dan een stichting. Daarnaast bood de rechtspersoon stichting de 
mogelijkheid om overheidssubsidie te ontvangen, wat die vorm erg relevant maakte voor het 
maatschappelijk werk van het Leger. Het Leger koos dan ook voor beide vormen tegelijkertijd: gebaseerd 
op de statuten van 1931 was het een stichting terwijl tegelijkertijd de erkenning als geloofsgemeenschap 
van 1941 overeind bleef. Sterker nog, vanaf dat moment zou het Leger zich voornamelijk presenteren als 
kerk.  

Om deze hybride rechtsvorm van een juridisch fundament te voorzien formuleerde het Leger in 1946 
nieuwe statuten, welke in 1948 ook werden geaccepteerd door het Ministerie van Justitie, waardoor het 
Leger des Heils in Nederland in feite een nieuwe rechtspersoon had ontwikkeld: stichting-kerk. Deze 
hybride rechtspersoon deed recht aan hoe het Leger de eigen tweevoudige missie interpreteerde: het was 
een kerk (vanuit de geestelijke doelstelling) die zich juridisch had vormgegeven als stichting (vanuit de 
sociale doelstelling). In feite was het Leger nu dus een kerk die bedekt was met een seculiere mantel. 

Hoe het kameleontische karakter van deze hybride identiteit in de praktijk werkte, werd duidelijk 
gedurende de vele Kamerdebatten waarin het Leger des Heils ter sprake kwam. Daarin werd het Leger 
vaak getypeerd als zowel een religieuze organisatie met een aanzienlijk aanbod aan maatschappelijke 
hulpverlening. Maar met regelmaat gebeurde dat ook andersom: het Leger was een maatschappelijke 
dienstverlener met een religieuze identiteit. In sommige gevallen werd het Leger zelfs een testcase van de 
definitie van wat een kerk is. De hybride identiteit van het Leger werd daarmee voor het parlement 
onderdeel van het aftasten van de rijwijdte van bepaalde wetgeving. Deze ongrijpbaarheid van de Leger 
identiteit kwam de overheid dus ook wel goed uit, want met enige regelmaat was het juist gunstig om het 
Leger niet zozeer als kerk, maar als een maatschappelijke dienstverlener te beschouwen, omdat het een 
gewaardeerde partner in het sociaal beleidssysteem was. Ondanks dat daarmee geen recht werd gedaan aan 
hoe het Leger zelf dacht over de eigen identiteit. Of juist wel, want het wilde immers ook beide zijn, en 
zolang de seculiere mantel van de stichting mogelijke overheidsbemoeienis met de religieuze kern wist af 



te wenden was het goed. Op deze wijze bekrachtigde de overheid ook expliciet de overeenkomst in doelen 
tussen de overheid en het Leger, en werd ook de flexibiliteit van de kant van de overheid duidelijk 
zichtbaar.  

Ook binnen het Leger des Heils duurde het debat over de juridische identiteit voort. De eerste aanzet 
kwam daarvoor vanuit het internationale hoofdkwartier in Londen. In 1958 kwam het verzoek de banden 
met Engeland te onderzoeken, om de situatie die zich in de oorlog voordeed, in de toekomst te voorkomen. 
In eerst instantie was het Leger des Heils in Nederland niet erg geïnteresseerd in deze exercitie, maar zeven 
jaar later zou de Nederlandse commandant Palstra alsnog sterk voorstander blijken te zijn van het 
doorknippen van de internationale juridische banden. De urgentie kwam vort uit de angst dat wanneer de 
Nederlandse bevolking en de overheid te weten zouden komen dat het Leger inderdaad zo een sterke 
verwantschap met de Engelse moederorganisatie had, de inkomsten weleens sterk terug zouden kunnen 
lopen. Toch zou tot de jaren zeventig duren voordat er serieus werd nagedacht over een mogelijk andere 
rechtspersoon. In 1974 besloot commandant Verwaal dat het maatschappelijk werk ondergebracht zou 
moeten worden in een of meerdere aparte stichtingen, conform de subsidie-eisen voor dat werk. Tevens 
zou de doelstelling van de organisatie moeten worden herschreven, waardoor een beter balans tussen de 
sociale en de religieuze doelstelling werd aangebracht. Dus ook nu weer werd duidelijk dat door mogelijke 
externe problemen, het Leger intern, een grote mate van flexibiliteit vertoonde zolang het voortbestaan van 
de identiteit en de organisatie maar gegarandeerd bleef.  

In 1976 echter werd een belangrijke pilaar onder de hybride identiteit van het Leger des Heils 
weggeslagen: deel 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek werd geïntroduceerd. Hiermee werd de kerkelijke 
stichting afgeschaft, en dat terwijl het Leger zich graag als zodanig presenteerde. Opnieuw werd het Leger 
dus geconfronteerd met de eigen hybride identiteit, maar nu in de zin dat er moest worden gekozen tussen 
de stichtingsvorm of doorgaan als een kerk. Met deze nieuwe wetgeving werd ook nog eens extra duidelijk 
hoe kwetsbaar het Leger was op de machtsbalans met de overheid. De identiteit moest dus beter beschermd 
worden. In de discussie die hierop volgde binnen het Leger, werden aan het eind van de jaren zeventig 
twee stromingen zichtbaar, die beide een andere, niet geheel tegengestelde interpretatie gaven van de 
statuten van 1946. De juridisch adviseur van het Leger, mr. Houthoff, was van mening dat het Leger vooral 
als een kerk moest worden gezien. Als men de overheidsinvloed buiten de deur wilde houden, maar 
tegelijkertijd in aanmerking wilde blijven komen voor overheidssubsidies, moest de maatschappelijke 
hulpverlening dus in een aparte juridische entiteit worden ondergebracht. Een andere redenering kwam van 
twee juristen, die, na elkaar, ook de directie vormden van de reclasseringsafdeling van het Leger: mr. 
Hartjes en mr. Fijn. Zij waren van mening dat de statuten van 1946 stelden dat het Leger al een stichting 
was, waardoor er geen aanpassing nodig was. Het bijkomend voordeel was in dit geval dat de eenheid 
tussen de religieuze doelstelling en de sociale doelstelling in één organisatievorm behouden bleef. Want 
deze broze eenheid zou naar hun mening veel meer onder druk komen te staan bij het oprichten van 
nieuwe rechtspersonen. Het Leger was volgens Hartjes en Fijn officieel geen kerkelijke stichting, want The 
Salvation Army was geen Nederlandse kerk. Dus ook met de introductie van Deel 2, BW was er geen 
probleem. Alleen zou het Leger zich in de toekomst wel meer als een seculiere stichting moeten 
presenteren dan een kerkelijke, zoals het voorheen gedaan had. Het debat draaide nu, zoals eerder 
aangegeven dus niet alleen om de correcte juridische vorm, maar de onderliggende vraag: wat wíllen we 
zijn? Een vraag die gedurende de jaren tachtig pas beantwoord zou gaan worden. 

 
Professionalisering van het Leger des Heils 
Het derde thema in de ontwikkeling van de identiteit van het Leger des Heils is professionalisering. Net als 
vele andere ontwikkelingen, werd de behoefte om te professionaliseren voor het eerst gevoeld binnen de 
reclasseringsafdeling van het Leger. Al voor de Tweede Wereldoorlog zette de Nederlandse overheid in op 
de professionalisering van organisaties en het sociaal werk. En naarmate de maatschappelijke 
hulpverlening zich ontwikkelde, nam ook binnen deze organisaties de behoefte aan scholing toe. 
Opleidingsinstituten werden opgericht en ook door middel van regelgeving op het gebied van 
bedrijfsvoering werd professionalisering gestimuleerd. De overheid wilde op deze manier zeker zijn van 
dat de toegekende subsidies ook hun doel zouden bereiken door efficiency en kwaliteit van werken. Voor 
de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils betekende de groeiende vraag ook een groter aanbod van 
subsidies van de kant van de overheid. Daarnaast zorgde de toenemende complexiteit van sociale 
problematiek ook voor een versterking van de vraag naar verdere professionalisering. Binnen het Leger 
ontstond daardoor naast een kwalitatieve verbetering van de medewerkers zelf door scholingseisen, een 
cultuur van kennisdeling en vooral ook debat.  

Vanaf 1950 zorgde de groei van het sociaal werk en de toenemende differentiatie en specialisatie 
daarbinnen, ervoor dat de professionalisering een stimulans onderging. Verschillende opleidingen leidden 



professionals op, die vaak ook op beleidsniveau hun stempel begonnen te drukken. Deze ontwikkeling 
werd zowel door de overheid als de organisaties zelf gestimuleerd. Beide actoren wilden de kwaliteit van 
de geleverde diensten verbeteren, en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties streefden naar erkenning 
van het eigen vakgebied om zo ook weer structurele financiering beschikbaar te krijgen. Voor het leger des 
Heils betekende deze professionalisering dat binnen de reclassering vanaf 1947 al het gesubsidieerde 
personeel voortaan door het Ministerie van Justitie moest worden goedgekeurd.  

Ook de introductie van het social casework gaf het Leger een middel in handen om hun 
voorkeursmethode in het sociaal werk te legitimeren: op individueel niveau, met grote betrokkenheid op de 
cliënt. De gelijkwaardigheid tussen cliënt en hupverlener die deze nieuwe methodiek verkondigde, vroeg 
echter ook van de professional om zich te ontdoen van mogelijke verborgen agenda’s, zoals bijvoorbeeld 
evangelisatie. Sterker nog, langzamerhand werd elk religieus onderwerp verbannen naar de sfeer van het 
taboe. Een ander belangrijk gevolg van dit social casework was dat er nog meer nadruk kwam op scholing, 
en in 1964 zou dit dan ook een subsidie-eis voor reclasseringsorganisaties worden. Opvallend was dat een 
jaar eerder binnen het Leger de Heils al een reorganisatie van maatschappelijk werk-activiteiten had 
plaatsgevonden, waardoor elke (gesubsidieerde) activiteit zijn eigen departement kreeg en waardoor het 
werk meer los kwam te staan van de korpsen waarbinnen dat tot dan toe ondergebracht was. Begonnen hier 
haarscheurtjes zichtbaar te worden in de tweezijdige munt van de dubbele doelstelling van het Leger? 

Naast de verbetering van de kwaliteit van het werk was een ander belangrijk effect van 
professionalisering voor het Leger dat het personeelsbestand begon te veranderen. Het aantal intern 
opgeleide officieren nam af, ten opzichte van het aantal externe professionals, die dus nieuw 
binnengehaald werden. Binnen het reclassering departement werden ook op het managementniveau 
professionals, i.c. juristen, aangenomen. Dit werd gedaan op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van 
Justitie. En met deze nieuwe lichting professionals zou, op veel niveaus binnen de reclassering van het 
Leger, de ideologische motivatie langzamerhand onder druk komen te staan door een meer professionele 
motivatie, die deze externen vaak met zich meebrachten. Om deze trend te keren probeerde het Leger alle 
sleutelposities te bezetten met ‘eigen mensen’, wat dus wel lastig werd voor het reclasseringswerk. 

Deze kwestie van professionalisering zorgde er gedurende de jaren zestig en zeventig voor dat het 
reclasseringsdepartement van het Leger steeds meer een eigen koers zou gaan varen ten opzichte van de 
rest van de organisatie. Daar kwam bij dat binnen het werkveld van de reclassering een sterke beweging op 
gang gekomen was om alle landelijk opererende reclasseringsorganisaties te laten fuseren in een grote, 
algemene organisatie. Dat gebeurde ook in 1973 (SRI, later ARV). Het Leger des Heils echter bood sterke 
weerstand tegen deze trend, en weigerde deel te nemen aan deze vorm van schaalvergroting. Dit riep echter 
wel de fundamentele vraag op: op basis waarvan legitimeerde het Leger het bestaansrecht van een 
eigenstandige reclasseringsorganisatie? Welke meerwaarde leverde zo een organisatie? Als vanuit een 
reflex beantwoordde het Leger deze vragen meestal met: de eigen identiteit. Maar wat betekende dat? 
Waar bestond deze uit? En waarom was deze zo veel waard dat het voortbestaan een eigenstandige 
reclasseringsorganisatie gerechtvaardigd was? Het zou tot in de jaren tachtig duren voordat het Leger hier 
een antwoord op gevonden had. 

Gedurende de jaren zeventig en tachtig werd deze rol van de professional onderwerp van 
maatschappelijk debat. De toenemende aantallen professionals leken een eigen groep te vormen die binnen 
de organisatie vaak redelijk wat macht naar zich toe wist te trekken ten koste van het vaak nog niet 
geprofessionaliseerde management en de vrijwilligers, die voorheen vaak de kern van het 
personeelsbestand vormden. De maatschappelijke discussie over de rol van de professional binnen het 
welzijnswerk barstte volledig los tegen 1980. In dit debat werd gesteld dat de beschikbaarheid van 
professionals ook een eigen vraag leek te hebben gerecreëerd. En hadden professional hun cliënten 
afhankelijk gemaakt van hun diensten waardoor de cliënten hun gevoel voor zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheid waren kwijtgeraakt? Naast deze beschuldiging aan het adres van de professional 
werd deze ook beticht van het verdringen van de vrijwilligers binnen organisaties. En het waren vaak juist 
deze vrijwilligers die de kernwaarden van de organisatie vertegenwoordigden en daarmee de identiteit.  

In geval van het Leger des Heils was dit ook terug te zien, en wel in de functie van de officier. De 
officier is te vergelijken met een priester in de katholieke kerk: de functie is een roeping, en niet zozeer een 
beroep. Als ‘geroepen vrijwilliger’ was de officier de personificatie van de dubbele missie van het Leger, 
omdat deze vaak actief was in zowel het sociaal werk alsook als korpsleiding of in een andere geestelijke 
functie. Om officier te worden verzorgde het Leger dan ook een complete interne opleiding aan de 
kweekschool, met als uiteindelijk doel: evangelisatie door woord en daad. Het aantal professionals binnen 
het Leger des Heils echter nam zo snel toe, dat deze vorm van identiteit stevig onder druk kwam te staan. 
Zo was in 1954 de ratio tussen professional en officier nog 1:54, terwijl deze tien jaar later was geslonken 
tot 1:14.  



Op een ander niveau zorgde de ontwikkelingen met betrekking tot professionalisering voor een 
toenemende roep om inspraak binnen civil society organisaties. De burgers moesten betere mogelijkheden 
krijgen om invloed te winnen op hun eigen bestaan en een vorm daarvan was het uitoefenen van inspraak 
in die organisaties die hen vertegenwoordigden. Het resultaat van deze beweging was de Wet op 
Ondernemingsraden uit 1971. In 1977 bevestigde de commissie-Van der Burg het belang van deze wet 
door te stellen dat de positie van de belanghebbenden in deze organisaties moest worden versterkt: de 
burgers, de werknemers en de cliënten.  

Deze democratiseringsbeweging ging echter lijnrecht in tegen de hiërarchische organisatiestructuur van 
het Leger des Heils. Sommige bestuurders zagen democratische inspraak zelfs als onverenigbaar met de 
aard van het Leger omdat dit ongewenste externe invloed op de organisatie-identiteit zou geven: je laat een 
medewerker van een kloosterbrouwerij toch ook geen invloed uitoefenen op de opleiding van de priester? 
Gerelateerd aan groeiende populatie aan externe professionals was dit inderdaad geen irreële zorg en deze 
externe invloed op het Leger was onacceptabel voor de Legerleiding.  

Toch was democratische inspraak al jarenlang gemeengoed binnen de reclassering van het Leger. En 
daar werd met argusogen naar gekeken. En niet zonder reden, want toen de medewerkersraad van de 
reclassering lucht kreeg van de tegenwerking die de Legerleiding bood aan de installatie van 
ondernemingsraden binnen het Leger, bond het de (juridische) strijd aan. De Legerleiding echter, was in de 
veronderstelling dat voor het Leger als kerkgenootschap geen wettelijke plicht tot inspraak bestond. Toch 
besloot in 1978 de Raad van State anders, want ondanks dat het Leger ook een kerk was, was het ook een 
arbeidsorganisatie waarin meer dan 100 mensen werkzaam waren, waardoor een ondernemingsraad 
verplicht was. Daarmee werd nog eens bevestigd dat het Leger niet alleen zowel een kerkgenootschap 
alsook een maatschappelijke dienstverlener was, maar dat ook de externe invloed op het Leger er niet 
minder op werd.  

Dit betekent dat tegen 1980 de ontwikkelingen op het gebied van professionalisering voor het Leger 
niet alleen resulteerde in een bloeiende maatschappelijke hulpverleningsorganisatie, maar tegelijkertijd 
heeft het de vraag naar de identiteit van het Leger stevig op de kaart gezet. De reclassering van het Leger 
was een organisatie binnen de organisatie geworden; vrijwilligers werden aan de kant gezet; officieren 
moesten geschoold worden of verdwenen geheel uit het voor het Leger zo kenmerkende reclasseringswerk. 
En de strijd om de schaalvergroting binnen de sector was nog niet beslecht, zoals gedurende de jaren 
tachtig duidelijk zou worden. 

 
Reorganisatie van identiteit (1980-1990) 
Gedurende de jaren tachtig kwamen de verschillende hierboven beschreven ontwikkelingen bij elkaar. De 
decentralisatiebeweging zorgde ervoor dat het Leger des Heils steeds meer op lokaal niveau zaken moest 
doen met verschillende gemeenten. Het Leger zelf constateerde echter dat gemeenten niet altijd overtuigd 
waren van deze samenwerking, zeker niet wanneer de economische achteruitgang zijn sporen achterliet op 
de overheidsfinanciën. In Utrecht bijvoorbeeld bedreigden voorgenomen bezuinigingen een aantal 
activiteiten van het Leger met sluiting. Daarnaast werd binnen het Leger geconcludeerd dat de gemeente 
Utrecht überhaupt liever zaken deed met algemene organisaties dan het duidelijk christelijke Leger des 
Heils. De Legerleiding had zelfs het vermoeden dat Utrecht van het Leger af wilde. Uiteindelijk bleek dat 
mee te vallen, maar de toon was gezet: de identiteit van het Leger was nu openlijk geproblematiseerd. Ook 
in Amsterdam werd in deze eerste jaren van de jaren tachtig kritische vragen gesteld met betrekking tot de 
christelijke identiteit van het Leger des Heils. In hoeverre waren bijvoorbeeld niet-christelijk cliënten of 
zelfs homoseksuelen welkom bij het Leger? En kon de overheid überhaupt wel een christelijke 
dienstverlener subsidiëren? Om die vragen goed te kunnen beantwoorden moest het Leger meer 
duidelijkheid verschaffen over de identiteit en daartoe de statuten aanleveren. Deze statuten echter waren 
nog niet voldoende up-to-date, waardoor binnen het Leger de spanning rees over een mogelijke afwijzing 
door de Gemeente. Tegelijkertijd was Amsterdam bezig met het reorganiseren van de thuiszorg in 
uniforme zorgregio’s. Omdat hierdoor het stedelijke werk van het Leger des Heils zou worden ingeperkt 
tot werken in een bepaald district, en dan ook nog onder een coördinerende organisatie, besloot het Leger 
hiertegen bezwaar aan te tekenen. De gebruikte argumentatie was dat het Leger vanwege de ‘eigen 
identiteit’ in staat was een bijzondere doelgroep aan te spreken en daarnaast door beroep te kunnen doen 
op een groot aandeel vrijwilligers, 24-uurs bereikbaarheid kon bieden. Het Leger probeerde nu dus de 
geproblematiseerde eigen identiteit om te keren in hun voordeel, want in eigen ogen had de identiteit juist 
meerwaarde. En met succes, want de Gemeente Amsterdam ging akkoord met deze geclaimde 
uitzonderingspositie. 

Dit argument van eigenheid en identiteit werd ook gebruikt in de pogingen van het Leger des Heils om 
de fusiegolven af te slaan, die sinds het midden van de jaren zeventig op het reclasseringswerk afkwamen. 



Begin jaren tachtig echter leek dit alsnog tevergeefs te zijn en werd het Leger door de overheid 
geconfronteerd met een steeds dwingender overheidsaanpak. In 1984 leidde dit tot een grootschalig protest 
van het Leger des Heils. Na brieven van de Generaal aan het Nederlandse parlement en het rondsturen van 
vlugschriften aan Nederlandse zorgorganisaties kwam op 31 januari 1984 het Leger samen op het 
Binnenhof in Den Haag.  

Onder veel vlagvertoon, schallend koper en met glimmende knopen aan de uniformen, bood de 
Commandant een petitie aan, aan de Kamercommissie van Justitie. Deze ‘Mars op het Binnenhof’ leverde 
de toezegging op dat het Leger zou blijven bestaan als reclasseringsorganisatie, maar veelmeer nog was dit 
gezamenlijke vertoon een uiting van de interne eenheid het Leger, dat met betrekking tot het eigenzinnige 
reclasseringswerk steeds meer onder druk was komen te staan. Toch zou niet veel later het Leger voor een 
keuze gesteld worden met betrekking tot het reclasseringswerk, waarbij in alle opties enige mate van 
identiteit zou moeten worden prijsgegeven: opgaan in een grote, algemene organisatie; ophouden te 
bestaan of een contractpartner van de overheid worden in de hoop zowel het werk, als de identiteit te 
kunnen behouden, maar wel door gebonden te zijn aan contract-specifieke regelingen en eisen. Het Leger 
koos voor deze laatste optie, omdat het hiermee de meeste kans had op continuering van het 
reclasseringswerk, met behoud van de eigen identiteit. Wel veranderde hiermee de status van het 
departement tot een proxy-organisatie van de overheid. 

De identiteit van het Leger werd gedurende de jaren tachtig dus steeds meer een onderwerp van debat. 
Daarmee werd de vraag wat die identiteit dan precies was, steeds dringender. Om hier een contemporain 
antwoord op te vinden, besloot de Legerleiding het honderdjarig jubileum in 1987 aan te grijpen door een 
symposium te organiseren waar vertegenwoordigers van het Leger, samen met mensen uit de diverse 
werkvelden waarin het Leger actief was, en ook politici, beleidsmakers en academici, zich gezamenlijk 
zouden buigen over de vraag: in hoeverre heeft een christelijke organisatie als het Leger des Heils nog 
bestaansrecht als maatschappelijke dienstverlener en welke rol kan de identiteit daarin spelen? Deze 
formule bleek succesvol want, hoewel er wel degelijk kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de 
combinatie van sociaal werk en religie, was de teneur van de dag dat er zeker relevantie was voor het 
Leger, en wel juist vanwege de eigen identiteit – deze zorgde immers voor een drijfveer van de 
medewerkers waar menig organisatie jaloers op zou zijn.  

Toch was hiermee niet de kous af, want ook op het juridische vlak moest de gordiaanse knoop van de 
identiteit nog worden doorgehakt: welke juridische vorm deed het meeste recht aan het moderne Leger des 
Heils? De vraag: wat willen we zijn, werd in twee discursieve lijnen bediscussieerd: de lijn Houthoff en de 
lijn Hartjes. Uiteindelijk zou de Legerleiding haar voorkeur uitspreken voor een van de twee lijnen 
waarlangs de vraag wat we willen zijn, werd bediscussieerd. Men koos voor de lijn Houthoff, waarmee 
werd aangegeven dat het Leger in eerste plaats een kerkgenootschap was. Dit werd gedaan omdat zo de 
mogelijke externe invloed op de religieuze identiteit zo klein mogelijk gehouden zou worden.  

Dit betekende echter wel dat de subsidiëring van het sociaal werk in gevaar zou kunnen komen, wat 
ook bleek uit het standpunt van het Ministerie van Justitie: als het Leger des Heils geen stichting was maar 
alleen een kerk, zou het geen overheidsgeld meer kunnen ontvangen. En ook het Centraal Archief voor het 
Inzamelingswezen, de toezichthouder op publieke collectes, deelde deze mening. Dus, hoewel het Leger 
idealiter een kerk in een seculiere mantel zou willen zijn, werd als gevolg van deze externe ontwikkelingen 
anders besloten: het zou zich moeten onderverdelen in minstens één aparte stichting en een kerk. De 
voorbereidingen voor de reorganisatie werden in gang gezet en het zou tot 1990 duren voordat het nieuwe 
Leger des Heils de deuren zou openen. Het kerkgenootschap was apart gezet van vier stichtingen waarvan 
de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) alle professionele maatschappelijke 
hulpverlening in zich herbergde. De andere stichtingen waren nodig om de geldstromen en onderlinge 
dienstverlening te regelen. Ook de eenheid tussen de geloofsgemeenschap en dienstensector moest worden 
bewaakt. Deze eenheid zou ook worden benadrukt in de statuten van alle entiteiten, waarin duidelijk werd 
vermeld dat het Leger des Heils een samenhangende organisatie is, gestoeld op dezelfde christelijke 
leerstellingen en principes. Deze nieuwe structuur zou moeten voorkomen dat de kerk teveel aan externe 
invloeden bloot zou staan, terwijl het maatschappelijke werk voldoende voeling zou kunnen houden met de 
geestelijke kant van het Leger. De Legerleiding was ervan overtuigd dat de tweezijdige munt op deze wijze 
behouden zou kunnen blijven.  
 
Een dynamische balts 
De relatie tussen het Leger des Heils en de overheid zoals is vormgegeven binnen het sociaal 
beleidssysteem, heeft een dynamiek opgeleverd die als volgt te kenmerken valt: het is een systeem waarin 
wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke rol spelen. Om te bepalen wie welke 
invloed heeft, zowel intern als extern, is de plaats op de machtsbalans tussen de twee actoren van cruciaal 



belang. Deze machtsbalans hangt deels samen met de onderliggende beleidswaarden als kwaliteit, 
betrokkenheid en beheersbaarheid, die, ondanks dat er verschillende beleidsconcepten zijn uitgewerkt en 
ingezet, continu aanwezig zijn geweest gedurende de twintigste eeuw. De mate waarin de actoren tot 
elkaar aangetrokken werden of juist niet, werd voor een deel bepaald door de mate waarin de eigen doelen 
met elkaar overeenstemden en hoe beide actoren in staat waren elkaar te verleiden om daarin flexibiliteit te 
tonen, terwijl de eigen zekerheid zoveel mogelijk behouden bleef. Dat betekent dat de dynamiek die in 
deze studie zichtbaar wordt, niet alleen tussen de actoren, maar zeker ook binnenin de actoren aanwezig 
was. 

De beschreven ontwikkelingen binnen en rondom het Leger des Heils waren vooral gericht op het 
zekerstellen van het bestaansrecht als maatschappelijke dienstverlener, het construeren en behouden van de 
eigen identiteit door recht te doen aan de dubbele missie, en tegelijkertijd het vormen van de organisatie 
naar de eisen van de tijd, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden die de overheid hiervoor 
bood. Het Leger verliet zich in deze exercitie op een aantal argumentaties, dat in meer of mindere mate 
succesvol gebleken zijn. Richting de overheid was dat vooral een argumentatie van economische 
wederkerigheid en vervollediging: de samenwerking met het Leger leverde de overheid dus iets op. Op 
juridisch gebied was het Leger minder concreet. De hybride vorm van de seculiere mantel rondom de 
religieuze kern, bood op juridisch vlak veel meer speelruimte terwijl daarmee tegelijkertijd recht werd 
gedaan aan hoe het Leger zijn eigen missie beschouwde. Met betrekking tot het thema van de 
professionalisering, reageerde het Leger misschien wel het meest fel. Vanaf het begin werkte het Leger 
mee aan de ontwikkeling van de competenties van het personeel en de administratieve processen van de 
organisatie en tegelijkertijd kon het niet heen om een toename van externe professionals binnen de 
organisatie. De weerstand binnen het Leger ten opzichte van professionalisering kwam pas goed op stoom 
toen democratisering een rol ging spelen. Dat werd vervolgens zoveel mogelijk bestreden, want zodra de 
kern van de Leger identiteit in het geding leek te komen, kwam het Leger in actie en ging indien nodig 
over tot de aanval. Een reflex die ook zichtbaar werd tijdens de periode waarin het reclasseringswerk van 
het Leger dreigde te worden geannexeerd. 

De twee decennia die volgden op deze reorganisatie lieten zien dat deze externe en interne 
ontwikkelingen nog lang niet aan hun eind waren. De marktwerking die gedurende de jaren negentig en 
zeker in de jaren tweeduizend in de zorg haar intrede deed, dwong het Leger zich nog meer te profileren. 
En ook hier lijkt een bekende Legerargumentatie in stelling te zijn gebracht: net als in de jaren tachtig koos 
het Leger ervoor om de identiteit als troef op te voeren, en in 2005 werd besloten dat de christelijke 
identiteit zelfs een professionele competentie was, die de kwaliteit van de betreffende medewerker 
waarborgde. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de overheid identiteit ook in zekere mate interessant 
vond. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2007) werd een beroep werd gedaan op de 
gehele Nederlandse civil society, inclusief kerken en religieuze organisatie, om een bijdrage te leveren aan 
de sociale cohesie tussen en individuele participatie van de burgers. Toch leek het instrumentele karakter 
met betrekking tot de civil society van deze overheidswens voorbij te gaan aan alle nuance daarbinnen, 
want in de Memorie van Toelichting werden kerken direct op een lijn gesteld met voetbalclubs. De 
overheid liet daarmee wel een beperkte visie op de activerende kracht van religie zien. 

Het Leger echter bleef zich stevig doorontwikkelen. Tenminste, het sociaal werk, want het kerkelijke 
deel had het steeds moeilijker. De inkomsten liepen terug, net als de ledenaantallen, en na een aantal 
pogingen om het kerkgenootschap Leger des Heils nieuw leven in te blazen, is vanaf 2009 een stevige 
strategieherziening voor de kerk van kracht. Het aantal korpsen moest aanzienlijk worden teruggebracht, 
en ook moesten de korpsen meer relevantie voor de eigen directe omgeving weten te creëren. Dat daarbij 
de steun van de Legerstichting Welzijns- en Gezondheidszorg kon worden ingeroepen, werd niet heel 
concreet gemaakt. Wel kwam op sommige plaatsen een samenwerking tussen het lokale korps en W&G tot 
stand, waardoor het bestaansrecht van het korps wat meer verzekerd leek. Maar, zoals sommigen binnen 
het Leger zich ook wel afvragen, is er echt wel een organisatie als het Leger des Heils nodig om de 
drijvende kracht van de leden – het ‘Salvationisme’ – levend te houden? Het gaat toch immers om de 
daden, waardoor de geestelijke boodschap wordt verwoord? Toch zal de organisatie, en de manier waarop 
de twee missies daarbinnen zijn verankerd, een grote rol blijven spelen. Om met een metafoor te eindigen: 
deze voedingsbodem van het Salvationisme zal moeten worden bewerkt, gecultiveerd en gevoed. Biedt de 
huidige organisatiestructuur en cultuur hiervoor voldoende ruimte, bescherming, warmte en licht? Het 
beantwoorden van deze vraag valt ver buiten de competenties van een historicus – laat de toekomst het 
uitwijzen. 


	Summary in Dutch
	Een dynamische balts 
	Het Leger des Heils en de verzorgingsstaat in Nederland (1887-1990)
	Het Leger des Heils is een mondiaal en vooral ook sympathiek toonbeeld van maatschappelijke hulpverlening. Ook in Nederland staat het Leger bekend om zijn charitatieve hulpverlening zoals het bieden van onderdak aan daklozen en het verzorgen van kleding, voedsel, alles gepaard gaand met een vriendelijk gezicht. Een onlosmakelijk onderdeel van dit imago is het religieuze karakter van het Leger des Heils, want in zijn publieke uitingen benadrukt het Leger vaak expliciet dat het geloof de drijvende kracht is van de Salvationist. Toch is dit beeld van het Leger als een christelijke liefdadigheidsorganisatie verre van compleet. Het is ook een omvangrijke professionele maatschappelijke hulpverlener. Zo biedt het Leger professionele diensten aan op het gebied van ouderenzorg, zorg voor kinderen, vrouwen, daklozen en jonge moeders. Daarnaast heeft het diverse programma’s op het gebied van dagopvang, verslavingsproblematiek, het militaire apparaat, rampenbestrijding, vermiste personen, gevangenen, werklozen, schuldenproblematiek, studenten, en ook op het medische gebied heeft het Leger een professioneel aanbod. Dit betekent dat het Leger des Heils een onderdeel is van zowel de Nederlandse samenleving, alsook van de sociale en medische zorgsectoren.
	Daarnaast is het Leger des Heils ook een officieel kerkgenootschap met ongeveer vijftig lokale afdelingen – korpsen – die op zondag samenkomsten voor geïnteresseerden en leden verzorgen, en daarnaast vaak kleinschalige, laagdrempelige sociale activiteiten aanbieden. Hiermee past het Leger des Heils in een traditie van kerkelijke groeperingen en andere ideologische en religieuze organisaties die zorg dragen voor sociale activiteiten die gevolgen van armoede, gebrekkige educatie, ziekte en inkomensderving tegengaan: het particulier initiatief, maatschappelijk middenveld, of met een meer contemporaine term civil society genoemd. Deze dubbele focus van sociaal en geestelijk werk heeft de basis gevormd van de identiteit van het Leger des Heils want, zoals blijkt uit deze studie, heeft het Leger zich, door zijn bestaan heen, zoveel mogelijk gepresenteerd als een organisatie met een tweevoudige missie: ‘woord en daad’. Een missie die het Leger zelf graag aanduidt met de metafoor van een munt met twee zijden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
	Na een proces van secularisatie en politieke neutralisatie (een combinatie die ook wel bekend staat als verstatelijking), dat vooral plaatsvond gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw, zijn er niet veel levensbeschouwelijke maatschappelijke dienstverleners overgebleven in Nederland. Het feit dat het Leger des Heils hier een uitzondering op vormt, roept een aantal vragen op. Zeker ook gezien het feit dat ruim 90% van de exploitatiekosten die het Leger maakt om deze diensten te kunnen aanbieden, wordt betaald uit publieke gelden als subsidies, overheidscontracten, bijdragen vanuit collectieve zorgverzekeringen en andere sociale regelingen en wetgeving.
	Dit maakt meteen ook duidelijk dat het Leger de Heils niet opereert in een politiek of sociaal vacuüm, want vanaf het moment dat het Leger zijn deuren opende in Nederland (1887) betrad het een werkveld van sociale zorg, dat al bediend werd door vele kleine en grotere organisaties. Hierdoor maakte het Leger al vanaf zijn begin onderdeel uit van de Nederlandse civil society. Tegelijkertijd moest het Leger zich verhouden tot de Nederlandse overheid, omdat deze sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw in toenemende mate interesse toonde voor het verlichten van sociale nood door middel van wetgeving. Dit maakte echter wel dat de verhouding tussen de overheid en de Nederlandse civil society veranderde, want met de toenemende sociale wetgeving tussen 1890 en 1945 verschoof ook de primaire verantwoordelijkheid voor deze problematiek van civil society richting de overheid. Dit proces won aan snelheid na de Tweede Wereldoorlog wanneer op internationaal vlak, en ook in Nederland, de contouren zichtbaar werden van wat de verzorgingsstaat genoemd zou gaan worden. 
	In Nederland ontstond een zogenaamd vangnet van sociale wetgeving, mede dankzij het in 1952 opgerichte ministerie van Maatschappelijk Werk. Het symbolisch sluitstuk van de Nederlandse verzorgingsstaat De inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet in 1963 wordt gezien als een symbolisch sluitstuk van de Nederlandse verzorgingsstaat, omdat elke Nederlandse burger vanaf toen was verzekerd van een bestaansminimum. Sociale hulp was veranderd van een gunst in een recht. Dit hield echter ook in dat de civil society nu definitief zijn eindverantwoordelijkheid voor (materiële) sociale zorg - en zeker voor armenzorg - was kwijtgeraakt aan de overheid, waarmee de balans tussen de overheid en de civil society met betrekking tot het primaat voor de zorg aanzienlijk veranderde. 
	Deze verandering onderstreepte daarnaast ook dat beide actoren in ieder geval het bestrijden van maatschappelijke problematiek als gemeenschappelijk doel hadden, en dat ze elkaar daarvoor tot op zekere hoogte nodig hadden. Het ontbrak de overheid immers aan uitvoeringscapaciteit om haar sociaal beleid om te zetten in daadwerkelijke acties en de civil society maakte rijkelijk gebruik van de geboden overheidssteun (financieel en juridisch) om deze daadkracht werkelijk te leveren. Aan de andere kant, en zoals blijkt uit deze studie, lieten beide actoren met regelmaat enige terughoudendheid zien met betrekking tot deze samenwerking. Hoewel ze van elkaar afhankelijk waren in de strijd tegen maatschappelijke problematiek, leek de relatie tussen beiden gekenmerkt te worden door een afwisselend patroon van aantrekking en afstoting, waarbij beide actoren hun eigen, eveneens veranderlijke belangen voorop stelden. Dit proces van aantrekken en afwijzen lijkt tot op zeker hoogte op dat van een balts: vanuit wederzijdse aantrekkingskracht maken twee actoren elkaar het hof, waarbij aantrekking en afwijzing elkaar afwisselen. 
	Deze metafoor van de bals is ook van toepassing op het Leger des Heils. Het Leger was namelijk niet alleen een getuige van de bovengeschetste ontwikkelingen, maar het Leger heeft als onderdeel van de Nederlandse civil society zelf actief deelgenomen in, en vormgegeven aan, wat in deze studie het ‘sociaal beleidssysteem’ genoemd wordt. Daarmee dient zich nog een reden aan om het Leger des Heils als onderwerp van studie te maken. Zeker ook doordat hierdoor een nieuw licht kan schijnen op hoe de veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat van invloed waren op de levensbeschouwelijke civil society.
	Centrale onderzoeksvragen 
	De vragen die centraal staan in deze studie zijn dan ook: welke dynamiek is zichtbaar in de relatie tussen de overheid en het Leger des Heils in Nederland met betrekking tot het sociaal beleid tussen 1890 en 1990? In hoeverre beïnvloedde deze dynamiek de identiteit van het Leger des Heils? En wat zegt dit over de veranderende verzorgingsstaat en de rol daarin van de levensbeschouwelijke civil society? Deze veelomvattende vraag wordt in deze studie beantwoord aan de hand van een aantal, meer empirische deelvragen: wat waren de beleidsdoelen en hun achterliggende uitgangspunten van de overheid met betrekking tot sociale vraagstukken? Hoe ontwikkelde de machtsbalans en de mate van afhankelijkheid tussen beide actoren zich binnen deze relatie? Met betrekking tot het Leger des Heils leidt dit tot de volgende vragen: wat waren de doelen en uitgangspunten van werk van het Leger des Heils in Nederland? Hoe gaf het Leger vorm aan zijn christelijke identiteit in het krachtenveld van veranderlijke houding van de Nederlandse overheidsvisie met betrekking tot de identiteit van civil society organisaties? Wat waren de belangrijkste elementen hierin die de identiteit van het Leger des Heils mogelijk onder druk zetten? En welke mechanismen werden binnen het Leger zichtbaar, om om te gaan met deze externe (en interne) processen en invloeden, zodat de autonomie en identiteit bewaard bleven?
	Methoden, concepten en structuur
	Deze vragen worden beantwoord door middel van de historisch-hermeneutische onderzoeksmethode, waarbij zowel primaire als secundaire bronnen worden bestudeerd en met elkaar in verband worden gebracht. Het resultaat hiervan is een samenhangende interpretatie van de dynamische relatie tussen beide actoren en wat dat voor het Leger des Heils betekend heeft. Het narratief over het Leger des Heils wordt gevormd door middel van bestaande beschrijvingen van (delen) van de geschiedenis van het Leger, het archief van het Leger in Nederland en interviews met sleutelpersonen uit de beleids- en managementgeledingen van het Leger. De grote lijnen van de beschrijving van het Nederlandse sociaal beleid zijn gebaseerd op secundaire literatuur terwijl de reconstructie van de beleidsdoelen van de overheid en hun onderliggende waarden, hoofdzakelijk voortkomt uit een grondige analyse van uiteenlopende parlementaire stukken.
	In deze studie wordt gerefereerd aan een aantal concepten die belangrijk zijn voor het komen tot een goed begrip van de dynamische relatie tussen het Leger des Heils en de Nederlandse overheid. In de eerste plaats wordt uitvoerig aandacht besteed aan de (internationale) ontwikkeling van wat we nu de verzorgingsstaat noemen. Daarna gebeurt hetzelfde voor het concept civil society. Met betrekking tot de dynamiek in de relatie tussen de overheid en het Leger des Heils wordt in deze studie speciale aandacht besteed aan de theorie ‘government by proxy’ van de Amerikaanse organisatiewetenschapper Donald Kettl. Kettl beargumenteert dat een overheid een voorkeur ontwikkelt voor samenwerking met bepaalde betrouwbare partners in de verwezenlijking van overheidsbeleid. Deze ‘standaard partners’ worden aangeduid met de term proxy-organizations. Een proxy kan zich verheugen op een voorkeursbehandeling wanneer het aankomt op het door de overheid toekennen van subsidies, belastingvoordelen, opdrachten en leningen, die gericht zijn op bepaalde beleidsdoelen. Zo is in de Verenigde Staten de Salvation Army een proxy van de nationale en ook bepaalde regionale overheden op het gebied van maatschappelijke hulpverlening. Met betrekking tot de dynamiek tussen de overheid en proxy organisaties stelt Kettl dat deze relatie wordt gekenmerkt door de mate van convergentie van doelen van de twee actoren. Een proces dat vaak een spanningsveld oplevert, want in dit spanningsveld vormt de behoefte aan zekerheid voor zichzelf en flexibiliteit van de ander een bron voor mogelijke conflicten tussen beide actoren. Ondanks dit spanningsveld blijkt het gedeelde belang voor beide actoren meestal voldoende aanwezig om te blijven zoeken naar samenwerking, zoals in het geval van de Nederlandse overheid en het Leger des Heils die beiden het doel hadden maatschappelijke problematiek te verminderen. Aan de andere kant echter kan een actor ook private doelen hebben die tegelijkertijd worden nagestreefd, zoals in het geval van het Leger bijvoorbeeld het verspreiden van het evangelie. Ook dit kan spanningen opleveren. Daarnaast heeft in deze relatie volgens Kettl ook de machtsbalans tussen beide actoren ook een grote invloed op het karakter ervan, en omdat deze balans nogal eens doorslaat richting de opdrachtgever – i.c. de overheid – kan deze machtsbalans van invloed zijn op de autonomie en daarmee ook de identiteit van de proxy. Hoewel Kettl niet specifiek onderzoek heeft gedaan naar levensbeschouwelijke organisaties noch naar hoe dit spanningsveld nu precies doorwerkt op de identiteit van organisaties, kan zijn zienswijze van dienst zijn bij het bestuderen van zowel de dynamiek van deze relatie. Ook biedt het inzicht in hoe deze bepalend kan zijn voor de dynamiek die zich binnen een proxy-organisatie als het Leger des Heils afspeelde met betrekking tot zijn eigen identiteit. Op een meer algemeen niveau is het hierdoor mogelijk om meer inzicht te krijgen in het proces van verstatelijking van de Nederlandse civil society. Een proces dat het Leger des Heils met succes lijkt te hebben doorstaan.
	In Deel I van deze studie ligt de focus vooral op het overheidsperspectief en wordt een beschrijving gegeven van het sociaal beleid-systeem gedurende de periode 1900-1990. Dit systeem is gebaseerd op een structurele relatie tussen de overheid als voornaamste beleidsproducent, de civil society als mede-beleidsproducent, opdrachtnemer en uitvoerder, en de Nederlandse bevolking als financiers en afnemers. Om maatschappelijke problematiek gezamenlijk aan te kunnen pakken wordt door deze actoren structureel publiek geld verzameld en verdeeld over bepaalde maatschappelijke beleidsdoelen. Deze doelen zijn gebaseerd op onderliggende waarden en beiden zijn onderhevig aan verandering door de tijd heen, al naar gelang sociale, economische, demografische, culturele en politieke ontwikkelingen. In dit eerste deel worden deze veranderingen beschreven en wordt weergegeven hoe dit de relatie met de civil society mede vormgaf. In Deel II wordt vervolgens ingegaan op hoe het Leger des Heils zich ontwikkelde als een actor in dit sociaal beleid-systeem en hoe dit van invloed was op de interne dynamiek betreffende de identiteit van het Leger. In deze geschiedenis, die de periode vanaf start van het Leger des Heils in Nederland in 1887, tot en met de fundamentele reorganisatie in 1990 bestrijkt, staan drie verhaallijnen centraal waardoor zichtbaar wordt hoe het Leger zijn identiteit heeft getracht vorm te geven. De eerste lijn beschrijft de ontwikkeling van de positie van het Leger ten opzichte van de overheid – twee actoren die binnen het sociaal beleid-systeem wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. De tweede lijn betreft het vormgeven van de juridische identiteit. De weergave hiervan laat zien hoe het Leger worstelde met het vormgeven van de dubbele doelstelling van religieus en maatschappelijk werk, die essentieel blijkt te zijn voor de identiteit van de organisatie. De derde narratieve lijn laat zien welke gevolgen de positie van het Leger binnen het sociaal beleid-systeem had met betrekking tot de professionalisering van de organisatie. Deze drie ontwikkelingen vloeiden samen gedurende de jaren 80 van de twintigste eeuw, waardoor het Leger besloot om een fundamentele reorganisatie door te voeren in 1990.
	Deel I: het sociaal beleid-systeem in Nederland
	Gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw heeft de Nederlandse centrale overheid zich passief opgesteld met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Problematiek rondom armoede, werkloosheid, ziekte en educatie was de verantwoordelijkheid van het particulier initiatief – een verzameling van groepen en organisaties in de samenleving die in de meeste gevallen werkten vanuit een ideologische of religieuze motivatie – en de lokale overheden. Met de totstandkoming van de Grondwet in 1848 en de Armenwet van 1854 legde de Nederlandse overheid echter een eerste interesse aan de dag met betrekking tot deze problematiek. De onderliggende gedachte van deze houding was die van de subsidiariteit: alleen wanneer alle andere opties faalden, zou een beroep op de overheid gedaan kunnen worden, zoals rond 1900 wel gebeurde in geval van bestrijding van hardnekkige ziekten als tuberculose en kindersterfte. Ook lokale overheden lieten deze lijn zien, waardoor overheidssteun van het particulier initiatief niet alleen sporadisch voorkwam, maar ook op incidentele basis en minimaal qua bedragen. Rond 1900 kwam hier mondjesmaat verandering in door nieuwe sociale wetgeving die een groeiende overheidsinteresse in sociaal vraagstukken liet zien. 
	Duidelijk werd dat daarbij ook de interesse voor een meer structurele samenwerking met de civil society toenam, zoals de Reclasseringsregeling van 1910 liet zien. Met deze regeling werden reclasseringsorganisaties gestimuleerd gestructureerd te werken aan de doelen die de overheid stelde op dit terrein. Toch was dit soort overheidssteun nog steeds van aanvullende aard op de financiën van de organisaties zelf, en zorgden ook de angst voor het inperken van de autonomie en de dreiging van overheidsinvloed in de ‘eigen sfeer’ voor sterke terughoudendheid aan de kant van de civil society. De samenwerking tussen beide actoren op het gebied van reclassering was rond 1910 dus nog steeds incidenteel en minimaal, net als op andere gebieden van het sociaal werk.
	Toch veranderde dit aanzienlijk in de decennia voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. De overheid liet door de groei aan financiële voorzieningen en wetgeving duidelijk zien dat ze zich in toenemende mate bewust werd van haar beleidsvoerend vermogen en in deze aanzet tot sociaal beleid werden de contouren zichtbaar van de belangrijkste beleidsdoelen: professionalisering en harmonisatie. Professionalisering werd vertaald in termen van het inhuren van geschoolde arbeid en het afleggen van administratieve verantwoording, beide gebaseerd op de onderliggende waarde van ‘kwaliteit’. Zowel het werk als de organisaties moesten op een hoger plan gebracht worden. 
	In dezelfde periode was duidelijk dat de overheid te maken had met een grote variëteit aan organisaties die op verschillende niveaus in verschillende werkvelden actief waren, met als resultaat een sterk versnipperd werkveld. Deze situatie was niet allen moeilijk beheersbaar, maar ook duur omdat om mogelijk ongelijke behandeling van de verschillende ideologische zuilen te voorkomen, elke zuil in gelijke mate financieel gesteund diende te worden. Omdat de gedeelde ideologische grondslag werkte als een verenigende kracht binnen de zuilen, moedigde de overheid de organisaties aan zich alsnog te verenigen binnen de eigen zuil, om zo de beheersbaarheid van het werkveld te vergroten. Deze nadruk op harmonisatie diende dus voornamelijk om de beheersbaarheid en daarmee de doelmatigheid te vergroten. Een onvoorzien neveneffect van deze de beschikbaarheid van overheidssteun was echter dat deze ook de groei in aantal en omvang van organisaties aanwakkerde. Daarnaast veranderde het karakter de financiële steun langzamerhand van incidenteel in structureel, wat de samenwerking tussen de overheid en de civil society ook een meer structureel karakter gaf en waarmee het sociaal beleid-systeem was geboren.
	Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de tijdgeest van ‘herstel en vernieuwing’ voor een verdere overeenstemming van de sociaal-beleidsdoelen van de overheid en de civil society. Voor deze laatste nam de financiële zekerheid toe, samen met een stijgende nationale welvaart en op het gebied van beleid probeerde de nationale overheid haar beleidsinspanning te ondersteunen door de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952. Ondanks pogingen deze te doorbreken zette de verzuiling door en de civil society maakte daar een stevig onderdeel van uit. Ook de sociale wetgeving breidde zich verder uit met als gevolg dat ook de kosten van het sociaal beleid-systeem toenamen. Om de uitdijing van het werkveld enigszins in banen te leiden, bleef harmonisatie dus een belangrijk beleidsdoel. Het vergroten van de beheersbaarheid van deze organisaties werd, net als voor de oorlog, gelegitimeerd doordat deze werd vormgegeven op basis van identiteit, en wel levensbeschouwing. Een begrip dat vooral van samenbindende aard was en vanuit die implicatie de achterban zou kunnen aanzetten tot maatschappelijk activering. Civil society organisaties konden dan, als hun vertegenwoordigers, deze achterban gericht mobiliseren en juist vanwege deze toegevoegde waarde werden deze organisaties als waardevolle partners gezien binnen het sociaal beleid-systeem, waardoor ook de financiële steun vanuit de overheid groeide. Beheersbaarheid, geïnterpreteerd als harmonisatie en doelmatigheid, was nu gelegitimeerd door de wederzijdse erkenning van de toegevoegde waarde van identiteit en versterkte het samenvloeien van beleidsdoelen.
	Voor de overheid was de inbreng van het publiek in het creëren van sociaal beleid, belangrijk. Vandaar dat de civil society hier door de overheid bij werd betrokken. In nauwe samenwerking werkten ze aan het idee van gedeelde verantwoordelijkheid door middel van maatschappelijk opbouwwerk en sociale planning, want volgens de overheid was het juist dit idee van gedeelde verantwoordelijkheid dat mensen zou prikkelen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ook het stimuleren van de vrijwillige inzet vanuit de achterban moest dit doel van participatie ondersteunen. Doordat de civil society als vertegenwoordigers van een achterban in beide processen een belangrijke spilfunctie had, leek de civil society terrein te winnen op de machtsbalans. Toch zou dit tegen blijken te vallen. Samen met deze nieuwe structurele nadruk op de waarde van participatie in combinatie met verbetering van de kwaliteit van de diensten en de verhoging van de doelmatigheid, werd de aanzet zichtbaar van een decentralisatie van nationaal beleid naar die bestuurlijke lagen die veel meer voeling hadden met hoe een dergelijk beleid effectief vorm te geven: de provincie en de gemeente. Het afstaan van een deel van de beleidsmacht door de landelijke overheid aan het lokale niveau impliceerde echter dat ook de civil society zich moest heroriënteren op zijn positie in dit krachtenveld. Gedurende de jaren vijftig en zestig werden de eerste resultaten van deze beleidslijnen zichtbaar. Net als voor de oorlog groeide het aantal organisaties dat gebruik maakte van overheidssteun en daarbij vormde identiteit nog steeds een belangrijk organiserend principe binnen de civil society. Ook werd duidelijk dat de overheid nauwelijks enige terughoudendheid toonde met betrekking tot de inzet van het subsidie instrument. Het stimulerend effect ervan was zichtbaar, maar dit structurele en ruime aanbod, genereerde ook als bijkomend effect een nieuwe vraag naar subsidie: veel van de organisaties die gebruik maakten van deze kennelijk onuitputtelijke bron, raakten er immers snel aan gewend.
	Gedurende de jaren zestig vormden emancipatie van het individu, persoonlijke ontwikkeling en autonomie centrale maatschappelijke thema’s, maar ondanks deze revolutie van het individualisme, emancipatie en secularisatie, domineerden de beleidsthema’s professionalisering, participatie en harmonisatie de politieke agenda van de civil society. Ook in deze periode bestond het beleidsdoel professionalisering uit twee delen: het vergroten van de mogelijkheden van organisatie om zich te verantwoorden door middel van het stroomlijnen van de administratieve processen. Ook scholing, certificering en deskundigheidsbevordering van de medewerkers kwam steeds meer centraal te staan, beide steeds met het oog op kwaliteitsverbetering. Met betrekking tot participatie werd gedeelde verantwoordelijkheid als beleidsconcept gehanteerd, door deze te koppelen aan aanvullende financiering van organisaties en het creëren van een gemeenschappelijke visie op sociaal beleid, naast verdere decentralisatie van beleidsverantwoordelijkheden. Aan de andere kant werd ingezet op harmonisatie van het werkveld om zo de beheersbaarheid ervan voor de overheid te vergroten. 
	Rond 1970 echter, werd een aantal veranderingen zichtbaar. Met betrekking tot de kwaliteit leken de beleidsdoelen van de overheid en de civil society redelijk met elkaar overeen te komen, want professionalisering en bedrijfsvoering waren in grote mate gestandaardiseerd. Tegelijkertijd echter, had de overheid de voorwaarde van aanvullendheid van de financiering zo goed als laten varen, waarmee het doel van gedeelde verantwoordelijkheid minder belangrijk leek te zijn geworden. Met betrekking tot participatie was het coöperatieve idee van sociale planning veranderd in een wat meer activistisch idee van sociale actie, welke direct was gericht tegen wat werd beschouwd als het moreel inhoudsloze idee van de consumptiemaatschappij. Deze veranderende houding naar de overheid van delen van de Nederlandse civil society duidde op toenemende divergentie van de doelen van beide actoren. 
	Dit werd nog duidelijker gedurende de jaren zeventig wanneer – als gevolg van de emancipatoire krachten van het voorgaand decennium – participatie in toenemende mate werd geïnterpreteerd als democratisering en politieke invloed, terwijl ook noties als zelf-activering centrale doelen werden van sociaal beleid. Publieke participatie zou door middel van verdere beleidsdecentralisatie moeten worden versterkt, maar dan wel in overleg met de civil society als vertegenwoordigers van hun achterban. Deze representatieve functie van de civil society was nog steeds interessant voor de overheid, mede omdat deze nog steeds gebaseerd was op de legitimerende kracht van ‘identiteit’. Maar op het gebied van de beheersbaarheid werd een aan de decentralisatie tegengestelde ontwikkeling zichtbaar: de term ‘fusie’ werd steeds vaker gebruikt, waarmee de wens voor verdere centralisatie van het werkveld zichtbaar werd, zij het dat de zuilen hiervoor niet langer de aangewezen bindende structuur vormden. De nadruk om nu ‘zuil-overstijgend’ samen te gaan werken dreef de civil society in een nieuwe richting.
	Tegelijkertijd werd duidelijk, dat het nog steeds de overheid was die het overwicht bezat op de machtsbalans. Dit werd bevestigd in 1974, toen de zogenaamde Knelpuntennota het licht zag. In dit rapport werd de maat genomen van de overheidsinspanningen op de beleidsgebieden van het welzijnswerk. De uitkomsten kwamen hard aan, zowel voor de overheid als voor de civil society. Het rapport beschreef de civil society als een instituut dat in plaats van ideologische verzuild, nu functioneel verzuild was doordat de overheid erop stuurde dat binnen de zuilen alle diensten aanwezig zouden zijn. Daarnaast stelde het rapport vast welke knelpunten er waren die de doelmatigheid van maatschappelijke dienstverlening tegenwerkten: afnemende publieke steun voor het welzijnsbegrip, toenemende individualisering en secularisering, een toenemende roep om democratische invloed en de marginalisering van de vrijwilliger door de groeiende groep professionals. De conclusie was dat volgens het rapport de civil society teveel naar binnen gericht was. Daarom, en ook omdat de rol van identiteit in het huidige tijdsgewricht gedevalueerd was, kon de civil society de representatieve functie van de achterban niet langer waarmaken. Met dit alles leek de civil society zijn toegevoegde waarde te hebben verloren.
	Na het verschijnen van de Knelpuntennota continueerde de overheid in eerste instantie haar beleid. Lokale betrokkenheid en participatie moesten verder worden versterkt en met betrekking tot de civil society zou de ingeslagen weg richting harmonisatie en participatie moeten blijven vervolgd, waarbij democratisering en doelmatigheid meer centraal zouden komen te staan. Maar voor de civil society betekende de decentralisatie een verdere verzwakking van de positie in het sociaal beleidssysteem. Ook de Knelpuntennota verzwakte deze positie, omdat het voor het eerst zichtbaar gemaakt had, wat al breed werd gedacht: de civil society had de toegevoegde waarde van representativiteit en identiteit verloren. Die vaststelling vormde een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van veel van de oorspronkelijk levensbeschouwelijke particuliere organisaties, tenzij deze opnieuw hun maatschappelijke relevantie wisten aan te tonen. 
	Opvallend genoeg was het de overheid die de civil society hier enigszins te hulp schoot. In lijn met de beleidsdoelen suggereerde Minister Van Doorn van CRM dat nu de civil society organisaties weliswaar niet meer als representatief voor hun achterban werden gezien, ze allicht nog een rol zouden kunnen vervullen als een ondersteunende structuur bij het activeren van wat er nog van de achterban over was om sociaal actief te worden. Op deze wijze werden de beleidsdoelen van participatie en persoonlijke verantwoordelijkheid gecombineerd en zou de civil society een relevante actor in het sociaal beleidssysteem kunnen blijven. Wat dat precies inhield voor deze organisaties werd niet duidelijk, maar wel werd een oplossingsrichting voorgesteld: voor wat betreft de onderliggende waarde van kwaliteit, zouden de diensten verbeterd kunnen worden door continue professionalisering, maar nu geflankeerd door een herwaardering van de vrijwilliger. Ook dat zou kunnen bijdragen aan participatie, omdat de intrinsieke motivatie van vrijwilligers om hun betrokkenheid in daden om te zetten niet was verminderd. En met deze suggestie was de vrijwilliger opnieuw belangrijk geworden in de overheidspogingen om de kwaliteit van de sector te verbeteren. 
	Gedurende de jaren tachtig bleven decentralisatie, democratisering en vrijwilligersinzet centrale beleidsdoelen om participatie, kwaliteit en beheersbaarheid na te streven. Nieuw was echter dat het zwaartepunt nu niet bij de centrale overheid lag, maar veel meer op het lokale niveau. Ook waren de civil society organisaties bezig enigszins te veranderen van alleen intermediaire instituties, naar meer ondersteunende structuren van individuele leden van hun achterban. Vrijwilligerswerk werd belangrijk voor zowel de bevordering van participatie alsook voor kostenreductie – een beleidsdoel dat steeds belangrijker werd in de jaren zeventig en tachtig. Deze nieuwe combinatie van beleidslijnen werd door CRM-minister Brinkman bestempeld met de term ‘zorgzame samenleving’ waarbij individuele activering, mantelzorg, zelfhulp en vrijwilligerswerk centrale elementen in het sociaal beleid waren. Om deze beleidslijn effectief te kunnen implementeren, zou de overheidsrol verkleind moeten worden en moest de deur naar marktwerking tussen vraag en aanbod worden opengezet. In combinatie met het afnemende draagvlak van de civil society zouden individuele burgers en de maatschappij veel meer zelf de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans welzijn zelfstandig op zich kunnen en moeten nemen. Dat dit concreet ook betekende dat de overheidsfinanciering van de civil society koepelorganisaties zou ophouden, werd ook snel duidelijk. 
	Rond 1990 had het sociaal beleidssysteem verschillende fases doorlopen: begin, opgroeien, bloei en bijstelling. Opvallend in deze ontwikkeling is dat ondanks dat verandering de grote kracht lijkt te zijn geweest in de vorming van het sociaal beleid-systeem, er drie vrij continue beleidswaarden centraal hebben gestaan gedurende de gehele twintigste eeuw: kwaliteit, beheersbaarheid en participatie. Deze waarden hebben de basis gevormd voor verschillende beleidsconcepten die gedurende die periode zowel in dominantie als inhoudelijk, veranderlijk bleken: professionalisering, harmonisatie, gedeelde verantwoordelijkheid, democratisering, decentralisatie, vrijwilligheid en activering. Het grootste gedeelte van de twintigste eeuw zijn deze beleidsdoelen en -waarden gevormd in samenspraak met de Nederlandse civil society als co-actoren in het sociaal beleidssysteem. Lange tijd heeft de overheid de civil society gewaardeerd vanwege identiteit als een organiserend principe, maar toen deze toegevoegde waarde minder aanwezig leek te zijn, moest de civil society zich heroriënteren op zijn positie in het systeem. Hoewel de overheid nog een alternatieve rol suggereerde, zijn veel levensbeschouwelijke organisaties uiteindelijk opgegaan in nieuwe ‘neutrale’ maatschappelijke dienstverleners, terwijl andere ophielden te bestaan. Dit roept de vraag op: hoe zit het dan met het Leger des Heils? Hoe ging het Leger om met de verschillende krachtenvelden die deel uitmaakten van het sociaal beleidssysteem?
	Deel II: Het identiteitsproces van het Leger des Heils
	Leger des Heils als deel van het sociaal beleid-systeem
	Hoewel de Engelse moederorganisatie The Salvation Army begon als een religieuze gemeenschap, besloot de oprichter William Booth in 1890 dat het Leger meer moest zijn dan een kerk. Het kon niet langer de ogen sluiten voor de sociale ellende die in het geïndustrialiseerde Engeland van het eind van de negentiende eeuw schrijnend zichtbaar was. Met de publicatie van zijn In Darkest England and The Way Out (1890) introduceerde Booth een tweede doelstelling voor het Leger naast de prediking van het evangelie: maatschappelijke hulpverlening bieden waar mogelijk. Sindsdien wordt de identiteit van het Leger gevormd door een dubbele missie: geestelijke en maatschappelijke hulpverlening. Voor het nog jonge Leger in Nederland werd hiermee de deur opengezet voor samenwerking met de Nederlandse overheid. Toch zou het nog een aantal decennia duren voordat hiervan de contouren zichtbaar werden. Zo kan de periode tussen 1887 en het eind van de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt als een periode waarin de overheid en het Leger in toenemende mate beseften dat ze voor een groot deel gelijke doelen nastreefden, die zich richtten op het bestrijden van sociale problematiek. 
	Al snel na de introductie van de sociale missie in 1890 groeide het Leger in omvang van 37 korpsen in 1890 tot 48 in 1892, en ook het sociaal werk zelf nam toe: in 1908 werd door het Leger evenveel geld besteed aan de religieuze missie als aan het maatschappelijke werk. De ontwikkeling van de samenwerking met de overheid werd in eerste instantie goed zichtbaar via het reclasseringswerk van het Leger. Hoewel sinds de eerste jaren van de twintigste eeuw incidenteel overheidsgeld vrij werd gemaakt voor dit werk, maakte de Reclasseringsregeling van 1910 een structurele financiering vanuit de overheid mogelijk. Vanwege de jarenlange ervaring die het Leger met deze vorm van hulpverlening had, werd ook aan het Leger gevraagd hieraan deel te nemen, waarmee de overheid erkende dat zij en het Leger gelijke doelen nastreefden op dit gebied. Toch werd aan de kant van het Leger snel enige aarzeling gevoeld, omdat duidelijk was dat wanneer het zou ingaan op deze uitnodiging, een ander belang in de verdrukking zou kunnen komen: autonomie, beleidsvrijheid en onafhankelijkheid. Het Leger nam dan ook ruim de tijd voordat het besloot in te gaan op deze vorm van samenwerking. Aannemelijk is dat gebrek aan geld, hierbij van doorslaggevend belang zou zijn geweest. De bestaanszekerheid van de organisatie was dus een belangrijk argument voor een structurele samenwerking met de overheid – een argumentatie die ook bij andere reclasseringsinstellingen werd gezien.
	Al in 1915 zou deze samenwerkingsrelatie met de overheid ervoor zorgen dat de overheidsgelden de andere inkomsten van het Leger overstegen. Dit was op zich geen probleem, maar toen de overheidssteun stagneerde als gevolg van de economische crisis van de jaren dertig, werd pijnlijk duidelijk dat de reclasseringsafdeling van het Leger toch redelijk afhankelijk was geworden van deze geldstroom. Maar in plaats van zich terug te trekken, besloot het Leger de eigen positie te versterken. Het Leger moest worden ontzien, want het werk dat het deed, bespaarde de overheid duizenden guldens, zo was de redenering. Daarmee gaf het Leger aan dat hoewel de machtsbalans in het voordeel van de overheid uitviel, de relatie tussen beide actoren was gebaseerd op een zeker mate van wederkerigheid. Door middel van deze argumentatie van economische wederkerigheid probeerde het Leger zijn positie te legitimeren – een strategie die goed paste in de tijd van economische malaise. 
	Maar omdat het Leger blijkbaar ook goed besefte dat zijn afhankelijkheid van de overheid groter was dan vice versa, haastte het zich om aan de argumentatie toe te voegen dat het Leger slechts een gereedschap in de kist van de overheid was, om de sociale problematiek aan te pakken. Hiermee onderschreef het Leger dat beide actoren dezelfde doelen nastreefden, maar ook dat het Leger daarbij instrumenteel was voor de overheid. Deze argumentatie van ‘vervollediging’ zou een belangrijk middel blijven in de relatie van het Leger met de overheid. Het directe resultaat van deze strategie leek te zijn dat het Leger zijn reclasseringswerk verder kon blijven uitbreiden, net als andere werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke hulpverlening, en vanaf die tijd groeiden de activiteiten die betrekking hebben op de sociale missie dan ook veel sneller dan de meer religieuze activiteiten van het Leger. 
	In de periode na de Tweede Wereldoorlog zou deze trend doorzetten en tien jaar na de oorlog was het exploitatieresultaat van het Leger verdubbeld, net als de particuliere giften. Deze groei was echter eerder te danken aan inkomsten door investeringen en onroerend goed dan aan overheidssubsidies op sociaal werk. Behalve bij de reclassering, want daar nam deze subsidiëring met grote sprongen toe. Toch zou ook op andere maatschappelijke diensten in toenemende mate overheidsfinanciering volgen. Dit kwam deels doordat de overheid deze in toenemende mate ter beschikking stelde, maar een andere factor van belang was dat het Leger zelf steeds meer gewend raakte aan zijn plek binnen het sociaal beleid-systeem. Het Leger wist in toenemende mate zelfstandig nieuwe subsidiebronnen aan te boren. Daarnaast hervormde het Leger delen van de organisatie al naar gelang de loop van subsidiestromen, hetgeen een duidelijk teken was van de bereidheid van het Leger om zich flexibel op te stellen om zo de eigen bestaanszekerheid te waarborgen. Dat de overheid de samenwerking met het Leger op prijs stelde, was al voor de oorlog duidelijk. Maar ook in deze naoorlogse tijd ging het Leger voor de overheid niet alleen een betrouwbare proxy vormen, maar leek het Leger ook een bruikbaar alternatief te zijn voor het verzuilde maatschappelijk werkveld. 
	Toch was de relatie tussen de overheid en het Leger niet vrij van spanningen. Zo wilde de gemeente Utrecht in 1959 dat het Leger de boekhouding aanpaste aan de maatstaven van de gemeente. Vanwege de interne organisatorische versnippering gaf het Leger daar echter niet snel gehoor aan, maar toen de gemeente de druk expliciet opvoerde, en het Leger nog steeds niet volgde omdat het nog meer tijd nodig had, zou de gemeente zich uiteindelijk toch minder hard opstellen dan het suggereerde: de voorgehouden sancties bleven uit. Blijkbaar was de relatie met het Leger te waardevol voor de overheid om op het spel te zetten en daarmee werd ook de wederzijdse afhankelijkheid van beide actoren benadrukt.
	In het algemeen kan over de periode tussen 1910 en 1970 gezegd worden dat de houding van Leger richting de overheid zijn vruchten afwierp. Economische wederkerigheid, aangevuld met het argument van vervollediging legitimeerde de positie van het Leger in het sociaal beleid-systeem en deed de sociale missie van het Leger uitgroeien tot een belangrijk fundament van de organisatie en zijn identiteit. Gedurende de jaren zeventig en vooral ook tachtig zou deze legitimering echter onder druk komen te staan, net als de gelijkgerichtheid van doelen tussen de twee actoren. De harmonisatiedruk vanuit de overheid werd ook weer voor het eerst echt gevoeld binnen het reclasseringswerk van het Leger des Heils omdat al gedurende de jaren zeventig voortdurend werd aangestuurd op eenwording en schaalvergroting binnen deze branche. Voor het Leger was het laten opgaan van het eigen reclasseringswerk in een groter en neutraal verband echter geen optie, zoals zou blijken tijdens de jaren tachtig. 
	De juridische identiteit van het Leger des Heils
	De vraag naar de identiteit van het Leger des Heils werd ook op een andere manier aan de orde gesteld, want gedurende een groot deel van zijn bestaan heeft het Leger nagedacht over hoe de eigen identiteit het best kon worden vormgegeven op het juridische vlak. Deze juridische identiteit kwam tot uitdrukking in drie elementen: de statuten van het Leger, de beschrijving van de missie daarin, en de rechtspersoon die het Leger koos: kerk of stichting. De onderliggende vragen die de discussie binnen het Leger hierover bepaalden, waren: wat zijn we de facto? Wat kunnen we zijn? Wat willen we zijn?
	Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog was de juridische positie van het Leger nogal onduidelijk. Door middel van de statuten van 1896 en 1931 was het Leger een stichting, maar vanwege de nauwe verwantschap met het Engelse The Salvation Army – dat feitelijk een kerk was – werd de juridische status van het Leger in praktijk ook wel gelijkgesteld met wat een ‘kerkelijke stichting’ werd genoemd. Deze rechtspersoon was typisch Nederlands en voorbehouden aan stichtingen die vanuit kerken werden gesticht. 
	De historische band met Engeland zorgde op andere momenten ook voor het idee dat het Leger des Heils in Nederland feitelijk een buitenlandse organisatie was, terwijl het Leger zelf zich in toenemende mate als geheel Nederlands presenteerde. Tot aan de Tweede Wereldoorlog slaagde het Leger er goed in deze zelfgekozen autonome identiteit vorm te geven, maar omdat de statuten stelden dat het Leger een Engelse organisatie was, werd het in 1941 alsnog door de Duitse bezetters verboden. Dat betekende echter niet dat het Leger zich gewonnen gaf en in hetzelfde jaar registreerde het Leger zich als geloofsgemeenschap bij het Ministerie van Justitie. Het maatschappelijk werk werd voor een deel ondergebracht in een nieuwe stichting. 
	Na afloop van de oorlog echter, werd de liquidatie van het Leger ongeldig verklaard door de Nederlandse overheid en werden de statuten van 1931 weer van kracht. Toch was het Leger gesteld geraakt op het idee dat ze ook een kerk waren, en niet in de laatste plaats omdat deze vorm meer zekerheid gaf tegen ongewenste overheidsbemoeienis dan een stichting. Daarnaast bood de rechtspersoon stichting de mogelijkheid om overheidssubsidie te ontvangen, wat die vorm erg relevant maakte voor het maatschappelijk werk van het Leger. Het Leger koos dan ook voor beide vormen tegelijkertijd: gebaseerd op de statuten van 1931 was het een stichting terwijl tegelijkertijd de erkenning als geloofsgemeenschap van 1941 overeind bleef. Sterker nog, vanaf dat moment zou het Leger zich voornamelijk presenteren als kerk. 
	Om deze hybride rechtsvorm van een juridisch fundament te voorzien formuleerde het Leger in 1946 nieuwe statuten, welke in 1948 ook werden geaccepteerd door het Ministerie van Justitie, waardoor het Leger des Heils in Nederland in feite een nieuwe rechtspersoon had ontwikkeld: stichting-kerk. Deze hybride rechtspersoon deed recht aan hoe het Leger de eigen tweevoudige missie interpreteerde: het was een kerk (vanuit de geestelijke doelstelling) die zich juridisch had vormgegeven als stichting (vanuit de sociale doelstelling). In feite was het Leger nu dus een kerk die bedekt was met een seculiere mantel.
	Hoe het kameleontische karakter van deze hybride identiteit in de praktijk werkte, werd duidelijk gedurende de vele Kamerdebatten waarin het Leger des Heils ter sprake kwam. Daarin werd het Leger vaak getypeerd als zowel een religieuze organisatie met een aanzienlijk aanbod aan maatschappelijke hulpverlening. Maar met regelmaat gebeurde dat ook andersom: het Leger was een maatschappelijke dienstverlener met een religieuze identiteit. In sommige gevallen werd het Leger zelfs een testcase van de definitie van wat een kerk is. De hybride identiteit van het Leger werd daarmee voor het parlement onderdeel van het aftasten van de rijwijdte van bepaalde wetgeving. Deze ongrijpbaarheid van de Leger identiteit kwam de overheid dus ook wel goed uit, want met enige regelmaat was het juist gunstig om het Leger niet zozeer als kerk, maar als een maatschappelijke dienstverlener te beschouwen, omdat het een gewaardeerde partner in het sociaal beleidssysteem was. Ondanks dat daarmee geen recht werd gedaan aan hoe het Leger zelf dacht over de eigen identiteit. Of juist wel, want het wilde immers ook beide zijn, en zolang de seculiere mantel van de stichting mogelijke overheidsbemoeienis met de religieuze kern wist af te wenden was het goed. Op deze wijze bekrachtigde de overheid ook expliciet de overeenkomst in doelen tussen de overheid en het Leger, en werd ook de flexibiliteit van de kant van de overheid duidelijk zichtbaar. 
	Ook binnen het Leger des Heils duurde het debat over de juridische identiteit voort. De eerste aanzet kwam daarvoor vanuit het internationale hoofdkwartier in Londen. In 1958 kwam het verzoek de banden met Engeland te onderzoeken, om de situatie die zich in de oorlog voordeed, in de toekomst te voorkomen. In eerst instantie was het Leger des Heils in Nederland niet erg geïnteresseerd in deze exercitie, maar zeven jaar later zou de Nederlandse commandant Palstra alsnog sterk voorstander blijken te zijn van het doorknippen van de internationale juridische banden. De urgentie kwam vort uit de angst dat wanneer de Nederlandse bevolking en de overheid te weten zouden komen dat het Leger inderdaad zo een sterke verwantschap met de Engelse moederorganisatie had, de inkomsten weleens sterk terug zouden kunnen lopen. Toch zou tot de jaren zeventig duren voordat er serieus werd nagedacht over een mogelijk andere rechtspersoon. In 1974 besloot commandant Verwaal dat het maatschappelijk werk ondergebracht zou moeten worden in een of meerdere aparte stichtingen, conform de subsidie-eisen voor dat werk. Tevens zou de doelstelling van de organisatie moeten worden herschreven, waardoor een beter balans tussen de sociale en de religieuze doelstelling werd aangebracht. Dus ook nu weer werd duidelijk dat door mogelijke externe problemen, het Leger intern, een grote mate van flexibiliteit vertoonde zolang het voortbestaan van de identiteit en de organisatie maar gegarandeerd bleef. 
	In 1976 echter werd een belangrijke pilaar onder de hybride identiteit van het Leger des Heils weggeslagen: deel 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek werd geïntroduceerd. Hiermee werd de kerkelijke stichting afgeschaft, en dat terwijl het Leger zich graag als zodanig presenteerde. Opnieuw werd het Leger dus geconfronteerd met de eigen hybride identiteit, maar nu in de zin dat er moest worden gekozen tussen de stichtingsvorm of doorgaan als een kerk. Met deze nieuwe wetgeving werd ook nog eens extra duidelijk hoe kwetsbaar het Leger was op de machtsbalans met de overheid. De identiteit moest dus beter beschermd worden. In de discussie die hierop volgde binnen het Leger, werden aan het eind van de jaren zeventig twee stromingen zichtbaar, die beide een andere, niet geheel tegengestelde interpretatie gaven van de statuten van 1946. De juridisch adviseur van het Leger, mr. Houthoff, was van mening dat het Leger vooral als een kerk moest worden gezien. Als men de overheidsinvloed buiten de deur wilde houden, maar tegelijkertijd in aanmerking wilde blijven komen voor overheidssubsidies, moest de maatschappelijke hulpverlening dus in een aparte juridische entiteit worden ondergebracht. Een andere redenering kwam van twee juristen, die, na elkaar, ook de directie vormden van de reclasseringsafdeling van het Leger: mr. Hartjes en mr. Fijn. Zij waren van mening dat de statuten van 1946 stelden dat het Leger al een stichting was, waardoor er geen aanpassing nodig was. Het bijkomend voordeel was in dit geval dat de eenheid tussen de religieuze doelstelling en de sociale doelstelling in één organisatievorm behouden bleef. Want deze broze eenheid zou naar hun mening veel meer onder druk komen te staan bij het oprichten van nieuwe rechtspersonen. Het Leger was volgens Hartjes en Fijn officieel geen kerkelijke stichting, want The Salvation Army was geen Nederlandse kerk. Dus ook met de introductie van Deel 2, BW was er geen probleem. Alleen zou het Leger zich in de toekomst wel meer als een seculiere stichting moeten presenteren dan een kerkelijke, zoals het voorheen gedaan had. Het debat draaide nu, zoals eerder aangegeven dus niet alleen om de correcte juridische vorm, maar de onderliggende vraag: wat wíllen we zijn? Een vraag die gedurende de jaren tachtig pas beantwoord zou gaan worden.
	Professionalisering van het Leger des Heils
	Het derde thema in de ontwikkeling van de identiteit van het Leger des Heils is professionalisering. Net als vele andere ontwikkelingen, werd de behoefte om te professionaliseren voor het eerst gevoeld binnen de reclasseringsafdeling van het Leger. Al voor de Tweede Wereldoorlog zette de Nederlandse overheid in op de professionalisering van organisaties en het sociaal werk. En naarmate de maatschappelijke hulpverlening zich ontwikkelde, nam ook binnen deze organisaties de behoefte aan scholing toe. Opleidingsinstituten werden opgericht en ook door middel van regelgeving op het gebied van bedrijfsvoering werd professionalisering gestimuleerd. De overheid wilde op deze manier zeker zijn van dat de toegekende subsidies ook hun doel zouden bereiken door efficiency en kwaliteit van werken. Voor de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils betekende de groeiende vraag ook een groter aanbod van subsidies van de kant van de overheid. Daarnaast zorgde de toenemende complexiteit van sociale problematiek ook voor een versterking van de vraag naar verdere professionalisering. Binnen het Leger ontstond daardoor naast een kwalitatieve verbetering van de medewerkers zelf door scholingseisen, een cultuur van kennisdeling en vooral ook debat. 
	Vanaf 1950 zorgde de groei van het sociaal werk en de toenemende differentiatie en specialisatie daarbinnen, ervoor dat de professionalisering een stimulans onderging. Verschillende opleidingen leidden professionals op, die vaak ook op beleidsniveau hun stempel begonnen te drukken. Deze ontwikkeling werd zowel door de overheid als de organisaties zelf gestimuleerd. Beide actoren wilden de kwaliteit van de geleverde diensten verbeteren, en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties streefden naar erkenning van het eigen vakgebied om zo ook weer structurele financiering beschikbaar te krijgen. Voor het leger des Heils betekende deze professionalisering dat binnen de reclassering vanaf 1947 al het gesubsidieerde personeel voortaan door het Ministerie van Justitie moest worden goedgekeurd. 
	Ook de introductie van het social casework gaf het Leger een middel in handen om hun voorkeursmethode in het sociaal werk te legitimeren: op individueel niveau, met grote betrokkenheid op de cliënt. De gelijkwaardigheid tussen cliënt en hupverlener die deze nieuwe methodiek verkondigde, vroeg echter ook van de professional om zich te ontdoen van mogelijke verborgen agenda’s, zoals bijvoorbeeld evangelisatie. Sterker nog, langzamerhand werd elk religieus onderwerp verbannen naar de sfeer van het taboe. Een ander belangrijk gevolg van dit social casework was dat er nog meer nadruk kwam op scholing, en in 1964 zou dit dan ook een subsidie-eis voor reclasseringsorganisaties worden. Opvallend was dat een jaar eerder binnen het Leger de Heils al een reorganisatie van maatschappelijk werk-activiteiten had plaatsgevonden, waardoor elke (gesubsidieerde) activiteit zijn eigen departement kreeg en waardoor het werk meer los kwam te staan van de korpsen waarbinnen dat tot dan toe ondergebracht was. Begonnen hier haarscheurtjes zichtbaar te worden in de tweezijdige munt van de dubbele doelstelling van het Leger?
	Naast de verbetering van de kwaliteit van het werk was een ander belangrijk effect van professionalisering voor het Leger dat het personeelsbestand begon te veranderen. Het aantal intern opgeleide officieren nam af, ten opzichte van het aantal externe professionals, die dus nieuw binnengehaald werden. Binnen het reclassering departement werden ook op het managementniveau professionals, i.c. juristen, aangenomen. Dit werd gedaan op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van Justitie. En met deze nieuwe lichting professionals zou, op veel niveaus binnen de reclassering van het Leger, de ideologische motivatie langzamerhand onder druk komen te staan door een meer professionele motivatie, die deze externen vaak met zich meebrachten. Om deze trend te keren probeerde het Leger alle sleutelposities te bezetten met ‘eigen mensen’, wat dus wel lastig werd voor het reclasseringswerk.
	Deze kwestie van professionalisering zorgde er gedurende de jaren zestig en zeventig voor dat het reclasseringsdepartement van het Leger steeds meer een eigen koers zou gaan varen ten opzichte van de rest van de organisatie. Daar kwam bij dat binnen het werkveld van de reclassering een sterke beweging op gang gekomen was om alle landelijk opererende reclasseringsorganisaties te laten fuseren in een grote, algemene organisatie. Dat gebeurde ook in 1973 (SRI, later ARV). Het Leger des Heils echter bood sterke weerstand tegen deze trend, en weigerde deel te nemen aan deze vorm van schaalvergroting. Dit riep echter wel de fundamentele vraag op: op basis waarvan legitimeerde het Leger het bestaansrecht van een eigenstandige reclasseringsorganisatie? Welke meerwaarde leverde zo een organisatie? Als vanuit een reflex beantwoordde het Leger deze vragen meestal met: de eigen identiteit. Maar wat betekende dat? Waar bestond deze uit? En waarom was deze zo veel waard dat het voortbestaan een eigenstandige reclasseringsorganisatie gerechtvaardigd was? Het zou tot in de jaren tachtig duren voordat het Leger hier een antwoord op gevonden had.
	Gedurende de jaren zeventig en tachtig werd deze rol van de professional onderwerp van maatschappelijk debat. De toenemende aantallen professionals leken een eigen groep te vormen die binnen de organisatie vaak redelijk wat macht naar zich toe wist te trekken ten koste van het vaak nog niet geprofessionaliseerde management en de vrijwilligers, die voorheen vaak de kern van het personeelsbestand vormden. De maatschappelijke discussie over de rol van de professional binnen het welzijnswerk barstte volledig los tegen 1980. In dit debat werd gesteld dat de beschikbaarheid van professionals ook een eigen vraag leek te hebben gerecreëerd. En hadden professional hun cliënten afhankelijk gemaakt van hun diensten waardoor de cliënten hun gevoel voor zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid waren kwijtgeraakt? Naast deze beschuldiging aan het adres van de professional werd deze ook beticht van het verdringen van de vrijwilligers binnen organisaties. En het waren vaak juist deze vrijwilligers die de kernwaarden van de organisatie vertegenwoordigden en daarmee de identiteit. 
	In geval van het Leger des Heils was dit ook terug te zien, en wel in de functie van de officier. De officier is te vergelijken met een priester in de katholieke kerk: de functie is een roeping, en niet zozeer een beroep. Als ‘geroepen vrijwilliger’ was de officier de personificatie van de dubbele missie van het Leger, omdat deze vaak actief was in zowel het sociaal werk alsook als korpsleiding of in een andere geestelijke functie. Om officier te worden verzorgde het Leger dan ook een complete interne opleiding aan de kweekschool, met als uiteindelijk doel: evangelisatie door woord en daad. Het aantal professionals binnen het Leger des Heils echter nam zo snel toe, dat deze vorm van identiteit stevig onder druk kwam te staan. Zo was in 1954 de ratio tussen professional en officier nog 1:54, terwijl deze tien jaar later was geslonken tot 1:14. 
	Op een ander niveau zorgde de ontwikkelingen met betrekking tot professionalisering voor een toenemende roep om inspraak binnen civil society organisaties. De burgers moesten betere mogelijkheden krijgen om invloed te winnen op hun eigen bestaan en een vorm daarvan was het uitoefenen van inspraak in die organisaties die hen vertegenwoordigden. Het resultaat van deze beweging was de Wet op Ondernemingsraden uit 1971. In 1977 bevestigde de commissie-Van der Burg het belang van deze wet door te stellen dat de positie van de belanghebbenden in deze organisaties moest worden versterkt: de burgers, de werknemers en de cliënten. 
	Deze democratiseringsbeweging ging echter lijnrecht in tegen de hiërarchische organisatiestructuur van het Leger des Heils. Sommige bestuurders zagen democratische inspraak zelfs als onverenigbaar met de aard van het Leger omdat dit ongewenste externe invloed op de organisatie-identiteit zou geven: je laat een medewerker van een kloosterbrouwerij toch ook geen invloed uitoefenen op de opleiding van de priester? Gerelateerd aan groeiende populatie aan externe professionals was dit inderdaad geen irreële zorg en deze externe invloed op het Leger was onacceptabel voor de Legerleiding. 
	Toch was democratische inspraak al jarenlang gemeengoed binnen de reclassering van het Leger. En daar werd met argusogen naar gekeken. En niet zonder reden, want toen de medewerkersraad van de reclassering lucht kreeg van de tegenwerking die de Legerleiding bood aan de installatie van ondernemingsraden binnen het Leger, bond het de (juridische) strijd aan. De Legerleiding echter, was in de veronderstelling dat voor het Leger als kerkgenootschap geen wettelijke plicht tot inspraak bestond. Toch besloot in 1978 de Raad van State anders, want ondanks dat het Leger ook een kerk was, was het ook een arbeidsorganisatie waarin meer dan 100 mensen werkzaam waren, waardoor een ondernemingsraad verplicht was. Daarmee werd nog eens bevestigd dat het Leger niet alleen zowel een kerkgenootschap alsook een maatschappelijke dienstverlener was, maar dat ook de externe invloed op het Leger er niet minder op werd. 
	Dit betekent dat tegen 1980 de ontwikkelingen op het gebied van professionalisering voor het Leger niet alleen resulteerde in een bloeiende maatschappelijke hulpverleningsorganisatie, maar tegelijkertijd heeft het de vraag naar de identiteit van het Leger stevig op de kaart gezet. De reclassering van het Leger was een organisatie binnen de organisatie geworden; vrijwilligers werden aan de kant gezet; officieren moesten geschoold worden of verdwenen geheel uit het voor het Leger zo kenmerkende reclasseringswerk. En de strijd om de schaalvergroting binnen de sector was nog niet beslecht, zoals gedurende de jaren tachtig duidelijk zou worden.
	Reorganisatie van identiteit (1980-1990)
	Gedurende de jaren tachtig kwamen de verschillende hierboven beschreven ontwikkelingen bij elkaar. De decentralisatiebeweging zorgde ervoor dat het Leger des Heils steeds meer op lokaal niveau zaken moest doen met verschillende gemeenten. Het Leger zelf constateerde echter dat gemeenten niet altijd overtuigd waren van deze samenwerking, zeker niet wanneer de economische achteruitgang zijn sporen achterliet op de overheidsfinanciën. In Utrecht bijvoorbeeld bedreigden voorgenomen bezuinigingen een aantal activiteiten van het Leger met sluiting. Daarnaast werd binnen het Leger geconcludeerd dat de gemeente Utrecht überhaupt liever zaken deed met algemene organisaties dan het duidelijk christelijke Leger des Heils. De Legerleiding had zelfs het vermoeden dat Utrecht van het Leger af wilde. Uiteindelijk bleek dat mee te vallen, maar de toon was gezet: de identiteit van het Leger was nu openlijk geproblematiseerd. Ook in Amsterdam werd in deze eerste jaren van de jaren tachtig kritische vragen gesteld met betrekking tot de christelijke identiteit van het Leger des Heils. In hoeverre waren bijvoorbeeld niet-christelijk cliënten of zelfs homoseksuelen welkom bij het Leger? En kon de overheid überhaupt wel een christelijke dienstverlener subsidiëren? Om die vragen goed te kunnen beantwoorden moest het Leger meer duidelijkheid verschaffen over de identiteit en daartoe de statuten aanleveren. Deze statuten echter waren nog niet voldoende up-to-date, waardoor binnen het Leger de spanning rees over een mogelijke afwijzing door de Gemeente. Tegelijkertijd was Amsterdam bezig met het reorganiseren van de thuiszorg in uniforme zorgregio’s. Omdat hierdoor het stedelijke werk van het Leger des Heils zou worden ingeperkt tot werken in een bepaald district, en dan ook nog onder een coördinerende organisatie, besloot het Leger hiertegen bezwaar aan te tekenen. De gebruikte argumentatie was dat het Leger vanwege de ‘eigen identiteit’ in staat was een bijzondere doelgroep aan te spreken en daarnaast door beroep te kunnen doen op een groot aandeel vrijwilligers, 24-uurs bereikbaarheid kon bieden. Het Leger probeerde nu dus de geproblematiseerde eigen identiteit om te keren in hun voordeel, want in eigen ogen had de identiteit juist meerwaarde. En met succes, want de Gemeente Amsterdam ging akkoord met deze geclaimde uitzonderingspositie.
	Dit argument van eigenheid en identiteit werd ook gebruikt in de pogingen van het Leger des Heils om de fusiegolven af te slaan, die sinds het midden van de jaren zeventig op het reclasseringswerk afkwamen. Begin jaren tachtig echter leek dit alsnog tevergeefs te zijn en werd het Leger door de overheid geconfronteerd met een steeds dwingender overheidsaanpak. In 1984 leidde dit tot een grootschalig protest van het Leger des Heils. Na brieven van de Generaal aan het Nederlandse parlement en het rondsturen van vlugschriften aan Nederlandse zorgorganisaties kwam op 31 januari 1984 het Leger samen op het Binnenhof in Den Haag. 
	Onder veel vlagvertoon, schallend koper en met glimmende knopen aan de uniformen, bood de Commandant een petitie aan, aan de Kamercommissie van Justitie. Deze ‘Mars op het Binnenhof’ leverde de toezegging op dat het Leger zou blijven bestaan als reclasseringsorganisatie, maar veelmeer nog was dit gezamenlijke vertoon een uiting van de interne eenheid het Leger, dat met betrekking tot het eigenzinnige reclasseringswerk steeds meer onder druk was komen te staan. Toch zou niet veel later het Leger voor een keuze gesteld worden met betrekking tot het reclasseringswerk, waarbij in alle opties enige mate van identiteit zou moeten worden prijsgegeven: opgaan in een grote, algemene organisatie; ophouden te bestaan of een contractpartner van de overheid worden in de hoop zowel het werk, als de identiteit te kunnen behouden, maar wel door gebonden te zijn aan contract-specifieke regelingen en eisen. Het Leger koos voor deze laatste optie, omdat het hiermee de meeste kans had op continuering van het reclasseringswerk, met behoud van de eigen identiteit. Wel veranderde hiermee de status van het departement tot een proxy-organisatie van de overheid.
	De identiteit van het Leger werd gedurende de jaren tachtig dus steeds meer een onderwerp van debat. Daarmee werd de vraag wat die identiteit dan precies was, steeds dringender. Om hier een contemporain antwoord op te vinden, besloot de Legerleiding het honderdjarig jubileum in 1987 aan te grijpen door een symposium te organiseren waar vertegenwoordigers van het Leger, samen met mensen uit de diverse werkvelden waarin het Leger actief was, en ook politici, beleidsmakers en academici, zich gezamenlijk zouden buigen over de vraag: in hoeverre heeft een christelijke organisatie als het Leger des Heils nog bestaansrecht als maatschappelijke dienstverlener en welke rol kan de identiteit daarin spelen? Deze formule bleek succesvol want, hoewel er wel degelijk kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de combinatie van sociaal werk en religie, was de teneur van de dag dat er zeker relevantie was voor het Leger, en wel juist vanwege de eigen identiteit – deze zorgde immers voor een drijfveer van de medewerkers waar menig organisatie jaloers op zou zijn. 
	Toch was hiermee niet de kous af, want ook op het juridische vlak moest de gordiaanse knoop van de identiteit nog worden doorgehakt: welke juridische vorm deed het meeste recht aan het moderne Leger des Heils? De vraag: wat willen we zijn, werd in twee discursieve lijnen bediscussieerd: de lijn Houthoff en de lijn Hartjes. Uiteindelijk zou de Legerleiding haar voorkeur uitspreken voor een van de twee lijnen waarlangs de vraag wat we willen zijn, werd bediscussieerd. Men koos voor de lijn Houthoff, waarmee werd aangegeven dat het Leger in eerste plaats een kerkgenootschap was. Dit werd gedaan omdat zo de mogelijke externe invloed op de religieuze identiteit zo klein mogelijk gehouden zou worden. 
	Dit betekende echter wel dat de subsidiëring van het sociaal werk in gevaar zou kunnen komen, wat ook bleek uit het standpunt van het Ministerie van Justitie: als het Leger des Heils geen stichting was maar alleen een kerk, zou het geen overheidsgeld meer kunnen ontvangen. En ook het Centraal Archief voor het Inzamelingswezen, de toezichthouder op publieke collectes, deelde deze mening. Dus, hoewel het Leger idealiter een kerk in een seculiere mantel zou willen zijn, werd als gevolg van deze externe ontwikkelingen anders besloten: het zou zich moeten onderverdelen in minstens één aparte stichting en een kerk. De voorbereidingen voor de reorganisatie werden in gang gezet en het zou tot 1990 duren voordat het nieuwe Leger des Heils de deuren zou openen. Het kerkgenootschap was apart gezet van vier stichtingen waarvan de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) alle professionele maatschappelijke hulpverlening in zich herbergde. De andere stichtingen waren nodig om de geldstromen en onderlinge dienstverlening te regelen. Ook de eenheid tussen de geloofsgemeenschap en dienstensector moest worden bewaakt. Deze eenheid zou ook worden benadrukt in de statuten van alle entiteiten, waarin duidelijk werd vermeld dat het Leger des Heils een samenhangende organisatie is, gestoeld op dezelfde christelijke leerstellingen en principes. Deze nieuwe structuur zou moeten voorkomen dat de kerk teveel aan externe invloeden bloot zou staan, terwijl het maatschappelijke werk voldoende voeling zou kunnen houden met de geestelijke kant van het Leger. De Legerleiding was ervan overtuigd dat de tweezijdige munt op deze wijze behouden zou kunnen blijven. 
	Een dynamische balts
	De relatie tussen het Leger des Heils en de overheid zoals is vormgegeven binnen het sociaal beleidssysteem, heeft een dynamiek opgeleverd die als volgt te kenmerken valt: het is een systeem waarin wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke rol spelen. Om te bepalen wie welke invloed heeft, zowel intern als extern, is de plaats op de machtsbalans tussen de twee actoren van cruciaal belang. Deze machtsbalans hangt deels samen met de onderliggende beleidswaarden als kwaliteit, betrokkenheid en beheersbaarheid, die, ondanks dat er verschillende beleidsconcepten zijn uitgewerkt en ingezet, continu aanwezig zijn geweest gedurende de twintigste eeuw. De mate waarin de actoren tot elkaar aangetrokken werden of juist niet, werd voor een deel bepaald door de mate waarin de eigen doelen met elkaar overeenstemden en hoe beide actoren in staat waren elkaar te verleiden om daarin flexibiliteit te tonen, terwijl de eigen zekerheid zoveel mogelijk behouden bleef. Dat betekent dat de dynamiek die in deze studie zichtbaar wordt, niet alleen tussen de actoren, maar zeker ook binnenin de actoren aanwezig was.
	De beschreven ontwikkelingen binnen en rondom het Leger des Heils waren vooral gericht op het zekerstellen van het bestaansrecht als maatschappelijke dienstverlener, het construeren en behouden van de eigen identiteit door recht te doen aan de dubbele missie, en tegelijkertijd het vormen van de organisatie naar de eisen van de tijd, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden die de overheid hiervoor bood. Het Leger verliet zich in deze exercitie op een aantal argumentaties, dat in meer of mindere mate succesvol gebleken zijn. Richting de overheid was dat vooral een argumentatie van economische wederkerigheid en vervollediging: de samenwerking met het Leger leverde de overheid dus iets op. Op juridisch gebied was het Leger minder concreet. De hybride vorm van de seculiere mantel rondom de religieuze kern, bood op juridisch vlak veel meer speelruimte terwijl daarmee tegelijkertijd recht werd gedaan aan hoe het Leger zijn eigen missie beschouwde. Met betrekking tot het thema van de professionalisering, reageerde het Leger misschien wel het meest fel. Vanaf het begin werkte het Leger mee aan de ontwikkeling van de competenties van het personeel en de administratieve processen van de organisatie en tegelijkertijd kon het niet heen om een toename van externe professionals binnen de organisatie. De weerstand binnen het Leger ten opzichte van professionalisering kwam pas goed op stoom toen democratisering een rol ging spelen. Dat werd vervolgens zoveel mogelijk bestreden, want zodra de kern van de Leger identiteit in het geding leek te komen, kwam het Leger in actie en ging indien nodig over tot de aanval. Een reflex die ook zichtbaar werd tijdens de periode waarin het reclasseringswerk van het Leger dreigde te worden geannexeerd.
	De twee decennia die volgden op deze reorganisatie lieten zien dat deze externe en interne ontwikkelingen nog lang niet aan hun eind waren. De marktwerking die gedurende de jaren negentig en zeker in de jaren tweeduizend in de zorg haar intrede deed, dwong het Leger zich nog meer te profileren. En ook hier lijkt een bekende Legerargumentatie in stelling te zijn gebracht: net als in de jaren tachtig koos het Leger ervoor om de identiteit als troef op te voeren, en in 2005 werd besloten dat de christelijke identiteit zelfs een professionele competentie was, die de kwaliteit van de betreffende medewerker waarborgde. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de overheid identiteit ook in zekere mate interessant vond. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2007) werd een beroep werd gedaan op de gehele Nederlandse civil society, inclusief kerken en religieuze organisatie, om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie tussen en individuele participatie van de burgers. Toch leek het instrumentele karakter met betrekking tot de civil society van deze overheidswens voorbij te gaan aan alle nuance daarbinnen, want in de Memorie van Toelichting werden kerken direct op een lijn gesteld met voetbalclubs. De overheid liet daarmee wel een beperkte visie op de activerende kracht van religie zien.
	Het Leger echter bleef zich stevig doorontwikkelen. Tenminste, het sociaal werk, want het kerkelijke deel had het steeds moeilijker. De inkomsten liepen terug, net als de ledenaantallen, en na een aantal pogingen om het kerkgenootschap Leger des Heils nieuw leven in te blazen, is vanaf 2009 een stevige strategieherziening voor de kerk van kracht. Het aantal korpsen moest aanzienlijk worden teruggebracht, en ook moesten de korpsen meer relevantie voor de eigen directe omgeving weten te creëren. Dat daarbij de steun van de Legerstichting Welzijns- en Gezondheidszorg kon worden ingeroepen, werd niet heel concreet gemaakt. Wel kwam op sommige plaatsen een samenwerking tussen het lokale korps en W&G tot stand, waardoor het bestaansrecht van het korps wat meer verzekerd leek. Maar, zoals sommigen binnen het Leger zich ook wel afvragen, is er echt wel een organisatie als het Leger des Heils nodig om de drijvende kracht van de leden – het ‘Salvationisme’ – levend te houden? Het gaat toch immers om de daden, waardoor de geestelijke boodschap wordt verwoord? Toch zal de organisatie, en de manier waarop de twee missies daarbinnen zijn verankerd, een grote rol blijven spelen. Om met een metafoor te eindigen: deze voedingsbodem van het Salvationisme zal moeten worden bewerkt, gecultiveerd en gevoed. Biedt de huidige organisatiestructuur en cultuur hiervoor voldoende ruimte, bescherming, warmte en licht? Het beantwoorden van deze vraag valt ver buiten de competenties van een historicus – laat de toekomst het uitwijzen.
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